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به نام خدا
*تصمیمات اخذ شده :
 جٌبة آقبی حوعُ کطبٍضظ ضئیس هحتطم ّیبت هسیطُ پس اظ تالٍت آیبتی چٌس اظ قطآى هجیس زض ذػوَظ عؼبییوت تطهیٌوبا کوبًتیٌط ثٌوسض ضوْیس ضجوبئی
تَضیحبتی ضا اضائِ زاًس ٍ اػضبء ّیبت هسیطُ ّن اعالػبت ٍاغلِ ضا تَضیح زازًس .
ایطبیطبى ّوچٌیي زض ذػَظ ظهبى هال قبت ثب آقبی زاجوط ایطبى ضوي اثطاظ ػالقِ هٌسی ثِ ایي هالقبت ظهبى هالقبت ضا ّتتِ آیٌسُ اػالم ذَاٌّس ًوَز .
 جٌبة آقبی کطبٍضظ زض ذػَظ اقسام اًجبم ضسُ زض پی جلسِ هتطکلِ ثب اًجوي پبیبًِ زاضاى ثٌبزض اظ زثیطذبًِ ذَاستٌس کِ اقساهبت ضا گعاضش ًوبیٌس .
 جٌبة آقبی زٍی تطبّی تَضیح زازًس کِ ًظط اًجوي پبیبًِ زاضاى ضا ثِ ّیبت هسیطُ هٌؼکس ًوَزُ ٍ پیطٌْبز ًوَزًس کِ زض ّویي جلسِ هَضَػبتی ضا کِ ثب
آقبی هٌْسس سؼیس ًژاز هغطح ذَاٌّس کطز هطرع ًوبیٌس .
 آقبی کطبٍضظ زض ذػَظ هسئلِ تطاًعیت تَضیح زازًس کِ ظهبى هؼبعیت کبالّبی تطاًعیتی کبّ ص یبعتِ ٍ ایي هَضَع هَجوت اعوعایص قیووت تووبم ضوسُ
تطاًعیت اظ هسیط ایطاى هیگطزز کِ هغبیط ثب سیبست زٍیت هیجبضس .
 جٌبة آقبی پل هِ اػالم زاضتٌس کِ اگط زٍستبى هَاعقٌس ثطًبهِ هالقبت ثب آقبی سؼیس ًژاز ضا هطرع ًوبیٌس ٍ هوَاضزی ضا کوِ ّوط کوسام اظ اػضوبء هغوطح
ذَاٌّس ًوَز اػالم ًوبیٌس .

 جٌبة آقبی هلک :آهبض تجبضت کطَض ضا گوطک ًساضز سبظهبى ثٌبزض ّوچٌیي آهوبضی ًوساضز ٍ فیتوِ سوبظهبى ثٌوبزض ایٌسوتکِ آهوبض تجوبضت ذوبضجی ضا اظ
ضطکتْبی کطتیطاًی اذص ًوبیٌس ٍ اعالػبت الظم ضا ثِ هطاجغ شیػالح اضسبا زاضًس .
 جٌبة آقبی ضٍظثِ هرتبضی تَضیح زازًس ک ِ ّط اضگبى ثطای ذَزش آهبض تْیِ هیکٌس ٍ ایي غحیح ًویجبضس  .پیطٌْبز هیٌوبیس کِ کلیِ اضگبًْب یک سیسوتن
آهبضی غحیح پیص ثیٌی ًوبیٌس .
 آقبی اًػبضی  :هب زض هصاکطُ ثب هسئَالى سبظهبى ثٌبزض هیجبیستی عکط زض آهس سبظهبى ثٌبزض ثبضین ٍ ثٌحَی سبظهبى زّی ًوبئین کِ سبظهبى ثِ زض آهس ذوَز
ثطسس زض ثٌبزض هب ّیچ گًَِ تجلیغبتی ًوی ثیٌین کِ هیتَاًس هٌجغ زض آهس ثبضس .
 آقبی چطن جْبى  :هب ثبیستی زض ظهبى هالقبت ثب آقبی سؼیس ًژاز اعالػبت ضٍظ ضا زاضتِ ثبضین – ثٌسض ضْیس ضجبئی اظ یحبػ آهبضی زض آیٌسُ ثب هطکل ظیوبز
هَاجِ ذَاّس ضس  .زض حبا حب ضط زض ذػَظ تطاًعیت ٍ هطظ سطذس کِ هطکل ػوسُ تطاًعیت است هیجبیستی هَاضز ضا هغطح ًوبئین .
 آقبی ػیقطیَ  :هب ثبیستی ًگبُ سبظهبى ثٌبزض ضا ثِ تطاًعیت ٍ هٌبعغ آى جلت ًوبئین  .زض حبا حبضط کِ تطاًعیت ثب هطکل هَاجِ است سبظهبى ثٌبزض زض ایوي
ضاُ هتحول ظیبى ظیبزی ضسُ است .
ّیبت هسیطُ پس اظ جوغ ثٌسی ٍ کست ًظطات اػضبء هقطض ضس ثطًبهِ ٍ هَاضز هَضز ًظط ضا تْیِ ٍ آًْب ضا ثػَضت پبٍضپَیٌت تْیِ ًوبیوس ٍ زض ثطًبهوِ ثحو
تطاًعیت ٍ آهبض حتوبً هٌظَض گطزز .
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 آقبی چطن جْبى  :هَضَع ًحَُ ثْطُ ثطزاضی اظ تطهیٌبا کبًتیٌط ثٌسض ضْیس ضجبئی تَضیح زازًس کِ سوبظهبى ثٌوبزض زض ضٍظ پٌجطوٌجِ گصضوتِ )92/9/14
تػوین گطعتِ کِ حسٍز  430هتط اظ تطهیٌبا  1000 ٍ )2هتط اظ یبا ضطقی آى ثِ ضطکت ثٌیبز ٍاگصاض ًوبیٌس .


