بِ ًام خذا

صَرتجلسِ ّشتویي ًشست ّواٌّگی سخٌگَیاى ٍ ّواٌّگ کٌٌذُ ّای ّفت کارگزٍُ تخصصی(پیگیزی ٍ پایش قطعٌاهِ
سَهیي کٌفزاًس صٌعت احذاث ٍ اًزژی):هَرخ  23/07/32ساعت  7/20-02/45در هحل اًجوي APEC
حبمزیي جلغِ آقبیبى :هٌْذس سواک$ػنَ هحتزم ّیأت هدیزُ هَعغِ تحقیق ٍ تَعؼِ فٌؼت احداث،#هٌْذس پارسا$عخٌگَی کبرگزٍُ هابی – اقتقابیی،#
هٌْذس حضزتی$ریبعت هحتزم ّیأت هدیزُ اًجوي  ،#APECدکتز طاّزی$یثیز هحتزم اًجوي ،# APECهٌْذس پیزٍی$عخٌگَی هحتزم کابرگزٍُ فادٍر
تجْیشات ٍ خدهبت فٌ ٍ هٌْدع  ،#هٌْذس غفاری شیزٍاى$عخٌگَی هحتزم کبرگزٍُ آة ٍ فبمالة،#هٌْدذس هحدذث$هادیزیت هحتازم ػبهاو هَعغاِ
تحقیق ٍ تَعؼِ فٌؼت احداث ،#هٌْذس اهیزی فزّ$وبٌّگ کٌٌدُ هحتزم کبرگزٍُ هبی  -اقتقبیی ،#دکتز الْی$عخٌگَی هحتزم کبرگزٍُ اًازصی ،#هٌْذس
هحوَد شزیفیاىّ$وبٌّگ کٌٌدُ هحتزم کبرگزٍُ اًزصی ،#هٌْذس اشتزیّ$وبٌّگ کٌٌدُ هحتزم کبرگزٍُ سیزعابخت ،#هٌْذس دٍلتشداّی$ػناَ هحتازم
ّیأت اهٌب هَعغِ تحقیق ٍ تَعؼِ فٌؼت احداث ،#هٌْذس گلچیي$هدیزیت هحتزم ػبهو ؽزکت عیَیو یس ،#هٌْذس هسعَد شزیفیاىً$وبیٌدُ هحتازم ؽازکت
کٌد ٍ کبٍ اًزصی پبرط ،#خاًن هٌْذس گزجی$هدیزیت هحتزم ػبهو ؽزکت ییوبک ،#دکتز عاهزی$ػنَ هحتزم ّیأت ػلو یاًؾاگبُ اهیاز کجیاز ،#هٌْدذس
سیفی$هدیزیت هحتزم ػبهو ؽزکت اًزصی یاًب ،#هٌْذس گلسزخی$ریبعت هحتزم ّیأت اهٌب هَعغِ تحقیق ٍ تَعؼِ فٌؼت احداث ،#هٌْذس ًَراًی$ریبعات
هحتزم ّیأت هدیزُ هَعغِ تحقیق ٍ تَعؼِ فٌؼت احداث ،#هٌْذس حویذرضا صالحی$عخٌگَی هحتزم کبرگزٍُ ثزق ،#هٌْدذس سدزاییً$وبیٌادُ هحتازم
اًجوي  ،#APECخبًن هٌْذس ًَایی$ػنَ هحتزم کبرگزٍُ هؼدى ٍ فٌبیغ هؼدً  ،#هٌْذس صدٌاعی$یثیاز هحتازم یثیزخبًاِ یاموا کٌاازاًظ ٍ #دکتدز بٌدی
اسذی$هدیزیت هحتزم ػبهو ثٌیبی فٌؼت ایزاى#
الف -خالصِ هذاکزات:
●آقای هٌْذس حضزتی:
 موي ػزك خیز هقدم ٍ تؾکز اس حنَر ػشیشاى،هب اهزٍس افتخبر هیشثبً ایي جلغِ ی ّات کبرگزٍُ ّب را یارین. هؼزف اجوبی اًجوي $ APECتؼدای  170ؽزکت ثشرگ کؾَر ػنَ ایي اًجوي ّغتٌد،اػن اس ثبالیعت ٍ پبییي یعت .# هغئلِ جٌجؼ مد تحزین:اًجوي هب یک  Devisionخبف را یر ایي خقَؿ ثِ راُ اًداختِ ٍ اهیدٍارین ثاب ّوکابری ّNGOابی یاخلا ٍ جْابً ٍ کؾاَرّبیییگز ایي جٌجؼ،ثزای کبّؼ تحزین ّب فؼبل ؽَی.تَفیِ هب ثِ عبیز اًجوي ّبی فٌا کؾَر ایي اعت کِ ثِ ایي جٌجؼ ثپیًَدًد.
