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 )بنام خدا(
 

 

 97 آذرت مديره در مورد فعاليت هاي كانون در گزارش هيا
 

جلسه برگزار کرده است. خالصه اقدامات و تصمیمات موضوع این جلسات به شرح زیر  دوماه  آذرهیات مدیره در 

 می باشد.

 از ومایگتدگاوی  حضتور  بتا  مهگدستی  هتا   تشتل   همتاهگیی  شتورا   و کتاوو   مشترر   جلسه ومینس -1

 و تولیدکگگتتدگا  اوجمتتن ستتاخت  و مهگدستتی هتتا  شتترکت اوجمتتن ایتترا   مشتتاور مهگدستتا  جامعتته

 همتتاهگیی شتتورا دفرتتر در آذر 11 یلشتتگ ه روز کتتاوو   و اجرایتتی هیتتات ستتاخرما   صتتگعری فگتتاورا 

 مهگدستین  کتاوو   ومایگتده  علیتزاده   مهگتد  آقتا    جلسته  ایتن  در .شتد  برگتزار  مهگدسی ها  تشل 

 وتتوی  پتتی  متتورد در کتتاوو  وظتتر اظهتتار دربتتاره تهتترا   داوشتتیاه فگتتی داوشتتلده الرحصتتی  فتتار 

 کمیرته  توست   شتده  تهیته  کشتور  توستعه  هتا   بروامته  دایمتی  احلام قاوو ( 34) ماده اجرایی وامه آیین

در وهایتتت مرتترر گردیتتد  .داد ارایتته توضتتیحات م ستتو ی همتتاهگیی شتتورا  اجرایتتی و فگتتی وظتتام

 د  وهایی گردد. 2مورخ و در صورت املا  در جلسه  هپی  ووی  ارائه شده بررسی شد

مهگتتد  مستتیرپور توضتتیحاتی در خصتتوب ورتتایی بررستتی هتتا  بعمتت  آمتتده توستت  کمیرتته آقتتا   -2

اورخاب مهگد  برجسره ارائه دادوتد. دو گزیگته بته عگتوا  گزیگته هتا  ستاج جتار  جهتت تصتوی            

   عالی گزارش شده است.به شورا

 مهگدستتا  هتتا  تگتدی   پیشتتگهادهیتتات متدیره    جلسته  در حضتتور بتا  تجلیتت  کمیرته  رئیستته هیتات  -3

 ومووتته شتتد مرتترر و موافرتتت پیشتتگهاد   تترح بتتا. ومودوتتد ارائتته را برجستتره مهگتتد  و پیشلستتوت

 تصتوی   و بررستی  متورد  مجتددا  متدیره  هیتات  در و شتده  ستاخره  پیشلستوت  مهگتد   تگدی  اولیه

 .گیرد قرار

مهگتتد  ستتلما  زاده بتتا حضتتور در جلستته توضتتیحات م ستتو ی در خصتتوب پیشتترفت پتترو ه ستتاخرما      -4

پووک ارائه دادود. مررر شد لیستت م لمتا  و تجهیتزات ادار  متورد ویتاز تتا دو هنرته آیگتده در جلسته هیتات           

 مدیره ارائه شود.
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بتا متدیریت آقتا     مرترر شتد    98با توجته بته بحت  و بررستی صتورت گرفرته در خصتوب پترو ه سررستید           -5

 بته  د  متاه  20تتا تتاری     متدج پیشتگهاد  بته همتراه متدج ق لتی جهتت بازاریتابی        مهگد  حسن پور ارائته  

 در دسرورکار قرار گیرد.شرکت ها  مد وظر 

بتی  از  آقا  مهگد  حسن پور پیشرفت کار قترارداد ستایت کتاوو  را بته هیتات متدیره ارائته کترد.          -6

 بیگی شده اوجام گرفره است.درصد شرح خدمات پی   95

مراستتش شتت  ختتا ره مهگدستتی شتتیمی بتته همتتت کمیرتته تخصصتتی مهگدستتی شتتیمی در متتورخ      -7

برگزار گردید. بتا توجته بته برگتزار  موفت  ایتن بروامته هیتات متدیره از زحمتات اعضتا              21/9/97

 کمیره فوق قدرداوی ومود.

سمیگار کس  و کار ووین )استرارت آ  هتا ( در صتگعت ستاخرما  بتا ستخگراوی آقتا  مهگتد  علتی           -8

برگتزار گردیتد. در حاشتیه ایتن مراستش      توست  کمیرته عمترا      26/9/97 ی ی در روز دوشتگ ه متورخ   

 دبیرخاوه کاوو  اقدام به عضو گیر  ومود.

در  29/09/97 پگجشگ ه روز ن بروامه درای دارد بروامه ش  یلدا اخرصاب به کاوو  آذر ماه گردهمایی -9

در برگزار  این گردهمایی کمیره شعر و  گردد.برگزار میونر  400مح  تاالر ایوا  شم  با ظرفیت 

 ادب کاوو  با هماهگیی هیات مدیره در  وج یک ماه گذشره فعالیت گسررده ا  داشره است.

 گزارش هیات مدیره می باشد. ضمیمهها کمیره فعالیت زارش گ


