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 ثب 8/2/98 سٍص یکـٌجِ هَسخ 11:00پیشٍ دػَت قجلی اص اػضبی هحتشم ؿَسای اػالهی ؿْش ثجٌَسد، جلؼِ سػوی ػبػت 

هجیذ آغبص ٍ ػپغ سییغ ؿَسا ضوي خیش هقذم ثِ هیْوبًبى جلؼِ کِ ثب حضَس آقبی دکتش ... تالٍت آیبتی چٌذ اص کالم ا

ؿجبػی اػتبًذاس هحتشم خشاػبى ؿوبلی، آقبی ؿیشدل هذیشکل هحتشم حَصُ اػتبًذاس، آقبی هٌْذع ػشة هذیشکل دفتش 

 .اهَس ؿْشی، ؿْشداس ثجٌَسد ٍ اكحبة سػبًِ دس هحل ػبلي جلؼبت ؿَسای اػالهی ثشگضاس گشدیذ

اثتذای جلؼِ هْذی هحوذی سئیغ ؿَسای اػالهی ؿْش ثجٌَسد ضوي خیشهقذم ثِ اػتبًذاس هحتشم ٍ ّیئت ّوشاُ ٍ 

حبضشیي دس جلؼِ، آغبص ّفتِ ؿَساّب، هؼلن ٍ کبسگش سا تجشیک گفتِ ٍ دس ایي خلَف هجوَػِ ثشًبهِ ّبی اجشایی دس ایي 

 .ایبم سا تـشیح کشد

سئیغ ؿَسای اػالهی ؿْش ثجٌَسد ثب اسائِ گضاسؿی هجؼَطی اص ػیبػتگزاسی ٍ تلوین گیشیْب اص ؿشٍع دٍسُ پٌجن ؿَساّب 

اسائِ ٍ تلوین گیشیْب دس ؿَسای اػالهی ؿْش سا هجتٌی ثش کبس کبسؿٌبػی، تخلق ٍ اػتفبدُ اص توبم ظشفیت ّبی ػلوی ٍ 

 .پظٍّـی هَجَد دس ؿْش ٍ اػتبى ػٌَاى ًوَد

اػتشاتظی ؿَسای اػالهی ؿْش دس هذیشیت ؿْشی ثب ثشًبهِ سیضی هذٍى ٍ ًظبست هؼتوش ثشاػبع ثَدجِ : هحوذی افضٍد

یکؼبلِ ؿْشداسی ػٌَاى ًوَد، ٍی ّوچٌیي ثب اؿبسُ ثِ سکَد اقتلبدی  (دسآهذ ٍ ّضیٌِ)هلَة ػبالًِ ثب ػٌَاى یک ثشًبهِ 

دس کـَس ثَیظُ دس ؿْشداسیْب ٍ ػذم دسآهذ پبیذاس ٍ خَدگشداى ثَدى ؿْشداسیْب سا یکی اص هـکالت هْن هذیشیت ؿْشی 

 .ػٌَاى ًوَد

هبُ اص ؿشٍع دٍسُ پٌجن ثب ػجَس 19اهشٍص ثب گزؿت : سئیغ ؿَسا ثب اؿبسُ ثِ حَصُ ػولکشدی ؿَسا اػالهی ؿْش ثجٌَسد گفت

اص چبلؾ ّب ٍ ثب اػتفبدُ اص تجبسة ٍ ّوفکشی ٍ ّوشاّی اػضبی هحتشم ؿَسا ٍ حوبیتْبی ّوِ هؼئَالى ثبالدػتی ثَیظُ 

اػتبًذاس هحتشم خشاػبى ؿوبلی، تَاًؼتین تب حذی اػتوبد هشدهی ثِ ؿَساّب سا افضایؾ دادُ ٍ دس حَصُ ًظبست ًیض ػولکشد 

 . سا دس کبسًبهِ خَد داؿتِ ثبؿین97قبثل دفبػی اص جولِ تحقق كذدسكذی ثَدجِ ؿْشداسی دس ػبل 

تؼبهل، ػالهت ٍ آساهؾ دس ػطح جبهؼِ هی تَاًذ هذیشیت ؿْشی سا ثب هَفقیت ثِ ػش هٌضل : هْذی هحوذی تبکیذ کشد