 یکجبر ییگز اس حنَر ػشیشاى یر ایٌجب تؾکز ه کٌن.●آقای هٌْذس سواک:
 اػالم ػذرخَاّ آقبی یکتز ؽوظ ثخبىز ػدم حنَر یر جلغِ اهزٍس ثدییو عاز کیؼ$پزٍصُ ًیزٍگبُ کیؼ# هزٍری ثز عَاثق عَهیي کٌازاًظ ٍ پیگیزی قيؼٌبهِ ی کٌازاًظ ٍ هؼزف  7کبرگزٍُ تخقق ثزای پیگیزی ٍ پبیؼ قيؼٌبهاِ،یر آى راعاتب ًؾغات ّابی ثزگاشارؽدُ ٍ تبثحبل کبرگزٍُ ّب اقداهبت کزیُ اًد ٍ هجبحج قيؼٌبهِ عَهیي کٌازاًظ را ثقَرت جلغبت هٌظن یٍ ّاتِ یکجبر$عِ ؽٌجِ ّب #پ گیزی ه ًوبیٌد.
 یػَت اس عَی اتبق ایزاى ثزای تؾکیو «هجوغ ػوَه فدراعیَى فبیرات اًزصی ٍ خدهبت ٍاثغتِ» اًجابم ٍ اًتخبثابت ّان فاَرت گزفات ٍ پیازٍ آى اًتقابیات ٍایزایات

ثِ عٌدیکبی ثزق گزفتِ ؽد .رمیظ هحتزم هجوغ آقبی یکتز ؽوظ ًبهِ ای ثِ اتبق فزعتبیُ ٍ هَاری اػتزاك خَی را ثب حنَر آقبی جالل پَر $اس اتبق ایزاى#

هيزح ًوَیًد ٍ ًْبیتبً قزار ؽد ثزگشاری هجوغ تجدید گزیی.
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●آقای هٌْذس پارسا:
یر راثيِ ثب هغبمو هبی یک خجز یارم،اس آقبی هٌْدط عْیل ّن یػَت کزیم اهزٍس تؾزیف ثیبٍرًد 2،ىزح را یر اتبق پیگیزی ه کٌین: -1ىزح ٍاگذاری عْبم ػدایت ؽْزعتبى ّب$عاْبم ػادایت را اس تؼابًٍ ایاری ؽْزعاتبى ّاب ثخازین #کاِ ییازٍس آقابی یکتاز ًیلا ٍ ػجادُ پیؾٌْبیؽابى را ثاِ ثابسار
عزهبیِ$ثَرط #ارامِ کزیًد.
 -2ىزح کِ پبرعبل ثب یکتز ىبیج پیگیزی ه کزیین$تجدیو ىلت ّب ثِ عْبمِ ثب ارسػ هخو عْبم یک ثبًک#
آقبی یکتز ىبیج ثب آقبیبى هٌْدط سًگٌِ ٍ چیت چیبىٍ$سرای هحتزم ًات ٍ ًیزٍ #فحجت کزیُ ٍ آهبیگ اجزای ایي ىزح را یارًد ٍ ایي ثبًک اختقبفبً ٍاعو هب ٍ
یٍیت خَاّد ثَی$ثيَریکِ هب را تأهیي هبی ثکٌد ٍ ىلت ّبی هب را اس یٍیت ثگیزی.#
هب یر کبرگزٍُ هبی – اقتقبیی ثِ اتابق آقبی هٌْدط عْیل ایي هَمَع را پیگیزی ه کٌین ٍ گشارػ آى را خَاّین یای.
یٍهیي هغئلِ یر هَری اًتخبثبت «فدراعیَى فبیرات اًزصی ٍ خدهبت ٍاثغتِ» اعت،اػتزامبت کِ ؽد ٍ هب فؼبییت ّب را یًجبل ه کٌین. تب کٌَى  4جلغِ ثب عبسهبى تجبرت ٍ ٍسارت فٌؼت ٍ هؼدى یاؽتین ثيَریکِ «فٌدٍق تَعؼِ فابیرات» را هحاَر قازار یایُ ایان .پیؾاٌْبی ایاي اعات کاِ یر قبیاتفدراعیَى ّوچٌبًکِ یر ییگز کؾَرّب هخو تزکیِ ػوو ؽدُ یر ایزاى ّن چٌد ؽزکت 5$ؽزکت #ثِ ًوبیٌدگ اس عبیز ؽزکت ّب ،فؼبل ؽًَدکِ ثب ایي توْید اًؾباهلل اس
پزاکٌدگ یٍری کٌین.
