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 زض هحل سالي 28/11/97پیطٍ زػَت قثلی اظ اػضای هحتطم ضَضای اسالهی ضْط تجٌَضز، جلسِ ضسوی ضٍظ یکطٌثِ هَضخ 

هجیس ضطٍع ٍ سپس ضییس ضَضا ضوي گطاهیساضت ... جلسات ضَضا تطکیل ٍ اتتسا جلسِ تا تالٍتی چٌس اظ کالم ا

... ٍ ذیط هقسم تِ هیْواًاى جٌاب آقای ضٍح ا (ضْازت پاسساضاى هسافغ ٍطي زض سیستاى ٍ تلَچستاى)هٌاسثتْای ّفتِ 

تطاتیاى ضْطزاض هحتطم تجٌَضز ٍ هؼاًٍیي هحتطم، زض ازاهِ ضییس ضَضا ضوي تططیح فطایٌس اقساهات اًجام ضسُ زض حَظُ 

ضْطی تا ًگاُ ضفاف ساظی ػولکطز ٍ ًظاضت تیطتط زض حَظُ هسیطیتی ضا تَضیح ٍ هطالة ٍ هسایلی ضا پیطاهَى چگًَگی 

 . ضْطزاضی تیاى زاضتٌس98تطضسی ٍ کاضضٌاسی تَزجِ تلفیقی سال 

 ضْطزاضی تا ضٍیکطز اضتقاء 98زض ازاهِ آقای تطاتیاى ضْطزاض هحتطم تا تططیح فطایٌس تْیِ ٍ تسٍیي تَزجِ تلفیقی سال 

ذسهات ضْطی ٍ تَسؼِ هتَاظى ضْط تا تَجِ تِ افعایص تی ضٍیِ تَضم ٍ ضکَز اقتػازی، اظْاض اهیسٍاضی کطزًس تتَاًٌس تا 

پیگیطی هستوط ٍ تالش هضاػف ٍ حوایت ّوِ جاًثِ ضَضای اسالهی ضْط ٍ زستگاُ ّای فطازستی تا تَجِ تِ ذَزگطزاى 

 تا تَجِ ٍیژُ تِ حَاضی ضْط، تَاًوٌسساظی 98تَزى ضْطزاضیْا تتَاًٌس ظهیٌِ تحقق تَزجِ پیطٌْازی ضْطزاضی زض سال 

 .هحالت، تاظگطایی هؼاتط، حول ٍ ًقل ػوَهی ٍ ظیثاساظی فضاّای ضْطی ضا فطاّن آٍضًس

 .زض ازاهِ جلسِ ًاهِ ّای اضجاع ضسُ تِ جلسِ ضسوی، پس اظ ططح تطضسی ٍ تثازل ًظط تػویواتی تططح شیل اتراش گطزیس

 98 ضْطزاضی زضذػَظ اضائِ الیحِ پیطٌْازی تَزجِ تلفیقی سال 30/10/97 هَضخ 96272/10/97ًاهِ ضواضُ  -1

ضْطزاضی ٍ ساظهاًْای تاتؼِ ٍ پیَست زستَضالؼول اجطایی تَزجِ هصکَض زض جلسِ هططح، ضَضا پس اظ تطضسی ٍ تثازل ًظط 

 کویسیَى تطًاهِ، تَزجِ ٍ سطهایِ گصاضی تا تَجِ تِ تطضسی ٍ 13/11/97 هَضخ 87ٍ تِ استٌاز غَضتجلسِ ضواضُ 

 ضْطزاضی ٍ ساظهاًْای تاتؼِ تِ ّوطاُ 98کاضضٌاسیْای اًجام ضسُ زض کویسیًَْای هتؼسز ضَضا، تَزجِ پیطٌْازی سال 

 . تثػطُ تا زالیل تَجیْی پیَستی، تططح شیل اػالم هَافقت ًوَز46زستَضالؼول اجطایی تا 

 : ّعاض ضیال هی تاضس کِ ضاهل130/947/866/1 ضْطزاضی تجٌَضز ٍ ساظهاًْای تاتؼِ تِ هثلؾ 1398تَزجِ تلفیقی سال  -

