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  لبل جلسه هصوبات یریگیپ -1

 هناطك یاتیهال یها تیهعاف خصوص در توسعه پنجن برناهه 151 و نیهستم یها اتیهال لانوى 132 هاده یساز شفاف -2

 (استاى یاتیهال اهور کل اداره توسط گسارش) افتهی توسعه کوتر

 (صنعت خانه گسارش)توسعه ششن ساله پنج برناهه لانوى 6 هاده هشکالت و هسائل یبررس -3

 یذیتول یها شرکت یها ابحس هیتسو هورد در یادار عذالت واىید یعووه أتیه یرأ از یناش هسائل یبررس -4

 (صنعت خانه گسارش)اسناد و یلانون دفاتر یدارا اىیکارفرها و یصنعت

 یدولت حموق جرائن یبخشودگ تهیکو لیتشک راهوىیپ دولت أتیه هصوبه نشذى ییاجرا لیدال یبررس -5

 (هعذى خانه توسط گسارش)هعادى

 ماستفاده از رهنوودهای جناب آلای ههنذس بازونذ استانذار هحتر -6

 

کشهبًطبُ ثِ سیبست استبًذاس هحتشم جٌبة آلبی  ی دٍلت ٍ ثخص خػَغی استبىگٍَ  جلسِ ضَسای گفت سی ٍ ّطتویي

  اعضبی ضَسا ثشگضاس گشدیذ. ٍ ثبصًٍذ هٌْذس

 آیبتی اص کالم اهلل هجیذ آغبص ضذ.جلسِ ثب تالٍت 

سِ سا لشائت ًوَدًذ. دستَس جلسِ اٍل هشثَط دس اثتذای جلسِ جٌبة آلبی هٌْذس کبضفی ضوي خیشهمذم ثِ حضبس دستَس جل

ثِ هػَثبت جلسبت لجل پیشاهَى هسبئل ٍ هطکالت حَصُ غٌعت هشغذاسی اسائِ ضذ. سپس هسئَلیي هشثَعِ الذاهبت اًجبم 

سٍص  45ضذُ دس ساستبی اجشایی ًوَدى هػَثِ سا تطشیح ًوَدًذ. اص جولِ ایٌکِ یکی اص تطکل ّبی هشغ گَضتی استبى هٌحل ٍ 

ِ تطکل دیگش ٍلت دادُ ضذ کِ ثذّی ّبی خَد سا تعییي تکلیف ًوبیذ. دس هَسد ثحث ّوبٌّگی ثب کطتبسگبُ ّب دکتش ضْجبصی ث

ّن ثِ ظشفیت کطتبسگبُ ّب اضبفِ هی ضَد. دس هَسد گبص  02خظ   هغشح ًوَدًذ کِ ّوبٌّگی ّبی الصم اًجبم ضذُ ٍ ثِ صٍدی 

شکت گبص، دکتش ضْجبصی اص جْبد کطبٍسصی ٍ جٌبة آلبی هٌْذس داساثی اص دفتش سسبًی ثِ هشغذاسی ّب هٌْذس ضْجبصی اص ض

 اهَس التػبدی استبًذاسی تَضیحبتی دس هَسد الذاهبت اًجبم ضذُ اسائِ دادًذ.

جٌبة آلبی دکتش تجشی ًوبیٌذُ هحتشم هشدم لػش ضیشیي، سشپل رّبة ٍ گیالًغشة دس هجلس ضَسای اسالهی سخت گیشی 

ستِ ثَدى هشصّب ٍ تضعیف ثخص خػَغی دس استبى سا هْوتشیي هطکالت استبى داًستٌذ ٍ ثیبى کشدًذ ثخص ّبی هسئَلیي، ث

 خػَغی ثبیذ تمَیت ضَد.

کست ٍ کبس اًجبم ضذُ است جٌبة آلبی هٌْذس ثبصًٍذ ثب اضبسُ ثِ ایٌکِ دس یک سبل گزضتِ الذاهبتی دس ساستبی ثْجَد فضبی 

ثیبى کشدًذ یکی اص هْوتشیي ساّکبسّب ثشای همبثلِ ثب تحشین ّب استفبدُ اص ظشفیت ثخص خػَغی هی ثبضذ ایطبى ّوچٌیي ثِ 

اًجبم تالش ّبی دٍلت ثشای استفبدُ ثْتش اص هشصّبی استبى ثبألخع هشص خسشٍی اضبسُ ًوَدًذ ٍ اثشاص اهیذٍاسی کشدًذ کِ ثِ 

تَضیحبتی پیشاهَى ثحث ٍاگزاسی ایطبى ّوچٌیي  خسشٍی ثبص ضَد ٍ هطکل ثستِ ثَدى هشص عشف عشالی هی ثبضذ.صٍدی هشص 

 سیلَّب ٍ پتشٍضیوی ثِ ثخص خػَغی اسائِ دادًذ.