 ؽَرای جبهؼِ هدً یک ًبهِ ثِ عبسهبى هلو فزعتبیُ اعت$کوپیي مد تحزین.#← یر هَری گشارػ تین تحقیقبت آقبی یکتز ًیل «اقتقبی ایزاى» ًیش ثب یرخَاعت آقبی یکتز ًیل هقَة ؽد خالفِ گشارػ  190فاحِ ای ثزای ّوِ ی ّNGOاب
ارعبل ؽَی ٍ تجدیو ثِ یک عٌد هل ثؾَی.
●آقای هٌْذس سواک:
 ٍاری یعتَر جلغِ ه ؽَین،اس آقبی هٌْدط فٌبػ ه خَاّن،هقَثبت جلغِ ی ّاتن را جْت اعتحنبر حبمزاى ٍ پیگیزی ّبی السم اػالم ًوبیٌد.●آقای هٌْذس صٌاعی:
  14ػٌَاى هقَثبت ّاتویي ًؾغت ّوبٌّگ کبرگزٍُ ّب،جْت پیگیزی ٍ ّزگًَِ اقدام هقتن ،قزامت گزیید. گشارػ جوغ آٍری پیؾٌْبیات ثزًبهِ ی 100رٍسُ ی یٍیت 3$کبرگزٍُ پیؾٌْبی ارعبل ًوَیًد ٍ #ارعابل آى ثاِ آقابی هٌْادط خغازٍتبد ٍ ًیاش گاشارػ پیگیازییریبفت هتي گشارػ ٍ  CDعخٌزاً آقبی یکتز ًیل «اقتقبی ایزاى» اس اتبق تْزاى ،ارامِ گزیید.
●آقای هٌْذس سواک:
 پیؾٌْبی ؽد جْت تْیِ گشارػ «اقتقبی ایزاى» اس ىزیق آقبی یکتز حغیٌ ٍ کبًبل ّبی ییگز اقدام ؽَی. اس آقبی هٌْدط اؽتزی خَاّؼ ه کٌن یر هَری ثٌد  2یعتَر جلغِ گشارػ پیؾزفت کبر$تْیِ آییي ًبهِ اجزای قبًَى ثْجَی کغت ٍ کبر #را ارامِ ثازهبیٌد.●آقای هٌْذس اشتزی:
 قزاریای هٌؼقد گزییدُ ٍ چک پیؼ پزیاخت هؾا بٍر فابیر ؽادُ اعات.فبس یاک ؽازٍع ؽادُ ٍ ىجاق پایؼ ثیٌا اًؾاب اهلل یر ًیواِ ی یٍم آثابى هابُ جابری خبتواِه یبثدّ.شیٌِ ی ایي پزٍصُ  120هیلیَى تَهبى اعت،خَاّؼ ه کٌن هغئلِ تأهیي هبی پیگیزی ؽَی.
●آقای هٌْذس سواک:
 هب ثب آقبی هٌْدط جالل پَر یر اتبق فحجت کزیین ٍ هَافقت کزیًد کِ  200هیلیَى تَهبى ثبثت ثزگشاری کٌازاًظ عَم ثِ هب ثدٌّد،ثبید آقبی هٌْدط خغازٍتبدگشارػ ثِ ّیأت رمیغِ اتبق ثدّد ٍ ایي هجلغ را یریبفت کٌین.ثزای تأهیي هبی اس کویغیَى افو ّ 44ن ه تَاى کوک گزفت.
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 آقبی هٌْدط گلغزخ یر جلغِ ی اهزٍس اتبق ایزاى حنَر یبثٌد ٍ ثب ّوکبری آقبی هٌْدط فبیح $کویغیَى یاًؼ ثٌیبى-اتبق ایزاى #ثازای تاأهیي هٌابثغ هابی اسکویغیَى ّبی اتبق ایزاى تالػ ؽَی.
موٌبً آقبی هٌْدط خغزٍتبد ؽٌجِ آیٌدُ اس عاز ه آیٌد ٍ هَمَع را پیگیزی ه کٌن.
