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 هَسخ ضٌجِیک  سٍص 11ساًس سبعت دٍلت ٍ ثخص خػَغی  یگَتدثیشخبًِ ضَسای گف سضٌبسیکبجلسِ  ّجذّویي

 افشاد ریل ثشگضاس گشدیذ: دس هحل سبلي جلسبت اتبق ثبصسگبًی کشهبًطبُ ثب حضَس 19/09/91

 پٌبّی دثیش کل هحتشم اتبق ثبصسگبًی جٌبة آلبی

 سگبًیدکتش دل اًگیضاى هطبٍس هحتشم التػبدی اتبق ثبصجٌبة آلبی 

 فخیشُ سیبست هحتشم ثبًک تجبست ضعت استبى کشهبًطبُجٌبة آلبی 

 ضبُ حسیٌی کبسضٌبس هحتشم ثبًک هلت جٌبة آلبی 

  خبکجبص هعبٍى هحتشم ضعت ٍ اعتجبسی ثبًک غبدسات جٌبة آلبی

  خبطشی کبسضٌبس هحتشم اعتجبسی ثبًک تجبستجٌبة آلبی 

 ساتجٌبة آلبی خَش کشداس کبسضٌبس هحتشم ثبًک غبد

 گٌجبثی هسئَل هحتشم دایشُ اسص ثبًک هلیجٌبة آلبی 

 جٌبة آلبی ًظشی کبسضٌبس هحتشم ثبًک اًػبس

 دستَس جلسِ تَجِ ثِ ثب ٍ ضوي خَضبهذ گَیی ثِ حبضشیي دثیش کل هحتشم اتبق ثبصسگبًی، جٌبة آلبی پٌبّیدس اثتذای جلسِ 

اص حبضشیي  هی ثبضذ ٍ دس اداهِ داخلی  lcس ساستبی پیطجشد ثْتش : اتبق ثبصسگبًی کشهبًطبُ آهبدُ ّشگًَِ کوک دثیبى داضتٌذ

 ثیبى ًوبیٌذ. دس ایي خػَظ هحتشم خَاستٌذ کِ هطکالت خَد سا

هی داخلی  lcالتػبدی اتبق ثیبى داضتٌذ:  سفع هطکالت ٍ تسشیع دس سًٍذ  اجشای  جٌبة آلبی دکتش دل اًگیضاى هطبٍس هحتشم

شهبیِ داساى ٍ هشدم سا حل کٌذ ٍ هب دس ایي هسیش اص ّیچ کوکی دسیغ ًخَاّین کشد. ٍ اص هذیشاى تَاًذ هطکل تعذاد فشاٍاًی اص س

ٍ کبسضٌبسبى هحتشم تمبضب داسین کِ آهَصش الصم سا ثِ پشسٌل خَد ثذٌّذ ٍ اتبق ثبصسگبًی ًیض ساثطِ ثیي هطتشی ٍ ثبًک سا 

فی خَاّذ کشد هطتشی سا ثِ ثبًک هعش کِ گش ٍ تسْیل کٌٌذُ استثشلشاس خَاّذ کشد ٍ دس ایي هسیش اتبق ثبصسگبًی ًْبد تسْیل 

ٍ اعتجبس سٌجی هطتشی ثِ عْذُ خَد ثبًک است. ٍ دس اًتْب ثیبى داضتٌذ کِ اتبق ثبصسگبًی آهبدُ است کِ کبسگبُ ّبی آهَصضی 



ق ٍ ّش ثبًک ثِ غَست جذا سا ثشای پشسٌل ثبًک ٍ هطتشیبى دس هحل اتبق ثشگضاس ًوبیذ ٍ جلسبت هتعذدی ًیض ثیي اعضبء اتب

 ثشگضاس کٌذ کِ ثبًک ّب ثتَاًٌذ هحػَالت کبهل خَد سا ثِ هطتشی هعشفی کٌٌذ.

