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به نام خدا
*تصمیمات اخذ شده :
ضوٌبً اظ کویتِ ّبی سِ گبًِ ذَاستِ شَز کِ ًظطاتشبى ضا تب تبضید  92/8/21ثِ زثیطذبًِ اضسبل تب ثِ اعالع ّیبت هسیطُ ضسبًیسُ شَز .
ّ -3یبت هسیطُ جْت هؼطفی ًوبیٌسگبى اًجوي جْت حضَض زض جلسبت اضگبًْب ٍ سبظهبًْبی هرتلف پس اظ ثحث ٍ ثطضسثی ثشثطی ظیثط اترثبش ت ثوین
ًوَزًس :
 : 3-1جٌبة آقبی اهیس هلک  ،ثؼٌَاى ًوبیٌسُ اًجوي جْت حضَض زض ّیبت ًوبیٌثسگ بى ٍ کویسثیَى حوثو ٍ ً ثو اتثبز ثبظضگثبًی ٍ ثٌبیغ ٍ هؼثبزى ٍ
کشبٍضظی ایطاى هؼطفی گطزًس .
 : 3-2جٌبة آقبی هْطشبز هؼیي اً بضی  ،ثؼٌَاى ًوبیٌسُ اًجوي زض کٌفسضاسیَى ٌؼت هؼطفی شًَس .
 : 3-3جٌبة آقبی ػلیطضب چشن جْبى  ،ثؼٌَاى ًوبیٌسُ اًجوي زض اتبز اکَ هؼطفی شًَس .
 : 3-4جٌبة آقبی حسیي ًبجی پَض  ،ثؼٌَاى ًوبیٌسُ اًجوي زض کویتِ حوو ٍ ً و ٍاضتجبعبت اتبز ثبظضگبًی ٍ ٌبیغ ٍ هؼبزى ٍ کشثبٍضظی تْثطاى هؼطفثی
شًَس .
 : 3-5جٌبة آقبی هسؼَز پو هِ  ،ثؼٌَاى ًوبیٌسُ اًجوي زض کویسیَى فطػی شَضایؼبلی تطاثطی ٍ کویسیَى هبزُ  20هؼطفی شًَس .
 : 3-6جٌبة آقبی سیس هحوس جَاز عجبعجبئی  ،ثؼٌَاى ًوبیٌسُ اًجوي زض کویتِ اضگبًْبی زضیبئی کشَض هؼطفی شًَس .
 : 3-7ثطای تؼییي ًوبیٌسُ اًجوي زض ثرشْبی هرتلف سبظهبى ثٌبزض ٍ زضیبًَضزی ه طض شس کِ حست هَضز ٍ هَضَع ًوبیٌسگبى تَسظ ّیبت هسیطُ تؼییي
ٍ اػالم ذَاّس شس .
 : 3-8جٌبة آقبیبى ثْطٍظ زٍلتشبّی زثیط ٍ حسیي ًبجی پَض ػضَ هحتطم ّیبت هسیطُ ثؼٌَاى ًوبیٌسگبى اًجوي زض کویتِ کبضشٌبسی کثبضگطٍُ تطاًعیثت
هؼطفی شًَس .
: 3-9زض ذ َص تؼییي ًوبیٌسگبى اًجوي زض کویسیَى ّبی هبلیبتی ه طض گطزیس کِ جٌبة آقبی هْطشبز هؼیي اً بضی ثب جٌبة آقبی حویثس هرتثبضی ٍ
جٌبة آقبی حسیي ًبجی پَض ثب آقبی هحوَز جوبلی زض ایي ذ َص هصاکطُ ًوَزُ ٍ ًتیجِ ضا ثِ ّیبت هسیطُ گعاضش ًوبیٌس .
 : 3-10زض ذ َص هسبئ و هطثَط ثِ هبلیبت ثط اضظش افعٍزُ  ،ه طض شس جٌبة آقبی هسؼَز پو هِ سَاثق ضا هغبلؼِ ًوَزُ تب زض جلسثِ آیٌثسُ ثثطای ایثي
هَضَع ت وین گیطی گطزز .
 : 3-11ثطای ػضَیت زض اتبز ثبظضگبًی ثیي الوللی  ٍ ICCاتبز اکَ ه طض شس فطهْبی ػضَیت اظ سبظهبًْبی هصکَض اذص گطزیسُ تب پس اظ تکویو  ،ت بضثبی
ػضَیت ثطای آًْب زضذَاست گطزز .
