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به نام خدا
*تصمیمات اخذ شده :
 پس اظ تالٍت آیاتی چٌس اظ کالم الِ هجیس  ،با ػٌایت بِ حضَض آلای هصطفی جوطیسی هطاٍض هالی اًجوي ً ،اهبطزُ ضوي تَظیغ آهاض ٍ اضلام  9هاِّ
زبیطذاًِ با تَجِ بِ هٌابغ ٍ هصاضف ،افعٍزًس اظ پیص بیٌی ّای تاهیي هٌابغ جْت سال  92هبلغ  390/000/000تَهاى  ،تا کٌَى  %86آى هحمك گطزیسُ
است ٍ اظ ططفی ّعیٌِ ّای هصاضف زض ایي  9هاِّ بالغ بط  275/000/000تَهاى هیباضس .
ً اهبطزُ ضوي اضاضُ بِ هبالغ سپطزُ ّای شذیطُ باًکی کَتاُ هست ٍ بلٌس هست اًجوي کطتیطاًی ٍ ذسهات ٍابستِ جْت بْطُ بطزاضی اظ سَز آى  ،بِ
سَاالت هططح ضسُ ّیات هسی طُ زض ظهیٌِ اهَض هالی پاسد زازًس ٍ همطض گطزیس آهاض همایسِ ای زٍضُ ّای هطابِ با سط فصل زض آهس ّا ٍ ًیع ّعیٌِ سال
 ٍ 91سال  92ضا تْیِ ٍ اضائِ ًوایٌس .
 زض ذصَظ ظیط ساذت فضای آهَظضی اًجوي هصاکطُ ٍ همطض گطزیس اتاق هَجَز زض طبمِ زٍم بَسیلِ پاضتیطي بِ زٍ لسوت ضسُ ٍاحس حسابساضی زض
آى هستمط گطزز .
 زضذَاست ػضَیت ضطکتْای هططٍحِ شیل هَضز بطضسی ٍ پس اظ تاییس بِ تصَیب ضسیس .
 -1ضطکت کطتیطاًی حفیظ زضیا
 -2هَسسِ ضزُ بٌسی ایطاًیاى
 -3ضطکت ّواٌّگ زضیای پاضس
 -4ضطکت پایاًِ کاًتیٌطی سی زلف لطن
 -5ضطکت ذیام تطابط
 -6ضطکت اهیساى پاضسیاى
ً اهِ ضواضُ/43/11037ظ هَضخ  92/10/28هسیط اهَض تطکل ّا اتاق باظضگاًی ٍ صٌایغ ٍ هؼازى ٍ کطاٍضظی ایطاى زض ضابطِ با اصالحات لَاًیي ٍ
همطضات کاض ٍ تاهیي اجتواػی هططح ٍ همطض گطزیس بِ اػضاء برطٌاهِ گطزز .
ً اهِ ضواضُ  92/920125هَضخ  92/10/25ضطکت ذلیج آبی هططح ٍ همطض گطز یس ضوي پاسد بِ ًاهِ جْت تٌَیط بیطتط هَضَع ٍ تبازل ًظط اظ آلای
ضجاع ا ...اکبطی زض جلسِ آتی ّیات هسیطُ زػَت بؼول آیس .
ً اهِ ضواضُ  1256/92هَضخ  92/10/25ضطکت زضیا ساالض بطیس هططٍحِ زض کویتِ اهَض گوطکی ٍ تطاًعیت هططح ٍ همطض گطزیس پس اظ ضایعًی با
اًجوي صٌفی ضطکتْای حول ٍ ًمل بیي الوللی ایطاى السام گطزز .
ً اهِ ضواضُ  92-551هَضخ  92/10/21اًجوي هٌْسسی زضیائی هبٌی بط زضذَاست هؼطفی ًوایٌسُ اًجوي کطتیطاًی ٍ ذسهات ٍابستِ جْت حضَض
زض جلسات پی اًس آی آى اًجوي هططح ٍ همطض گطزیس آلایاى  :هاضاا ...لاسوی ًژاز – هحوس ضضا ذطَػی ٍ آیسیي کاظن سلطاًی هؼطفی ٍ با ًاهبطزگاى
ّواٌّگی ضَز .
 آلای ػلیطضا چطن جْاى ضوي بطضوطزى هعایای ػضَیت زض اتحازیِ بیي الوللی بٌازضٍ لٌگطگاّْا ( )IAPHپیطٌْاز ذَز ضا زض ایي ظهیٌِ هططح کِ
پس اظ تبازل ًظط ػضَیت زبیطذاًِ اًجوي بِ آى اتحازیِ بِ تصَیب ضسیس ٍ همط گطزیس ًاهبطزُ ّواٌّگی الظم ضا بؼول آٍضًس .
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 همطض گطزیس اظ آلای زضتیاًی هسیط کل هحتطم تطاًعیت گوطن ایطاى جْت حضَض زض جلسِ ّیات هسیطُ زػَت بؼول آیس .
 با ًگطش بِ بطگعاضی هجوغ ػازی بِ صَضت فَق الؼازُ اًجوي بطای ضٍظ سِ ضٌبِ هَضخ  92/11/1ضوي تاکیس بط اطالع ضساًی هجسز بِ اػضاء جْت
ضطکت زض هجوغّ ،واٌّگی الظم فی ها بیي اػضاء ّیات هسیطُ بؼول آهس .
 آلای بْطٍظ زٍلتطاّی با اضاضُ بِ آذطیي ضٍظ کاضی ذَز بؼٌَاى زبیط اًجوي اظ اػضاء ّیات هسیطُ ذساحافظی کطزُ ٍ اضافِ ًوَزًس کواکاى زض صَضت
ًیاظ زض ذسهت اًجوي ذَ اٌّس بَز ّ .یات هسیطُ ضوي لبَلی استؼفای ایطاى اظ تاضید  92/11/1ضوي آضظٍی سالهتی  ،ضازکاهی ٍ هَفمیت اظ ذسهات
ًاهبطزُ تطکط ٍ لسضزاًی ًوَزًس ٍ اضافِ ًوَزًس کِ کواکاى ّوکاضی ایطاى با اًجوي تساٍم زاضتِ باضس .

