هصَثبت خلسبت ستبز پشتيجبًي ٍ ّوبٌّگي اهَر هسبخس كشَر
ستبز پشتيجبًي ٍ ّوبٌّگي اهَر هسبخس كشَر ثراثر آييي ًبهِ هصَة هَرخ  83/10/22شَراي
عبلي اًمالة فرٌّگي زاراي  16عضَ هي ثبشس كِ ثر اسبس احكبم صبزرُ از سَي رييس
هحترم شَراي عبلي اًمالة فرٌّگي ثِ عضَيت ستبز هٌصَة هي شًَس.
ثِ هٌظَر حسي ازارُ خلسبت ٍ تٌظين ثرًبهِ ّب ٍ اًدبم ٍظبيف هحَلِ ،ستبز شيَُ ًبهِ اخرايي
هرثَط ثِ خلسبت را ثِ شرح شيل تعييي هي ًوبيس:
هبزُ  -1ازارُ خلسبت ستبز ثر عْسُ ٍزير فرٌّگ ٍ ارشبز اسالهي هي ثبشس.
تجصرُ :زر صَرت عسم حضَر رييس ،زثير ستبز هسئَليت ازارُ خلسبت را ثر عْسُ ذَاّس
زاشت.
هبزُ  -2خلسبت ستبز ثب حضَر حسالل زٍ سَم اعضبء رسويت يبفتِ ٍ اعتجبر هصَثبت ستبز ثب
اكثريت حبضر زر خلسِ ذَاّس ثَز.
هبزُ  -3زثير ستبز هي تَاًس زر هَارز ضرٍري ،فرز يب افرازي را ثرحست هَرز ثب ّوبٌّگي
رييس ٍ ثسٍى زاشتي حك رأي ثِ خلسبت زعَت ًوبيس.
هبزُ  -4خلسبت ستبز ّر يك هبُ يكجبر تشكيل ذَاّس شس.
تجصرُ  : 1خلسبت فَق العبزُ ثٌب ثِ زعَت رييس ٍ زثير ستبز ٍ يب ثِ تمبضبي پٌح ًفر از اعضبء
تشكيل ذَاّس شس.
هبزًُ -5حَُ تعييي زستَر خلسبت ثِ شرح شيل است:
 -5-1هَضَعبت لبثل طرح ثِ ٍسيلِ ّر يك از اعضبء كتجبً ثِ زثيرذبًِ ستبز پيشٌْبز هي گرزز.
 -5-2زثيرذبًِ هَظف است فْرست هَضَعبت پيشٌْبزي را ثِ رٍيت ريبست ستبز ٍ ثعس از
كست ًظر كبرشٌبسي هَضَع زر ستبز هطرح ٍ ستبز هي تَاًس زر راستبي عول ثِ ٍظبيف
هرثَطِ تشكيل ثِ كبرگرٍُ ترصصي ًوبيس.
 -5-3كبرگرٍُ ثبيس هَضَعبت هٌترت را ثعس از هطبلعِ ثِ ترتيت طجمِ ثٌسي ًوَزُ ٍ آى را
ثراي ارايِ زر خلسبت ستبز آهبزُ سبزز.
 -5-4هَارزي كِ لرار است زر زستَر خلسبت هَرز ثحث لرار ثگيرًس ثبيس حسالل يك ّفتِ
لجل از تشكيل خلسِ ّوراُ ثب تعييي تبريد خلسِ ثِ ٍسيلِ زثيرذبًِ ثراي كل يِ اعضبء ارسبل
گرزز.

تجصرُ : 2اكثريت اعضبي ستبز زر صَرت ًيبز هي تَاًٌس هَضَعي را ثراي لرار گرفتي زر
زستَر كبر هشرص ٍ ثِ زثيرذبًِ اعالم ًوبيٌس ٍ زر ايي صَرت زثيرذبًِ هَظف است ذبرج از
اٍلَيت ّبي تعييي شسُ زر زستَر خلسِ لرار زّس.
هبزُ -6طرح هدسز ّر هَضَع يب هصَثِ زر صَرت پيشٌْبز اكثريت اعضبء ستبز ٍ هَافمت
رييس يب زثير ستبز هوكي ذَاّس ثَز.
هبزُ -7اعضبء هَظفٌس زر كليِ خلسبت ستبز شرصبً شركت ًوبيٌس ٍ زرصَرت عسم اهكبى
حضَر الزم است هراتت را حسالل سِ رٍز لجل از تبريد خلسِ ثِ اطالع زثيرذبًِ ثرسبًٌس.
هبزُ -8زثيرذبًِ هَ ظف است صَرت خلسبت هرثَطِ ثراي كليِ اعضبء ستبز ٍ رٍسبي زستگبُ
ّبي هرثَطِ ارسبل ًوبيس.