●آقای هٌْذس پارسا:
 آقبیبى:هٌْدط خغزٍتبد،یکتز ؽوظ ٍ هٌْدط فبیح  3رمیظ کویغیَى یر اتبق ایزاى ّغتٌد هب ثبید ثتَاًین حداقو اس ایي  3کویغیَى تأهیي هبی ثکٌین. هب ثبید ثب ّوبٌّگ آقبی یکتز ًْبًٍدیبى ٍ ّیأت هدیزُ ّبی هحتزم تؾکو ّبی فؼبل یر فٌؼت احداث ٍ اًزصی ثِ تَجیِ ٍ تؾَیق ؽزکت ّب ثزای ػنَیت یر اتبقثب ّدف حنَر فؼبل ایي هدیزاى یر "50کویغیَى ّب ثوٌظَر ایٌکِ هَجت کبعتي اس ثزٍکزاع حبکن ثؾَی اقدام ثٌوبیین.
●آقای هٌْذس گلسزخی:
 ثب تجزیک ثِ آقبی هٌْدط حنزت کِ یر ٍاقغ ثبید ثِ ّیأت هدیزُ ٍ ؽزکت ّبی ػنَ  APECتجزیک گات ،ثِ اىالع آقابی هٌْادط پبرعاب کاِ پیگیاز توابط ٍتؼبهو ثب رؤعبی اًجوي ّب ثَیًد ،ه رعبًن کِ آقبی هٌْدط حنزت کِ اآلى یر کٌبرؽبى قزار یارًد ٍ ه تَاًٌد فزفت را ّویي جب هغتٌن ؽاوزیُ ٍ ىازح هَماَع
ثٌوبیید.
●آقای هٌْذس سواک:
 ثٌد عَم یعتَرجلغِ،گشارػ پیؾزفت کبر آییي ًبهِ اجزای قبًَى حداکخزاعتابیُ استَاى تَییدی ٍ خدهبت یرتأهیي ًیبسّبی کؾَر اعت،اس آقابی هٌْادط اؽاتزییرخَاعت ه کٌن کِ هيبیجؾبى را ثیبى ًوبیٌد.
●آقای هٌْذس اشتزی:
 آقبی یکتز ثٌ اعدی ،اس هؾبٍریي ارسًدُ ثٌیبیفٌؼت ایزاى ،یر هَری ایي پزٍپَسال تَمیح خَاٌّد یای،ایؾبى ثخقَؿ یر یٍ هَمَع سیز ثیبًبت یارًد: -1رتجِ ثٌدی ٍ تؾخیـ فالحیت$رتجِ ثٌدی ثِ ػْدُ ی اتبق ٍ تؾخیـ فالحیت ثِ ػْدُ ی یٍیت گذاؽتِ ؽدُ اعت#
 -2فٌدٍق حوبیت
●آقای دکتز بٌی اسذی(هشاٍر اًتخابی بزای هَضَع آییي ًاهِ اجزایی قاًَى حذاکثزاستفادُ استَاى تَلیذی ٍ خذهاتی داخلی درتدمهیي
ًیاسّای کشَر):
 قبًَى اٍییِ ی هقَة عبل  75هٌغَخ ؽدُ ٍ قبًَى ثؼدی یر عبل  91هقَة ؽدُ اعت.یر قبًَى جدید ثجبی  23هابیُ ی قابًَى عابل  ،75اس  8هابیُ تؾاکیو ؽادُاعت.
 اگز ثب ییدگبُ ثخؼ خقَف ثِ ایي قبًَى یٍم $هقَة عبل ً #91گبُ کٌین،ه تَاى ًقدّبی ًَؽت.یر ایي قبًَى ثزخالف قبًَى قجل کِ یر آى اؽبرُ ثِ آییي ًبهِاجزای کزیُ،یر قبًَى  91اؽبرُ ای ثِ آییي ًبهِ اجزای ًکزیُ اعت.
 هب ه تَاًین:مَاثو تؾخیـ فالحیت ٍ مَاثو رتجِ ثٌدی را تْیِ کٌین. ارامِ یبراًِ ٍ یب تغْیالت هبی ٍ$ام ثلٌد هدت کن ثْزُ #ثزای ثخؼ خقَف هٌبعت اعت.ًتیجًِ :و تَاى ثزای ایي قبًَى ،یک آییي ًبهِ اجزای ًَؽت ٍی ه تَاى قبًَى را ًقد کزی،ایي قبًَى تٌبقل ّبی یاری ٍ ه تَاى راّکبرّبی اجزای ارامِ یای کاِ
ثخؼ خقَف هحَر ایي کبر ثبؽد.
