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به نام خدا
*تصمیمات اخذ شده :
 پس اس تالٍت آیاتی چٌس اس والم الِ هجیس  ،آلای حوشُ وطاٍرس اس آلای هجیس گلپزٍراى عْزاًی هسیز عاهل هحتزم ضزوت تگفا (تضویي گستز في آٍا)
وِ تٌا تِ زعَت زتیزذاًِ زر جلسِ حضَر یافتٌس  ،اس ایطاى تماضا ًوَزًس ًسثت تِ هعزفی ٍ سَاتك ضزوت هتثَعِ ٍ ًیش ًحَُ هطاروت ٍ فعالیت آى زر
سهیٌِ اعغای تسْیالت حوایتی تِ صٌعت حول ٍ ًمل تَیژُ زر تحث تي تیوِ تضویي واالی تزاًشیت زاذلی ٍ ذارجی عثَری اس للوزٍ سزسهیٌی ایزاى ٍ
ًیش رٍش اعوال سپززُ گذاری تضویي تِ گوزن ایزاى را تیاى فزهایٌس .
ًاهثززُ ضوي هعزفی ضزوت تگفا ٍاتستِ تِ تاًه اًصار افشٍزًس ضزوت اس تْوي هاُ سال  1391تاسیس ٍ زر سهیٌِ عارضِ یاتی تزای هٌاتع ٍرٍز ًظام
تاًىی زر سیستن سپززُ گذاری تضویي تزاًشیت واال پزٍسِ آًزا عی ًوَزُ ٍ اس تارید  92/3/20زر راتغِ تا ایجاز یه تستِ حوایتی اس ضزوتْای حول ٍ
ًمل  ،یه لزارزاز تا گوزن ایزاى تزای تضویي تي تا گوزن هٌعمس ًوَزُ اًس وِ تز آى اساس تا  60هسیز عاهل ضزوتْای حول ٍ ًملی هرتلف هذاوزُ ٍ
زر حال حاضز تزای ّز ٍاحس تي تضویي تیوِ الثزس هثلغ 2500تَهاى ( 25000ریال) تعییي وِ هثلغ  10.000.000تَهاى ذسارت ارسش تیوِ ای واال را
پَضص هیسّس  ،ایطاى تصزیح وزز زر راتغِ تا تي تضویي  ،تاًه اًصار عزف لزارزاز تیوِ الثزس هیثاضس ٍ زر ایي راستا هیتَاى تا سایز تیوِ ّا وِ هَرز
لثَل گوزن ایزاى هیثاضٌس ٍارز هذاوزُ ضس ٍ اس عزفی عثك هصَتِ تاًه اًصار اعتثار اذتصاظ یافتِ تِ عزح تي تضویي تیوِ ای تِ هطتزیاى ( ضزوتْای
حول ٍ ًمل) تا سمف  5هیلیارز تَهاى زر ًظز گزفت ضسُ وِ پس اس ارسیاتی اس ًحَُ عولىزز فعالیت ٍ ذَش حساتی ضزوتْای هَصَف لاتل افشایص
ذَاّس تَز  ،ایطاى ضوي پاسد تِ سَاالت اعضاء ّیات هسیزُ تیاى زاضتٌس زر صَرت اجزایی تَزى پَضص تیوِ ای تزای اعضاء اًجوي هیتَاى اجزای آًزا تا
ووه اًجوي وطتیزاًی ٍ ذسهات ٍاتستِ جلَ تزز ٍ زر ایي سهیٌِ اعالم آهازگی ًوَزًس .
ّ یات هسیزُ پس اس هذاوزُ تا ایطاى جْت استفازُ اس ایي عزح ٍ ًیش تسزیع زر الحاق تیوِ عزح تضویي واًتیٌز زر یه پىیج لزارزازی  ،همزر زاضتٌس
فزهت ٍ ضزایظ هسٍى عضَیت ٍ ًحَُ ّوىاری ٍ تعاهل تا ضزوت تگفا زریافت ٍ پس اس هغالعِ ٍ تزرسی تیطتز زر ایي سهیٌِ تصوین گیزی ًوایٌس .