تجصرُ : 3زثيرذبًِ هي تَاًس ثراي اًدبم ٍظبيف ذَز از ٍخَز يك يب زٍ هٌشي زر خلسبت ستبز
استفبزُ ًوبيٌس.
هبزُ -9زثيرذبًِ هَظف است هصَثبت را از طريك زستگبُ ّبي عضَ پيگيري ًوَزُ ٍ زر
صَرت عسم اخرا ،هَضَع را ثِ ستبز هٌعكس ًوَزُ ٍ ثعس از اتربش تصويوبت زر خلسبت ستبز،
ًتيدِ ثِ زستگبُ ّبي هرٍثطِ اعالم گرزز.
هبزُ -10زثير هَظف است هصَثبتي را كِ اًتشبر آى ّب ثِ ًظر ستبز ثراي عوَم الزم است ،از
طريك رسبًِ ّبي عوَهي ثِ اطالع هرزم ثرسبًس.
 -1ضشح هصَثبت ستبد پطتيجبًي ٍ ّوبٌّگي اهَس هسبرذ وطَس (سبلْبی  1386تب : )1388
همشس ضذ تمَين سبليبًِ ثشًبهِ ّبی فشٌّگي ،هزّجي ٍ هٌبسجت ّب دس هسبرذ ثش اسبس ايبم ول سبل ( 365سٍص)
تٌظين ٍ تذٍيي گشدد(.رلسِ ّفذّن )86/5/1
 -2همشس ضذ تٌظين ٍ تذٍيي تمَين وبهل ثشًبهِ ّبی هسبرذ وطَس تَسظ حزت االسالم ٍ الوسلويي رٌبة
آلبی اسوبػيل حسيٌي سشپشست هحتشم وبسگشٍُ فشٌّگي ثب ّوىبسی وبًَى فشٌّگيٌّ ،شی هسبرذ ،سبصهبى
تجليغبت اسالهي ٍ حزت االسالم ٍ الوسلويي رٌبة آلبی لشثبًي هحالتي ػضَ هحتشم ستبد ثِ ػول آيذ(.رلسِ
ّفذّن )86/5/1
 -3دس تٌظين تمَين ثشًبهِ ّبی سبليبًِ هسبرذ ثبيذ ًَع ،هٌبسجت ّب ٍ ًحَُ ارشای ثشًبهِ ثِ صَست هحلي،
ضْشستبًي ،استبًي ،وطَسی ،هشاوض آهَصضي ٍ تفشيحي هذ ًظش لشاس گيشد ٍ ثِ صَست پيَست ّبی وبهل ٍ
ٍاضح ثِ دثيشخبًِ ستبد اسايِ گشدد(.رلسِ ّفذّن )86/5/1

 -4همشس ضذ سبصهب ى ّبی اٍلبف ٍ اهَس خيشيِ ،تجليغبت اسالهي ٍ ٍصاست فشٌّگ ٍ اسضبد اسالهي ّش وذام دٍ
ًفش وبسضٌبس رْت ووه ثِ وبسگشٍُ فشٌّگي ٍ اهَس فشٌّگي هؼشفي ًوبيٌذ(.رلسِ هَسخ )86/5/15
 -5وليبت عشح اٍلبت فشاغت ثِ ضشح ريل ثِ تصَيت سسيذُ است( :رلسِ ّفذّن )86/5/15
" ثِ هٌظَس ّوبٌّگي {دس} ارشای عشح ّبی اٍلبت فشاغت دس هسبرذ ،ستبد ّوبٌّگي عشح اٍلبت فشاغت دس
هسبرذ تطىيل هي ضَد "
 -6اػضبء ستبد ّوبٌّگي عشح اٍلبت تَسظ اػضبء ستبد پطتيجبًي ٍ ّوبٌّگي اهَس هسبرذ ثِ ضشح ريل اًتخبة
ضذًذ(.رلسِ ّفذّن )86/5/15
ٍ -1صاست فشٌّگ ٍ اسضبد اسالهي
-2سبصهبى تجليغبت اسالهي
-3سبصهبى صذاٍ سيوب
-4هشوض سسيذگي ثِ اهَس هسبرذ (فمظ دس استبى تْشاى)
-5سبصهبى اٍلبف ٍ اهَس خيشيِ
-6ضْشداسی تْشاى (فمظ دس تْشاى)
 -7همشس ضذ ثشای ستبد عشح اٍلبت فشاغت دس هسبرذ ،دثيشخبًِ هشوضی ٍ وويتِ ًظبست ثش ػولىشد دستگبُ ّبی
