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 صنعتی و هارفرمایان  دارای دفاتر قانونی و اسناد
 

  

  

ِ  رٍزصجح  10راًس سبعت دٍلت ٍ ثخص خصَصی  یگَتدثیرخبًِ ضَرای گف وبرضٌبسیجلسِ  ٍ دٍهیيچْل   هنَر   سِ ضنٌج

 .ذیگرد ثرگسار افراد زیر در هحل سبلي جلسبت اتبق ثبزرگبًی ورهبًطبُ ثب حضَر 22/08/97

 سعیذ وریوی وبرضٌبس هحترم سبزهبى اهَر هبلیبتی استبىجٌبة آلبی 

 جٌبة آلبی غالهی وبرضٌبس هحترم سبزهبى اهَر هبلیبتی استبى) ارزش افسٍدُ(

 وت ضْرن ّبی صٌعتی جٌبة آلبی هحوذی هعبًٍت هحترم صٌبیع وَچه ضر

 جٌبة آلبی ٌّذسی هطبٍر هحترم اهَر هبلیبتی اتبق ثبزرگبًی

 جٌبة آلبی احسبًی هطبٍر هحترم اتبق ثبزرگبًی

 جٌبة آلبی هرٍتی ریبست هحترم ادارُ رٍاثط وبر، ادارُ ول تعبٍى، وبر ٍ رفبُ اجتوبعی  

 عبٍى، وبر ٍ رفبُ اجتوبعیریبست هحترم ادارُ رٍاثط وبر، ادارُ ول ت جٌبة آلبی وَّستبًی

 جٌبة آلبی هرزی دثیر اجرایی خبًِ صٌعت ٍ هعذى استبى

 جٌبة آلبی دوتر رضبیی هسئَل دثیرخبًِ ضَرای گفت ٍ گَی دٍلت ٍ ثخص خصَصی استبى

 جلسِ ثب تالٍت آیبتی از لرآى هجیذ آغبز ضذ.

ي ضَرا در سطح اسنتبى ٍ وطنَر درداختنِ ٍ ثینبى     در اثتذای جلسِ دوتر رضبیی ثِ هعرفی ضَرای گفت ٍ گَ ٍ ظرفیت ّبی ای

وردًذ ایي ضَرا توبم تَاى خَد را در راستبی ووه ثِ ٍاحذّبی تَلیذی ٍ صٌعتی استبى ٍ ثْجَد فضبی وست ٍ وبر استبى ثنِ  

. ت، هعذى، وطبٍرزی ٍ تجبرت استبًن هحمنك ًونی ضنَد   وبر گرفتِ ٍ ایي اهر ًیس ثذٍى تَجِ ٍ ّوراّی ٍاحذّبی هختلف صٌع

 سپس تَضیحبتی دیراهَى دستَر جلسِ ارائِ دادًذ.



ضرایط عوراًنی ضنْرن ّنبی صنٌعتی      جٌبة آلبی هٌْذس هرزی ًبیت رئیس خبًِ صٌعت ٍ هعذى ثب اضبرُ ثِ اٍضبع ًبهسبعذ

% هبلیبت ثر ارزش افسٍدُ دریبفتی از ضروت ّب ٍ ٍاحنذّبی صنٌعتی   9% از 3ثیبى وردًذ هطبثك لبًَى سبزهبى اهَر هبلیبتی ثبیذ 

هسمر در ضْرن ّبی صٌعتی را ثرای اجرای خذهبت عوراًی ٍ اهَر اجرایی ثِ ضْرداری ضروت ضنْرن ّنب ینب ضنروت ّنبی      

ضْرن ّب ثذّذ. اهب اهرٍز ایي هجلغ ثِ ضْرداری تعلك گرفتِ وِ ّیچ خذهتی را ثِ ضْرن ّبی صٌعتی ارائنِ   خذهبت رسبى ثِ

 % هبلیبت ثر ارزش افسٍدُ هتعلك ثِ ضْرن ّب هی ثبضذ.3% از 30ًوی وٌذ. در صَرتی وِ هطبثك لبًَى 

 هبلیبتی هطبثك لبًَى عول هی وٌذ درداخت.جٌبة آلبی وریوی ًیس ثِ ثیبى تَضیحبتی در ایي خصَظ ٍ ایٌىِ سبزهبى اهَر 

جٌبة آلبی هحوذی از ضروت ضْرن ّب ّن ثیبى ورد زهبًی وِ ضْرن صٌعتی تطىیل ضنَد ٍ تعنذاد ٍاحنذّبی آى ثنِ حنذ      

خبصی ثرسذ ضروت ضْرن ّب وبر خذهبت رسبًی را اًجبم هی دّذ ٍ ثعذ از آى ضروت ّبی خذهبتی وِ تَسنط خنَد ضنْرن    

 یي الذاهبت را اًجبم هی دٌّذ.ّب ادارُ هی ضًَذ ا

ّیأت عوَهی دیَاى عذالت اداری در هَرد تسَیِ حسنبة   21/01/1397هَر   1720جٌبة آلبی هرزی ثب اضبرُ ثِ رأی ضوبرُ 

) ّنر تسنَیِ حسنبثی ثبینذ ثنب ضنوبئن ٍ       ّبی ضروت ّبی تَلیذی صٌعتی ٍ وبرفرهبیبى دارای دفبتر لبًًَی ٍ اسٌبد اضبرُ ونرد  

 ًی ثبضذ(ٍ ثیبى ًوَد ایي رأی هطىالت زیبدی را ثرای وبرفرهبیبى ایجبد وردُ است.هستٌذات لبًَ

یب رأی  92جٌبة آلبی دوتر هرٍتی ثِ اًَاع رأی ّبیی وِ در دیَاى صبدر هی ضَد اضبرُ ٍ ثیبى وردًذ ایي رأی از ًَع آراء هبدُ 

 ایجبدی است ٍ ثِ هب سجك ّن ثرهیگردد.  

 تصَیت رسیذ: در دبیبى جلسِ هَارد زیر ثِ

 مصًبات

 دیطٌْبد اصالح لبًَى: -1

% هبلیبت 3% از 30لبًَى دٌج سبلِ ضطن تَسعِ التصبدی، اجتوبعی ٍ فرٌّگی هجٌی ثر ایٌىِ  6( ثٌذ )ة( هبدُ 2جسء )

 ثر ارزش افسٍدُ هستمیوبً در اختیبر ضْرن ّب یب ضروت ضْرن ّب لرار گیرد.

یب ایي رأی عطف ثِ هبسجك ّن هی ضَد یب ثعذ از تبریخ اعالم اجرایی استفسبریِ از دیَاى عذالت در هَرد ایٌىِ آ -2

 هی ضَد.

 ثررسی رأی تَسط هطبٍر حمَلی اتبق -3

 


