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 بسمه تعالی

 

 

 جىبة آقبی مهىدس کبیس 

 دبیس  محتسم اجسائی

 پیزو دعوت با مشخصات قیذ شذه در شناسنامه جلسه به شزح سیز، خالصه مهمتزین مذاکزات تقذیم حضور می گزدد: 

 شىبسىبمه جلسه

 اتبق ببشزگبوی دعًت کىىدٌ: پىجمیه جلسه کمیسیًن مسئًلیتهبی اجتمبعی عىًان جلسٍ:

 مهىدس زضب حمیدی رئیس جلسٍ: سبشمبن تأمیه اجتمبعی خساسبن زضًی ساری:محل برگ

 بسزسی پیشىهبد ایجبد ببشگبههبی يزششی حبمی ي کشف استعدادهب دز مىبطق محسيم حبشیه شهس مًضًع جلسٍ )دستًرکار جلسٍ(

 وبصس صبدقی ومایىدٌ اتاق: 31/00/0231 تاریخ دعًتىامٍ: /ص2233/31 شمارٌ دعًتىامٍ:

 03:02 ساعت پایان: 3:22 ساعت آغاز: 22/00/0231 تاریخ برگساری:

 )سایر جسئیات بشرح دعًتىامٍ پیًست می باشد(

 خالصه مهمتسیه مراکسات جلسه مستبط بب يظبیف اتبق ببشزگبوی

 ًیش ٍ فٌی یّب آهَسش ارائِ ضزٍرت هَضَع رضَی خزاسبى ثبسرگبًی اتبق اجتوبعی ّبی هسئَلیت وویسیَى جلسِ پٌجویي در

 .گزفت ثزرسی ٍ گفتگَ لزار هَرد ضْز حبضیِ هٌبعك در ٍرسش ثِ تَجِ

 
 ول ادارُ اعالعبتی اضزاف گفت استبى اجتوبعی تأهیي هذیزول سَی اس جلسِ هَضَع پیطٌْبد ثِ اضبرُ ثب اثتذا در ًبصز صبدلی

 هبًذُ هعغل اهىبًبت اس هی تَاًٌذ ٍ وٌٌذ هی ًذگیس ضْز حبضیِ در وِ جَاًبًی ٍ ًَجَاًبى تب هَضَع ضذُ ثبعث اجتوبعی تأهیي

 ّبی رایشًی ثب اتبق ارائِ گزدد تب اجتوبعی ّبی هسئَلیت وویسیَى ثِ وٌٌذ، استفبدُ هٌبعك آى در دٍلتی سبسهبًْبی ٍ ضْزداری

هزوش  وِ آهَسی داًص وبر ٍ وست ثب اضبرُ ثِ لیگ ٍی .هَرد استفبدُ لزارگیزد ضْز حبضیِ هحزٍم هٌبعك ثزای اهىبًبت ایي السم،

 وزد. رٍس اجزا ًیش ضْز حبضیِ ثزای تَاى هی را ثزًبهِ ایيگفت  رضَی در صذد ثزگشاری آى است خزاسبى ثبسرگبًی آهَسش اتبق

 داًص سَی اس خَثی ثسیبر وبر ٍ وست ّبی ثَم گذضتِ سبل در. ضَد هی ثزگشار هبُ اسفٌذ ّفتن وبر، ٍ وست جطٌَارُ پبیبًی

 در ثتَاًین اهیذٍارین اسبس، ثزّویي. ضَد ًیش ایذُ ّبیی دارًذ وِ هی تَاًذ ارائِ هحزٍم هٌبعك آهَساى لغعبً داًص ٍ ضذ ئِارا آهَساى

 .ّستین خصَظ ایي در وویسیَى اعضبی ًظزات آهبدُ پیگیزی ٍ وٌین ایجبد وبری ٍ سبس سهیٌِ ایي

 
 ٍ هیلیَى یه اس هطْذ ثیص حبضیِ اهزٍس گفت هطْذ ضْز یِحبض جوعیتی ٍضعیت ٍ ضزایظ تطزیح بث حویذی رضبآلبی هٌْذس 

ًظبرت . اًذ آهذُ ضْز ایي حبضیِ ثِ ٍ وزدُ تزن آة ووجَد خبعز ثِ را خَد رٍستبی آًْب اوثز وِ دارد جوعیت ًفز ّشار ۰۲۲

 اگز وِ ثبضذ ضْز اًضجبط ٍ ًظن ٍ اهٌیت التصبد، ثزای ثبلمَُ خغزی تَاًذ هی جوعیت ضعیف ٍ عذم تَجِّ ثِ ًیبسّبی ضزٍری ایي

