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  ثبفت، ساثش ٍ اسصٍئیِ ّبی ضْشستبىاسائِ گضاسش ػولىشد ستبدّبی فشهبًذّی التػبد همبٍهتی 

  تػوین گیشی دس خػَظ حل ٍ فػل هسبئل هشثَط ثِ ٍاحذّبی تَلیذی ٍ سبیش هَاسد دس

 ثبفت، ساثش ٍ اسصٍئیِ ّبی ضْشستبى

 اهن هزاکشات جلسه:

ٍ هذیشاى استبًی دس  ، استبًذاس هحتشمثب حضَس اػضبی ستبدجلسِ ستبد فشهبًذّی التػبد همبٍهتی استبى وشهبى 

دس سبلي پیبهجش اػظن )ظ( استبًذاسی ثشگضاس گشدیذ. جلسِ ثب تالٍت آیبتی اص  10:30سبػت  20/3/1335تبسیخ 

  لشآى هجیذ آغبص ضذ.

 فشهبًذّی ستبد دثیش ٍ وشهبى استبى سیضی ثشًبهِ ٍ هذیشیت سبصهبى سئیس سٍدسی دوتش آلبی جلسِ اثتذای دس

 گضاسش هختػشی اص ػولىشد ستبد دس استبى اسائِ ًوَدًذ. ، گَیی خَضبهذ ضوي استبى همبٍهتی التػبد

 التػبد پبیلَت ػٌَاى ثِ ضشلی آرسثبیجبى ٍ لشستبى وٌبس دس وشهبى استبى وِ آًجب اص ٌذداضت اظْبسایطبى 

 پیگیشی اهَس ثیطتشی ًظش دلت ثب ٍ ضَد ثیطتش هْن ایي اًجبم دس هسئَالى  تالش ثبیذ ضذُ هؼشفی همبٍهتی

پیگیشی ٍ ثشش استبًی ٍ ضْشستبًی آى  هلی سغح دس سا ّب پشٍطُ جذیت ثب هذیشاى ّوِ ساستب ایي دس ٍ ضًَذ

 ،ًظش دلت ػلیشغن اهش ایي دس ًیپب عشح لبلت دس ّب پشٍطُ اسائِ دس صهبًی هحذٍدیت ثِ تَجِ ثب ٍسا تْیِ  ّب پشٍطُ

 .ًوبیٌذ تسشیغ

 هطىالت حل ساستبی دس تَلیذ هَاًغ سفغ وویتِ ایٌىِ ثیبى ثب استبى سیضی ثشًبهِ ٍ هذیشیت سبصهبى سئیس 

 ٍ است ثٌذی جوغ حبل دس جلسبت ًتبیج: وشد تػشیح ،ضَد هی ثشگضاس وَتبُ صهبًی ّبی ثبصُ دس تَلیذی ٍاحذّبی

 .ضذ خَاّذ اسائِ یبفت خَاٌّذ حضَس استبى دس صٍدی ثِ وِ وطَس ٍصاست ػبلی همبم ثِ

 ثَدجِهٌجغ  0: هٌبثغ هَسد ًیبص سضذ التػبدی استبى دس گفتٌذ هٌبثغٍ تجْیض  تأهیيایطبى دس خػَظ وویتِ 

 داخلی هٌبثغ، دٍلتی ّبی ضشوت داخلی هٌبثغ، سشهبیِ ثبصاس، ثبًىی غیش اػتجبسی هؤسسبت ٍ ّب ثبًه، دٍلت

هطخع ضذُ است. ثِ  هلی تَسؼِ غٌذٍقٍ  خبسجی گزاسی سشهبیِ، اضخبظ آٍسدُ، غیشدٍلتی ػوَهی ًْبدّبی

 خَاّذ ضذ.  تأهیيدسغذ اص هحل ثَدجِ دٍلت  13حذٍد  ضَد هیعَسی وِ پیص ثیٌی 

 غٌذٍق اص هٌبثغ دسغذ 10 تب 3 ضَد، هی ثیٌی پیص ایٌىِ ثیبى ثب خَد سخٌبى اص ثخطی دسایطبى ّوچٌیي 