●آقای هٌْذس حویذرضا صالحی:
 آقبیبى یر اتبق،یرفدی ّغتٌد «ؽَرای ػبی رتجِ ثٌدی» را ى یک  Top Chartثب عبسهبى ثزًبهِ $آقبی یکتز ًَثخت #ثِ تَافق ثزعٌد ٍ ثؼد «خو کؼ ّاب» تؼیایيؽَی ٍ یر تؼییي ایي خو کؼ ّب ٍ اًداسُ گیزی ٍ پبیؼ ،ایي هؼیبرّب ًقؼ یاؽتِ ثبؽٌدٍی ثيَر جدی ٌَّس کبری اًجبم ًؾدُ اعت.
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●آقای هٌْذس پارسا:
 یٍ تب هيلت اعت :یک رتجِ ثٌدی ٍ ییگزی قبًَى "51 ّوبًيَری کِ یر کؾَر چیي ه ثیٌید یب یر ایزاى هخالً ه گَیٌد  "60کبر ثبید ایزاً ثبؽاد ،ثبیاد هٌابفغ خَیهابى را حابتات کٌین.سهابً کاِ قابًَى  "51تقاَیتؽدُ 30،20$عبل قجو #یر ثخؼ ّبی حت ً "50جَیُ این ٍی یر عبختوبى ثَیُ اعت ٍییکي اآلى یرفدّبی هب$تَاىِ هب #تغییز کزیُ ٍ افشایؼ یبفتِ اعت.
یک راُ ایي اعت کِ ّویي  "51را ثپذیزین ٍ  Avreageرا هاالک ػواو قازار یّاین،راُ ییگز،ایٌکاِ ثاب اًجابم رتجاِ ثٌدی،یرفادّبی جدیاد را پیؾاٌْبی ٍ هقاَة
کٌین،ثيَریکِ عزهبى کالُ ًزٍی ٍ چًَکِ پَل ه آٍری ّویؾِ سیزیعت خبرج ًجبؽین!
●آقای هٌْذس حضزتی:
 ایي یاعتبى  "51ثخقَؿ ثب ؽزکت ّبی کزُ ای ،کِ یر ایي قبیت هَاری ثیوِ ،هبییبت ٍ ؽي ٍ عیوبى را ّن ه آٍریًد ٍ ًتیجِ ی خَث ًو یای.ایي جدٍل ثبید هحدٍییت ّبی یاؽتِ ثبؽد،هخالً ثیوِ ٍ هبییبت ٍ عیوبى ًجبید یاخو ایي  "51ثیبید.
رٍسّبی  11 ٍ 10آثبى هبُ قزار اعت جلغِ ی «اٍپک گبسی» یر ایزاى ثزگشار ؽَی ٍ یثیزکو اًتخبة ه ؽَی$اس ایزاى آقبی یکتز ػبیی کبًدیدا ؽدُ ٍ #تؼادایی اسٍسرا ّن حنَر یارًد ٍ رٍس  12اُم ًیش ًوبیؾگبُ ثزگشار ه ؽَی ٍ هحَر آى اًجوي  APECاعت.یٍعتبى ٍ تؾکو ّبی حبمز کِ پازٍصُ ًاات ٍ گابسی یارًد،عازیؼبً
فیلن تْیِ کٌٌد ٍ یر اختیبر هب قزار ثدٌّد تب ثب ًوبیؼ فیلن تَاًوٌدی ّب را ثِ ٍسرا هؼزف کٌین.
●آقای هٌْذس سواک:
 اس حنَر آقبی هٌْدط حنزت ٍ اػنبی هحتزم ّیأت هدیزُ ی  APECثخبىز حنَرؽبى ٍ غٌب ثخؾیدى ثِ جلغِ ی هب تؾکز ه کٌن.●آقای هٌْذس اشتزی:
 پیؾٌْبی ه کٌن یر جلغِ ی ثؼدی کبرگزٍُ ّب،پزٍپَسال «ثٌیبی فٌؼت ایزاى» یر هَری قابًَى حداکخزاعاتابیُ استاَاى تَییادی ٍ خادهبت یرتاأهیي ًیبسّابی کؾاَرارامِ ؽَی.