ٍ  ای حزفِ ٍ فٌی ّبی آهَسشثِ  اداهِایطبى در  .است هالحظِ لبثل ضذت ثِ ایي آهبر ثبضٌذ، جَاى آًْب چْبرم یه یب سَم یه

 ّوزاُ ثِ جَاًبى ثزای را اخاللی ثْجَد جٌجِ ّبیی ثبضگبُ چٌیيٍ گفت  وزدحبضیِ ضْز اضبرُ  هٌبعك در ٍرسضی ّبی ثبضگبُایجبد 

 . وٌذ هی دٍر فسبد اس را آًْب ٍ ددار

 
 اگزگفت  ثبالست، ثسیبر هطْذ ضْز حبضیِ آسیت هیشاى ایٌىِ ثیبى ثب رضَی خزاسبى ثْشیستی هذیزول پَریَسف، حویذرضبآلبی 

 عجك ٍ یبثذ هی افشایص آهبر ایي اجتوبعبت ثزخی ّستٌذ، در هعتبد رضَی خزاسبى افزاد درصذ ۴ تب ۳ رسوی آهبر عجك وِ ثپذیزین

 گصازش شسکت دز جلسهفسم 
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 هیشاى هٌغمِ آى ضزایظ دلیل ثِ ّن هطْذ ضْز حبضیِ در. ثَدًذ هعتبد افزاد درصذ ۰۲ تب وبرگزی جبهعِ در گذضتِ ّبی ثزرسی

 وٌٌذُ ًگزاى هسئلِ دٍ را هعتبداى هیبى در سًبى درصذی ۲۰ جوعیت ٍ اعتیبد پبییي آهذى سي ٍی  .ثبالست ثسیبر اعتیبد ثِ آلَدگی

 آسیت ون تمزیجبً سٌّتی ٍ هَاد اس وِ است هخذر هَاد هصزف سجه ٍ ًَع دیگز هَضَع: گفت ٍ عی خَاًذآسیت ّبی اجتوب حَسُ در

 تَجِ لبثل آهبر دیگز ًىتِ. است یبفتِ گزایص تشریمی ثِ خَراوی اس هَاد استعوبل ًحَُ ٍ ضذُ تجذیل آسیت پز ٍ صٌعتی هَاد ثِ

 وبر دستَر در را هعتبد آهَساى داًص درهبى پزٍرش ٍ آهَسش دلیل ّویي ثِ وِ است ضْز حبضیِ هعتبد آهَساى داًص جوعیت

 آى را هصزف ٍ دارد ضزر هَاد هخذر ثگَیین هزدم ثِ وِ ًیست تٌْب ایي اعتیبد اس پیطگیزی اصلی راُایطبى گفت  لزاردادُ است.

 ثِ الش وٌین اس عزیك ثزگزداًذى ارسش ّبت ٍ ثبضٌذ ارسضوٌذ ثیبهَسین وِ جبهعِ افزاد ثِ ثبیذ هعتمذًذ ضٌبسبى جبهعِ ثلىِ، ًىٌٌذ

 سبیز سهیٌِ ایي در ٍ است اجتوبعی ّبی آسیت ثزای پیطگیزاًِ عول یه ای حزفِ ٍ فٌی آهَسش. ّب اس آسیت ّب ثىبّین خبًَادُ

 تَاًذ هی دادُ، ماًجب الذاهبتی ضْز حبضیِ در وِ هخذر هَاد ثب هجبرسُ ضَرای هثبل عَر ثِ ضًَذ؛ وبر ٍارد تَاًٌذ هی ّن ّب دستگبُ

 حبضیِ در ّوگبًی ّبی ٍرسش تَسعِ پیگیزی وویتِ تطىیل َاستبرایطبى خ .وٌذ هَضَع ثبس ایي ثِ ّن را ّب دستگبُ سبیز پبی

 تَاى هی ٍ داد اًجبم هٌذ ًظبم وبری تَاى هی وویتِ ایي در ٍرسضی ّبی ّیئت ٍ خیزاى اس گزفتي ووه ثب: افشٍد ٍ ضذ هطْذ ضْز

 .آغبس ًوَد اهسبل ًَرٍس اس آسیت پز ای هحلِ در را ایي وبر

 

 دٍ اس ضْز تَجِ ثِ حبضیِ گفت ضْز حبضیِ هٌبعك در دفتز ایي الذاهبت تطزیح بث استبًذاری اجتوبعی دفتز هعبٍى هحوَدی،خبًن 

 ٍ ًفس عشت حیبیا ٍ هزدم ثب ارتجبط تسْیل ثزای ٍ گزفت لزار استبًذاری اجتوبعی دفتز وبر دستَر در ٍیژُ عَر ثِ پیص سبل