ػضَ تطىيل گشدد(.رلسِ ّزذّن )86/5/15
 -8همشس ضذ دستَس الؼول ستبد اٍلبت فشاغت تَسظ رٌبة آلبی حزت االسالم ٍ الوسلويي حسيٌي اصالح ٍ
تىويل ٍ تذٍيي گشدد ٍ ثِ دثيشخبًِ ستبد پطتيجبًي اسايِ گشدد( .رلسِ ّزذّن)86/5/15
 -9همشس ضذ دستگبُ ّبی ػضَ ستبد ًظشات خَد سا دس ساثغِ ثب فشم ضٌبسٌبهِ هسبرذ تب پبيبى ضْشيَس هبُ ثِ
دثيشخبًِ ستبد اسسبل وٌذ( .رلسِ ًَصدّن )86/6/26
 -10همشس ضذ تب پبيبى سبل  1386تؼذاد  2/000/000رلذ لشآى هزيذ تَسظ سبصهبى اٍلبف ٍ اهَس خيشيِ چبح ٍ
ثِ عَس سايگبى دس اختيبس هسبرذ وطَس لشاس ثگيشد(.رلسِ ًَصدّن )86/6/26
 -11رٌبة آلبی صفبسّشًذی ٍصيش هحتشم فشٌّگ ٍ اسضبد اسالهي لَل هسبػذ دادًذ تب ووجَد وتت هفبتيح
الزٌبى ،تفسيش لشآى وشين ٍ لشآى هسبرذ سا ثش عشف ًوبيٌذ( .رلسِ ًَصدّن )86/6/26
 -12همشس ضذ رلسِ ای ثِ سيبست رٌبة آلبی حزت االسالم ٍ الوسلويي آلبی سليوبًي ثيي ًوبيٌذگبى دستگبُ
ّبی ًيشٍی همبٍهت ثسيذ ،سبصهبت تجليغبت اسالهي ٍ ٍصاست فشٌّگ ٍ اسضبد اسالهي دس ساثغِ ثب عشح لشآى
دسخبًِ ثشگضاس ضَد(.رلسِ ًَصدّن )86/6/26

 -13لسوتي اص عشح لشآًي هسبرذ هَسد استوبع ٍ ثشسسي لشاس گشفت ٍ ػٌَاى ّبی تالٍت ًَس ،تفسيش آيبت
ًَس ٍ ،سالم هسزذ ثِ تصَيت سسيذ(.رلسِ ًَصدّن )86/6/26
 -14همشس ضذ دستگبُ ّبی ريشثظ ثِ هٌظَس ضشٍست اعالع سسبًي ثِ ائوِ هحتشم روؼِ ٍ روبػبت سشاسش وطَس
رْت آگبّي ٍ تٌَيش افىبس ػوَهي دس هَارِْ ثب حشوت ّبی اًحشافي ٍ خشافي الذام الصم سا ثِ ػول
آٍسدًذ(.رلسِ ثيستن )86/7/16
 -15همشس ضذ حزت االسالم ٍ الوسلويي آلبی حسيٌي ثب ّوبٌّگي هشوض سسيذگي ثِ اهَس هسبرذ دس ساثغِ ثب
آهبدگي هسبرذ دس پٌذ ٍلت البهِ ًوبص عشحي سا تْيِ ٍ ثِ ستبد اسائِ ًوبيٌذ(.رلسِ ثيستن )86/7/16
 -16همشس ضذ تَسظ دثيشخبًِ ستبد ًسجت ثِ اخز هصَثِ استبًذاسی تْشاى دسخصَظ دستگبُ ّبی ريصالح دس
صذٍس هزَص سبخت ٍ سبص هسبرذ ضْش تْشاى پيگيشی الصم ثِ ػول آيذ( .رلسِ ثيستن )86/7/16
 -17لسوتي اص عشح لشآًي هسبرذ ثب ػٌَاى "ضىَفِ ّبی ثْطت" هَسد استوبع ٍ ثشسسي لشاس گشفت ٍ ثب اصل
عشح هَافمت ٍليىي همشس ضذ سبص ٍ وبس پطتيجبًي عشح ثب ّوبٌّگي هزوَػِ ّبيي ّوچَى هشوض اهَس هسبرذ،
سبصهبى تجليغبت اسالهيً ،يشٍی همبٍهت ثسيذ ٍ آهَصش ٍ پشٍسش پيص ثيٌي ٍ دس رلسِ آيٌذُ اسائِ ضَد(.رلسِ
