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بسمٍ تعالی
((بیست ي چهارمیه صًرتجلسٍ شًرای گفت ي گًی ديلت ي بخش خصًصی استان قشيیه ))
بزوامٍ ای

ياقعی

ساعت شزيع :

81:03

81:99

ساعت خاتمٍ :

43:03

48:33

محل بزگشاری جلسٍ
سالي جلسات استاًذاری قشٍیي

رئیس جلسٍ  :جىاب آقای عباسعلی درافشاوی

شماره جلسه-42:ش59-30-
تاريخ :

59/30/31

تعداد صفحات  8 :صفحه

دبیز جلسٍ  :جىاب آقای علیزضا کشايرس قاسمی

دستًر جلسٍ :

ً .1قص هسکي دراقتػاد ٍ چالص ّای پیص رٍ
 .2گشارش اقتػاد هقاٍهتی در حَسُ کطاٍرسی
 .3تزرسی ضاخع سَْلت راُ اًذاسی کسة ٍ کار (هجتوغّای خذهاتی ٍ هزاکش رفاّی تیي راّی)
 .4تزرسی هَضَع اخذ هفاغا حساب هادُ  181قاًَى هالیاتْای هستقین ٍ هادُ  33قاًَى تاهیي اجتواػی جْت غذٍر ٍ
توذیذ کارت تاسرگاًی
تصمیمات متخذٌ مًرخ : 59/80/80
رديف

مصوبات

مسئول

1

تز اساس گشارش رئیس کویتِ کطاٍرسی ٍ غٌایغ تثذیلی ضَرای گفت ٍ گَ در خػَظ ّطذار اًجوي غادرکٌٌذگاى
خطکثار ایزاى هثٌی تز کاّص ضاخع تاقی هاًذُ سوَم در اتحادیِ ارٍپا ٍ هتؼاقة آى هوٌَػیت استفادُ اس سن
کلزٍپزیفَس در کطَر تزکیِ ٍ قاچاق ٍرٍد ایي سن تِ کطَر تا قیوت پاییي ،هقزر گزدیذ کارگزٍّی تا حضَر
ًوایٌذگاى استاًذاری  ،جْاد کطاٍرسی  ،استاًذارد  ،هؼاًٍت غذا ٍ دارٍ ٍ کویتِ کطاٍرسی ٍ غٌایغ تثذیلی ضَرا تطکیل
تا ًسثت تِ ضٌاسایی سن هذکَر تا تزًذّای هختلف اقذام ٍ تِ کطاٍرساى آهَسضْای السم دادُ ضَد.

جْاد کطاٍرسی

2

در خػَظ هسائل ٍ هطکالت هسکي ٍ اًثَُ ساسی استاى  ،هقزر گزدیذ کارگزٍّی تا هحَریت دادگستزی استاى ٍ تا
حضَر ًوایٌذگاى هؼاًٍت ػوزاًی استاًذاری ،ثثت اسٌاد ٍ اهالک ،راُ ٍ ضْزساسیً ،ظام هٌْذسی ساختواى ،ضْزداری
ٍ اًجوي اًثَُ ساساى تطکیل ٍ ًسثت تِ اجزای آئیي ًاهِ قاًَى پیص فزٍش ٍ سایز هَارد هزتثط اقذام ًوایذ.

دادگستزی

3

هقزر گزدیذ هسائل ٍ هط کالت هجتوغ ّای تیي راّی در کارگزٍُ گزدضگزی استاى هطزح ٍ ًسثت تِ ساهاًذّی ٍ
تسْیل حل هطکالت آًْا اقذام گزدد

کارگزٍُ هیزاث
فزٌّگی،غٌایغ
دستی ٍ
گزدضگزی استاى

