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 (2)دستور جلسه  اجراء شناسه دستور

 عنوان دستور

 مشههت   بررسهه  کههارگر ه جلسههه برگههرار  از حاصههله نتهها   خصههو  در گههرار  رائههها

 کمیتههه مصههوبه دررعا هه ) بهههادار ا راق بههور  دا ر  هیهه   آراء اجههراء فرا نهه  بههه مربههو 

 (22/10/93 مورخ

 شرح دستور

وبنتتب ختتر تتتررری خررالتتب واتت  ی ا را تتب     22/10/1393در رعایتتم وبتتاخه اکیتتر کمیتتته وتتار    

ختتا  30/10/93م داررا ختتازار ارراب خدتتادارر کتتارمرره کمیتتته در تتتاری   ئتتتبتتمیمای  ی افتتراررا ا تترا

ر التتازواه ختتارر ارراب حضتتار اماینتتدماه قتتاه قضتتا یهر اتتتاب خازرمتتاابر صتتنایور و تتاده ر کاتتاررزا    

در ایتتز زوینتته ر وتتاارد لیتت  از  مشتته واتت  ی وا تتاد خرمتترار مردیتتد خدتتادار بدخیرکااتته  یتتری داررا  

 ر ار وا  ی از قرار لی  االم:. تبادل اظر قرار مرفم الا ب ر وارد خحث رشنا

 

 ا راء تبمیمای  یری داررا از طریق اداره  ا ر درایر ا راا ثبم االناد ر او ک .1

 کته اشت ار داشتته االتم:     1384قتاااه ختازار ارراب خدتادار وبتا       37 وتاده حسب قسمم اکیتر  

 از قضتاییه  قتا   ریتی   تاالت   عضتا  یت   کته  خاشتد وتب  عضتا  الته  از وتا   "داررا  یئم"»

 ختته وتتا ب ر اقتبتتادا  تتاازوینتته در اظتتراهصتتاحب ختتیز از عضتتا در ر خاتجرختته قضتتای ختتیز

 ر قضتاییه  قتا   ریتی  . اماینتد وتب  رالتیدمب  اکت فتای  خته  "شتارا " ترییتد  ر "الازواه" پیانداد

 ر ت یتیز  ا بتد ب عشتب  عضتا   ریت   کتادر  اصتشب  اماینتد   ختر  عت ره  "شتارا " تریید خا "الازواه"

. اماینتد  شترکم  "داررا یئتم " در ورختا   اصتشب  عضتا  غیبتم  صتاری  در تتا  امایندوب و رفب

 ختا  "داررا  یئتم " ریاالتم  -1 تببتر  . خاشتد وتب  اصتشب  عضتا   ماانتد  ا بتدل عشتب  عضا شرای 

 ا بتتدلعشتتب ر اصتتشب اعضتتاا ورواریتتم وتتدی -2 تببتتر . ختتاد کاا تتد قضتتا یه قتتا  اماینتتد 

 -3 تببتر  . االتم  خ وتااو  دیگتر  درر  در ختراا  حتداکرر  آاتاه  وجتدد  ااتختا   ر خاشتد وب درالال

 تببتتر . متترددوتتب تاتت ی  "التتازواه" وحتت  در کتته االتتم اادخیرکااتته داراا "داررا  یئتتم"

 تبصههر . شتتادوتتب پرداکتتم ر ونظتتار "التتازواه" خاد تت  قا تتب در "داررا  یئتتم" خاد تت  -4

 آن اجهرا     االجراسه  الزم   قطعه   "دا ر  هیئه  " سهو   از شه ه  صادر ءآرا -5

ر ا تراء آراء ور تو   «.باشه  مه   امه      اسهناد  ثبه   اجهرا   د ا هر    هااداره عه   به

اداره  تتا ر درایتتر ا تتراا ثبتتم االتتناد ر قتتاااه ورختتار ختته عدتتده  36یادشتتده در کبتتاد وتتاده 

اوتت ک االتتم. خنتتا ختته وباحتتث واررحتته در کتتارمرره  تتاا کارشناالتتب ر متترار  وستتئال       

اتته  یتتری داررار متتاه اتفتتاب وتتب افتتتد کتته ورا تتو ا را تتب یادشتتده شتتناکم کتتافب ر   دخیرکا

رافتب از  یتری داررا وتارد خحتث ر وا یتم آراء آه اداشتتته ر ایتز اوتر خاعتث تترکیر در ا تتراء          