ثيستن )86/7/16
 -18همشس ضذ ثب فشم ضٌبسٌبهِ هسبرذ ثِ استخٌبی ّفت دستگبُ ػضَ ستبد وِ تبوٌَى ًظشات خَد سا اسايِ ًوَدُ
اًذ ،سبيش دستگبُ ّب ًيض ًمغِ ًظشات خَد سا ثِ دثيشخبًِ ستبد اسسبل ًوبيٌذ( .رلسِ ثيست ٍ يىن )86/7/30
 -19دس ساثغِ ثب ثشگضاسی ًوبيطگبُ ػلَم لشآًي هسبرذ ،همشس ضذ سبص ٍ وبس ٍ ثستش الصم ثِ هٌظَس هطبسوت ٍ
ٍسٍد ثخص دٍلتي ثِ ايي حَصُ ثِ لحبػ تأهيي اػتجبس هَسد ًيبص آى فشاّن ضَد( .رلسِ ثيست ٍ يىن )86/7/30
 -20همشس ضذ فضبی هسبرذ وطَس ثِ گًَِ ای هْيب ضَد وِ ثشًبهِ ّبی هزّجي ٍ لشآًي آى ّب دس توبم ايبم سبل
اًزبم ضَد ٍ تٌْب ثِ هبُ هجبسن سهضبى ٍ يب هٌبسجت ّبی خبظ ٍ اػيبد اسالهي اوتفب ًگشددّ ،وچٌيي همشس
گشديذ هَضَع وتبثخبًِ ّب ًيض اص ًوبيطگبُ تفىيه ًگشدد( .رلسِ ثيست ٍ يىن)86/7/30
 -21همشس ضذ عشح ّبی خبدهبى لشآى دس هسبرذ ٍ رطٌَاسُ هسبرذ لشآًي دس يه عشح ٍاحذ تحت
ػٌَاى"هسزذ هحَسی ثب سٍيىشد صًذگي لشآًي" تزويغ ٍ ادغبم گشدًذ( .رلسِ ثيست ٍ دٍم )86/8/22
 -22همشس ضذ ثِ هٌظَس ػوليبتي ًوَدى عشح فَق ست بدی ثب هسئَليت ٍ هحَسيت وبًَى ّبی فشٌّگي ٌّشی
هسبرذ ٍ هطبسوت دستگبُ ّبی ريشثظ ضبهل :سبصهبى تجليغبت اسالهي ،سبصهبى اٍلبف ٍ اهَس خيشيًِ ،يشٍی
همبٍهت ثسيذ ،هشوض سسيذگي ثِ اهَس هسبرذ ،سبصهبى صذا ٍ سيوب ٍ سبصهبى هيشاث فشٌّگي ،صٌبيغ دستي ٍ
گشدضگشی تطىيل گشدد( .رلسِ ثيست ٍ دٍم )86/8/28

ّ -23وچٌيي همشس ضذ ثشپبيي ًوبيطگبُ وتبة ٍ ػلَم لشآًي دس هسبرذ هٌتخت وطَس ثب ّوبٌّگي ٍ پيگيشی
رٌبة حزت االسالم ٍ الوسلويي آلبی اسثبة سليوبًي ًوبيٌذُ ٍصاست فشٌّگ ٍ اسضبد اسالهي اًزبم
ضَد(.رلسِ ثيست ٍ دٍم )86/8/28
 -24همشس گشديذ دس سا ثغِ ثب عشح استمشاس سٍحبًي دس هسبرذ ضيؼي استبى سيستبى ٍ ثلَچستبى ّيأتي ثِ سيبست
حزت االسالم ٍ الوسلويي رٌبة آلب ی غالهي سئيس هحتشم دثيشخبًِ ستبد ٍ هتطىل اص ًوبيذًگبى هحتشم
سبصهبى تجليغبت اسالهي ،سبصهبى اٍلبف ٍ اهَس خيشيِ ،ثٌيبد هسىي ًوبيٌذگي ٍلي فميِ ٍ اهبم روؼِ استبى،
استبًذاسی ٍ حزت االسالم ٍ الوسلويي آلبی ضشيفي ًوبيٌذُ هحتشم عالة استبى هزوَس دس حَصُ ػلويِ لن پس
اص سايضًي ٍ ثشسسي ّبی وبسضٌبسي الصم پيشاهَى عشح فَقً ،مغِ ًظشات ٍ پيطٌْبدات خَد سا دس رلسِ آتي
