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به نام خدا
*تصمیمات اخذ شده :
 جٌبة آلبی حوشُ وطبٍرس رئیس هحتزم ّیبت هسیزُ پس اس تالٍت آیبتی چٌس اس والم ا ...هجیس ثب تطىز اس آلبی هْززاز ذَاجِ ًَری
ثوٌبسجت لجَل زػَت ٍ حضَرزر جلسِ ّیبت هسیزُ  ،زرذَاست ًوَزًس وِ تَضیحبتی زر ذصَظ عزح ثیوِ تبهیي تؼْسات گوزوی ثزای
ضزوتْبی تزاًشیت وٌٌسُ ارائِ ًوبیٌس .
آلبی هْززاز ذَاجِ ًَری اػالم زاضتٌس وِ آئیي پذیزش ضزوتْبی تزاًشیت وٌٌسُ ػضَ عزح عی ًبهِ ضوبرُ /3.0/32ف هَرخ 32/11/24
تَسظ فسراسیَى حول ٍ ًمل ایزاى ثزای اًجوي ارسبل گززیسُ ٍ ثِ ًىبت هْن ٍ اصلی آى اضبرُ وززًس ٍ ثِ سئَاالت اػضبء ّیبت هسیزُ ًیش
پبس د زازًس  ،ایطبى زر پبیبى تبرید ضزٍ ع اجزای عزح را هٌَط ثِ ّوبٌّگیْبی السم ثب فسراسیَى ٍ ضزایظ هٌسرج زر عزح زاضتٌس .
ایطبى ّوچٌیي زر ذصَظ ثیوِ زیزوزز ػَزت وبًتیٌز ذبلی تَضیحبتی را ارائِ ًوَزًس .
 آلبی رٍسثِ هرتبری زر ذصَظ جلسِ هطتزن رٍسبی سِ وویتِ وبًتیٌزی ،اهَر ثٌسری ٍ تزهیٌبل زاراى ٍ وویتِ تبًىز هَاز ًفتی ٍ
ضیویبئی ٍ هذاوزات اًجبم ضسُ تَضیحبتی را ارائِ ًوَزًس ٍ اػالم زاضتٌس وِ ّسف اصلی زر ایي ًطست پیطگیزی اس اًجبم وبرّبی هَاسی زر
وویتِ ّب ٍ اعالع رسبًی اس فؼبلیتْبی وویتِ ّب ثِ سبیز وویتِ ّبی ترصصی اًجوي ثَز.
ّیبت هسیزُ ضوي تطىز اس اػضبء وویتِ ّب همزرزاضتٌس وِ وویتِ ّب ثب اعالع رسبًی اس فؼبلیتْبی ذَز ثِ سبیز وویتِ ّب هیجبیستی هزالجت
ًوَز وِ وبرّب ثصَرت هَاسی اًجبم ًگززیسُ ٍ هجسزاً پیطٌْبز ًوَزًس وِ زر اٍلیي فزصت هوىي جلسِ هطتزن وویتِ ّب ثب حضَر رٍسب ٍ ًبئت
رئیس وویتِ ّب ٍ ثب حضَر اػضبء ّیبت هسیزُ ثزًبهِ ریشی گززز .
 آلبی حوشُ وطبٍرس زر ذصَظ ًتبیج حبصلِ زر وویتِ تبًىز هَاز ًفتی ٍ ضیویبئی سئَال ًوَزًس  ،آلبیبى سیس هحوس جَاز عجبعجبئی ٍ
یحیی ضیبئی تَضیحبتی راجغ ثِ سَاثك اهز را اػالم ًوَزًس ٍ اًتظبرات اػضبء وویتِ را اس ّیبت هسیزُ هغزح ًوَزًس ٍ تبویس ًوَزًس وِ وویتِ
ّب هصزاً اس جٌبة آلبی وطبٍرس زرذَاست زارًس وِ ضوي توبس ثب آلبی ضْزیبری رئیس ّیبت هسیزُ پبیبًِ ّب ٍ هربست پتزٍضیوی ػلل ػسم
ّوىبری ثب اًجوي ٍ ثی تَجْی ثِ پبسد ًبهِ ّب هذاوزُ ٍ زر ذَاست تطىیل جلسِ هطتزن ثب اػضبء وویتِ هذوَر را هیٌوبیٌس .
 آلبی حوشُ وطبٍرس اس اػضبء ّیبت هسیزُ زرذَاست ًوَزًس وِ ًظزات ٍ پیطٌْبزات ذَز را زر ذصَظ پیطٌْبز جسٍل زیزوزز ػَزت
وبًتیٌز ذبلی را ثیبى ًوبیٌس .