دس کشهبًطبُ ضٌبختِ ضذُ ًیست ٍ داخلی  lc :جٌبة آلبی خبکجبص هعبٍى هحتشم ضعت ٍ اعتجبسی ثبًک غبدسات ثیبى داضتٌذ

داخلی lc خشیذاس ٍ فشٍضٌذُ آضٌبیی کبفی سا ًذاسًذ ثبیذ دس ایي صهیٌِ آهَصش کبهل اًجبم ثگیشد ایطبى ثیبى داضتٌذ کِ 

ّب سا ثِ تمسیط تجذیل هی کٌٌذ هب ثبیذ فشٌّگ سبصی کٌین کِ پَل ثشگشدد تب لبثل  lcهتبسفبًِ ثِ تعْذات تجذیل ضذُ است ٍ 

هطکل ثعذ، هطکل تطخیع ریٌفع است دس اعتجبسات اسٌبد داخلی سا ثشای ّش ریٌفع غبدس ًوی کٌٌذ ثبیذ اٍل  اخت ضَد.پشد

 ریٌفع دسست ٍ هعتجش تطخیع دادُ ضَد سپس اعتجبسات اسٌبدی ثشای آى ّب غبدس ضَد.

داخلی سا  lcاسد ٍ دس ّویي صهبى ّن ثبًک هلت توبیل اًجبم کبس د ثیبى داضتٌذ:جٌبة آلبی ضبُ حسیٌی  کبسضٌبس ثبًک هلت 

ِ دسست ثب هطتشی لبثل ثِ دًجبل یک هعبهل ثبًکپذیذُ ایی سا کِ خَة ًطٌبسین دچبس هطکل هی ضَین ٍ  اًجبم هی دّذ.

ّوچٌیي  داخلی هطوئي ثبضین عاللوٌذ ثِ استفبدُ اص آى ّستین . lcثِ دًجبل هطتشی ّستین ٍ اگش ثِ تذاٍم هب . استلجَل 

داخلی یک هبِّ ٍ ضص هبِّ است ٍ دس ایي هذت هوکي است ًشخ ضشکت ّب   lc ذهتبسفبًِ سًٍهْن است  lc ل دس سشعت عو

 .تغییش کٌذ

جٌبة آلبی گٌجبثی هسئَل هحتشم دایشُ اسص ثبًک هلی ثیبى داضتٌذ: اگش ثبًک ثذاًذ ضخع تَاًبیی داسد استمجبل خَاّذ کشد  

هبُ یک هشتجِ ثشگضاس کٌین ّش سا دس  ییطتشی کٌذ ّوچٌیي ثبیذ کبسگبُ ّبی آهَصضک ثبیذ دس اعتجبس سٌجی هطتشی دلت ثًثب

 سا پزیشا ثبضین. یاخز ٍثبئك هَسد لجَل سیسک کوتش ثب ٍ

داخلی آضٌبیی کبفی ًذاسًذ هب ثبیذ آهَصش  lcغٌعتگشاى هب ثب   : کِس ثیبى داضتٌذجٌبة آلبی ًظشی کبسضٌبس هحتشم ثبًک اًػب

 استفبدُ کٌٌذ.داخلی    lcًْب ثخَاّین کِ اص آشاى ثذّین ٍ اص الصم سا ثِ غٌعتگ

داخلی ٍ   lcجٌبة آلبی فخیشُ سیبست هحتشم ثبًک تجبست ضعت استبى کشهبًطبُ ثیبى داضتٌذ: ثبًک تجبست آهبدُ اجشای 

 ثشگضاسی کبسگبُ ّبی آهَصضی ٍ ضشکت دس جلسبت هتعذد هی ثبضذ.

ثیطتش، ضشکت ّبی ٍاسداتی ٍ ثَسس  داخلی   lcثیبى داضتٌذ: دس  بسی ثبًک تجبستجٌبة آلبی خبطشی کبسضٌبس هحتشم اعتج

تعْذات الصم دس  داخلی  lcدس صهیٌِ  چَىهَسد لجَل ّستٌذ کِ ٍاحذّبی کَچک دستشسی کوتشی ثِ آى ّب داسًذ اهب 

ی هطتشی ثبًک ّب کبسگبُ ّبی هطتشی ٍجَد ًذاسد ٍ خشیذاس ٍ فشٍضٌذُ خیلی آگبُ ًیستٌذ اص ثخص خػَغی تمبضب داسین ثشا

 آهَصضی ثگزاسًذ. 

 

 دستگاٌ مربًطٍ جهت اجرا مصًبات دیفر  

اتبق ثبصسگبًی ثب  هحل کبسگبُ ّبی آهَصضی دس داخلی  lcآضٌبیی ٍ آگبّی اص  جْت هػَة ضذ 1

 .حضَس کبسضٌبسبى هحتشم ثبًک ّب  تطکیل ضَد 

دثیشخبًِ ضَسای گفت ٍ 

 گَی کشهبًطبُ

 