 : 3-12جٌبة آقبی ضٍظثِ هرتبضی ثؼٌَاى ًوبیٌسُ اًجوي ثِ کویتِ حوو ٍ ً و اتبز ثبظضگبًی ثیي الولو ( )ICCهؼطفی شًَس.
 -4زثیط هحتطم اًجوي هَضَع الحبز اًجوي ضا ثِ اتبز ثبظضگبًی هغطی ًوَزًس ٍ ثب اشبضُ ثِ سَاثق اهط ٍ هکبتجبت اًجبم شسُ زضایي ذ ثَص ٍ تَضثیحبت
جٌبة آقبی سیس هحوس جَاز عجبعجبئی هشبٍض زض ضاثغِ ثب اقساهبت اًجبم شسُ اظ ّیبت هسیطُ زضذَاست ًوَزًس کِ زض ایي ذ َص ت وین گیطی ًوبیٌس .
ّیبت هسیطُ پس اظ ثح ٍ ثطضسی هَضَع ٍ ًیع اّویت ٍ تبثیطگصاضی ایي الحبز ه طض زاشتٌس کِ ایي هَضَع هْن زض جلسِ آیٌسُ ًیع پیگیطی گطزز .
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 -5جٌبة آقبی ثْطٍظ زٍلتشبّی زثیط اًجوي زض ذ َص اهضبی چکْبی بزضُ اًجوي ثب تَجِ ثِ ایٌکِ هؼطفی اهضبء هسئَلیي جسیثس (ضئثیس هحتثطم
ّیبت هسیطُ ٍ ذعاًِ زاض ) ثِ ظهبى ًسجتب ً ظیبزی ًیبظ زاضز ٍ تبهیي ّعیٌِ ّبی جبضی اًجوي ًیع ثبیستی تبهیي ٍ پطزاذت گطزز اظْبض زاشتٌس کِ ثب جٌثبة
آقبی هحوسضضب ذشَػی ذعاًِ زاض هحتطم قجلی هصاکطُ ًوَزًس ٍ اظایشبى زضذَاست گطزیسُ کِ تب ظهبى هؼیٌی چکْبی بزضُ ضا پثس اظ تبییثس ذعاًثِ زاض
فؼلی ( جٌبة آقبی اهیس هلک ) اهضبء ًوبیٌس  .ایشبى اضبفِ ًوَزًس کِ ثٌبثِ زضذَاست جٌبة آقبی ذشَػی هتٌی ثشطی ظیط تْیِ گطزز تب زض َضت تبییس
ّیبت هسیطُ جسیس ایٌکبض اًجبم شَز .
« ّیبت هسیطُ اًجوي کشتیطاًی ٍ ذسهبت ٍاثستِ ثِ جْت ّوکبضی ٍ ػطف ًب ثب ػٌبیت ثِ تغَیثو ثجثت َضتجلسثبت ٍ اهضثبّبی هجثبظ  ،اظ جٌثبة آقثبی
هحوسضضب ذشَػی زضذَاس ت هیٌوبیس پس اظ تبییس ّعیٌِ ّبی اًجوي تَسظ جٌبة آقبی اهیس هلک ثؼٌثَاى ذعاًثِ زاض ٍ ثؼلثت ایٌکثِ اهضثبء ایشثبى ثثِ
ثبًکْبی هطثَعِ ثِ اًجوي هؼطفی ًشسُ است چکْبی بزضُ هطثَط ثِ ّعیٌِ ّبی اًجوي ضا تب تبضید  92/09/30اهضبء ًوبیٌس ».
ّیبت هسیطُ هتي فَز ضا ت َیت ًوَزًس .
 -6جٌبة آقبی ثْطٍظ زٍلتشبّی هَضَع ت بضبی شطکت ایطاى ّوبٌّگ ثبض کِ عی ًبهِ شوبضُ  92-1023هَضخ  92/7/18زضذَاست ػضَیت زضاًجوي ضا
ًوَزُ است هغطی ٍ اػالم زاشتِ کِ هساضک اضائِ شسُ ثطای ػضَیت زضاًجوي کبهو هیجبشس  ،زض َضت تبییس الحیت ایي شطکت تَسظ یکثی اظ اػضثبء
ّیبت هسیطُ ػضَیت آى ثالهبًغ هیجبشس ٍ زض ّویي ضاثغِ الحیت شطکت هصکَض تَسظ آقبیبى ػلیطضب چشن جْبى ٍ حسیي ًثبجی پثَض اػضثبء هحتثطم
ّیبت هسیطُ هَضز تبییس قطاض گطفت ٍ ّیبت هسیطُ ػضَیت آًطا ت َیت ًوَز .