●آقای هٌْذس شزیفیاى:
 یر ایي هغئلِ «قبًَى« ٍ »"51هغبمو فٌ » ٍ «رتجِ ثٌدی ّب» قبًَى ثبید ىَری ًَؽتِ ؽَی کِ اجزای ثبؽد،ثيَریکِ «رػت ٍ ریب» اس هیابى ثزیاؽاتِ ؽاَی ٍ فاداقت یرکبر،هالک ثبؽد.
●آقای هٌْذس غفاری شیزٍاى:
 یر هَری تؾخیـ فالحیت ٍ رتجِ ثٌدی ثبیدیک یٍرُ ی گذار را تؼزیف کزی ٍی تزفیت عبسی خیل هْن اعت.ٌّز هب ثبید ایي ثبؽد کِ حداکخز عزهبیِ خبرج را ثِ یاخو جذة کٌین ٍ ًیش حداکخز تَاى خَیهبى را ّن ثکبر ثگیزین.
●آقای هٌْذس دٍلتشاّی:
 -یر هَری قبًَى  "51عِ هيلت ثبید هد ًظز قزار ثگیزی:ایف -ؽزایو یٍیت کِ ایي قبًَى را اًجبم ه یّد .ة -ؽازایو ثایي ایوللا

د -مازٍرت اًجابم الثا ثاب

هجلظ$هؾکو افل ،هجلظ اعت#
←یر هَری تؾخیـ فالحیت ٍ رتجِ ثٌدی یٍ پیؾٌْبی یارم -1:فالحیت ؽزکت ّب ثزای  1تب  1/5عبل تودید ؽَی -2 .قبًَى ٍ عبختبر رتجِ ثٌادی کاِ یر گذؽاتِ
یید یٍیت ثَیُ ٍ ثبید ػَك ثؾَی.#
●آقای هٌْذس سواک:
 یر افو  44قبًَى اعبع ثزای اتبق،جبیگبُ ٍ ٍتبیا تؼییي ؽدُ اعت ٍی ؽبید اتبق ًتَاًغتِ ًقؼ خَی را خَة ایاب کٌد$.هٌظَر اتبق ایزاى اعت،ایجتِ اتابق تْازاىچبثکتز اعت#
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 پیؾٌْبی ه کٌن ایي ؽزایو هَجَی را $تؾخیـ فالحیت ٍ رتجِ ثٌدیّ #وچٌبى عبسهبى ثزًبهِ،هتَی ثبؽد ٍ تب تغییز اعبع ،هب ثِ اتبق کواک کٌاین تاب ٍتابیاؼ راثْتز اًجبم یّد.
●آقای هٌْذس ًَراًی:
یک قبًَى ییگز ثب ػٌَاى«تؾخیـ فالحیت» ٍجَی یاری کِ هجزی آى،عبسهبى هدیزیت اعت ٍ عبسهبى هدیزیت کبر تؾخیـ فاالحیت را ثاِ ؽاَرای ّوابٌّگعپزیُ اعت.
●آقای هٌْذس پارسا:
 «یٍیت کبرفزهبی » یر حبل افَل اعت ٍ هب یر هزحلِ ی گذار ّغتین ٍ «ثؼد اس ٍاقؼ ؽدى قیوت ّب» پزٍصُ ّب ثب هٌبثغ هبی ٍفبیٌبًظ پیوبًکبراى اجزا خَاّد ؽد. ىجق افو  ٍ 44کَچک ؽدى یٍیت،عابسهبى ثزًبهاِ ای ًخاَاّین یاؽات ٍ کب رّاب خاَاُ ًابخَاُ ثاِ عاوت اتابق پایؼ ها رٍی.ثْتازیي عابختبر تخققا ثازای «رتجِ ثٌدی ّب» ّNGOب ّغتٌد هخو هَعغِ تحقیق ٍ تَعؼِ فٌؼت احداث یب هؾبثِ آى ثبید عؼ کٌین اختیبرات رتجِ ثٌدی را ثگیزین ٍ ثِ هَعغِ ثدّین.