ینتتد ا را تتب  آتبتتمیمای  یتتری وتتب متتردد. از ایتتز ررر پیاتتنداد وتتب شتتاد التتازرکار ر فر     

 تراء ثبتم خته طترب شایستته از التاا و اراتم وحتترم         در اداره  تا ر درایتر ا   تبمیمای  یتری 

اوار االناد الازواه ثبتم االتناد ر اوت ک کاتار تبتیز شتده ر فروتم  تاا کتاد ا را تب ایتر            

نتد کتار در ایتز کبتاد تستدی  ر      آیخه ایتز ونظتار در اظتر مرفتته شتاد تتا رریته راحتد ر فر        

 تسریو داده شاد.
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 قتاااه  15د واتتا  وتاده   در کبتاد وتاار  اظر خته این ته ا تراء تبتمیمای آراء  یتری داررا       .2

 اصتت  کشتتب  تتاا الیاالتتم ا تتراا تستتدی  راالتتتاا در  دیتتد وتتا ب اداد تتاا ر اختترار تاالتت ه

  تتا اح تتام دادمتاه  تراا  خته عدتتده ا  ر88 /25/09 وبتتا  االاالتبر  قتتاااه  44ب چدتارم  ر چدت  

 خدتادار  ارراب ختارر  در شتده  پذیرفتته  خدتادار  ارراب کته  صتارتب  در»وقترر امتاده االتم:     خاده ر
 شتاد وتب  پذیرفتته  کتا   ختارر  در کته  کتا   ختر  وبتنتب  خدتادار  ارراب یتا  ر خارر از کارج خازار یا

 چدتارچا   در ر واقتو  خته  خایتد  خاشتدر  شتده  تضتمیز  یتا  شتده  الررالتید  وبتا ر  التاد  وتضمز
 ارراب صتتاحباه شتت ایم ر ااشتتراه کتتاددارا صتتاری در. شتتاد پرداکتتم ر تازیتتو وقتتررایر

 ایتراه  االت وب   مدتارا  خدتادار  ارراب ختازار  قتاااه  داررا ی یتر  در واتتا   التازواهر  یتا  خدادار

 اجهراء  قابه   هها دادگهاه  احتهام  اجهراء  طر ه   از خصهو  ا ه   در صهادره  آراء ر طرح
ر شتت ب ا تتراء اح تتام ایتتر در وقتتام ا تتراء تبتتمیمای  یتتری داررا رریتته  تتاا       «.اسهه 

خ ضتتب دادکااالتتم را  زوتته  وتتز ختتا  ورتتال خ ضتتب درکااالتتم راماینتتدر مااتتاماه اتختتال وتتب 

م  یتتری را از التتاا کتتاد  زم اختت ت تبتتمی رآغتتاز اقتتداوای ا را تتب وتتب داانتتدر خ تت  از شتت ب

وتتب پنداراتتد ر اختت ت از التتاا التتازواه ختتارر ر ارراب خدتتادار را کتتافب ر رافتتب ختته وقبتتاد       

مذشتته از ایتزر در    تتا دب در ایتز زوینته پتی  وتب آیتد.        در وات  ی قاخت  قشمداد امب کننت 

 عنتتااه کاصتتب ختته  یتتری داررا اکتبتتاد      التتاوااه کتتدوای ا  تررایتت  قضتتا ب   فضتتاا 

داده ااتتده ر ایتتز ایتتر در عمتت  واتت  تب را ایجتتاد وتتب امایتتد. از ایتتز ررر پیاتتنداد ختتر ایتتز    

  ر تستتریو ا تتراء تبتتمیمای  یتتری یتستتد ختتا  تد  وازشتتداا  زم در ایتتز زوینتته آاالتم کتته  

 کتتدوای التتاوااهاصتت ح  شتت ب کاصتتب  تتم ختتراا ا تتراء ت یتتیز مرداتتد.  داررا داده شتتاد ر 

  ایر در ایز زوینه وفید کاا د خاد. قضا ب ا  تررای 

 مستن ا  قانون 
  02/09/84قاااه خازار ارراب خدادار  مدارا اال وب ایراهر وبا   37ر  36وااد  .1

راالتتتاا تستتدی  ا تتراا الیاالتتم  تتاا قتتاااه تاالتت ه اختترار ر اداد تتاا وتتا ب  دیتتد در  15ر  5وتتااد  .2

 25/09/88  قاااه االاالبر وبا  44کشب اص  چد  ر چدارم ب


