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ياقعی

محل بزگشاری جلسٍ

ساعت شزيع :

08:11

08:11

ساعت خاتمٍ :

91:11

91:05

سالي جلسات تاغستاى ساصهاى جْاد
کطاٍسصی لضٍیي

رئیس جلسٍ  :جىاب آقای مىًچهز حبیبی

شماره جلسه-99:ش95-01-
تاريخ :

95/19/91

تعداد صفحات 3 :صفحه

دبیز جلسٍ  :جىاب علیزضا کشايرس قاسمی

دستًر جلسٍ :

 .1پیگیشی هصَتات جلسات لثلی ضَسا
 .2تشسسی هَاًغ ٍ هطکالت اًثَُ ساصی استاى
 .3گضاسش تشسسی هطکل تؼاًٍی ّای هسکي هْش استاى تا ساصهاى تاهیي اجتواػی
 .4گضاسش تجویغ هشاحل صذٍس کاست تاصسگاًی دس ساستای لاًَى تْثَد هستوش فضای کسة ٍ کاس
 .5تشسسی اجشای خَضِ صٌؼتی کفص ساهٌذ داًسفْاى
 .6گضاسش تشسسی هسائل ٍ هطکالت حَصُ الاهتگاّْا (سشهایِ گزاسی ٍ تْشُ تشداسی)
 .7گضاسش تشسسی ػذم اجشای هصَتِ ّیات هحتشم ٍصیشاى دس خصَظ هستثٌی تَدى ضشکتْا ٍ ٍاحذّای کَچک ٍ هتَسط
تَلیذی  ،صٌؼتی ٍ کطاٍسصی ٍ خذهاتی اص ضوَل تصَیة ًاهِ ضواسُ /2118490ت  ُ 39399هَسخ  ٍ 86/12/26ضشکتْای
تؼاًٍی هسکي اص ضوَل جضء ّای ( )4( ٍ )3تٌذ ج تصوین ًاهِ ضواسُ  84570/50582هَسخ 1393/07/26
 .8اخثاس التصادی استاى

– تصمیمات متخذٌ مًرخ : 09/20/02
رديف

مصوبات

مسئول

0

دس خصَظ ػذم اجشای هصَتِ ّیات هحتشم ٍصیشاى هثٌی تش هستثٌی تَدى ضشکتْا ٍ ٍاحذّای
کَچک ٍ هتَسط تَلیذی ،کطاٍسصی ٍ خذهاتی اص ضوَل تصَیثٌاهِ ضواسُ /2118490ت
ّ39399ـ هَسخ  ٍ 86/12/26ضشکتْای تؼاًٍی هسکي اص ضوَل جضء ّای ( )4( ٍ )3تٌذ ج
تصوین ًاهِ ضواسُ  84570/50582هَسخ  1393/07/26همشس گشدیذ کِ ضوي هکاتثِ دتیشخاًِ
ضَسا تا ضَسای هحتشم ّواٌّگی تاًکْا جْت ّواٌّگی تا هشکض ٍ اخز هجَص جْت اجشای آى
دس استاى ٍ پیگیشی دس ستاد التصاد هماٍهتی کِ تِ سیاست جٌاب آلای دکتش سیف تشگضاس هی
ضَد هَضَع هطشح ٍ پیگیشی گشدد ٍ دس صَست ػذم حصَل ًتیجِ ای اثشتخص ایي هَضَع تِ
ضَسای گفت ٍ گَی هشکض هٌؼکس ٍ اص آى طشیك پیگیشی الصم صَست گیشد.

دتیشخاًِ ضَسا

9

دس خصَظ سفغ هَاًغ ٍ هطکالت ّتلْا ٍ الاهتگاّْا همشس گشدیذ:
دس هَسد اػوال تؼشفِ ّای غیش صٌؼتی تشای اًشطی ّای هَسد ًیاص ّتلْا ٍ حزف هالیات تش
اسصش افضٍدُ دس تخص الاهتی ّتل ّا تا هحَسیت اتاق تاصسگاًی ٍ ّوکاسی دستگاّْای هشتثط
پیگیشی گشدد.

اتاق تاصسگاًی

3

دس هَسد اختالف تیي اتاق اصٌاف ٍ هیشاث فشٌّگی ٍ گشدضگشی دس خصَظ صذٍس هجَصّا دس
کویسیَى ًظاست تش ساصهاًْای صٌفی تا دػَت اص سیاست هحتشم هیشاث فشٌّگی پیگیشی گشدد.

