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* دس اتتذای جلسِ آلای هٌْذس هجتثی صادُ گضاسش اص جلسِ ّفتِ جاسی ضَسای هشکضی اسائِ ًوَدًذ.
مصوبات جلسه:

* پیشٍ گضاسش آلای هٌْذس هجتثی صادُ اص جلسِ ضَسای هشکضی همشس ضذ تحث کویتِ اًشطی دس دستَس کاس جلسِ تعذ ّیأت هذیشُ لشاس گیشد.
* همشس ضذ ّوکاساى هعواس دس ّوایص هعواسی اصیل ایشاًی کِ سٍص دٍم اسدیثْطت دس استاى ایالم تشگضاس خَاّذ ضذ حضَس فعال داضتِ تاضٌذ.
* پیشٍ گضاسش آلای هٌْذس هجتثی صادُ اص جلسِ ضَسای هشکضی دس خصَظ عذم ٍاسیض حك الضحوِ ّا تِ حساب ساصهاى  ،ضوي تأکیذ تش هصَتِ
لثل دس خصَظ ٍاسیض حك الضحوِ ًاظشیي تِ حساب دفاتش هگش دس هَاسدی کِ هٌْذس عضَ ّیچ دفتشی ًثاضذ همشس ضذ تا تعییي تکلیف هثحث  2تِ
سٍال هزکَس عول گشدد.
* ًاهِ جوعی اص اعضا دس خصَظ ظشفیت لاًًَی ،تفکیک ظشفیت تِ دٍ تخص طشاحی ٍ ًظاست ٍ ظشفیت سیالی سضتِ ًمطِ تشداسی هطشح ٍ همشس
ضذ کویتِ هشکة اص خاًن دکتش تشاتی ٍ آلایاى دکتش تالشی ،دکتش سسَلی ٍ هٌْذس تَت آغاج ٍ هٌْذس احوذی هَضَع سا تشسسی ٍ گضاسش ًوایٌذ.
* هَضَع ضشکت هَج ًَ صًگاى(پیواًکاس ساختواى ًوایٌذگی آتثش) هطشح ٍ همشس ضذ تشای جلسِ تعذی ّیأت هذیشُ اص ایطاى تشای ادای تَضیحات
الصم دعَت تِ عول ایذ.
* پیشٍ دسخَاست چْاسًفش اص اعضای هحتشم ّیأت هذیشُ ،هصَتِ تٌذ آخش جلسِ ضطن هجذد هطشح ٍ تا  6سأی اص  11سأی هلغی گشدیذ.
* دس خصَظ تعذاد جلسات گشٍّْای تخصصی همشس ضذ هاصاد تش  2جلسِ دس هاُ تا دسخَاست کتثی دتیش گشٍُ ٍ اجاصُ سیاست ساصهاى تاضذ.
* همشس ضذ حك هأهَسیت اعضاء ّیأت هذیشُ تشای ّوِ یکساى ٍ هطاتك جذٍل هَسخ  94/5/1تاضذ ٍ ًیض حك هأهَسیت پشسٌل هعادل  1/4حمَق
سٍصاًِ تاضذ.
* پس اص اسائِ گضاسش اٍلیِ آلای دکتش تالشی دس خصَظ ًشم افضاس ًظام یاس همشس ضذ تشای جلسِ تعذ اص آلای هٌْذس اتشاّیوی تشای اسائِ تَضیح
دعَت تعول آیذ.
* همشس ضذ آلای دکتش ثثَتی ٍ هٌْذس تیوَسی ٍ هٌْذس غضٌفشیاى تا جلسِ تعذ دس خصَظ ساختاس اداسی ساصهاى گضاسش تْیِ ٍ اسائِ ًوایٌذ.
* پس اص اسائِ گضاسش کویتِ سٍص هٌْذس هَاسد ریل هصَب گشدیذ:
 تشگضاسی هساتمات فَتسال تا کلیات تشگضاسی جطٌَاسُ هٌْذس تا حوایت هالی اسپاًسش دس داًطگاُ صًجاى هَافمت ٍ همشس ضذ کویتِ جضئیات تفاّن ًاهِ ٍ ضواًت اجشاییالصم سا اسائِ ًوایٌذ.
 تا کلیات تشگضاسی هساتمات تیشاًذاصی هَافمت گشدیذ.* پس اص گضاسش آلای دکتش تالشی دس خصَظ هساتمات تذهیٌتَى هَاسد ریل هصَب ضذ:
 حوایت هالی اص هساتمات لیگ استاًی اهکاى تشگضاسی هساتمات تذهیٌتَى دس چْاس سدُ* همشس ضذ جلسِ ّفتِ تعذ تا سمف صهاى  3ساعت تشگضاس ضَد.

