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مروی    شر،ب  یکیوز  01:11مراع    پیرو دعوت قبلی از اعضای محترر  ورویای امر می ورجر رد،رویده رلمر  یمر ی        

 وویا تشکیل گردید. ه ایشحل مالن دی م 01/10/99

 انج انر یرلم  را ت وت آیاتی چ،د از ک   ا... مدید آغاز و مپس یییس وویا ض ن خیر مقد  ر  حاضرین دی رلم  و م 

دویه یرازده   دی )پر،  وجرمرتان    م،تخر  مررد     و مح د وحیدی ن ای،دگانمید مح د پاک جر دکتر آقایان دعوت وده 

 و ه چ،ین گرامیداو  م،امربتجای ایرا  ههتر     هادی زایعی وجردای محتر  رد،ویدآقای مج،دس و  مدلس وویای ام می

و ه چ،ین چالشجای پیش یو و  یحوزه مدیری  وجرفعالیتجای اندا  وده دی یا دیخصوص  گزایوی  وویاهاه کایگر و معل )

کرد. وی ه چ،ین یکی از مشک ت و چالشجای پیش یو یا نبرود مردیری  یکپایچر  ورجریه     تشریح یا نحوه تعامل را ادایات 

ه نبرود م،رارپ پایردای    هزی،  ها تومط ادایات خدمات یمان و ... قوانین دم  و پاگیر دی حوزه مدیری  وجریه موازی کایی 

 ررو رد. همدیری  وجریی هاه نبود زیرماختجای الز  دی مرکز امتان از ر ل  مشک ت ع ده یررای وجردا

از ت وجای رری وقهر  و ه رراه ررا آیامرش      ،امبتجای پیش یو رویژه ههت  وویاها ض ن تبریک مآقای دکتر پاک جر ارتدا  

ررا   های و ورویا یتقدیر و تشکر ن ود و را ریان ای،ک  مرد  واهد ت ورجای وربان  یوزی ورجردا   وویای ام می وجر رد،وید 

ه اه،گ را میامتجای کلری نارا  یع،ری رجرش     و میامتگذایی  ییزی از ررنام  همت،د و حاوی  وجر توان ،دمازیاولوی  

 مصران  پیگیریو ردوی از ممایل ر،احی و میامی و را  و ه دلیایی یامیدوایی کردند را تعامل و ه و اظجای  تولید یا یادآوی

ایرن  اختیایات رتوانی  آنچ  یا ک  دی حوزه و  واهد تومع  ه   رانب  دی ت امی حوزه ها رویژه مدیری  وجری یا خواهی  رود

ک،ی . وی ه چ،رین تککیرد    یا پیاده مازیمرد  دیم  و م،طقی ر  نهپ  تعریف ودهقانونی رایگاه ر  لحاظ نجاد مردمی دو 

ن ای،دگان مررد    را ه کاییممایل و مواید مطرح وده یا از مدیری  وجری ه   رانب  مادگی دایی  دی رج  ح ای  آکرد 

 تمریپ ن ایی .پیگیری و دی رج  حل مشکل وجروندان ممایل یا  دی وویای وجر

ررور رددن اه یر  ورویاها رع،روان     نیرز ررا    ن ای،ده محتر  مدلس ورویای امر می  دیگر  ادام  آقای دکتر وحیدیدی  

و مشرک ت  ممرایل   یمتولی و تص ی  مراز  وویای عالی امتانجا رع،وان حلی تککید کردند وویاها راید از طریقپایل انجای م

مری   مدیری  ک ن وجری موید تور  ویژه قرای گرفت  و ه چ،ین را ریان ای،ک  دی وررایط خراص اقتصرادی فعلریه ورویاها     

تور  ر  مرمای  گذایی تومع  ه   رانب ه اعتقاد دایی  مرمای  گذایی داوت  و چرا ک  رذب رایم  تور  ویژه ای ر  رحث 

د ن رود  ،اندا  اموی رجره م،د خواه وجرداییجا یا دی فرای،دنیز اوتغال و ه چ،ین اقتصاد وجری یا یونق داده و ر  لحاظ مالی 

ی مرد  چالش ررانگیز و ایداد مشکل ن وده را ه   توان و دی پایان اع   آمادگی ن ودند آنچ  یا دی حوزه مدیری  وجری ررا

 پیگیری و تمریپ خواه،د ن ود.

هر کدا  از اعضاء محتر  وویا و وجردای محتر  رطوی رداگان  ر  نقط  نارات خرود و مشرک ت و موانرپ پریش یوه     دی ادام  

 یادآوی ودند.رد،وید مطال  و ممایلی یا ر  م پ و نار د و ن ای،ده محتر  

 نی یرازده م،تخبران مررد  دی    اولین حضویمپس یییس وویا ض ن ر پ ر،دی و ممایل مطرح وده و تشکر مددد از  

اظجای امیدوایی کردند ررا ه کرایی ه ر      تقدیر و تشکر ن ود و دی وویای ام می وجر رد،وید مدلس وویای ام میدویه 

ورایط د  دی مدلس وویای ام می ک  رع،وان قانون گذایان رویژه ن ای،دگان محتر  مررانب  ه   ممئولین امتان و کشوی 

خدمات رجتری یا ک  وایمت  وکن خصوص تمریپ ن وده و یفپ محرومی  یا دی این خدمات یمانی ری م،  یا ایتقاء داده و 

 و م،زل  مرد  وریف امتان و وجر رد،وید راود یا فراه  آویی .