ّ یبت هسیزُ پس اس استوبع ًظزات اػضبء حبضز زر جلسِ همزر زاضتٌس وِ آلبیبى اهیس هله ٍ رٍسثِ هرتبری پیص ًَیس ًبهِ ای را وِ
هیجبیستی ثِ زثیزذبًِ ضَرایؼبلی ّوبٌّگی تزاثزی ارسبل گززز تْیِ ٍ ثِ زثیزذبًِ ارسبل تب پس اس ّوبٌّگی السم ثِ زثیزذبًِ هذوَر ارسبل
گززز .
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 آلبی ػلیزضب چطن جْبى تَضیحبتی زر ذصَظ هذاوزاتیىِ فی هب ثیي سبسهبى ثٌبزرٍ زریبًَرزی ٍ ضزوت تبیسٍاتز ذبٍرهیبًِ راجغ ثِ فؼبلیت
تزهیٌبل وبًتیٌز ثٌسر ضْیس رجبئی اًجبم گززیسُ تَضیح زازًس ٍ پیطٌْبز ًوَزًس جْت آگبّی اس سیبستْبی ثٌسر ضْیس رجبئی ٍ سبسهبى ثٌبزر
ٍ زریبًَرزی  ،اس هسیزاى ػبهل ضزوت تبیسٍاتز ذبٍرهیبًِ ٍ ضزوت سیٌب زػَت ثؼول آیس وِ ثغَر جساگبًِ زر اًجوي حضَر یبثٌس ٍ هسبئل
هزثَط ثِ تزهیٌبل وبًتیٌز ثٌسر ضْیس رجبئی ٍ تَافمبت حبصلِ زر ذصَظ ازاهِ وبر را تَضیح زٌّس تب ثٌحَ همتضی ثِ اػضبء ثزای ثزًبهِ ریشی
ٍ پیص ثیٌی ّبی السم اعالع رسبًی گززز .
ّیبت هسیزُ پس اس استوبع ًظزات اػضبء همزر زاضتٌس وِ اثتسا اس هسیز ػبهل ضزوت سیٌب زػَت ثؼول آهسُ ٍ سپس اس هسیز ػبهل ضزوت
تبیسٍاتز ذبٍرهیبًِ زػَت گززز .
ّیبت هسیزُ همزر زاضت زػَت اس هسیز ػبهل ضزوت تَسؼِ ذسهبت زریبئی ثٌسری سیٌب ثزای رٍس زٍضٌجِ هَرم  32/11/22سبػت ٍ 10430اس
هسیز ػبهل ضزوت تبیسٍاتز ذبٍرهیبًِ ثزای رٍس ضٌجِ هَرخ  32/12/3سبػت  10430زػَت ثؼول آیس ٍ اػضبء هٌترت ّیبت هسیزُ وِ آهبزگی
زارًس زر ایي جلسبت حضَر ثْن رسبًٌس .
 آلبی اهیس هله راجغ ثِ هذاوزات اًجبم ضسُ هَضَع هؼبفیت هبلیبت ثز ارسش افشٍزُ حول ٍ ًمل ثیي الوللی ثبر اس عزیك زریب ثب آلبی جَاز
سوسبریلز هذاوزُ ًوَزُ ٍ اظْبر زاضتٌس وِ اًجوي حول ٍ ًمل ثیي الوللی ایزاى عی ًبهِ ای اس سبسهبى هبلیبت ثز ارسش افشٍزُ زرذَاست
ضوَل ایي هؼبفیت را ثزای حول ٍ ًمل ثیي الوللی اس عزیك حول ٍ ًمل سهیٌی را ًوَزُ اًس وِ سبسهبى هذوَر پبسد هٌفی زازُ است ٍ حول ٍ
ًمل ثیي الوللی ثبر را عزیك هجبزی سهیٌی را هطوَل هؼبفیت ًساًستِ اًس .
همزر ضس پبسد سبسهبى هبلیبتی اس اًجوي حول ٍ ًمل ثیي الوللی ایزاى هغبلجِ گززز .
 زر ذصَظ ضوَل هبلیبت ثز ارسش افشٍزُ هزثَط ثِ ذسهبت ثٌسری همزر گززیس اس عزیك سبسهبى ثٌبزر ٍ زریبًَرزی پیگیزی گززز .
ّ یبت هسیزُ همزر ز اضت اس آلبی حمساى ثؼٌَاى وبرضٌبس اهَر هبلیبتی تَسظ زثیزذبًِ زػَت ثؼول آیس تب زر یىی اس جلسبت ّیبت هسیزُ
حضَر ثْن رسبًٌس ٍ زر ذصَظ سَاثك وبری ایطبى ٍ ًحَُ فؼبلیت ٍ ّوىبری ثب اًجوي تَضیحبت السم را ارائِ ًوبیٌس .
