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به نام خدا
*تصمیمات اخذ شده :
 -1جٌاب آلای پل هِ پس اس تالٍت آیاتی چٌذ اس کالم ا ...هجیذ ٍ تا تَجِ تِ حضَر جٌاب آلای هٌْذس هْذی اػتصام هذیز ػاهل هحتزم
ضزکت تایذ ٍاتز خاٍرهیاًِ ،ضوي تطکز اس لثَل دػَت ٍ حضَر در جلسِ ّیات هذیزُ اس ایطاى درخَاست ًوَدًذ کِ ًتیجِ آخزیي تصویوات
هتخذُ ٍ ّواٌّگی ّای تؼول آهذُ تا ساسهاى تٌادرٍ دریاًَردی در خصَظ ًحَُ هذیزیت ٍ فؼالیت در تزهیٌال کاًتیٌز تٌذر ضْیذ رجائی را تِ
اطالع تزساًٌذ .
آلای هٌْذس اػتصام تَضیحات هفصلی اس الذاهات  ،هذاکزات ٍ پیطٌْادات ارائِ ضذُ را تیاى داضتٌذ ٍ ضوي طزح هسائل هَجَد چِ اس لحاظ
هطکالت ػولیاتی  ،پزسٌلی ٍ تجْیشاتی اػالم داضتٌذ کِ تایذ ٍاتز آهادگی ّز گًَِ ّوکاری تا ساسهاى تٌادرٍ دریاًَردی را دارد ٍ در جلسات
هختلف ایي هَضَع را هطزح ًوَدُ است .
ّیات هذیزُ ضوي تطکز اس تَضیحات ایطاى اػالم داضتٌذ کِ اًجوي آهادگی دارد کِ در حل هسائل ٍ هَاًغ هَجَد ّوکاری السم را تا ساسهاى
تٌادرٍ دریاًَردی ٍ ّوچٌیي تایذ ٍاتز را اًجام دّذ.
 -2جٌاب آلای ضیائی اس آلای پل هِ درخَاست ًوَدًذ کِ گشارضی اس جلسِ هتطکلِ کویتِ اهَر تاًکز ٍ هَاد ًفتی ٍ ضیویائی کِ تا حضَر
جٌاب آلای ضْزیاری هذیز ػاهل ضزکت پایاًِ ّای ًفتی ٍ هَاد ضیویائی را جْت استحضار اػضاء ارائِ ًوایٌذ .
ّیات هذیزُ پس اس استواع ًظزات اػضاء همزر داضتٌذ تا حذ هوکي در ایي جلسات ًوایٌذگاى ّیات هذیزُ هذیزیت جلسِ را جْت اخذ ًتیجِ ٍ
ّواٌّگی ػْذُ دار گزدًذ .
 -3آلای طثاطثائی در خصَظ پیطٌْاد ّشیٌِ ّای هحلی تزای اجزا در سال  1393کِ در کویتِ کاًتیٌز هطزح ٍ تِ جوغ تٌذی رسیذُ جْت
استحضار ٍ تصَیة ّیات هذیزُ هطزح ًوَدًذ .
ّیات هذیزُ پس اس تحث ٍ تزرسی ٍ استواع ًظزات اػضاء تا اصل پیطٌْاد هَافمت ًوَدًذ ٍ جْت تسْیل هحاسثِ تؼضی اس اػذاد را اصالح ٍ
جْت اجزا استاریخ  1393/2/1تصَیة گزدیذ .
ضوٌاً ّشیٌِ صذٍر حکن تزاًطیپ تزای ّز ست هَرد تصَیة لزار گزفت ٍ همزر ضذ تِ ّشیٌِ ّای هحلی سال  1393اضافِ گزدد .
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 -4آلای پل هِ در خصَظ خط اػتثاری کِ ساسهاى تٌادر تزای ضزکتْا در خصَظ پزداخت حمَق ٍ ػَارض ٍ ّشیٌِ ّای تٌذری هصَب ًوَدُ
تَدًذ ٍ تذٍى ّواٌّگی ایي خط اػتثاری کاى لن یکي گزدیذُ است را هطزح ًوَدًذ ّ .یات هذیْز پس اس تحث ٍ تزرسی ٍ ارسیاتی سَاتك هَافمت
ًوَدًذ ضوي پیگیزی تزای تزلزاری هَضَع همزر ضذ کویتِ ای هزکة اس آلایاى ضیائی  ،چطن جْاى  ،هلک ٍ طثاطثائی هَضَع را تزرسی ٍ
پیگیزی ًوایٌذ ٍ در صَرت لشٍم هیتَاى اس سایز اػضاء ّیات هذیزُ ٍ کویتِ ّا دػَت تؼول آٍرًذ .
 -5آلای هلک گشارش سفز تٌذر ػثاس را هطزح ًوَدًذ ٍ هَضَػاتی را کِ اػضاء در تخص ّای هختلف دریائی ٍ تٌذری هطزح ًوَدُ تَدًذ
تَضیح دادًذ ٍ در پایاى ًتیجِ سفز را هثثت ارسیاتی ٍ پیطٌْاد ًوَدًذ کِ تزداضت اػضاء ّیات هذیزُ هیثایستی یِ هذیز ػاهل ساسهاى تٌادرٍ
دریاًَردی ٍ ّوچٌیي ٍسیز راُ ٍ ضْزساسی هٌؼکس گزدد .
 -6آلای پل هِ اس آلای ضیائی درخَاست ًوَدًذ کِ گشارضی اسهاللات تا جٌاب آلای داجوز را رائِ ًوایٌذ  .ایطاى ًتیجِ هاللات را تَضیح ٍ
ًتیجِ را هثثت اػالم کزدًذ ٍ اضافِ ًوَدًذ کِ ایطاى لَل هساػذت دادًذ .
 -7الای پل هِ در خصَظ گزدّوائی اػضاء در پایاى سال ٍ تمذیز ٍ تطکز اس اػضای ّیات هذیزُ ّای ادٍار گذضتِ را هطزح ٍ اػالم داضتٌذ کِ
ایي گزدّوائی تزای رٍس  92/12/17در تاضگاُ کطتیزاًی جوَْری اسالهی ایزاى ّن آٌّگ گزدیذُ است .
ّیات ه ذیزُ همزر داضت تزًاهِ دػَت اس اػضاء ٍ ّوچٌیي اػضاء ّیات هذیزُ ّای لثلی در اسزع ٍلت اًجام گزدد .
 -8جلسِ در ساػت  14:30پایاى یافت