آقبی کطبٍضظ  :زض ذػَظ یک هَضَع کِ زض ضَضایؼبیی غٌبیغ زضیبیی هغطح ضسُ تَضیح زازًس کِ پیطٌْبز ضسُ یک سَپط هبضکت تبهیي قغؼبت زضیبئی
تطکیل گطزز ٍ اظ اًجوي ذَاستِ اًس کِ ّوکبضی ًوبیس.

 آقبی کطبٍضظ ً :بهِ تْیِ ضسُ تَسظ آقبی چطن جْبى زض ذػَظ هطکل تطاًعیت ثؼٌَاى آقبی کطبٍضظیبى ضئیس سبظهبى ضاّساضی ٍ حول ٍ ًقل جبزُ ای
ضات قطائت ًوَزًس کِ هَضز هَاعقت قطاض گطعت ٍ هقطض ضس ضًٍَضت ثطای اتبق ایطاى اتبق تْطاى سبظهبى ثٌبزض گوطک ایطاى ٍ اًجووي حوول ٍ ًقول ثویي
ایوللی ایطاى اضسبا گطزز.
 آقبی کطبٍضظ زض ذػَظ هػبحجِ جٌبة آقبی زاًطوٌس هَضَع اععایص ّعیٌِ حول ٍ ًقل کوبًتیٌطی اظ اػضوبء زضذَاسوت ًوَزًوس اگوط اعالػوی اظ ًحوَُ
هحبسجِ هَاضز هغطح ضسُ اظ عطف ایطبى زاضًس اػالم ًوبیٌس.
اػضبء ّیبت هسیطُ زض ذػَظ ایي ّعیٌِ تَضیح زازًس کِ ّعیٌِ ّبی اضبعِ ضسُ هطثَط ثِ ّعیٌِ ّبی جبثجبئی ٍ ترلیوِ ٍ ثوبضگیطی کوبًتیٌط زض اهوبضات
هیجبضس کِ حساکثط ثطای ّعیٌِ کبًتیٌط  20عَت  55زالض هی ثبضس.
 آقبی پل هِ زض ذػَظ ًبهِ ٍظاضت ضاُ آقبی سبیوی ) هَضَع پبسد ثِ ًبهِ تطکیل ضطکت هطتطک حول ٍ ًقل عیوبثیي ایطاى ٍ چویي ضا هغوطح کطزًوس
ّیبت هسیطُ پس اظ استوبع ًظطات اػضبء هقطض زاضتٌس؛ ًبهِ ای ثب هتي هٌبست ٍ ثب هحتَای هٌتی تْیِ ٍ اضسبا گطزز.
 آقبی عجبعجبئی  :هَضَع پیطٌْبز ضطکت پیطتبظ ثٌسض سوبء کِ عی ًبهِ ضوبضُ  92/1229هَضخ  92/09/04تقبضبی ػضَیت زض اًجوي ضاهغوطح ًوَزًوس
ّیبت هسیطُ پس اظ تبییس آقبیبى پل هِ ٍ ضٍظثِ هرتبضی غالحیت ضطکت هصکَض ضا تبییس ٍ ػضَیت آى زض اًجوي تػَیت گطزیس.
 آقبی کطبٍضظ زض ذػَظ ثطگعاضی هجوغ عَق ایؼبزُ ثطای ایحبق ثِ اتبق ایطاى اظ زثیطذبًِ ذَاستٌس کِ ًتیجِ اقساهبت ضا گعاضش ًوبئین.
آقبیبى زٍیتطبّی ٍ عجبعجبئی زض ذػَظ هالقبت ثب آقبی ثػبم تجبض ضئیس هحتطم ازاضُ سَم سیبسی ٍظاضت کطَض تَضیحبتی ضا اضائِ ًوَزًس ّیوبت هوسیطُ
پس اظ کست ًظطات اػضبء هقطض زاضتٌس کِ هصاکطاتی ثب اتبق ایطاى ٍ اهَض تطکل ّب زاضتِ ثبضٌس ٍ ضوي اضائِ تَضیحبت الظم ًظط ًْبئی اتبق ضا جْت ایحبق
جَیب ٍ ًتیجِ ضا ثِ ّیبت هسیطُ گعاضش ًوبیٌس.
پیگیطی ًبهِ اظ کٌتسضاسیَى زض ذػَظ ثیوِ کبًتیٌط اًجبم گیطز.