●آقای هٌْذس حویذرضا صالحی:
 هب یر «پبییي یعت» ٍاری ًؾَین ثبید یر ًْبیت کبر رتجِ ثٌدی یعت تؾکو ّب ثیاتد. اآلى ه خَاٌّد تقوین را یر «ثبال یعت» ثگیزًد ٍ آقبی ًَثخت ٍ ًْبًٍدیبى ثب ّن تَافق کٌٌد.هب یر «پبییي یعت » چِ ثبید ثکٌین؟●آقای هٌْذس اشتزی:
 ثبید ثپذیزین کِ یک «پبرایاین ؽیات» یارین.ثٌبثزایي تأکید ایي اعت کِ ثِ پبرایاین«ًحَُ تأهیي هبی پزٍصُ ّب» تَجِ کبف ثؾَی$اًتظبر ثَیجِ اس یٍیات ییگاز توابمؽدُ اعت.#
●آقای هٌْذس سیفی:
 سیبی تکیِ رٍی تأهیي هٌبثغ هبی اس کویغیَى ّبی اتبق ًکٌین،چَى ٍقت را اس یعت ه یّین،ثٌبثزایي السم اعت ایي هيبیؼِ سٍیتز اًجبم ثؾَی.●آقای هٌْذس گلچیي:
 خیل هوٌَى کِ هزا ثِ ایي جلغِ یػَت کزیید،هي قجالً کتبث ًَؽتن یر هَری «فٌؼت احداث» کِ هَعغِ هٌتؾز کزی. اؽبرُ ای کِ آقبی هٌْدط پبرعب کزیًد،قبثو تَجِ اعت$.آى عجَ ثؾکغت ٍ آى پیوبًِ ریخت.#یٍیت یر کَچکتزیي ؽکو خَیػ تابّز خَاّاد ؽاد ٍ ثٌظاز هارعد یر آیٌدُ عبسهبى ثزًبهِ فؼبل ؽدُ ٍ ثخؼ خقَف عبسهبى ثزًبهِ را هدیزیت خَاّد کزی.
ّ %وِ ی کبرّبی پضٍّؾ

ثبید یر هَعغِ تحقیق ٍ تَعؼِ فٌؼت احداث ٍ اًزصی هتوزکش ؽًَد ٍ آًجبعت کِ ثاب یاًؾاگبُ ّاب ٍ هزاکاش ػلوا ٍ آهَسؽا هازتجو

خَاّد ؽد.
 آًچِ تب حبال ثَیُ،عبسهبى ّبی هب یًجبل تزفیت سام ًجَیُ اًد ٍ،یًجبل افشایؼ یرآهد ثَیُ اًد. یر عبسهبى هلو اٍییي کظ اس رمیظ جوَْر هب عَال ه کٌد کِ ّدفوٌدی یبراًاِ ّاب را چاِ کزییاد؟ ٍ ایاي یؼٌا «آسای عابسی قیوات ّاب» ٍ «فؼابل کازیى ثخاؼخقَف ».
 اهغبل حتوبً رؽد هٌا اعت ٍ اگز عبل آیٌدُ رؽد هخجت ؽَی آیب هب آهبیُ ی ایي هَمَع ّغتین؟ ایي ًیبس ثِ یک هيبیؼِ ی خیل جدی یاری.ثبیاد ایاي هغابمو را ثاِهَعغِ عپزی ٍ السم اعت هؾکو هبی هَعغِ را حو کزی ٍ هَعغِ ایابی ًقؼ ثکٌد.
 هي آهبیگ یارم یر جلغِ ی ییگزی «رٍػ ّبی تأهیي هٌبثغ هبی هَعغِ» را پیؾٌْبی ثدّن.●آقای هٌْذس گلسزخی:
 اؽبرُ ؽد ثِ پَیبی ٍ چبثک اتبق تْزاى ٍ مؼف اتبق ایزاى یر ایي راعتبر اگز اتبق ایزاى چبثک ًیغت یییلؼ ػدم حنَر فؼبل هب یر اتبق اعت،ؽزکت ّبی هب یر5

اتبق تْزاى ٍ اًجوي ّبی هب ػنَ اتبق ایزاى ثؾًَد.ػنَیت اتبق ثزای ؽزکت ّب کبر ثغیبر عبیُ ای اعت.موي ایٌکِ هجدیاً هجوغ فدراعیَى ثزگشار خَاّاد ؽاد ٍ
السم اعت ثب ػنَ ؽدى ؽزکت ّبّ ،ز اًجوي ثتَاًد ثقَرت احزثخؼ تزی یر هجوغ ٍ اًتخبة اًجوي ّب ٍ ثٌگبُ ّب احزگذار ثبؽد.
