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 18:00: ساعت شروع 

 :  نطق پیش از دستور

 آقبی هٌْذس تیوَسی دس خصَظ اهکبى بشگضاسی جلسبت فَق العبدُ بشای تعییي تکلیف سشیعتش توبهی کویتِ ّب ٍ کویسیًَْب ٍ چبست پشسٌلی -

 .سبصهبى صحبت ًوَدًذ

 . خبًن هٌْذس پبیَس دس خصَظ لضٍم تطکیل کویتِ ببًَاى ٍ کویتِ ضْشستبًْب صحبت ًوَدًذ-

 :  مصوبات جلسه

 دس خصَظ ًبهِ ٍاحذ اهَس هبلی سبصهبى هبٌی کسش هبلیبت اص پشداخت بِ ًبظشیي پیشٍ بخطٌبهِ اداسُ داسایی بِ کلیِ اداسات، هقشس ضذ آقبیبى -

 .هٌْذس اراًی ٍ هٌْذس تیوَسی ٍ هٌْذس غضٌفشیبى بب اداسُ داسایی هزاکشُ ٍ ًتیجِ سا بِ ّیبت هذیشُ اسائِ ًوبیٌذ

 هذیشاى ببًک قشض الحسٌِ هْشایشاى دس جلسِ حبضش ٍ دس خصَظ ًحَُ سپشدُ گزاسی دس ببًک هْش ٍ ضشایظ اعطبی تسْیالت بِ اعضب سبصهبى -

 .تَضیحبت اسائِ ًوَدًذ

 پس اص تَضیحبت آقبی هٌْذس تیوَسی اص ٍضعیت صٌذٍق حبهی ٍ هقبیسِ ضشایظ آى بب ببًک هْش ایشاى، بب سپشدُ گزاسی دس ببًک هْش ایشاى -

هخبلفت ٍ هقشس ضذ صٌذٍق قشض الحسٌِ حبهی بب ضشایظ فعلی بِ کبس خَد اداهِ دّذ ٍ ًیض هقشس ضذ اعضب بعذ اص اتوبم اقسبط تسْیالت صٌذٍق 

 .هبُ دٍسُ تَقف داضتِ ببضٌذ (ضص) 6بشای بشداضت سپشدُ خَد 

 پس اص تَضیحبت خبًن هٌْذس ٍثَق دس خصَظ ٍضعیت سبیت سبصهبى ٍ لضٍم ٍ ًحَُ استقب آى، آقبی دکتش سسَلی بِ عٌَاى هسئَل سبیت ٍ  -

 .آقبی دکتش ببقشی بِ عٌَاى هسئَل ًشم افضاس ًظبم یبس تعییي ٍ هقشس ضذ تب یک ٍ سِ ّفتِ آیٌذُ گضاسش اسائِ ًوبیٌذ

 ًبهِ اعتشاض جوعی اص اعضب دس خصَظ جبیگضیٌی عضَ علی البذل ّیبت هذیشُ دس گشٍُ تخصصی تَسظ ببصسسبى سبصهبى هطشح ٍ پس اص -

 .تَضیحبت ّیبت اجشایی اًتخبببت گشٍُ تخصصی، ببصسسبى هحتشم قبًع ضذًذ

دس سبیش کویتِ ّب ٍ کویسیًَْب هعبدل سبیش اعضب ّوبى  حق جلسات اعضاء هیات مدیرهکاهش  پیطٌْبد ّیبت سئیسِ دس خصَظ -

 .کویتِ ٍ کویسیَى هطشح ٍ هَسد هَافقت قشاس گشفت

 . پبیبى یبفت21جلسِ سبعت 

 