هحتشم اتبق تعبٍى ثحث سْویِ سَخت غبدساتی هخػَظ هشص ًطیٌبى سا هغشح ٍ ًسجت ثِ  جٌبة آلبی هحوذی سیبست

 شکت ّبی خبسج اص استبى اثشاص ًگشاًی کشدًذ.ٍاگزاسی غبدسات ثِ ض

ثِ هطکالت ای اضبسُ  ، حمَق دٍلتی هعبدىهشثَط ثِ جٌبة آلبی کبضفی ثب تَجِ ثِ اّویت ثحث هعذى ٍ ثذّی ّبی هعَق 

 حَصُ هعذى داضتٌذ.

 :دس پبیبى هَاسد ریل ثِ تػَیت سسیذ.

 

 

 

 دستگاه مربوطه جهت اجرا مصوبات ردیف

1 

بٍسصی ظشف هذت یک ّفتِ ثب ّوکبسی دفترش التػربدی اسرتبًذاسی ٍ ضرشکت گربص      همشس گشدیذ جْبد کط

سا (  1398( ٍ )سربل  1397دس دٍ فبص )ترب پبیربى سربل     ثشًبهِ صهبًجٌذی گبص داس کشدى ٍاحذّبی هشغذاسی

 .اسائِ ًوبیذ

 جْبد کطبٍسصی

2 

تفبدُ اص هحل اعتجبس هخػَظ همشس گشدیذ اعتجبس الصم ثشای گبص کطی هشغذاسی ّبی هٌبعك صلضلِ صدُ ثب اس

اص هحرل استمربش ضربخع ّربی تَلیرذی      هٌبعك صلضلِ صدُ تَسظ استبًذاسی تأهیي ٍ هٌبعك غیش صلضلِ صدُ 

 تأهیي اعتجبس ضَد

هعبًٍت هٌبثع ٍ اهَس التػبدی 

 استبًذاسی

3 
هٌسرجن ٍ  هَضَع ادغبم اتحبدیِ ّب ٍ تطکیل اتحبدیِ  30/10/1397همشس گشدیذ جْبد کطبٍسصی تب تبسیخ 

 هَسد لجَل هشغذاساى سا ثِ اًجبم ثشسبًذ.
 جْبد کطبٍسصی

4 

همشس گشدیذ دفتش ّوبٌّگی اهَس التػبدی استبًذاسی ّوربٌّگی الصم سا جْرت ثشسسری نگرًَگی جرزة      

سْویِ سَخت هشصًطیٌبى سا ثب استفبدُ اص ظشفیت ّربی ثخرص تعربٍى اسرتبى سا  اًجربم ٍ هَضرَع سا دس       

 عِ غبدسات استبى لشاس گیشد.دستَس کبس کبسگشٍُ تَس

دفتش ّوبٌّگی استبًذاسی 

 کشهبًطبُ

 سبصهبى غٌعت، هعذى ٍ تجبست

 اتبق تعبٍى

5 

همشس گشدیذ ثب تَجِ ثِ اّویت حَصُ هعذى دس استبى یک جلسِ فرَق العربدُ ضرَسای هعربدى ثرِ هٌ رَس       

ثرب   ترِ آیٌرذُ  استفبدُ اص ثخطَدگی حمَق دٍلتری عری یرک ّف   ثشسسی هسبئل ٍ هطکالت ثخص هعذى ٍ 

 ثشگضاس ضَد.هحَسیت سبصهبى غوت 

 

 سبصهبى غٌعت، هعذى ٍ تجبست

6 
سٍص آیٌرذُ جلسرِ ثعرذی     10ثب تَجِ ثِ کوجَد صهبى ثشای ثشسسی سبیش دستَس جلسبت همشسگشدیذ ظرشف  

 ضَسای گفت ٍ گَ ثشگضاس گشدد.
 حَصُ استبًذاس