کویسیَى ًظاست تش
ساصهاًْای صٌفی

4

دس هَسد ػذم ٍجَد طشح جاهغ گشدضگشی دس کاسگشٍُ گشدضگشی استاى پیگیشی ٍ ًسثت تِ
تذٍیي آى دس اسشع ٍلت الذام گشدد.

دتیشخاًِ کاسگشٍُ
گشدضگشی

5

دس هَسد صذٍس هجَصّای گشدضگشی  ،تا تَجِ تِ تطکیل هشکض خذهات سشهایِ گزاسی ،
سشهایِ گزاساى دس ایي حَصُ تِ ایي هشکض هؼشفی ضًَذ.

دستگاّْای ریشتط

6

دس هَسد ػذم پزیشش هجوَػِ ّتل ٍ تاسیسات گشدضگشی تِ ػٌَاى تضویي ٍ تشّیي دس لثال
ٍاهْای تاًکی ٍ ّوچٌیي ػذم اػطای ٍاهْای ٍیظُ تشای ساخت  ،تکویل ٍ تَسؼِ ایي هَضَع دتیشخاًِ ستاد تسْیل ٍ
دتیشخاًِ ضَسای
دس ستاد تسْیل ٍ ضَسای ّواٌّگی تاًکْا کِ ًوایٌذگاى هحتشم تاًکْاحضَس داسًذ پیگیشی
ّواٌّگی تاًکْا
گشدد

رديف

مصوبات
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7

دس هَسد تْیٌِ ساصی صذٍس هجَصّای صادسُ تا تَجِ تِ پٌِْ تٌذی استاى ایي هَضَع دس
دستَس کاس کاسگشٍُ صیشتٌایی استاى لشاس گشفتِ ٍ تا سػایت هفاد سٌذ آهایص تصوین گیشی ّا کاسگشٍُ صیشتٌایی استاى
صَست گیشد.

8

دس خصَظ سفغ هطکل ضشکتْای تؼاًٍی هسکي هْش همشس گشدیذ کِ کاسگشٍّی تا هحَسیت
کویتِ خذهات ضَسای گفت ٍ گَ تا حضَس ًوایٌذگاى هحتشم اداسُ ساُ ٍ ضْشساصی  ،دفتش فٌی
استاًذاسی  ،اداسُ تؼاٍى ،کاس ٍ سفاُ اجتواػی ،ساصهاى تاهیي اجتواػی ٍ اتاق تؼاٍى تطکیل ٍ
ًسثت تِ سفغ هَاًغ ٍ هطکالت الذام ًوایذ .

کاسگشٍُ خذهات
ضَسای گفت ٍ گَ

دس خصَظ اجشای خَضِ صٌؼتی کفص ساهٌذ داًسفْاى همشس گشدیذ :
کلیِ دستگاّْای
دٍلتی هشتثط

9

کلیِ ساصهاًْای هشتثط ّوکاسی الصم سا دس اجشای تشًاهِ ّای تذٍیي ضذُ تَسط ضشکت
ضْشکْای صٌؼتی تِ ػول آٍسًذ.

01

هصَب گشدیذ کِ اص جْاد داًطگاّی استاى تِ ػٌَاى هطاٍس ایي پشٍطُ دػَت تِ ّوکاسی گشدد.

ضشکت
ضْشکْای
صٌؼتی

00

تا سایضًی دفتش ّواٌّگی اهَس التصادی استاًذاسی تا تاًکْای استاى تسْیالتی اص طشیك تاًکْا
تِ جضء هثلغ صٌذٍق کاس آفشیٌی اهیذ تشای تَسؼِ خَضِ اخز گشدد.

دفتش ّواٌّگی اهَس
التصادی استاًذاسی

09

تاصاسچِ فشٍش ػشضِ هستمین دس هحَسّای هَاصالتی استاى تا ّواٌّگی ساصهاى ّویاسی
ضْشداسی ّا  ،ساصهاى صٌؼت هؼذى ٍ تجاست ٍساصهاى حول ٍ ًمل ٍ پایاًِ ّای استاى ایجاد
گشدد.

ساصهاى ّویاسی ٍ
ضشکت ضْشکْای
صٌؼتی