 غٌذٍق اص لجَلی لبثل سْن ،اًذ ضذُ هطخع استبى ّبی عشح ایٌىِ ثِ تَجِ ثب: ٌذگفت ضَد، جزة هلی تَسؼِ

  .یبفت خَاّذ اختػبظ استبى ثِ هلی تَسؼِ
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سئیس سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی اثشاص اهیذٍاسی وشدًذ دستگبُ ّبی اجشایی ثِ گًَِ ای ثشًبهِ سیضی وٌٌذ 

 وشد. تأهیيهٌبثغ هَسد ًیبص استبى سا  ثتَاى وِ

ػٌَاى وشدًذ ٍ ثیبى  ٍسی ثْشُایطبى سِ هَضَع آة، اًشطی ٍ ًظبم اداسی سا هَضَػبت لبثل پیگیشی وویتِ 

تَسؼِ التػبد داًص ثٌیبى ٍ فشٌّگ سبصی التػبد همبٍهتی ًیض ثب تطىیل جلسبت هستوش ثش سٍی وشدًذ: وویتِ 

 هَضَػبت اعالع سسبًی، فشٌّگ سبصی ٍ آهَصش دس حبل ثشًبهِ سیضی ّست.

 سا ّبیی پشٍطُ ثشخی خَد ّبی ضْشستبى ػولىشد اسائِ ثب ًیضٍ ثبفت  اسصٍئیِ ،ساثش ّبی ضْشستبى فشهبًذاساىسپس 

 هَجَد ٍضؼیت ثْجَد جْت هحتشم استبًذاس ًظش ثب تػویوبتی ٍ هغشح اًذ ثبصهبًذُ فؼبلیت اداهِ اص دالیلی ثِ وِ

 .گشدیذ اتخبر

هٌْذس ثختیبسی ًوبیٌذُ هشدم ثبفت، ساثش ٍ اسصٍئیِ دس هجلس ضَسای اسالهی ًیض ثب اضبسُ ثِ ایٌىِ ػوذُ دسآهذ 

دس صهیٌِ آة  ای ػذیذُّبی ثبفت، ساثش ٍ اسصٍئیِ اص ثخص وطبٍسصی است دس حبلی وِ ثب هطىالت  ضْشستبى

جِ است لزا ثبیذ ثِ سوت هسیش تَلیذی ٍ هَاجِ ّستٌذ، خبعش ًطبى وشد: ایي هٌغمِ ثِ لحبػ آة ثب هطىل هَا

  غٌؼتی پیص ثشٍین.

ّبی لبثل اجشا جْت  الصم است دس اسائِ عشح هٌغمِ دسثیىبس  التحػیالى فبسؽثب تَجِ ثِ اصدیبد  ًذافضٍدایطبى 

 گزاسی دس ایي هٌغمِ تسشیغ ٍ صهیٌِ ثشای اجشای چٌذ پشٍطُ داسی تَجیِ التػبدی فشاّن آیذ. سشهبیِ

ّبی گزضتِ ثِ ٍجَد آهذُ  حسیٌی استبًذاس وشهبى ثب ثیبى ایٌىِ ثشخی اص ایي هطىالت اص سبل سصمدس اداهِ آلبی 

ثَد وِ دس دٍلت گزضتِ هتَلف ضذ اهب ثب حضَس  یاّضاس تي فَالد ثبفت پشٍطُ  000پشٍطُ : ٌذاست، اظْبس داضت

س ثِ سشهبیِ گزاس جذیذ دس دٍلت یبصدّن، ایي پشٍطُ تؼییي تىلیف ضذ ٍ اهیذ است دس آیٌذُ ًضدیه ایي وب

 سشاًجبم ثشسذ.