 کتارخان  تخصصی و مرکز ام،اد وویا رازدید کردند.میج انان دعوت وده ر  رلم  از دی پایان  



رریمی و تبادل  وقرائ  نام  های ایراع وده ر  رلم   رادی رخش دو  اول رلم ه  رخشپس از پایان مپس یییس وویا  

 :ن ودنداتخاذ نار تص ی اتی رشرح ذیل 

و  وجردایی فی ارین 02/00/92 موی  توافقی صویتدلم وجردایی دیخصوص  01/0/99موی   9021/01/99نام  و ایه  -0

پر   ببتری   و  10100110011111مالرک ملرک ررا کرد نومرازی       آقرای مح رد نقویران     نیمرتانی )وکالر   مح د آقای 

تعیرین تکلیرف دیخصروص    مب،ری ررر    حاوی  راده تجرانه ضلپ ورقی ایزی ص،ع  ر،  آه،گرری واقپ دی  0020/72/007

طی ودن را تور  ر  و رلم  مطرحه وویا پس از رریمی و تبادل نار ه موضوع دی خمایت وایده ناوی از یعای  عق  نشی،ی

)صویتدلمر  تروافقی   اررای طرح تهصیلی و رازگشایی معارر را توافق مذکوی  ضرویت کایو،امی اندا  وده وفرای،د قانونی و 

توافق از تاییخ ار غ ر  مدت م  ماه را یعای  ضوارط و مقریات وجرمازی اع   موافق  ن وده این پیوم    02/00/92موی  

 .معتبر خواهد رود

و  وجردایی فی ارین 09/00/92 موی  توافقی صویتدلم وجردایی دیخصوص  01/0/99موی   9079/01/99نام  و ایه  -0

ممرتقل پیراده ورجید دلدویران      091تیر   واقپ دی  9207/071مالک ملک را پ   ببتی  ورک  تعاونی ممکن قائ  )ع  

مترمررپ مداوی  02/29واگذایی ملک ر  مماح  مب،ی رر متری و خیاران مید ر ال الدین امد آرادی  90حدفاصل خیاران 

طی ودن فرای،د قانونی و را تور  ر  و رلم  مطرحه وویا پس از رریمی و تبادل نار ه موضوع دی ایاضی تح  مالکی  ایتش

 01/00/92)صویتدلم  توافقی موی  اررای طرح تهصیلی و رازگشایی معارر را توافق مذکوی  ضرویت ندا  وده وکایو،امی ا

 .را یعای  ضوارط و مقریات وجرمازی اع   موافق  ن وده این توافق از تاییخ ار غ ر  مدت م  ماه معتبر خواهد رودپیوم   

صویتدلم  م،اقص  مطالعات مرحل  اول و دو  طرح ر پ وجردایی دیخصوص  02/0/99موی   072/01/99نام  و ایه  -9

آویی و هدای  آرجای مطحی رد،وید ر  ه راه ام،اد م،اقص  و آگجی یوزنام  دی رلم  مطرحه وویا پس از رریمی و تبرادل  

و یعایر  فرای،رد    ک یمیون ررنام ه رودرر  و مررمای  گرذایی    9/0/99موی   011صویتدلم  و ایه  0ر،د  نار و ر  امت،اد

 را دیخوام  وجردایی اع   موافق  ن ود.قانونیه 

و رخشرودگی  آرون اه تاکمی هرا  و  هاوجردایی دیخصوص لیم  مال االرایه  07/0/99موی   9090/01/99نام  و ایه  -1

مقری گردید ررای  هدی رلم  مطرحه وویا پس از رریمی و تبادل نار تعطیل وده اندک  را نام  وجردایی  ارایه رجاء مشاغلی

و وررایط اقتصرادی   روس کرونرا  ویوع وی ک  رعل  یمال االرایه مشاغلرخشودگی را را تشخیص وجردای محتر  مدت دو ماه 

 مورود تعطیل روده انده اع   موافق  ن ود.

مومو  ر  وویاهای وجر و یومتای مرامر کشوی و تبصره های ذیل آن ررای ورجردایی و کلیر  دمرتگاه     91* یعای  ماده 

 ر،د مصور  ر  تکیید اعضای محتر  وویای ام می وجر یمید . 1های ذی،هپ الز  االررام . )این صویتدلم  دی قال  

  را ذکر صلوات رر پیامبر عای  وکن ام   خات   یاف . 01:11رلم  ماع    

 