 .هقلَد کِ ّوبًب سضبیتوٌذی ؿْشًٍذاى ٍ استقبء خذهبت ؿْشی ثِ هشدم داؿتِ ثبؿذ، ثشػبًذ

سئیغ ؿَسا ثب اؿبسُ ثِ هـکالت هَجَد دس حَصُ حول ٍ ًقل ػوَهی، ػذم تجْیضات آتؾ ًـبًی ثَیظُ خشیذ ًشدثبى ثؼٌَاى 

یک ًیبص ضشٍسی ثشای ػبصهبى آتؾ ًـبًی، تکویل پشٍطُ کوپَػت، ثبفت فشػَدُ، سفغ هـکالت گلؼتبى ؿْش، اكالح 

ٌّذػی هؼبثش، هجلوبى ؿْشی اص جولِ هَاسدی ثَد کِ خَاػتبس حوبیت اػتبًذاس هحتشم ثشای تخلیق اػتجبسات ٍیظُ ثشای 

 .حل هَاسد هطشح ؿذُ سا ؿذًذ

ؿَسای اػالهی ؿْش ثب ّذف اػتفبدُ اص تَاًوٌذیْب ٍ پتبًؼیل هَجَد دس ؿْش، ثب تـکیل دثیشخبًِ هؼتوذیي : هحوذی افضٍد

 هحلِ ؿْش ثب ّذف ایجبد ثبًک اطالػبتی اص تَاًوٌذی ّب ٍ پتبًؼیل هَجَد دس هحالت ٍ استقبء ًظبست هحلی ۶0هحالت دس 

ثب سٍیکشد هحلِ هحَسی، تـکیل ػتبد ّویبساى جَاى ثب ّذف هـبسکت فؼبل جَاًبى ثب کوک ثِ تلوین ػبصی دس حَصُ 

ّبی هختلف هذیشیت کالى ؿْشی، افتتبح دفتش ؿَسای ادٍاس ثب ّذف اػتفبدُ اص ًظشات ٍ تجشثیبت کبسؿٌبػبى ٍ 

كبحجٌظشاى ثَیظُ ؿَسای ادٍاس دس حَصُ هذیشیت ؿْشی، تأػیغ هشکض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ثب ّذف استقبء تلوین ػبصی ٍ 

ػیبػت گزاسی ثب پـتَاًِ ػلوی ٍ اػتفبدُ اص داًؾ ٍ فٌبٍسی سٍص ثب هحَسیت پظٍّؾ، چبح هبّبًِ، هبٌّبهِ ؿْشًٍذ ؿَسا ثب 

ّذف اطالع سػبًی ٍ ایجبد پل استجبطی ثب ؿْشًٍذاى ٍ اسائِ ػولکشد ؿَسا ٍ ؿْشداسی اص جولِ اقذاهبت ٍ ػولکشد ؿبخق 

 .ایي دٍسُ ؿَسای اػالهی ؿْش ػٌَاى ًوَد



دس اداهِ جلؼِ ّش یک اص اػضبی ؿَسای اػالهی ثطَس جذاگبًِ ثِ ًقطِ ًظشات خَد پشداختِ ٍ هطبلت ٍ پیـٌْبداتی دس 

 .حَصُ هذیشیت ؿْشی هطشح ًوَدُ ٍ خَاػتبس حوبیت ّوِ جبًجِ ّوِ هؼئَلیي ثَیظُ اػتبًذاس هحتشم سا ؿذًذ

دس ػبل گزؿتِ ثشای اٍلیي ثبس :  ؿْشداسی گفت۹۷ثشاتیبى ؿْشداس ثجٌَسد دس اداهِ جلؼِ ثب تـشیح ػولکشد یکؼبلِ ... سٍح ا

 دسكذ آى ػوشاًی ّضیٌِ ؿذُ اػت، ٍی ّوچٌیي ضوي ۶۵ دسكذ آى جبسی ٍ ۴۵ دسكذ تحقق دسآهذ داؿتین کِ 10۷

تـکش اص حوبیت ّبی ّوِ جبًجِ ؿَسای اػالهی ؿْش ٍ اػتبًذاس هحتشم ٍ دیگش هؼئَالى اػتبًی، تالؽ ٍ پیگیشی ّوکبساى 

