-

اّن هذاوزات ٍ پیشٌْبدات جلسِ وویسیَى اهَر آسهبیشگبُ ٍ هصبلح در تبریخ 95/9/1

-

 -1دستَرالؼول تٌسیك اهَر هغبلؼبت صئَتىٌیه پزٍصُ ّبی سبختوبًی تدٍیي ٍ هصَة گزدید.

-

 -2در راستبی رػبیت ضَابظ هبحث ّفتن همزرات هلی ،همزر گزدید سبختوبى ّبی دارای  5سمف ٍ ببالتز ّوچٌیي
سبختوبى ّبی دارای ػوك گَدبزداری بیشتز اس  2هتز هشوَل اًجبم آسهبیش خبن ٍ هغبلؼبت صئَتىٌیگ گزدد.

-

 -3در حفز گوبًِ ّبی اوتشبفی جْت اًجبم هغبلؼبت صئَتىٌیه در صَرت بزخَرد بِ الیِ خیلی هتزاون ،همزر گزدید
گوبًِ اوتشبفی تب ػوك حدالل  3هتز یب  50درصد ػوك حفبری ببلی هبًدُ السم (بز اسبس دستَرالؼول تْیِ شدُ تَسظ
وویسیَى اهَر آسهبیشگبُ ٍ هصبلح سبختوبًی)ّ ،ز ودام وِ بیشتز است اداهِ یببد ؛ بب ّز گًَِ تغییز در الیِ در ایي
ػوك ،حفبری ببید تب ػوك اٍلیِ اداهِ یببد.

-

 -4در ارتببط بب پزٍصُ ّبیی وِ تٌْب شزط السم جْت اًجبم هغبلؼبت صئَتىٌیه ،ػوك گَدبزداری بیشتز اس  2هتز هیببشد
همزر گزدید حدالل ػوك گوبًِ اوتشبفی جْت اًجبم هغبلؼبت هزبَعِ  5/1بزابز ػوك گَد لحبػ شَد.

-

 -5بب تَجِ بِ ایزادات ٍارد بز هبحث ّفتن همزرات هلی عی بزرسی ّبی صَرت گزفتِ در جلسبت وویسیَى اهَر
آسهبیشگبُ ٍ هصبلح سبختوبًی ،همزر گزدید آلبی دوتز بزیوبًی لیستی اس بٌدّبی هزبَعِ را(بْوزاُ لیست هَارد هذوَر در
ًبهِ آلبی هٌْدس فتحی)جْت هىبتببت بب دفتز همزرات هلی هدٍى ٍ در اختیبر ّیئت هدیزُ سبسهبى ًظبم هٌْدسی
سبختوبى استبى هبسًدراى لزار دٌّد.

-

-6هببًی لیوت گذاری بب تَجِ بِ فْزست بْبی صئَتىٌیه بحث ٍ آًبلیش ٍ جْت پیشٌْبد بِ ّیبت هدیزُ تصوین گیزی
شد.

-

-7همزر شد اس عزیك الىتزًٍیىی ٍ بب هسئَلیت ًظز ّوىبراى صئَتىٌیه حداوثز تب پٌجشٌبِ اخذ گزدد.

-

-8دستَرالؼول هذوَر بؼٌَاى ٍیزایش اٍلیِ در سبیت لزار گیزد ٍ اس عزیك پیبهه بِ هشبٍریي صئَتىٌیه استبى اعالع
رسبًی گزدد.

-

-9هَرد  4 ٍ 3هصَبِ جلسِ حبضز ،بؼٌَاى ٍحدت رٍیِ در استبى اس عزیك ّیئت رئیسِ ابالؽ گزدد ٍ ّز گًَِ ػدٍل اس
هَارد فَق هجبس ًببشد.

-

 -10لیست گشیٌِ ّبی هَرد ًیبس جْت تغییز در ًزم افشار خدهبت هٌْدسی بوٌظَر فزاّن آٍردى اهىبى بزداشت ٍ جوغ
آٍری اعالػبت خبص ٍ ضزٍری تصوین گیزى ّبی صئَتىٌیه(ًظیز سغح اشغبل ،ػوك گَد ٍ )...تَسظ آلبی هٌْدس
تَسلی تْیِ ٍ بِ ّیبت رییسِ جْت ابالؽ بِ پیوبًىبر تْیِ ًزم افشار سبسهبى ارسبل گزدد.

-

-11همزر شد پیَست ّبی دستَرالؼول ٍ ًحَُ اجزایی شدى آى پس اس اخذ ًظزات الىتزًٍیىی اػضبی وویسیَى ٍ جوغ
بٌدی تَسظ دوتز بزیوبًی ،اس عزیك هىبتبِ بب ٍاحد خدهبت هٌْدسی ًْبیی گزدد.

-

-12هىبتببت بب ّیبت رییسِ جْت ارسبل فزاخَاى وویتِ خبن ٍ بتي بصَرت هجشا در راستبی هصَبِ جلسِ لبل ٍ بب
ّوبى شزایظ تَسظ آلبی هٌْدس تَسلی اًجبم ٍ پیگیزی گزدد.