 جٌاب آلای واپیتاى حوشُ وطاٍرس ضوي هعزفی آلای یحیی ضیائی تعٌَاى زتیز اًجوي وطتیزاًی ٍ ذسهات ٍاتستِ اس سحوات آلای تْزٍس زٍلتطاّی
لسرزاًی ٍ تطىز ًوَزًس .
ضوٌاً همزر گززیس زتیز جسیس اس اٍل تْوي هاُ  1392زر زتیزذاًِ اًجوي حاضز ٍ اًجام اهَر جاری را تعْسُ تگیزًس ٍ زر ایي راتغِ لزار ضس آلای
زٍلتطاّی ووال ّوىاری تا ایطاى زاضتِ تاضٌس .
 زعَت ًاهِ ضوارُ /35671ظ 92/هَرخ  1392/10/11آلای هحسي صازلی فز عضَ ّیات عاهل ٍ هعاٍى اهَر تٌسری ٍ هٌاعك ٍیژُ ساسهاى تٌازرٍ
زریاًَرزی جْت ضزوت زر جلسِ چْارم وویتِ ّن اًسیطی تا هسیزاى ساسهاى ( هَرخ  )92/10/15هغزح ٍ پس اس تثازل ًظز اعضاء ّیات هسیزُ جْت
پیطٌْاز راّثززی توٌظَر تطىیل یه ساسهاى تزای لجستی ه ٍ تزاًشیت  ،همزر گززیس آلای حوشُ وطاٍرس تِ اتفاق آلای چطن جْاى زر ایي جلسِ
ضزوت ًوایٌس .
 زعَت ًاهِ ضوارُ /35684ظ 92/هَرخ  92/10/11آلای هحسي صازلی فز عضَ ّیات عاهل ٍ هعاٍى اهَر تٌسری ٍ هٌاعك ٍیژُ ساسهاى تٌازرٍ
زریاًَرزی جْت حضَر زر جلسِ ًْن وویتِ ّواٌّگی ٍ ساهاًسّی ترلیِ ٍ حول واالی اساسی ( هَرخ  )92/10/17هغزح ٍ همزر گززیس آلای
زٍلتطاّی زر ایي جلسِ ضزوت ًوایس .
 پززاذت هثلغ حسٍز  20.000.000ریال حك عضَیت ساالًِ اًجوي وطتیزاًی ٍ ذسهات ٍاتستِ زر اتاق تاسرگاًی ٍ صٌایع ٍ هعازى ٍ وطاٍرسی ایزاى
 ICCهغزح ٍ پززاذت آى تِ تصَیة رسیس .
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 زر ارتثاط تا ترص والسْای آهَسش زتیزذاًِ اًجوي زر تحث تْیِ الالم سرت افشاری ٍ ًزم افشاری آهَسضی ٍ هلشٍهات هَرز ًیاس هغزح ٍ تا تَجِ تِ
زرذَاست ٍاحس آهَسش تِ تصَیة رسیس .
 زرراستای فعالیت هستوز وویتِ ّای اًجوي همزر گززیس اعضاء ّیات هسیزُ ًاظز تز وویتِ ّا  ،پیگیزی السم تا رٍسای وویتِ هزتَط تعول آٍرًس .
 تا تَجِ تِ تزگشاری هجوع عازی ٍ فَق العازُ اعضاء اًجوي وطتیزاًی ٍ ذسهات ٍاتستِ زر تارید اٍل تْوي هاُ ٍ الحاق تِ اتاق تاسرگاًی ٍ صٌایع ٍ
هعازى ٍ وطاٍرسی ایزاى همزر گززیس گشارش عولىزز فعالیت ّیات هسیزُ اًجوي تْیِ ٍ تِ هجوع ارائِ گززز .