ؿْشداسی ثبػث ؿذُ تب ثب ٍجَد هـکالت هبلی دس حَصُ ّبی هختلف، پشداخت هؼَقبت کبسگشاى، پیوبًکبساى ثشٍص سػبًی 

ؿَد ٍ ػالٍُ ثش آى دس حَصُ ّبی دیگش فؼبلیتْبیی دس ثخؾ ّبی ػوشاًی، ثْؼبصی هؼبثش، هجلوبى ؿْشی، تَػؼِ فضبی ػجض، 

استقبء تجْیضات خذهبت ؿْشی ٍ خذهبتی ػالٍُ ثش خذهبت اسائِ ؿذُ سا دس حذ قبثل قجَل ثِ ؿْشًٍذاى خذهبت سػبًی 

 .ًوبیذ

دس اداهِ جلؼِ دکتش ؿجبػی ضوي اظْبس خـٌَدی اص حضَس دس جوغ هٌتخجیي هشدم دس ؿَسای اػالهی ؿْش ثجٌَسد ٍ 

تجشیک سٍص ؿَساّب، ؿَساّب سا یکی اص ًْبدّبی هَثش دس هـبسکت فؼبل ؿْشًٍذاى تَكیف ًوَد کِ هی تَاًذ ثِ ػٌَاى یک 

 .ًْبد هشدهی پیگیش هطبلجبت هشدم دس حَصُ ّبی هختلف ؿْشی سا داؿتِ ثبؿٌذ

اػتبًذاس خشاػبى ؿوبلی ثب تَجِ ثِ هجبحث هـکالت هطشح ؿذُ تَػط هٌتخجیي هشدم دس ؿَسای اػالهی ؿْش ٍ ؿْشداس 

 .ثجٌَسد ساّکبسّبیی سا جْت تؼشیغ اهَس دس حَصُ ّبی هختلف هذیشیت ؿْشی اسائِ ًوَدًذ

ؿجبػی ثب ثیبى ایٌکِ هـکالت ثیبى ؿذُ سا ًوی تَاى ثِ یکجبسُ حل ًوَد، اهب ثب ساّکبس ایٌکِ هیتَاى ثب ثشًبهِ سیضی ٍ 

ثلَست هشحلِ ثِ هشحلِ سفغ ًوَد ٍی ّوچٌیي تأکیذ  اٍلَیت ثٌذی ٍ پیگیشی هذاٍم، ثخـی اص هـکالت هطشح ؿذُ سا 

کشد ساّکبس حل هـکالت سا ثبیذ ثِ تفکیک ٍظبیف، تقؼین ثٌذی دس حَصُ ّبی هشتجط تؼشیف ًوَد تب ثتَاى ثشای حل ٍ 

 .فلل آى اقذام هَثش کِ هٌتج ثِ ًتیجِ ؿَد سا پیگیشی ًوَد

ٍی ثب اػالم آهبدگی ثشای پیگیشی ٍ حل ٍ فلل هؼبئل طشح ؿذُ دس ایي جلؼِ، هقشس ًوَد ؿَسای اػالهی ؿْش ثْوشاُ 

ؿْشداس ثجٌَسد ثب اٍلَیت ثٌذی دسخَاػت ّبی خَد ٍ حَصُ ّبی پیگیشی ٍ حل ٍ فلل آى ثِ تفکیک هـخق گشدد تب ثب 

 .تـکیل جلؼِ ثب حضَس اػتبًذاس هحتشم دس اػتبًذاسی دسخَاػتْب هٌتج ثِ تلوین گیشی ًْبیی گشدد

دس پبیبى سئیغ ؿَسای اػالهی ؿْش ثجٌَسد ضوي تـکش هجذد اص حوبیتْبی ّوِ جبًجِ اػتبًذاس هحتشم ٍ دیگش هؼئَلیي 

اظْبس اهیذٍاسی کشدًذ تب ثب تؼبهل ٍ حوبیت ّوِ جبًجِ ّوِ هؼئَلیي ثَیظُ اػتبًذاس هحتشم ثتَاًٌذ آًچِ سا ؿبیؼتِ هشدم 

 .فْین ایي خطِ اص هشص ٍ ثَم ایشاى اػالهی اػت هحقق ًوبیٌذ

 . ثب رکش كلَات ثش پیبهجش ػظین الـبى اػالم خبتوِ یبفت15:00جلؼِ ػبػت 

  

  
 