: ٌذعی چٌذ سبل ثبالخشُ دس دٍلت یبصدّن ضبّذ تحَالت خَثی دس هٌغمِ ّستین، گفت ایٌىِ ثشثب تبویذ  ایطبى

پشٍطُ گشدضگشی ٌّضاء، پبسن هلی خجش، پتشٍضیوی ثبفت ٍ هؼبدى وشٍهیت ٍ ... اص الذاهبتی است وِ دس دٍلت 

 ضذ. یبصدّن ولیذ خَسدُ ٍ ثِ عَس جذ دًجبل خَاٌّذ

داًست ٍ افضٍد: ثِ هٌظَس ثشسسی  ّب پشٍطٍُجَد ثشٍوشاسی اداسی سا هَجت ایجبد هطىالتی دس سًٍذ اجشایی  ایطبى

جلسِ دس خػَظ پبسن هلی خجش دس تْشاى ثشگضاس ٍ دس سِ سفش  5دس سغح هلی تبوٌَى  ّب پشٍطٍُ پیگیشی 
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 هؼبٍى سئیس جوَْس ٍ سئیس سبصهبى هحیظ صیست وطَس ثِ استبى وشهبى ایي هَضَع ثِ عَس جذ دًجبل ضذ.

: ایي ًذهٌغمِ ّوچَى هضیت گشدضگشی، داهذاسی ٍ ... اضبسُ وشد ٍ یبدآٍس ضذ ّبی هضیتاستبًذاس وشهبى ثِ 

تب هطىالتی وِ دس  ضَد هیهختلف دس هسبئل التػبدی ثشگضاس  ّبی ضْشستبىجلسبت همذهبتی است وِ ثب حضَس 

 حذ ثضبػت استبى لبثل حل است، هشتفغ ٍ هبثمی دس ستبد التػبد همبٍهتی وطَس دًجبل ضَد.

ساوذ دس استبى وشهبى ٍاحذ تَلیذ ًیوِ فؼبل ٍ  500سصم حسیٌی خبعش ًطبى وشد: دس حبل حبضش یه ّضاس ٍ 

اهىبى  ّب آىّستین، اهب ثشخی اص  ّب آىٍجَد داسد وِ ثب اػتجبس تخػیع دادُ ضذُ دس حبل ثبصگطبیی ٍ احیبی 

 ثبصگطت ٍ ثبصاس ًذاسًذ.

 

 هصوبات:

 تػویوبت صیش دس خػَظ پشٍطُ ّبی ضْشستبى ساثش اتخبر گشدیذ: -1
عنواى پشوطه یا واحذ 

 تولیذی هشکل داس
 هذت صهاى انجام کاس اتخار شذهتصویوات 

 هؼذى دسآلَ ساثش

دس خػَظ ػذم ٍجَد جبدُ دستشسی هٌبست همشس گشدیذ هذیش ول  -1

دسغذ  00ساُ ٍ ضْشسبصی استبى ٍ غبحجبى هزاوشُ ٍ دس غَست تمجل 

( اص سَی دٍلت 30ّضیٌِ جبدُ اص سَی غبحجبى هؼذى، هبثمی ّضیٌِ )

 .گشدد هی تأهیي

 ثب پیگیشی فشهبًذاس ساثش خظ گبص همشس گشدیذ دس خػَظ ػذم ٍجَد -2

غبحجبى هؼذى دسخَاست خَد سا ثِ ضشوت گبص تمذین وٌٌذ ٍ ضشوت گبص 

 پس اص دسیبفت دسخَاست پیگیشی اهَس سا اًجبم دّذ

ثب پیگیشی فشهبًذاس ساثش  گشدیذ همشس ثشق َطخغ ٍجَد ػذم خػَظ دس -3

 ٍ وٌٌذ تمذین مِ ایثشق هٌغ ضشوت ثِ سا خَد دسخَاست هؼذى غبحجبى

 اًجبم سا اهَس پیگیشی دسخَاست دسیبفت اص پس ثشق هٌغمِ ای ضشوت

 دّذ

ثِ هذت یه  20/3/1335اص تبسیخ 

ّفتِ ًتیجِ هزاوشُ هطخع 

 گشدد.