 آلبی یحیی ضیبئی زر ذصَظ تْیِ ثَزجِ سبل  1333اً جوي ٍ ّوچٌیي افشایص سٌَاتی حمَق وبروٌبى  ،ثبسثیٌی پبیِ حمَق وبروٌبى را
هغزح ٍ اساػضبء ّیبت هسیزُ زرذَاست ًوَزًس وِ سیبستْبی ّیبت هسیزُ را اػالم ًوبیٌس .
ّیبت هسیزُ پس اس جوغ ثٌسی ًظزات اػضبء همزر زاضتٌس جلسِ هطتزوی ثب حضَر آلبیبى اهیس هله ثؼٌَاى ذشاًِ زار ٍ ثْزٍس زٍلتطبّی
ثؼٌَاى هطبٍر ػبلی ّیبت هسیزُ زر زثیزذبًِ ثزگشار گززز ٍ پیص ًَیس ثَزجِ ٍ سبیز هَارز هبلی را تْیِ ٍ ثزای تصَیت زر ّیبت هسیزُ هغزح
ًوبیٌس .
 زر ذصَظ تْیِ ٍسبئل هَرز ًیبس آهَسش آلبی اهیس هله آهبزگی تبهیي آة سزز وي ٍ آلبی ػلیزضب چطن جْبى آهبزگی تبهیي وتبثربًِ را
اػالم زاضتٌس .
ّیبت هسیزُ ضوي تطىز اس آلبیبى فَق االضبرُ اس جٌبة آلبی رٍسثِ هرتبری جْت اّساء پزٍصوتَر تطىز ٍ لسرزاًی ًوَزًس .
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ّ یبت هسیزُ هَضَع هطبروت زر ّوبیص ثیست ٍ زٍم ّوبٌّگی زریبئی وطَر ،ضوي تبویس ثز حضَر اػضبء زر ایي ّوبیص ثب تْیِ یه همبلِ
ثب هَضَع همبیستِ ثٌبزر وطَرّبی ّوجَار ثب ثٌبزر وطَر تْیِ تب زر ّوبیص هذوَر ثب تبویس ثز ًیبسّبی آیٌسُ ثٌبزر زر ّوبیص هذوَر هغزح
گززز

.

آلبی ػلیزضب چطن جْبى هسئَلیت تْیِ ایي همبلِ را هطزٍط ثز ایٌىِ سبیز اػضبء ّیبت هسیزُ زر ذصَظ ارائِ اعالػبت هزثَط ثِ ثرطْبی
جٌزال وبرگَ  ،فلِ  ،هَاز ًفتی ٍ پتزٍضیوی ثب ایطبى ّوىبری ًوبیٌس پذیزفتٌس ٍ همزر گززیس هَضَع عزح سبیز همبالت ثب وطتیزاًی جوَْری
اسالهی ایزاى ٍ اتحبزیِ هبلىبى وطتی ایزاى ّوبٌّگی گززز .
ّ یبت هسیزُ همزر زاضت هزاسن لسرزاًی اس ّیبت هسیزُ ّبی لجلی زر رٍسّبی  ٍ 11یب  12اسفٌسهبُ جبری زر هحل ثبضگبُ وطتیزاًی
جوَْری اسالهی ایزاى ثزًبهِ ریشی گززز ٍ ّوبٌّگی السم ثب ثبضگبُ اًجبم گیزز .
ّ یبت هسیزُ زر ذصَظ پیطٌْبز جٌبة آلبی ضجبع ا ...اوجزی هَضَع ٍصَل ّشیٌِ ًمل ٍ اًتمبل هجبلغ ارسی اس صبحجبى ذغَط وطتیزاًی ،
همزر زاضت هجسزاً پیطٌْبز ایطبى ثزای اػضبء ّیبت هسیزُ ارسبل تب زر جلسِ ثؼسی هَرز ثزرسی لزار گیزز .
 آلبی رٍسثِ هرتبری زر ذصَظ وتبة هٌتطزُ ثٌبم راٌّوبی حول ٍ ًمل ایوي وبًتیٌزّب زر زریب وِ تَسظ آلبی هله پَر ٍ افطبر تزجوِ
وززُ اًس را هغزح ٍ تَضیح زازًس وِ هغبلؼِ ایي وتبة هیتَاًس ثزای اػضبء اًجوي ٍ ّیبت هسیزُ هفیس ٍالغ ضَز .
ّیبت هسیزُ همزر زاضت زثیزذبًِ سفبرش زٍیست جلس اس ایي وتبة را ثِ وویسیَى حول ٍ ًمل اتبق ثبسرگبًی ثیي الوللی را ثسّس تب پس اس
ٍصَل ثِ اػضبء ّسیِ گززز .

