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 )بنام خدا(
 

 

 97 آبانت مديره در مورد فعاليت هاي كانون در گزارش هيا
 

هیات مدیره در آبان ماه چهار جلسه برگزار کرده است. خالصه اقدامات و تصمیمات موضوع این جلسات به شرح 

 زیر می باشد.

مه دسهی بهه هیهات     –دبیرکانون گزارشی از جلسهه متهکرک کهانون و شهوراک تتهی  ههاک صه  ی         -1

 مدیره ارائه داد.

بحث و بررسهی صهورت گر.هت. م هرر شهد بها نقهارت آقهاک مه هد            98در خصوص چاپ سال ماک  -2

نسههه سه ارد داده شههود. چهاپ نسهههه ههاک بیتهکر م ههو  بهه دریا.ههت        5000حسهن وهور حههداق    

 س ارد خواهد بود.

مب هی  ویرو مباحث مطروحهه در جلسهه گتشهکه شهوراک  هالی دربهاره ویته هاد آقهاک میهر  هماسه             -3

بر خاتمهه قهراردادم موضهوع در هیهات مهدیره م هددای بررسهی شهد. م هرر شهد از آقهاک میر هماسه              

خواسکه شود گزارد تهوجیهی ککبهی خهود را در ایهن خصهوص بهه هیهات مهدیره ارائهه نمایهد تها بهر             

 مب اک آنم نقر هیات مدیره به شوراک  الی ا الم گردد.

اک وهردی  . هی بهه برقهرارک ارتبها  و همیهارک       باتوجه به  القم هدک مهدیریت ههاک دانتهیده هه      -4

 ملههی و وهوهتههی بهها .ههارال الکحصههیالن م ههیو خههارر از کتههور کههه در  زمی ههه هههاک . ههی و  لمههی  

جدیههد داراک تهصهه  مههی باشهه دم تتههی  کههار گروهههی بم قههور متههارکت و همیههارک کههانون بهها   

 دانتیده . ی در این زمی هم با حضور آقاک مه د  مه ام به تصوی  رسید.

ویههرو مباحههث مطههرح شههده در جلسههه گتشههکه شههوراک  ههالی دربههاره لههزوم تیمیهه  و تصههوی  مبههانی  -5

برنامه راهبردک کانونم بهه د هوت هیهات مهدیره آقهاک دککهر امهام جم هه زاده در جلسهه ایهن هیهات            

حضور یا.ک د و وه  از بحهث و بررسهی دربهاره آخهرین نسههه ایهن برنامههم م هرر شهد جلسهه اک بها             

صهر نیهام مسهوروورم امهام جم هه زاده و مه ها تتهیی  شهده و بهه نمای هدگی از سهوک            حضور آقایان نا

 هیات مدیرهم آخرین اصالحات الزم در مکن ان ام وتیرد.

موارد ویت هاد شهده از سهوک کمیکهه ت لیه  بهراک اصهالح آئهین نامهه ایهن کمیکهه در جلسهه هیهات              -6

الع کمیکهه رسهانده شهده و م هدای     مدیره مورد بررسی قرار گر.هت. م هرر شهد مهوارد اصهالحی بهه ا ه       

 به هیات مدیره ارائه شود.
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گردهمایی آبهان مهاه کهانون بهه سهه رانی آقهاک مه هد  محمهد م یهدکم م هاون توسه ه کسه  و              -7

توانم ههدک بههراک کههاه  آ ههار   "ییم بهها   ههوان ت اککتهها.ات و تولیههد تاسیسههات دریهها کههار شههرک

 .ت.اخکصاص یا "مها رات و ان طاف وتیرک در برابر متیالت

 گزارد هیات مدیره می باشد. ضمیمهها کمیکه . الیت زارد گ


