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 (2)دستور جلسه  –آیین نامه  شناسه دستور

 عنوان دستور
 (6)اییید،  (ج)بررسییم ارا ییش هیدییجدید  رددییدیزر در ایییفاو ارزص افییفطد، اقییجو یال یییمو یعییر، ط هم ییی  او ییو  بجیید  

 شورای هول ط ا تبیر "  22/04/1380طرطد ط صدطر ط اعیامال یمو یعر، ط هم ی  اقوب  " ییاهآدی 

 شرح دستور

طجییود داردو ا حیددییه  وویدکججییدصیو ط صیییدرکججدصیو کییه در زییوز،  ووییید ط صیییدراال اقییجو یال یییم در کدییور ادییتم م 

هیدیجدیداال   31/6/94ایور    3153/11هییی ییمتیم را بیرآو داشیته اسیب  یی بیه اوجیش ییایه شیمیر،           یمو جواهر ط سجگ

 .اجعتس یمیددیییوو برییاه هجرم  وسعه  76خود را به شرح ذدل به دبیرخییه کمیته اید،  ط درخواسب

 صیدطر "دارد کیه:  اعیرر ایم  "  22/04/1380طرطد ط صیدطر ط اعییامال ییمو یعیر، ط هم یی  اقیوب       "آدیی  ییایه    (6)ایید،  
 یردیی  از اجحقییراً مزعییوی دییی ط مزعیعیی اشییصی   وسیی  رفتییه بتیییر آو در یعییر، ط هم ییی  یییمو یبجحییو کییه ماقییجو ی 
 همچجییی  ط زدییر  ییواب  ط طارداال ط صیییدراال اعییرراال یییییوو ر یدییب بییی ط ادییراو ماسییما یجمدییور یارکییف بیییی 

 ".بیشدما اریز شد خواهد  دیه ادراوم اسما یجمدور یارکف بیی   وس  که مدستوراوعمل

 زییطی  هم یی   ط ییم  ایورد  در دایید کیه  ایم  اقیجو ی م  آدیی  ییایه ایرکور اقیجو یال ییمو هم یی  ط یعیر، را        (ج)بجید  

 . بیشد اففطد، ارزص % 25 زدایل زیطی یعر، اورد در ط % 10زدایل 

صیییدراال ط رییبییب بییی سیییدر  و هم ییی  ط یعییر، طارد یمییود، اسییبو  احییدطددتم کییه بجیید )ج( بییر صیییدراال اقییجو یال یییم  

 اسب.ادرایم ادتل یمود، وویدکججدصیو ط صیدرکججدصیو  برایکدورهیی  وویدکججد، را 
 وفرادجیید صیییدراال اقییجو یال وییرا  رددییدیزر در ایییفاو ارزص افییفطد، اییرکور در بجیید )ج( آدییی  ییاییه در راسییتیی   ییدیل 

 شد.اومللم خواهداوجش اففادش  واو رییبتم  وویدکججدصیو ط صیدرکججدصیو ادرایم جدب زضور در بیزارهیی بی 

ایرادات و 

 مشکالت مطروحه

( آدی  6ای در صیدراال اقجو یال یم ط یعر، ط بیال بودو ایفاو ارزص اففطد،  عیی  شد، در بجد )ج( اید، )طجود اوایع غیر عرفه

 1380 طرطد ط صدطر ط اعیامال یمو یعر، ط هم ی  اقوبییاه 

بندی جمع

کارگروه 

06/10/1394 

یمیدجییدصیو ا ضییی  بییی زضییور  06/10/1394جل ییه کیییرصرط، کیرشجیسییم بییه اجزییور بررسییم او ییو  اییورد بحیی  اییور    

هیییی ییمتییمو بیییی    یمیدجییدصییم از ا حیددییه  وویدکججییدصیو ط صیییدرکججدصیو یییمو جییواهر ط سییجگ     احتییرم کمیتییهو 

هیدیجدید  شید. در ادی  جل یه اعیرر صرددید       ارکفیو سیزایو  وسعه  ریرالو ا یق اصیجی  ادیراو ط ا ییق  عییطو ادیراو برصیفار      

( آدییی  ییاییه 6کیییهش ایییفاو ارزص افییفطد، الزم بییرای صیییدراال اقییجو یال یییمو یعییر، ط هم ییی  او ییو  بجیید )ج( اییید، ) 

یییییوو برییاییه هییجرم  76در صییح  کمیتییه او ییو  اییید،   1380 طرطد ط صییدطر ط اعیییامال یییمو یعییر، ط هم ییی  اقییوب 

  وسعه ارائه صردد.

 پیشنهاد دبیرخانه
ییاه بی استفید، از آدی  (6)اید،  (ج)اقجو یال یمو یعر، ط هم ی  او و  بجد  الزم برای صیدراال اففطد،ایفاو ارزص کیهش -1

 هیی ییمتمیمو جواهر ط سجگک ش یزر از ا حیدده  وویدکججدصیو ط صیدرکججدصیو بی  1اید، ارکور (د)بجد ذدل ظرفیب  بقر، 

فهرست 

مستندات و 

 مدارک پشتوانه

هیی ییمتم ادراو ا حیدده  وویدکججدصیو ط صیدرکججدصیو یمو جواهرو یعر، ط سجگ 31/6/94اور   3153/11ییاه شمیر،  -1

 خطیب به ردیسب ا یق ادراو؛

شورای هول ط  22/04/1380ییاه طرطد ط صدطر ط اعیامال یمو یعر، ط هم ی  اقوب هفتقد ط چدلمی  جل ه اور  آدی  -2

 10/06/1394ط اصمزیال اور   ا تبیر

 

                                                           
 ارکیفی  بییی   صیمزددد  بیی  ایورد  ز یش   وایید ایم  بجید )ج(  در ایرکور  افیفطد،  ارزص درصید   یرطرال  درصیورال  "-6تبصره بند )د( ماده  1

 ." دیبد  غییر ارکفی بیی  کل رئیس  قودش ط ادراو اسمام جمدوری