ستبد هغشح تب هَسد ثشسسي ٍ تصَيت لشاس گيشد(.رلسِ ثيست ٍ سَم )86/11/29
 -25همشس ضذ دس ساثغِ ثب پيطٌْبد دثيش هحتشم ضَسای اهٌيت وطَس هجٌي ثش اتخبر تذاثيش الصم ثشای پيًَذ ٍ
تؼبهالت الصم هيبى ثشادساى اّل سٌت ٍ ضيؼيبى ،حزت االسالم ٍ الوسلويي رٌبة آلبی حسيٌي سشپشست هحتشم
وبسگشٍُ فشٌّگي ستبد ثب ّوبٌّگي هشوض هحتشم سسيذگي ثِ اهَس هسبرذ سبص ٍ وبسّبی الصم ثِ هٌظَس فشاّن
ًوَدى پٌذ ٍلت ا لبهِ ًوبص روبػت دس هسبرذ هٌبعك خبصي اص تْشاى پيص ثيٌي ٍ دس رلسِ آتي ستبد هغشح تب
هَسد ثشسسي ٍ تصَيت لشاس گيشد( .رلسِ ثيست ٍ سِ )86/11/29
 -26همشس ضذ دس ساثغِ ثب ووه ثِ عشح سبهبًذّي هسبرذ سيستبى ٍ ثلَچستبى (ثب سٍيىشد احذاث خبًِ ّبی
ػبلن) ،پس اص تؼييي هيضاى اػتجبسات ٍ همذٍسات دستگبُ ّبی ريشثظ دس سبل ربسی ،هَضَع تَسظ دثيشخبًِ
ستبد پيگيشی ضَد(.رلسِ ثيست ٍ چْبسم )86/11/27
 -27همشس ضذ دس ساثغِ ثب پيطٌْبد دثيش هحتشم ضَسای اهٌيت وطَس ،حزت االسالم ٍ الوسلويي رٌبة آلبی
حسيٌي سشپشست هحتشم وبسگشٍُ فشٌّگي ستبد عي سايضً ي ثب هشوض سسيذگي ثِ اهَس هسبرذ دستَس الؼول
هشثَع ِ سا تْيِ ٍ رْت عشح دس ستبد اسايِ ًوبيذ( .رلسِ ثيست ٍ چْبسم )86/12/27
 -28همشس ضذ دس ساثغِ ثب اسصيبثي ػولىشد ًوبيٌذگبى دستگبُ ّبی ػضَ ستبد ،گضاسش الصم تَسظ دثيشخبًِ تْيِ
تب دس رلسِ آتي ستبد هَسد ثحج ٍ ثشسسي لشاس گيشد( .رلسِ ثيست ٍ پٌزن )87/2/24
 -29همشس ضذ ثب اسصيبثي ػولىشد وبسگشٍّْبی تخصصي ستبد ًيض ،گضاسش هشثَط تَسظ ّش يه اص سٍسبی
هحتشم وبسگشٍّْبی تخصصي تْيِ تب دس رلسِ ثؼذی ستبد هَسد ثحج ٍ ثشسسي لشاس گيشد( .رلسِ ثيست ٍ
پٌزن )87/2/30

 -30همشس ضذ دسخصَظ ارشای هصَثبت لجلي ستبد ًيض گضاسش الصم تَسظ دثيشخبًِ تْيِ تب دس دستَس وبس
رلسِ ثؼذی ستبد لشاس گيشد(.رلسِ ثيست ٍ پٌزن )87/2/30
 -31همشس ضذ ّش يه اص ًوبيٌذگبى هحتشم دستگبُ ّبی ػضَ ستبد گضاسضي اص وليِ فؼبليت ّب ٍ الذاهبت هشتجظ
ثب هسبرذ دستگبُ هتجَع خَد سا (دس سبل  ) 86دس رلسِ آتي ستبد اسائِ ًوبيٌذ( .رلسِ ثيست ٍ ضطن )87/4/31
 -32همشس ضذ تَسظ حزت االسالم ٍ الوسلويي رٌبة آلبی فيبضي سشپشست وبسگشٍُ اهَس حمَلي ٍ هٌبثغ
اًسبًي لَاًيي الصم ثِ هٌظَس پطتيجبًي ّش چِ ثيطتش اص هسبرذ احصبء ٍ دس رلسِ ثؼذی ستبد اسائِ گشدد.
