ُفتويي جلؽَ کاضگطٍّ ترممي لٌايع غصايي اًجوي هسيطيت کيفيت ايطاى
جلؽَ فْق العازٍ اعضاي کويتَ علوي ُوايؿ
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ؼاعت 15الي 17

حاضطيي :ذاًن ُا :هٌِسغ ُساًّسذاًي ،هٌِسغ هْؼْي، ،هٌِسغ هظِطي  ،هٌِسغ هطظباى
آقاياى :زکتط زبيطياى  ،زکتط کياًفط ،هٌِسغ هسضغ لازقي ،هٌِسغ لفايي،هٌِسغ ؼيسيعقْبي ّ اهيط حيسضي
زض ابتساي جلؽَ کويتَ علوي ُوايؿ کَ زض ـطکت لٌايع ـيط ايطاى بطگعاض گطزيس هباحث هطبْط بَ اًتراب
هکاى ّظهاى ُوا يؾ ّتٌظ يم پاًل ُای ؼرٌطاًی ُّن چي يى ؼرٌطاًاى ُوا يؾ ،پاًلِا،کاضگاٍ ُاي آهْظـي
يى اعضا هْضز بحث ّگفتگْ قطاض گطفت
ي پْؼتط ُوا يؾ ،ب
ّتمْ ض
 - 1زض ذمْق اضظيابي چک ليؽت اضظيابي ّاحسُاي بطتط پػ اظ بطضؼي ّ جوع بٌسي ًظطات اعضاء فطم چک
ليؽت اضظيابي ّاحسُاي بطتط ًِايي گطزيس.
 - 2هقطض گطزيس کَ ُوايؿ زّ ضّظٍ ّ زض تاضيد ُاي  25 ّ 24زي هاٍ ؼال جاضي زض هحل اًؽتيتْ تحقيقات
تغصيَ اي لٌايع غصايي کفْضبطگعاض گطزز.
 - 3زض ذمْق ؼرٌطاًاى ُوايؿ افطاز شيل با ًظط اعضاء هفرك گطزيس کَ قطاض ـس طي ًاهَ اي اظ ططف
زبيطذاًَ اظ ايفاى جِت ؼرٌطاًي زعْت بعول آيس.
الف) پٌل فطاّضزٍ ُاي غصايي با هٌفاء زاهي:
 - 1زکتط زبيطياى

 -2زکتط احؽاًي  -3زکتط کطين  -4زکتط ضکٌي  -5زکتط ـِطٍ

ب) پٌل ًقؿ ؼاظهاى ُاي ًظاضتي زض اضتقاي ؼالهت غصا:
 -1ذاًن زکتط پيطاّي  -2زکتط ظيٌعلي (بَ ُوطاٍ زّ ًفط اظ ؼاظهاى ُاي ًظاضتي)
ج) پٌل ـيطيٌي ّ ـکالت ّ غالت:
 -1هٌِسغ اضـسي ًژاز  -2زکتط الِي (ـيطيٌي ّ ـکالت)
-3زکتط ؼيسيي

-4زکتط يعزجطزي (غالت)

-5هٌِسغ کفويطي (ضّغي)
ز) پٌل جايگاٍ اؼتقطاض ؼيؽتن ُاي هسيطيتي زض لٌعت غصا:
-1زکتط ؼاؼاى ضضايي  -2زکتط کياًفط  -3ذاًن زکتط اًْـَ ضحواًي
ّ ُوچٌيي بطاي افطاز هفطّح شيل ُن زعْت ًاهَ اضؼال گطزز:
 - 1زکتط عليطضا ًبي  -2زکتط ؼيف ُاـوي  -3زکتط اؼحاقي  -4زکتط هؽعْز ٌُطّض
-5زکتط قطاگعلْ

-6زکتط تاج ابازي  -7زکتط پطّاًَ جعفطي  -8هٌِسغ قاًع  -9هٌِسغ حيسضپْض

 - 4هقطض گطزيس  3کاضگاٍ آهْظـي ًيع زض ُوايؿ بطگعاض گطزز کَ آقاياى زکتط ؼقايي ،هٌِسغ
هسضغ لازقي ّ زکتط زبيطياى جِت اجطاي کاضگاٍ آهْظـي اًتراب ـسًس.
جلؽَ آيٌسٍ زض تاضيد ؼَ ـٌبَ  23هِط اظ ؼاعت  14زض زفتط اًجوي بطگعاض هي گطزز.
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