 تحت تسْیلگزی دفتز چْبر است؛ فزاّن ضْز حبضیِ در وبر اًجبم ثستز. ُ استیجبد ضذ گزی تسْیل دفبتز ّب آى سبسی یىپبرچِ

 سیز دفبتز هذیزاى ثیي جلسبت ثزگشاری آهبدُ هب. دارد لزار ضْزداری هذیزیت تحت دفتز ۰۲ ٍ استبًذاری اجتوبعی دفتز ًظبرت

 لزار ضوب اختیبر در را هٌبعك ایي اعالعبت ٍ آهبر تب ّستین ثبسرگبًی اتبق اجتوبعی هسئَلیتْبی وویسیَى ثب استبًذاری هجوَعِ

 . دٌّذ

 السم وزد اظْبرٍ  "است افشایص حبل در ضْز حبضیِ جوعیت چزا ثجیٌین ثبیذ"پزسیذ  گلطیز ضزوت هذیزعبهل فزاهزسی، سلیوبى

 راُ وٌٌذُ تسْیل عٌَاى ثِ ای حزفِ ٍ فٌی آهَسش است، افزاد فزاغت اٍلبت ثِ ثَطهز وِ ٍرسش دادى ثِ اّویت ثب ّوشهبى است

 ٍ رضبیت ایي استوزار ثزای ٍ آٍرد هی ًطبط ثِ را فزد وِ است عَاهلی اس یىی سًذگی اس رضبیت. دّین لزار ًظز هذ را سًذگی

 ٍری ثْزُ عذم ٍ دارد ٍجَد سیبدی فبوتَرّبی ستبّبرٍ در هبًذگبری عذم ثزای .وزد تَجِ عَاهل ایي اسجبة ثِ ثبیذ ًطبط احسبس

 ّوِ ٍ ّب درآهذ ٍ ّشیٌِ ثیي تعبدل عذم ثیىبری، فمز، وِ ًىٌین فزاهَش. است گذار اثز سهیٌِ ایي در آثی ون اس ثیص آة، اس ثیطتز

 در را ّب آسیت اس ای فشایٌذُ برآه ًگیزد، صَرت السم الذاهبت اگز ٍ است التصبدی هطىالت اس ًبضی دّذ، هی رخ جبهعِ ایي در آًچِ

 لذم یه وِ است ایي آى اس هْوتز اهب است هْوی ثسیبر هَضَعبت ٍرسش ٍ ای حزفِ ٍ فٌی هجبحث .داضت خَاّین آیٌذُ سبلْبی

 .ثجزین ثیي اس را ّب آسیت ظَْر ٍ ثزٍس هٌطبء ٍ ثزگزدین تز عمت

 
 عٌَاى ثًِوَد ٍ گفت  ارائِ ضْز حبضیِ هٌبعك در ٍرسش سهیٌِ در پیطٌْبدی ّوذم تَاًجخطی خیزیِ هذیزعبهل حجتخبًن دوتز 

ّوىبری جْت  ثزای آًْب اس تَاًین هی وِ ٍرسضىبراى عاللوٌذی ّستٌذ هی داًن وٌن، هی وبر خیزیِ هؤسسِ یه در وِ وسی

ثبضگبّْب جلت  در رتَجِ افزاد ثزای حضَ هی ضَد ثبعث آًْب ًبم ٍ وٌین سیزا حضَر دعَت ضْز حبضیِ هٌبعك در ٍرسش تَسعِ

 .گزدد

 
 تأهیي اگز گفتدر ایي جلسِ  استبى اجتوبعی تأهیي ول ادارُ عوَهی رٍاثظ ادارُ رئیس حسیٌی، خذادادیبى سیذحسيآلبی 

 ایي هب دیذگبُ اصلی. ًیست ّب فعبلیت سبیز رد ثز دلیلی وزدُ، هغزح را ضْز حبضیِ هٌبعك در ٍرسش ثِ تَجِ هَضَع اجتوبعی

 حبضیِ در تسْیلگزی دفبتز اهزٍس اگز .دّین لزار وبر دستَر در هحزٍم هٌبعك در را ٍرسضی ٍ علوی الوپیبدّبی ریثزگشا وِ است

 ایي. وٌذ ووه دفبتز آى در الذاهبت وزدى عولیبتی ثِ تَاًذ هی اجتوبعی هسئَلیتْبی وویسیَى اًذ، ضذُ آهبرسبسی درگیز ضْز
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 .ثخَرد رلن سهیٌِ ایي در تأثیزگذار ًْبد هزدم ّبی سبسهبى ّوزاّی ثب تَاًذ هی اتفبق