 

احذاث ًبحیِ غٌؼتی 

تَسظ ثخص خػَغی 

 دس ساثش

همشس گشدیذ ثب پیگیشی فشهبًذاس ساثش جلسِ ای ثب حضَس آلبی هٌْذس  -1

آلبی هٌْذس سیف اللْی  هؼبًٍیي هحتشم استبًذاس ٍ ثخص فتَت ٍ 

 ،خػَغی ثشگضاس ٍ دس غَست تؼْذ ثخص خػَغی هجٌی ثش احذاث ًبحیِ

استؼالم ثبلی هبًذُ تَسظ ضْشوت  5هطىالت هَجَد دس خػَظ 

 ، ساُ ٍ ضْشسبصی ٍ جْبد وطبٍسصی هشتفغ گشدد.ّب ضْشن

ثِ هذت یه  20/3/1335اص تبسیخ 

 ّفتِ
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ٍاگزاسی پشٍاًِ  سًٍذ وٌذ

حفش چبُ هؼذى ضي ٍ 

 هبسِ آلبی هستمیوی

تَسظ ضشوت آة ثِ هتمبضی هجَص حفش چبُ  ثبس یهثب تَجِ ثِ ایٌىِ 

 ثب گزضت ضص هبُ ثِ دلیل ػذم حفش چبُ لیٍهٌغمِ ای دادُ ضذُ است 

ثب  هجَص هزوَس ثبعل ضذُ است. ثٌبثشایي همشس ضذ ،ذىت هؼغبحَی ص سا

اً دسخَاستی اص سَی غبحت هؼذى ثِ ضشوت پیگیشی فشهبًذاس ساثش هجذد

 آة هٌغمِ ای اسسبل گشدد.

ثِ هذت یه  20/3/1335اص تبسیخ 

 ّفتِ

هطىل ػذم هجَص 

اًطؼبة آة ثشای عشح 

گشدضگشی ضشوت 

 سشهبیِ گزاسی سپٌذ

لبی هٌْذس سیف اللْی هؼبٍى هحتشم استبًذاس پیگیشی گشدیذ آهمشس 

 هَضَع سا اًجبم دٌّذ

ثِ هذت یه  20/3/1335اص تبسیخ 

 ّفتِ

هطىل دسیبفت هجَص 

صهیي جْت احذاث 

ووپ گشدضگشی دس 

 چطوِ ػشٍس

لبی هٌْذس سیف اللْی هؼبٍى هحتشم استبًذاس پیگیشی گشدیذ آهمشس 

 هَضَع سا اًجبم دٌّذ

ثِ هذت یه  20/3/1335اص تبسیخ 

 ّفتِ

 پشٍسش ثض ٍ ول ٍحطی

همشس گشدیذ جلسِ ای ثب حضَس آلبی سٌجشی هذیش ول ّوبٌّگی اهَس 

التػبدی ٍ آلبی غفشصادُ هذیش ول حفبظت هحیظ صیست تطىیل ٍ دس 

 هَضَع ثِ غَست وطَسی پیگیشی گشددغَست ػذم حل هطىل 

ثِ هذت یه  20/3/1335اص تبسیخ 

 ّفتِ

هطىل دسیبفت هجَص 

ووپ گشدضگشی غذس 

ّبضوی دس تخت 

 ثشسشتطغه سا

لغؼِ صهیي ثبلی هبًذُ هَضَع تَسظ اداسُ ول  2همشس ضذ دس خػَظ  -1

 هٌبثغ عجیؼی استبى ٍ جٌَة پیگیشی گشدد.

لبی سٌجشی ثب سشهبیِ آثب تَجِ ثِ ػذم پیگیشی سشهبیِ گزاس همشس ضذ  -2

دس گزاس توبس ٍ دس غَست ٍجَد ثشخی هطىالت صیست هحیغی هَضَع 

 د.سفش ٍصیش وطَس هغشح ٍ ثشعشف گشد

ثِ هذت یه  20/3/1335اص تبسیخ 

 ّفتِ

  

 تػویوبت صیش دس خػَظ پشٍطُ ّبی ضْشستبى اسصٍئیِ اتخبر گشدیذ: -2
عنواى پشوطه یا واحذ 

 تولیذی هشکل داس
 هذت صهاى انجام کاس تصویوات اتخار شذه

اػتجبس  تأهیيهطىل ػذم 

گلخبًِ ّیذسٍپًَیه 

 جبت غیفیسجضی ٍ 

 آلبی سٌجشی ٍ فشهبًذاس اسصٍئیِ پیگیشی گشددهمشس ضذ هَضَع اص عشیك 
ثِ هذت یه  20/3/1335اص تبسیخ 