ّ -33وچ ٌيي همشس ضذ تَسظ رٌبة آلبی هٌْذس فالح سشپشست وبسگشٍُ پطتيجبًي ٍ ػوشاى ستبد ،ساّىبسّبی
هَحش دس رزة ٍ رلت ووه ّبی دٍلتي ثِ هٌظَس پطتيجبًي اص هسبرذ ضٌبسبيي ٍ عي گضاسضي دس رلسِ آتي
ستبد اسايِ گشدد(.رلسِ ثيست ٍ ضطن )87/4/31
 -34همشس ضذ دس خصَظ گضاسش ػولىشد سبصهبى هحتشم تجليغبت اسالهي دس اهَس هسبرذ (دس سبل )86
وبسگشٍّي هتطىل اص ًوبيٌذگبى هشوض سسيذگي ثِ اهَس هسبرذ ،وبًَى ّبی فشٌّگي ٌّشی هسبرذً ،يشٍی
همبٍهت ثسيذ ،ضْشداسی تْشاى ،سبصهبى اٍلبف ٍ اهَس خيشيِ ٍ حزت االسالم ٍ الوسلويي رٌبة آلبی حسيٌي
سشپشست هحتشم وبس گشٍُ فشٌّگي ستبد ،ثب هسئَليت سبصهبى تجليغبت اسالهي دس هحذٍدُ صهبًي دٍ هبِّ ثشًبهِ
سيضی ٍ سايضًي ّبی الصم سا ثِ هٌظَس سبهبًذّي ٍ ّذايت وليِ فؼبليت ّبيي وِ دس هسبرذ اًزبم هي گيشد ٍ دس
لبلت پيطٌْبداتي ثِ ستبد اسايِ ًوبيٌذ( .رلسِ ثيست ٍ ّفتن )87/5/28
 -35همشس ضذ وبسگشٍُ فشٌّگي ضوي تؼبهل ثب دستگبُ ّبی فشٌّگي ستبد اص لجيل هشوض سسيذگي ثِ اهَس
هسبرذ ،وبًَى ّبی فشٌّگي ٌّشی هسبرذً ،يشٍی همبٍهت ثسيذ ،ضْشداسی تْشاى ،سبصهبى اٍلبف ٍ اهَس خيشيِ
ٍ صذا ٍ سيوب ،عي سبل ربسی ثشًبهِ سيضی الصم رْت غٌي سبصی ثشًبهِ ّبی فشٌّگي ٍ هزّجي هسبرذ ثشای هبُ
ّبی سهضبى سبل ّبی آتي اتخبر گشدد ،ثِ عَسی وِ سبػت ّب پس اص هشاسن افغبس دس هسبرذ ثشًبهِ ّبی
فشٌّگي اساي ِ تب اص تؼغيلي صٍد ٌّگبم آى ّب دس ايي هبُ پش فيض ٍ ثشوت رلَگيشی ضَد( .رلسِ ثيست ٍ ّطتن
)87/6/28
 -36دس اداهِ ثشسسي گضاسش ػولىشد سبل  86دستگبُ ّبی ػضَ ستبد ،ػولىشد ًيشٍی همبٍهت ثسيذ تَسظ
ًوبيٌذُ هحتشم آى لشائت ٍ هَسد ثحج ٍ ثشسسي لشاس گشفت ٍ همشس ضذ گضاسش فَق ثِ ّوشاُ گضاسش ػولىشد
ٍصاست هسىي ٍ ضْش سبصی ،ستبد احيبء اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْي اص هٌىشٍ ،صاست ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش
پضضىي ٍ ضَسای سيبست گزاسی ائوِ روؼِ رْت ثشسسي ٍ اػالم ًتيزِ ثِ ستبد ،تحَيل حزت االسالم ٍ

الوسلويي رٌبة آلبی سٍحبًي ًژاد هسئَل وبسگشٍُ ثشسسي ػولىشد دستگبُ ّبی ػضَ ستبد گشدد( .رلسِ
ثيست ٍ ّطتن )87/6/28
 -37همشس ضذ ثِ هٌظَس تمبعغ گيشی اػتجبسات تخصيصي ّش يه اص دستگبُ ّبی ػضَ ستبد دس همَلِ ووه ثِ
هسبرذ وبسگشٍّي ثب هسئَليت رٌبة آلبی دوتش لٌبديبى ٍ هتطىل اص ًوبيٌذگبى ٍصاست وطَس ،سبصهبى تجليغبت
اسالهيٍ ،صاست هسىي ٍ ضْش سبصی ،وبًَى ّبی فشٌّگي ٍ ٌّشی هسبرذ ٍ سبصهبى اٍلبف ٍ اهَس خيشيِ
ٍضؼيت هيضاى اػتجبسات اختصبصي ّش يه اص دستگبُ ّب سا ثِ عَس ضفبف احصبء ٍ ثِ ستبد اسائِ ًوبيذ( .رلسِ
ثيست ٍ ًْن )87/7/29
 -38همشس ضذ ثِ هٌظَس آضٌبيي وويسيَى هحتشم فشٌّگي هزلس ضَسای اسالهي ثب ًحَُ فؼبليت ستبد پطتيجبًي ٍ
ّوبٌّگي اهَس هسبرذ اص رٌبة آلبی دوتش حذاد ػبدل سيبست هحتشم وويسيَى هزوَس دس رلسِ آتي ستبد ثِ
