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به نام خدا
*تصمیمات اخذ شده :
آقبی کطبٍرس پس اس تالٍت آیبتی چٌذ اس کالم الِ ه جیذ اس اعضبء ّیبت هذیزُ بزای ّوبٌّگی ٍ طزح هسبئل ضزکتْبی کطتیزاًی تطکز ٍ قذرداًی ًوَدًذ
ٍ ًظز اعضبء را خَاستبر ضذًذ .
ّیبت هذیزُ پس اساظْبر ًظز اعضبء هقزر داضتٌذ :
 در ّز جلسِ بب هسئَلیي سبسهبى بٌبدر دٍ هَضَع را هطزح کٌین یک هَضَع هزبَط بِ هعَقبت هبلی ببضذ ٍ بخص دٍم پیطٌْبدات ٍ ارائِ راّکبرّب
بزًبهِ ّبی آیٌذُ
 در هَرد ًبم بخص خبزی اًجوي هقزر ضذ اعضبء ّیبت هذیزُ بزای ّفتِ آیٌذُ اعالم ًوبیٌذ .
 در خصَظ بزًبهِ ّبی آهَسضی جٌبة آقبی چطن جْبى تَضیحبتی را ارائِ دادًذ ّ ،یبت هذیزُ پس اس اخذ ًظزات اعضبئ هقزر داضتٌذ جٌبة آقبی
چطن جْبى هَضَع پزتبل اًجوي را بزرسی ٍ ًتیجِ را بِ ّیبت هذیزُ گشارش ًوبیٌذ .
 جٌبة آقبی دٍلتطبّی درخَاست حسببذار اًجوي هبٌی بز حضَر سِ رٍس در ّفتِ در اًجوي را هطزح ًوَدًذ ّ ،یبت هذیزُ هقزر داضتٌذ ایطبى بب
آقبی اهیذ هلک خشاًِ دار هحتزم اًجوي هالقبت ٍ پس اس آى در ایي هَرد تصوین گیزی ضَد .
 جٌبة آقبی پل هِ در خصَظ ًبهِ جٌبة آقبی دٍلتطبّی بِ ّیبت هذیزُ هَضَع استعفب اس سوت دبیزی اًجوي را هطزح ًوَدًذ ّیبت هذیزُ بب
تَجِ بِ صحبتْبی آ قبی دٍلتطبّی ٍ هذاکزات اعضبء ضوي تطکز اس خذهبت ایطبى تقبضب داضتٌذ کِ در ّز صَرت بب ّیبت هذیزُ ّوکبری داضتِ ببضٌذ
چِ در صَرت هسئَلیت دبیزی ٍ یب هطبٍر عبلی ّیبت هذیزُ ٍ اس ایطبى خَاستٌذ کِ در جلسبت ّیبت هذیزُ ّن حضَر بْن رسبًٌذ .
 دبیز اًجوي هَضَع درخَایت هٌْ ذس هزادی کِ سزقفلی سبختوبى قبلی اًجوي را خزیذاری کزدُ اًذ ٍ تب کٌَى بِ علت ایٌکِ سبختوبى قبلی اًجوي
کِ اس بٌیبد ضْیذ اجبرُ ضذُ بَد ٍ هجَس اداری ًذاضت بب هطکل استفبدُ اداری هَاجِ گزدیذُ اًذ ٍ اس اًجوي درخَاست کزدُ اًذ کِ در تٌظین یک سٌذ
هحضزی ایي اًتقبل را ثبت ًوبیٌذ هطزح ًوَدًذ .
ّ یبت هذیزُ پس اس استوبع ًظزات اعضبء هقزر داضتٌذ کِ اسٌبد قبلی در اختیبر آقبی پل هِ قزار دادُ ضَد تب بب بزرسی سَابق در ایي خصَظ اظْبر
ًظز ًوبیٌذ .