 000/780/874تِ هثلؾ  (ٍظیفِ ذسهات ازاضی+ ٍظیفِ ذسهات ضْطی )تَزجِ جاضی ضْطزاضی ٍ ساظهاًْای ٍاتستِ  -

 .کل تَزجِ است% 48ّعاض ضیال کِ 

 .کل تَزجِ است% 52 ّعاض ضیال کِ هؼازل 000/020/948تَزجِ ػوطاى ضْطزاضی ٍ ساظهاًْای ٍاتستِ هثلؾ -

 .هی تاضس (سْن ضْطزاضی تجٌَضز% 51) ّعاض ضیال 130/147/44تَزجِ ساظهاى پسواًس تِ هثلؾ  -

 ضْطزاضی 97 ضْطزاضی زضذػَظ زضذَاست تػَیة هتون تَزجِ سال 16/11/97 هَضخ 104058/10/97ًاهِ ضواضُ  -2

 هَضخ 88 غَضتجلسِ ضواضُ 1ٍ ساظهاًْای ٍاتستِ زض جلسِ هططح، ضَضا پس اظ تطضسی ٍ تثازل ًظط ٍ تِ استٌاز تٌس 

 ضْطزاضی ٍ ساظهاًْای تاتؼِ تِ ضطح شیل 97 کویسیَى تطًاهِ، تَزجِ ٍ سطهایِ گصاضی تا هتون تَزجِ سال 25/11/97

 .اػالم هَافقت ًوَز

 ّعاض ضیال 059/006/771/1 هثلؾ 97جوغ کل هتون تَزجِ تلفیقی ضْطزاضی تجٌَضز ٍ ساظهاًْای تاتؼِ زض سال  -2-1

هثلؾ )آى تِ ّعیٌِ ّای ػوطاى % 54ٍ  ( ّعاض ضیال059/329/823هثلؾ )اظ آى تِ ّعیٌِ ّای جاضی % 46هی تاضس کِ 

 :اذتػاظ یافتِ است کِ ػثاضتٌس اظ ( ّعاض ضیال000/677/947

ذالع )اظ آى تِ ّعیٌِ ّای جاضی % 39 ّعاض ضیال کِ 000/517/647/1 ضْطزاضی هثلؾ 1397هتون تَزجِ سال  -2-2

اذتػاظ یافتِ  ( ّعاض ضیال000/677/006/1هثلؾ )آى تِ ّعیٌِ ّای ػوطاى % 61ٍ  ( ّعاض ضیال000/840/640جاضی هثلؾ 

 .است



 ّعاض ضیال هی تاضس کِ تططح شیل اػالم 059/489/213 ساظهاًْای تاتؼِ هثلؾ 1397هجوَع هتون تَزجِ سال  -2-3

 .هَافقت ضس

 : ّعاض ضیال کِ جعئیات آى تِ ضطح شیل هی تاضس000/210/12 ساظهاى آضاهستاًْا هثلؾ 1397هتون تَزجِ سال  -2-3-1

  ّعاض ضیال000/979/4                            ّعیٌِ ّای پطسٌلی: فػل اٍل: الف

  ّعاض ضیال000/096/5                                ّعیٌِ ّای ازاضی: فػل زٍم: ب

  ّعاض ضیال000/835/1               ّعیٌِ ّای سطهایِ ای: فػل سَم: ج

  ّعاض ضیال000/300                             ّعیٌِ ّای اًتقالی: فػل چْاضم: ز

 ّعاض ضیال کِ جعئیات آى تططح 000/000/67 ساظهاى حول ٍ ًقل ٍ تاض ٍ هسافط هثلؾ 1397هتون تَزجِ سال  -2-3-2

 :شیل هی تاضس

  ّعاض ضیال000/290/38                        ّعیٌِ ّای پطسٌلی: فػل اٍل: الف

  ّعاض ضیال000/460/21                             ّعیٌِ ّای ازاضی: فػل زٍم: ب

  ّعاض ضیال000/250/1               ّعیٌِ ّای سطهایِ ای: فػل سَم: ج

  ّعاض ضیال000/000/6                        ّعیٌِ ّای اًتقالی: فػل چْاضم: ز

 ّعاض ضیال کِ جعئیات آى تِ ضطح شیل هی 000/500/62 هثلؾ   ساظهاى آتص ًطاًی1397هتون تَزجِ سال  -2-3-3