ػٌَاى هذػَ دػَت ثِ ػول آيذ تب گضاسش ػولىشد دستگبُ ّبی ػضَ ستبد دس حضَس ايطبى اًزبم ضَد( .رلسِ
ثيست ٍ ًْن )87/7/29
 -39همشس ضذ دس ساثغِ ثب تْيِ ٍ تذٍيي لبًَى عشح ربهغ هسبرذ وطَس وِ دس حبل حبضش همذهبت آى تَسظ
وبسگشٍُ هحتشم وويسيَى فشٌّگي هزلس ضَسای اسالهي د س حبل ثشسسي است حزت االسالم ٍ الوسلويي
رٌبة آلبی هصلحي ثِ ًوبيٌذگي اص عشف ستبد پطتيجبًي ٍ ّوبٌّگي اهَس هسبرذ دس رلسبت وبسگشٍُ فَق
ضشوت فشهبيٌذ( .رلسِ سي ام )87/8/27
 -40همشس ضذ ثِ هٌظَس اًؼىبس هٌبست ٍ هستوش اخجبس فؼبليت ّبی ستبد ،سبص ٍ وبس هشثَط ثِ ًحَُ اعالع
سسبًي تَسظ دثيشخبًِ ستبد تْيِ ٍ دس رلسِ آيٌذُ اسائِ گشدد( .رلسِ سي ٍ يىن )87/9/25
 -41همشس ضذًوبيٌذگبى هحتشم ٍصاست هسىي ٍ ضْش سبصی ٍ سبصهبى هيشاث فشٌّگي ،صٌبيغ دستي ٍ
گشدضگشی گضاسش ػولىشد دستگبُ ّبی هتجَع خَد سا دس اهَس هشتجظ ثب هسبرذ (دس سبل  )86دس رلسِ آتي
ستبد اسائِ ًوبيذ(.رلسِ سي ٍ يىن )87/9/25
 -42همشس ضذ ثِ هٌظَس ثبصسبصی هسبرذ غضُ تَسظ دثيشخبًِ ستبد عي افتتبح ضوبسُ حسبة ثبًىي ٍ اػالم آى اص
عشيك سسبًِ ّبی گشٍّي صهيٌِ هطبسوت هشدم خذارَی وطَسهبى دس ايي اهش خذاپسٌذاًِ فشاّن گشدد( .رلسِ
سي ٍ دٍم )87/10/30
 -43همشس ضذ ًوبيٌذگبى هحتشم سبصهبى هيشاث فشٌّگي ،صٌبيغ دستي ٍ گشدضگشی ٍ ضْشداسی تْشاى گضاسش
ػولىشدّبی دستگبُ ّبی هتجَع خَد سا دس اهَس هشتجظ ثب هسبرذ (دس سبل  )86دس رلسِ آتي ستبد اسائِ
ًوبيذ(.رلسِ سي ٍ دٍم )87/10/30

 -44همشس ضذ دسخصَظ احذاث سشٍيس ّبی ثْذاضتي ثيي ساّي هسبرذ وطَس تَسظ دثيشخبًِ ستبد،
ّوبٌّگي ّبی الصم ثب ٍصاست هحتشم ساُ ٍ تشاثشی ثِ ػول آيذ(.رلسِ سي ٍ سَم )87/12/5
 -45همشس ضذ سبص ٍ وبس احذاث هسبرذی دس حذٍد صذ هتش هشثغ هسبحت دس ثضسگشاُ ّبی ضْش تْشاى تَسظ
حزت االسالم ٍ الوسلويي رٌبة آلبی ًبصحي پيص ثيٌي ٍ پيگيشی ضَد( .رلسِ سي ٍ سَم )87/12/5
 -46همشس ضذ ًوبيٌذگبى هحتشم هشوض سسيذگي ثِ اهَس هسبرذ ،ضَسای سيبستگزاسی ائوِ روؼِ ٍ ٍصاست
ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش پضضىي گضاسش ػولىشد دستگبُ ّبی هتجَع خَد سا دس اهَس هشتجظ ثب هسبرذ (دس
سبل  ) 86دس رلسِ ثؼذی ستبد اسائِ ًوبيٌذ( .رلسِ سي ٍ سَم )87/12/5
 -47همشس ضذ ثب تَرِ ثِ اػالم آهبدگي ضْشداسی هحتشم تْشاى ثب احذاث ً 500وبصخبًِ دس سغح ثضسگشاُ ّب ٍ
خيبثبى ّبی اصلي ضْش تْشاى اٍالً :ػٌَاى ًوبصخبًِ ّبی هَسد ًظش ثِ هسزذ تغييش ًبم ٍ حبًيبً ٌّگبم عشاحي ٍ
احذاثً ،وبد هسزذ اػن اص :هٌبسُ ٍ ،گٌجذ ٍ سجه هؼوبسی هشثَط ثِ آى سػبيت گشدد( .رلسِ سي ٍ چْبسم
)88/1/17
 -48همشس ضذ ٌّگبم عشاحي ٍ احذاث ثيوبسستبى ّبی دٍلتي ٍ خصَصي هىبًي ثب وبسثشی هسزذ پيص ثيٌي ٍ