ب -هصَبات جلسِ:
 -1پیؾٌْبی هکتَة کبرگزٍُ آة ٍ فبمالة یر هَری ارسػ افشٍیُ ًٍیش اقداهبت هؾبثِ اًجوي ؽزکت ّابی عابختوبً تَعاو آقابی هٌْادط فاٌبػ ثازای
ّوِ ی اػنبء ایویو ؽَی ٍ پظ اس آى رایشً ثب ٍسیز اقتقبی ٍ یارای اًجبم ؽَی.
$ -2پیؾٌْبی آقبی هٌْدط عْیل  #تأکید ؽد کِ ّوِ ی تؾکو ّب یر هَماَع «جٌاجؼ ماد تحازین» ثاَیضُ ّوابیؼ ماد تحازین آثابى هابُ هؾابرکت فؼابل
یاؽتِ ثبؽٌد.
 -3خالفِ گشارػ هيبیؼبت آقبی یکتز ًیل $اقتقبی ایزاى #اس ىزیق آقبی یکتز حغیٌ یب آقبی یکتز ًیل تْیِ ٍ ثزای ّوِ ی تؾکو ّب ارعبل گزیی.
 -4هَمَع تأهیي هٌبثغ هبی قزاریای ٍ ّن چٌیي تدٍیي آییي ًبهِ اجزای قبًَى ثْجَی کغت ٍ کبر،اس ىزیق اتبق ایزاى ٍ آقابی هٌْادط خغازٍ تابد ٍ رؤعابی
کویغیَى ّبی هزتجو یر اتبق ایزاى پیگیزی ؽَی.
 -5ثزای فؼبل ؽادى اتابق ایازاى ٍ کویغایَى ّابی هزثاَه  ،ؽازکت ّاب ٍ تؾاکو ّابی فاٌؼت احاداث ٍ اًازصی ماوي ػناَیت یر اتبق،حناَر فؼابل یر
کویغیَى ّبی اتبق یاؽتِ ثبؽٌد.
 -6پزٍپَسال ثٌیبی فٌؼت ایزى $آقبی یکتز ثٌ اعدی #یر هَری قبًَى حداکخزاعتابیُ استَاى تَییدی ٍ خادهبت یرتاأهیي ًیبسّابی کؾاَر یر جلغاِ ی ثؼادی
ًؾغت کبرگزٍُ ّب ارامِ ٍ تقوین گیزی ؽَی.
 -7کلیِ ی تؾکو ّب ٍ پیوبًکبراً کِ پزٍصُ ًات ٍ گبس یر یاخو یب خبرد اس کؾَر اجزا کزیُ اًد فیلن پزٍصُ یب پزٍصُ ّبی خَی را ثزای ارامِ تَاًوٌدی ّبی
ثخؼ خقَف یر هَمَع ًات ٍ گبس یر ًوبیؾگبُ  12آثبى هبُ ّ 92وشهبى ثب تؾکیو جلغِ ی اٍپک گبسی یر ایزاى ٍ حنَر تؼدایی اس ٍسیزاى ثزگاشار
ه ؽَی عزیؼبً یر اختیبر اًجوي قزاریٌّد$.هَعغِ فیلن ّب را جوغ آٍری ٍ ارعبل ًوبید#
 -8تَفیِ ٍ تأکید ثز هتوزکش کزیى کلیِ فؼبییت ّب ٍ ًیبسّبی پضٍّؾ ٍ آهَسؽ

هَری ًیبس فاٌؼت احاداث ٍ اًازصی ،ثاِ هَعغاِ تحقیاق ٍ تَعاؼِ فاٌؼت

احداث ٍیضُ یر هَمَػبت:تزفیت عبسی،تؼبی عبسهبً ،رٍػ ّبی تأهیي هٌبثغ هبی پزٍصُ ّب ٍ رتجِ ثٌدی ؽزکت ّب ی ػنَ فٌؼت احاداث ٍ اًازصی ٍ
تْیِ پیؾٌْبی ثزای رفغ هؾکو هبی هَعغِ ثوٌظَرارتقبء کو ٍ کیا فؼبییت ّبی ؽزکت ّبی ػنَ فٌؼت احداث ٍ اًزصی.
 -9ثٌد چْبرم یعتَرجلغِ ً $قؼ کبرگزٍُ ّب یر چْبرهیي کٌازاًظ #ثِ جلغِ آت هَکَل ؽد.
 -10جلغِ ی ثؼدی کبرگزٍُ ّبًْ$ویي ًؾغت #عِ ؽٌجِ هَرخ  92/08/07عبػت  7/30ای  9/30یر عبیي اًجوي هدیزاى فٌ ٍ اجزای ثزگشار خَاّد ؽد.
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