 :تاضس

  ّعاض ضیال000/500/49                            ّعیٌِ ّای پطسٌلی: فػل اٍل: الف

  ّعاض ضیال000/095/10                                ّعیٌِ ّای ازاضی: فػل زٍم: ب

  ّعاض ضیال000/820/2                      ّعیٌِ ّای سطهایِ ای: فػل سَم: ج

  ّعاض ضیال000/85                 ّعیٌِ ّای اًتقالی: فػل چْاضم: ز

 ّعاض ضیال کِ جعئیات آى تِ 000/000/34 هثلؾ   ساظهاى سیوا، هٌظط ٍ فضای ضْطی1397هتون تَزجِ سال  -2-3-4

 : ضطح شیل هی تاضس

  ّعاض ضیال000/102/13                            ّعیٌِ ّای پطسٌلی: فػل اٍل: الف

  ّعاض ضیال000/921/18                                ّعیٌِ ّای ازاضی: فػل زٍم: ب

  ّعاض ضیال000/357/1                      ّعیٌِ ّای سطهایِ ای: فػل سَم: ج

  ّعاض ضیال000/620                  ّعیٌِ ّای اًتقالی: فػل چْاضم: ز

 .  ّعاض ضیال059/779/37ساظهاى پسواًس هثلؾ 97ضْطزاضی اظ تَزجِ سال % 51سْن  -2-3-5

 .( ّعاض ضیال586/076/74کل تَزجِ ایي ساظهاى )

  ّعاض ضیال000/840/44                            ّعیٌِ ّای پطسٌلی: فػل اٍل: الف

  ّعاض ضیال586/991/11                                ّعیٌِ ّای ازاضی: فػل زٍم: ب

  ّعاض ضیال000/665/3                      ّعیٌِ ّای سطهایِ ای: فػل سَم: ج

  ّعاض ضیال000/100/2                  ّعیٌِ ّای اًتقالی: فػل چْاضم: ز

   ّعاض ضیال000/480/11                                               :ّعیٌِ ّای ػوطاًی: ض



 ّعاض ضیال زض جلسِ هططح، ضَضا پس اظ تطضسی ٍ 000/400/9 ضَضای اسالهی ضْط تجٌَضز تِ هثلؾ 98تَزجِ سال  -3

 .تثازل ًظط، تا تَزجِ پیطٌْازی اػالم هَافقت ًوَز

 فیواتیي ضْطزاضی ٍ آقای اهیي 27/11/97 غَضتجلسِ تَافقی هَضخ 28/11/97 هَضخ 108377/10/97ًاهِ ضواضُ  -4

 ترص یک ٍاقغ زض ًثص چْاضضاُ هراتطات تا هساحت ػطغِ قثل اظ 1/1257هْطجطزی ٍ ضطکا هالک هلک پالک ثثتی 

 هتطهطتغ زاضای ساتقِ تجاضی، هثٌی تط تولک هلک ٍاقغ زض هسیط 10 هتطهطتغ ٍ تؼس اظ ػقة ًطیٌی 7/48ػقة ًطیٌی 

تَسط ضْطزاضی زض جلسِ هططح، ضَضا پس اظ تطضسی ٍ تثازل ًظط تا تَجِ تِ کاضضٌاسی اًجام ضسُ ٍ ضطٍضت اجطای ططح 

تفػیلی ٍ تاظگطایی هؼاتط تا تَافق هصکَض تا ضػایت ضَاتط ٍ هقطضات ضْطساظی اػالم هَافقت ًوَز، ایي تَافق اظ تاضید اتالؽ 

 .تِ هست سِ هاُ هؼتثط ذَاّس تَز

 هَسَم تِ ضَضاّای ضْط ٍ ضٍستای سطاسط کطَض ٍ تثػطُ ّای شیل آى تطای ضْطزاضی ٍ کلیِ زستگاُ 90ضػایت هازُ  -5

 ( تٌس تِ تأییس اػضای هحتطم ضَضای اسالهی ضْط ضسیس5ایي غَضتجلسِ زض قالة ). ّای شیٌفغ الظم االجطا است

 . تا شکط غلَات تط پیاهثط ػظین ضأى اسالم ذاتوِ یافت16جلسِ ساػت 

 


