
تا تالٍت  10/8/1400هَسخ صثح 15:30ساػت ػادی تصَست  هیثذ لسِ ضَسای اسالهی ضْشج دٍهیي  ٍ تیست

 ٍتِ تصَیة سسیذ.َاسد صیش هغشح ٍهطکیل ت اػضاءکلیِ حضَستا  اص کالم ا... هجیذ ٍ آیاتی چٌذ

جاسی دفتش ضَسا هغالثی ُ اهَس سّای خَد تشای اداساى تمی صادُ ًسثت تِ تیاى دیذگاُ آلای اح دس اتتذای جلسِ

 :ًوَدًذ. اص جولِ پیطٌْادّای آلای تمی صادُ ٍ اػضا سائِا

تْیِ تشًاهِ صهاى تٌذی  -2ثثت دسخَاست ّای هشدهی ٍ پیگیشی تا آخشیي هشحلِ تشای اسجاع ٍ الذام هٌاسة.-1

ظ تشای جلسات کویسیَى ّا ٍ ثدػَت اص کاسضٌاساى هشت -3تشای هصَتاتی کِ تِ پیگیشی دس هَػذ همشس ًیاص داسد.

ثثت ٍ پیگیشی  -5اهات صَست گشفتِ دس عَل ّفتِذاص ال اسائِ گضاسش دس پایاى ّشّفتِ -4جلسات ضَسا

ق اػضای ضَسا ٍ اصهاى تٌذی تشای تاصدیذ اص هٌاعك هختلف تِ اتفهٌغمِ ٍ اسائِ تشًاهِ  شهَضَػات هٌاعك تا هذی

تاتت جوغ آٍسی  ساُ اًذاصی سیستن پیاهکی -7اهَس هشتَط تِ سٍاتظ ػوَهی ضَسا پیگیشی -6هذیش هٌاعك

ًصة یک تیلثَسد دس ٍسٍدی ضَسا جْت اعالع سساًی تشًاهِ  -8هطکالت ٍ ًظشات هشدهی یا دسیافت پیطٌْادّا

ًواساصی ٍ تْساصی  -10تشای اهَس جاسی ضَسا ٍ ًیض تایگاًی ضَسا استمای سیستن اتَهاسیَى -9ی ضَسا.ّا ٍ پیاهْا

 -13ضْشداسی137استمای سیستن  -12ستاىسغح ضْشدس پیگیشی اهَس ضَسا تا اداسُ ّای دیگش-11هحَعِ ضَسا

 داسی.دس ضَسا ٍ ضْش تطکیل کویتِ ضْش َّضوٌذ -14حضَس آلای تمی صادُ دس جلسات ضَسا.

 هصَتات:

دس خصَظ سشهایِ گزاسی تِ اتفاق آسا  30/6/1400هَسخ  14981دسخَاست هجَص ضْشداسی تِ ضواسُ -1

( سیال ٍ 000/000/000/30هصَب ضذ کِ جْت خشیذ ٍاحذ هشتَعِ هغاتك تا تشسسی ضْشداسی ٍ تا سمف هثلغ )

  استاى ًیض الذام ضَد. ییي ًاهِ هالی ضْشداسی ّا اص عشیك ساصهاى ّویاسی ضْشداسی ّایآ 9تِ استٌاد هادُ 

 رکشصلَات تِ پایاى سسیذ.  تا 17: 30ساػت جلسِ ساس 

سیذ ایواى  -6ػلیشضا آصادهٌص  -5 هحوذ جَاد کاسگش -4ػلی دّماًی  -3 سیذ اتَالحسي گالب -2جَاد فیاضی  -1

 هحوذ کاظن صثاغی -7 ػلَی

 راصل است.رونوشت براب