 اًجبم گفت ٍ ضذ ضْز حبضیِ هٌبعك ًخجِ افزاد هعزفی ثزای ّب رٍسًبهِ ّوىبری ثب رسبًی اعالع وویتِ تطىیل خَاستبر خذادادیبى

 .وٌین ستفبدُا اثزگذاری حذاوثز ثزای ّب رسبًِ ظزفیت اس ثبیذ ٍ داضت خَاّذ ووتزی اثزگذاری رسبًی اعالع ثذٍى الذاهی ّز

 
 وزد، ایجبد ضْز حبضیِ در را ٍرسضی فضبّبی تَاى هی ون اهىبًبتی ثب ایٌىِ ثیبى ثب ضزق ثتي ضزوت عبهل هذیز احوذیبى اهیذ

 ٍ هتوزوش چٌذاى ضْز حبضیِ هٌبعك ثزخی در اهب وزدُ ایجبد هختلف هحالت در را فضبّبیی ضْزداری اخیز سبل چٌذ درگفت 

جَاًبى ٍ  ٍرسش ثزای ّبی هٌبسجی را سیزسبخت تَاى هی هٌبعك آى در سهیي پبییي لیوت ثِ تَجِ ثب وِ تًىزدُ اس گذاری سزهبیِ

 را ثیطتزی اثزات وٌین، وبر ّب همَلِ ایي رٍی اگز ٍ دارد ثسیبری اّویت ٍرسش در آهَسش ٍ استعذادیبثی .ًَجَاًبى ایجبد وزد

 ثبضٌذ، ٍرسضی ّبی دٍرُ ٍ ّب والس در حضَر ثزای افزاد ی تَاًٌذ هطَقّوچٌیي السم است اس هزثیبًی وِ ه. ثَد خَاّین ضبّذ

 اس ثزداری الگَ ثب تَاى هی سهیٌِ ایي هَضَع هْوی است وِ در علوی استعذادیبثی ای حزفِ ٍ فٌی ّبی آهَسش در .استفبدُ ًوَد

 را خَد ضغلی هسیز تب وٌین ووه جَاًبى ٍ بىًَجَاً ثِ ثبیذ. وزد ایجبد هطْذ در را آى اس ای ضعجِ تبثستبًی، وبر ٍ وست هذرسِ

 .است هَثز پی در پی ضغل تعَیض اس جلَگیزی ٍ ثیىبری اس افزاد ًجبت در ایي ٍ وٌٌذ پیذا

 

 ایي الذاهبت درثبرُ ثیٌبلَد عبلی آهَسش سسِؤه همبم لبئن ٍ هطْذ پشضىی علَم داًطگبُ علوی ّیئت عضَ علیشادُ، ثْشاددوتز 

 عی. پذیزًذ ًوی هذرن ثذٍى را است في دارای وِ وسی هب وطَر در گفت هختلف درهٌبعك ٍرسش ٍ سشسهیٌِ آهَ در سسِؤه

 داًطگبّی هذارن اخذ جْت هذت وَتبُ ّبی دٍرُ ثزگشاری ثزای را ٍسارتخبًِ ایي تَاًستین داضتین، علَم ٍسارت ثب وِ هطَرتی

 در تَاًٌذ هی ّب ٌّزستبى ًیش اهسبل اس. دّین هی ارائِ هَسسِ رد را آساد عبلی آهَسش ّبی دٍرُ اسبس ّویي ثز ٍ وٌین هتمبعذ

 دٍ اس ٍرسضی الوپیبدّبی ثِ هحزٍم هٌبعك آهَساى داًص اعشام ثِ اضبرُ ثب ٍی .وٌٌذ ضزوت آهَسضی ّبی دٍرُ در ٍ ثیٌبلَد داًطگبُ

 الوپیبدّبی ثزگشاری ثزای وِ دارین را آهبدگی ایي ٍ این داضتِ خَثی ّبی فعبلیت دٍلتی ٍ خصَصی ثخص در گفت گذضتِ سبل

 .دّین لزار ثبسرگبًی اتبق اجتوبعی ّبی هسئَلیت وویسیَى اختیبر در را خَد سبلي ٍ هحل هحزٍم، هٌبعك ٍرسضی

 

هٌْذس هْزاى داًطَر ًبیت رئیس وویسیَى ًیش ثب تأویذ ثِ پزّیش اس هجتال ضذى ثِ گفتبر درهبًی ٍ هحذٍد ضذى ًظزات فمظ آلبی 

ت ٍ ًطست ّب، خَاستبر الذام جذی اتبق ثزای ثزًبهِ ریشی ٍ اجزای تصویوبتی ضذ وِ ثب صزف ٍلت ٍ ثز اسبس اًگیشُ در جلسب

 ّبی اخاللی ٍ اجتوبعی در ایٌگًَِ جلسبت هغزح ٍ ارائِ هی گزدد.