هَضَع اص عشيك ًوبيٌذُ هحتشم ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش پضضىي پيگيشی گشدد( .رلسِ سي ٍ چْبسم
)88/1/17
 -49همشس ضذ دس ارشای هٌَيبت همبم هؼظن سّجشی هجٌي ثش ًبم گزاسی سبل ربسی ثِ ػٌَاى سبل اصالح الگَی
هصشف عشحي ثِ هٌظَس صشفِ رَيي دس هٌبثغ هَرَد هسبرذ تَسظ حزت االسالم ٍ الوسلويي حبد آلب
حسيٌي سشپشست هحتشم وبسگشٍُ فشٌّگي ستبد تْيِ ٍ ثشای رلسبت ثؼذی اسايِ تب هَسد ثحج ٍ ثشسسي لشاس
گيشد( .رلسِ سي ٍ چْبسم )88/1/17
 -50همشس ضذ گضاسش ػولىشد سبل  86ضَسای هحتشم سيبست گزاسی ائوِ روؼِ دس همَلِ هسبرذ ٍ ٍصاست
ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش پضضىي دس حَصُ ثْذاضت هسبرذ تَسظ ًوبيٌذگبى هحتشم آًبى دس رلسِ ثؼذی ستبد
اسائِ گشدد( .رلسِ سي ٍ چْبسم)87/12/ 28
 -51همشس ضذ پيص ًَيس عشح هشثَط ثِ ثبًيبى ٍ خيشيي هسزذ سبص تَسظ وبسگشٍُ پطتيجبًي ٍ ػوشاى هسبرذ
تْيِ ٍ ثشای رلسِ ثؼذی اسايِ ضَد( .رلسِ سي ٍ پٌزن )88/1/31
 -52همشس ضذ دسخصَظ عشح تحميمي استمبی ػَاهل ثْذاضتي ٍ ػوشاى ثْذاضتي ٍ ثْذاضت هحيغي هسبرذ
ضْش تْشاى وِ لجالً دس وبسگشٍُ پطتيجبًي ٍ ػوشاى هسبرذ ستبد هَسد ثحج ٍ ثشسسي وبسضٌبسي لشاس گشفتِ ثَد

اص عشيك ٍصاست هحتشم ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش پضضىي اػتجبس هَسد ًيبص (هجلغ دُ هيليَى تَهبى) رْت ارشای
عشح فَق تأهيي گشدد( .رلسِ سي ٍ پٌزن )88/1/31
 -53همشس ضذ دس ساثغِ ثب ارالس سشاسشی ًوبص وِ همشس است دس آثبى هبُ سبل ربسی ثب هحَسيت هسزذ ثشگضاس
گشددً ،وبيٌذگبى هحتشم دستگبُ ّبی ػضَ ستبد ،سٍسبی ػبلي ستجِ دستگبُ ّبی هتجَع خَد سا ًسجت ثِ هجبحج
هغشٍحِ دس ارالس فَق تَريِ ًوَدُ وِ ايي دستگبُ ّب ثتَاًٌذ ثب ثسيذ اهىبًبت خَد ٍ ثب آهبدگي ثْتشی دس ايي
ارالس ضشوت ًوبيٌذ( .رلسِ سي ٍ ضطن )88/3/25
 -54همشس ضذ دسخصَظ عشح اٍلبت فشاغت ًَرَاًبى ٍ رَاًبى رلسِ ای ثب هحَسيت حز ت االسالم ٍ
الوسلويي رٌبة آلبی سٍحبًي ًژاد ٍ ثب حضَس ًوبيٌذگبى چْبس دستگبُ ػضَ ستبد :سبصهبى تجليغبت اسالهي،
سبصهبى اٍلبف ٍ اهَس خيشيِ ،ستبد ػبلي وبًَى ّبی فشٌّگي ٍ ٌّشی هسبرذ ٍ ًيشٍی همبٍهت ثسيذ ثِ هٌظَس
ّوبٌّگي ٍ تمبعغ گيشی الذاهبت ايي دستگبُ دس همَلِ هضثَس ثشگضاس گشدد( .رلسِ ثيسسي ٍ ضطن )88/3/25
ّ -55وچٌيي همشس گشديذ دسخصَظ هشاسن اػتىبف تَسظ حزت االسالم ٍ الوسلويي رٌبة آلبی حسيٌي
سشپشست هحتشم وبسگشٍُ فشٌّگي ستبد رلسِ ای ثب حضَس ًوبيٌذگبى ثشخي دستگبُ ّبی ػضَ ستبد اص لجيل:
سبصهبى تجليغبت اسالهي ،ضَسای سيبستگزاسی ائوِ روؼِ وطَس ،هشوض سسيذگي ثِ اهَس هسبرذ ،سبصهبى اٍلبف
ٍ اهَس خيشيِ(دس سثبعِ ثب ايبم اػتى بف) ،ستبد ػبلي وبًَى ّبی فشٌّگي ٍ ٌّشی هسبرذ ٍ ًيشٍی همبٍهت ثسيذ
ثِ هٌظَس ّوبٌّگي دس ارشای هشاسن فَق دس سغح استبى ّب ثشگضاس گشدد( .رلسِ سي ٍ ضطن ) 88/3/25

