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 سٍص 11:00 ساػت 98پیشٍ دػَت لبلی اص اػضای هحتشم ضَسای اسالهی ضْش بجٌَسد، اٍلیي جلسِ فَق الؼادُ دس سال 

هجیذ آغاص ٍ سپس ... جلسِ با تالٍت آیاتی چٌذ اص کالم ا.  دس هحل سالي جلسات ضَسا تطکیل ضذ8/1/98پٌجطٌبِ هَسخ 

سییس ضَسا ضوي خیش همذم ٍ تبشیک سال ًَ ٍ بْاس طبیؼت ٍ آسصٍی طَل ػوش با ػضت بشای همام هؼظن سّبشی ٍ 

 بٌام سال سًٍك تَلیذ کِ تَسط همام هؼظن سّبشی 1398گشاهیذاضت یاد ضْذا ٍ اهام ضْذا ٍ جاًباصاى ٍ ًاهگزاسی سال 

 هَسد تَجِ لشاس 98هطشح گشدیذ ٍ ّوچٌیي بشًاهِ سیضی ٍ سیاستگزاسی دس هذیشیت ضْشی سا با هَضَع ًاهگزاسی سال 

سپس سییس جلسِ دس اداهِ الذاهات اًجام ضذُ دس حَصُ هذیشیت ضْشی دس . دادُ ٍ هسایلی سا پیشاهَى آى بیاى داضتٌذ

ستاد بحشاى استاى ٍ ّوچٌیي آهادُ باش ستاد ًَسٍصی هستمش دس ضْشداسی سا تطشیح ٍ اص صحوات ضباًِ سٍصی ًیشٍّای 

دس اداهِ جلسِ ّش کذام اص اػضاء بطَس . ضْشداسی دس یاسی سساًذى حَادث احتوالی بِ سیل صدگاى تمذیش ٍ تطکش ًوَد

جذاگاًِ ضوي تبشیک سال ًَ ٍ تمذیش ٍ تطکش اص الذاهات اًجام ضذُ دس حَصُ هذیشیت ضْشی بِ ًمطِ ًظشات خَد 

دس پایاى سییس جلسِ ضوي جوغ بٌذی . دسخصَظ هسایل هختلف ضْشی پشداختِ ٍ هطالبی سا بِ جلسِ اسائِ ًوَدًذ

 .هطالب ٍ هسایل هطشح ضذُ بِ ضشح ریل اػالم ًوَدًذ

اظْاس اهیذٍاسی ضذ با ایجاد ّوذلی ٍ ٍفاق بتَاًٌذ دس خذهت بی هٌت بِ هشدم ضشیف ٍ فْین ضْش بجٌَسد دس ظلّ  *

 .ّش آًچِ سا کِ دس تَاى داسًذ دس خذهت بِ ضْشًٍذاى بکاس گیشًذ (ػج)تَجْات حضشت ٍلی ػصش 

 سیاستگزاسی ٍ بشًاهِ سیضی دسست ٍ هذٍى بشای اًجام فؼالیتْای ضْشی *

 تؼاهل با ساصهاًْا ٍ ًْادّا دس جْت پیگیشی هطالبات ضْشًٍذاى *

  ضْشداسی98ًظاست ٍ حوایت ّوِ جاًبِ دس جْت تحمك بَدجِ تصَیبی سال  *

 فشهاًذاسی هحتشم ضْشستاى بجٌَسد دسخصَظ اػالم ًظش ّیأت تطبیك 28/12/97  هَسخ 3441/1/4121ًاهِ ضواسُ  -1

 با هَضَع ًشخ 12/12/97 هَسخ 80 صَستجلسِ ضواسُ 1هصَبات ضَساّای ضْشستاى بجٌَسد هبٌی بش هخالفت بٌذ 

 ضْشداسی با تَجِ بِ خَدگشداى بَدى ضْشداسیْا ٍ بِ طبغ آى خذهات سساًی جاهغ ٍ کاهل 98دفتشچِ بْاء خذهات سال 

دس سطَح هختلف هذیشیت ضْشی بِ ضْشًٍذاى ٍ افضایص چطن گیش لیوت لیش، لَاصم یذکی هاضیي آالت ٍ اص ّوِ هْوتش 

بش هصَبِ خَد اصشاس ٍ دسخَاست اسجاع هصَبِ هزکَس بِ ّیأت هحتشم حل اختالف استاى سا ... افضایص دستوضد کاسگشاى ٍ 

 .خَاستاس ضذًذ

 هَسَم بِ ضَساّای ضْش ٍ سٍستای سشاسش کطَس ٍ تبصشُ ّای ریل آى بشای ضْشداسی ٍ کلیِ دستگاُ 90سػایت هادُ  *

 ( بٌذ هصَبِ بِ تأییذ اػضای هحتشم ضَسای اسالهی ضْش سسیذ1ایي صَستجلسِ دس لالب ). ّای ریٌفغ الصم االجشاست

 