 ّفتِ

ًیبص ثِ تسْیالت استخش 

ضٌبی ضشوت تؼبًٍی 

 ضبّوبساى

 همشس ضذ هَضَع اص عشیك آلبی سٌجشی پیگیشی گشدد
ثِ هذت یه  20/3/1335اص تبسیخ 

 ّفتِ

ثِ هذت یه  20/3/1335اص تبسیخ ثَدى اختػبظ گٌذم دٍلتی ثِ  هوٌَع ثشثب تَجِ ثِ ثخطٌبهِ دٍلت هجٌی  آلبیعشح وبسخبًِ آسد 
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سشهبیِ گزاس الذام ثِ خشیذ  ،همشس ضذ دس غَست توبیل وبسخبًِ ّبی آسد فشیذٍى ًیىَیی

ایي هَضَع تَسظ فشهبًذاس  .ًمذی سیلَی گٌذم ضْشستبى اسصٍئیِ ًوبیذ

 گشدد هیاسصٍئیِ پیگیشی 

 ّفتِ

ٍجَد ًبحیِ غٌؼتی ػذم 

 دس ضْشستبى

خت ًبحیِ اص سَی ضشوت بثب تَجِ ثِ تػَیت ًبحیِ اسصٍئیِ همشس گشدد س

 تسشیغ گشدد ّب ضْشن
 تب پبیبى ضْشیَس هبُ

تسشیغ دس ًػت 

 وٌتَسّبی َّضوٌذ
  پیگیشی گشدد همشس ضذ هَضَع اص سَی ضشوت آة هٌغمِ ای

 

 اتخبر گشدیذ: ثبفتتػویوبت صیش دس خػَظ پشٍطُ ّبی ضْشستبى  -2
عنواى پشوطه یا واحذ 

 تولیذی هشکل داس
 هذت صهاى انجام کاس تصویوات اتخار شذه

تَسیسن پبسن  پشٍطُ اوَ

 هلی خجش

ثب تَجِ ثِ ػذم تطىیل وویتِ هلی عجیؼت گشدی دس سغح وطَس، همشس 

 ضذ هَضَع دس سفش ٍصیش هحتشم وطَس ثِ استبى هغشح گشدد.

آلبی هٌْذس ثختیبسی ًوبیٌذُ هحتشم همشس ضذ هَضَع اص عشیك 

 ضْشستبى ّبی ثبفت، ساثش ٍ اسصٍئیِ پیگیشی گشدد.

 

 پشٍطُ فَالد ثبفت

هٌغمِ گبص پشٍطُ تَسظ ضشوت آة همشس ضذ هطىالت هشثَط ثِ آة ٍ  -1

 گبص پیگیشی گشدد.ای ٍ 

دس خػَظ ثشق همشس ضذ سْبهذاساى دسخَاست خَد سا ثِ ضشوت ثشق  -2

ٍ دس غَست پشداخت ّضیٌِ ثشق اص سَی  ًوبیٌذهٌغمِ ای اسسبل 

سْبهذاساى ، ثشق هٌغمِ ای دس اسشع ٍلت ًسجت ثِ سفغ هطىل الذام 

 ًوبیذ

ثِ هذت یه  20/3/1335اص تبسیخ 

 .ًتیجِ ثِ ستبد اػالم گشدد ّفتِ

 وبسخبًِ آسد ثبفت
هَضَع دس یه جلسِ اختػبغی ثب حضَس آلبی هٌْذس فتَت ، فشهبًذاس ٍ 

 .ضشوت غلِ ٍ سشهبیِ گزاس ثشسسی گشددهذیش ول 

ثِ هذت یه  20/3/1335اص تبسیخ 

 ّفتِ

ػذم اػغبی تسْیالت 

تَسظ ثبًه هلی ثشای 

ّضاس تٌی  50سیلَی 

 ثبفت 

  همشس ضذ هَضَع دس وبسگشٍُ سفغ هَاًغ تَلیذ هغشح گشدد.

 

 