 
 جبهعِ گفت ٌّزستبى ایجبد در پیص سبل چْل اس تطىل ایي الذام ثِ اضبرُ ثب ًیش خزاسبى یبٍری جبهعِ هذیزعبهل دادٍر علیآلبی 

 اهزٍس وٌذ ٍ هی وبر ضیفت سِ عَر ثِ وِ ضذُ ایجبد لبئي ضْز در آًْب اس یىی ٍ وزدُ تأسیس را ٌّزستبى ۶ تبوٌَى خزاسبى یبٍری

. است ٌّزستبى ایجبد ًیبسهٌذ آهَس داًص ّشار ۷ ٍ جوعیت ًفز ّشار ۴۲ ثب ًیش عزق هٌغمِ. ًیست ضْز آى در ثیىبری جَاى ّیچ

 .ّستٌذ ّب ّشیٌِ تبهیي ثزای ّوىبری اًجبم ٍ اتفبق ایي خَاستبر هٌغمِ ایي زدمه

 
 در ّذف جبهعِ ٍ هب ثزای ٍلت اهزٍس گفت جلسِ ایي در رضَی خزاسبى اجتوبعی تأهیي هذیزول خیزآثبدی ًظبم هحسي سیذ

 تزن را هحل ضغل یبفتي ثزای پسزاى ٍ ذّستٌ رٍستب دختزاى اًذ، هبًذُ ثبلی وِ وسبًی رٍستبّب اوثز در، است ون ضْز حبضیِ

 اًجبم عولیبتی عَر ثِ را وبر دٍ یب ٍ یه ثبسرگبًی اتبق اجتوبعی ّبی هسئَلیت وویسیَى در وِ است ایي هب پیطٌْبد. اًذ وزدُ

 .وٌین هعزفی ثْتز را وویسیَى وبرّب آى رسبًذى ثوز ثِ ثب ٍ دّین
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 مصًّببت مستبط بب اتبق ببشزگبوی

جلسِ دثیز وویسیَى ثب جوعجٌذی هغبلجی وِ ارائِ ضذ، هَارد سیز را ثعٌَاى تصویوبت پٌجویي جلسِ اعالم ٍ اس رئیس  در پبیبى

وویسیَى درخَاست ًوَد ثعٌَاى عضَ ّیأت ًوبیٌذگبى اتبق، سهیٌِ سبسی السم ثزای تأییذ ٍ تصَیت ایي الذاهبت تَسّظ ّیأت 

 رئیسِ اتبق را اًجبم دٌّذ.

ی ٍ ووه ثِ استبًذاری در جْت وبرآهذ ًوَدى دفبتز هَرد اضبرُ، اعالعبت هزثَط ثِ حبضیِ ضْز دریبفت ٍ هَرد ( ثزای ّوىبر۲

 ثزرسی لزارگیزد

( ضوي توبس ثب سبسهبى ّبی غیزدٍلتی ٍ ًْبدّبیی وِ ثب جَاًبى سز ٍ وبر دارًذ، ووجَدّبی احتوبلی ٍ سهیٌِ ّبی ّوىبری ٍ ۰

 رش جَاًبى حبضیِ ضْز ثزرسی گزدد.تمسین وبر در سهیٌِ رضذ ٍ پزٍ

 ( ثزای ثزگشاری الوپیبدّبی علوی، ٍرسضی ٍ ٌّزی در هٌبعك هحزٍم اس ظزفیت داًطگبُ ّب استفبدُ ضَد.۳

( پس اس ثبسدیذ اس اهىبًبت داًطگبُ ثیٌبلَد، تذٍیي دٍرُ آهَسش لبلیجبفی ٍ ارائِ هذرن علوی در ایي سهیٌِ ثب هجَس ٍسارت علَم ۴

 لزارگیزد. هَرد ثزرسی
 

 حًاشی احتمبلی جلسه

 حبشیه وداشتجلسه هیچگًوه 

 مًازد قببل پیگیسی اش سًی اتبق ببشزگبوی ي ازائه پیشىهبدات احتمبلی دزخصًص چگًوگی ي مسؤيل پیگیسی

 .ط دبیس کمیسیًن پیگیسی خًاهد شد، ان شبءاهللآوچه دز قسمت مصًّببت ذکس شد همه تًسّ

 

 :ريوًشت

... 


