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رئیس جلسٍ  :جىاب آقای مىًچهز حبیبی

محل بزگشاری جلسٍ
سالي جلسات حَسُ استاًذار

شماره جلسه-31:ش95-12-
تاريخ :

95/12/21

تعداد صفحات 2 :صفحه

دبیز جلسٍ  :جىاب آقای علیزضا کشايرس قاسمی

دستًر جلسٍ :

 -تزرسی هَاًع ٍ هطکالت اًثَُ ساساى استاى

 تزرسی ایجاد هٌطمِ ٍیشُ التصادی الثزس گشارش التصادی استاى پیگیزی هصَتات لثلی ضَرای گفت ٍ گَ -جوع تٌذی ٍ گشارش عولکزد یکسالِ ٍ تمذیز اس اعضای هحتزم ضَرا
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ندارد
– تصمیمات متخذٌ مًرخ : 59/21/12
رديف

مصوبات

مسئول

1

در خصَظ هسائل ٍ هطکالت اًثَُ ساساى ٍ ّشیٌِ ّای اداری ساخت ٍ ساس در استاى همزر اًجوي اًثَُ ساساى ٍ
هعاًٍت عوزاًیاستاًذاری
گزدیذ :اًجوي اًثَُ ساساى هجذداً تِ تزرسی کلیِ ّشیٌِ ّای اداری ساخت ٍ ساس الذام ًوایذ.

2

کارگزٍُ تخصصی تا هحَریت هعاًٍت عوزاًی استاًذاری ٍ تا حضَر ًوایٌذگاى حَسُ التصادی
استاًذاری  ،کویتِ خذهات ضَرای گفت ٍ گَ  ،تاًکْا  ،ساسهاى تاهیي اجتواعی  ،ساسهاى اهَر اًجوي اًثَُ ساساى ٍ
هالیاتی ٍ ضْزداری ّا جْت تزرسی همزرات در خصَظ تسْیل  ،کاّص ٍ تمسیط ّشیٌِ ّای هعاًٍت عوزاًیاستاًذاری
اداری تطکیل گزدد.

3

جْت تسْیل در اهَر ساخت ٍ ساس پیگیزی السم جْت عمذ تفاّن ًاهِ اًجوي اًثَُ ساساى تا اًجوي اًثَُ ساساى ٍ
هعاًٍت عوزاًیاستاًذاری
ضْزداری تِ عول آیذ.

4

در خصَظ ایجاد هٌطمِ ٍیضُ التصادی الثزس تا تَجِ تِ ٍجَد سیزساختْا ٍ پتاًسیل ّای ضْز
صٌعتی الثزس همزر گزدیذ:
ساسهاى ّویاری ضْزداریْای لشٍیي تِ عٌَاى هتَلی هطالعِ ٍ تْیِ طزح جاهع الذام ًوایذ.

5

6

کارگزٍّی تا حضَر ًوایٌذگاى فزهاًذاری الثزس  ،آب هٌطمِ ای  ،ضزکت ضْز صٌعتی الثزس ،
دستگاّْای خذهات رساى  ،هحیط سیست  ،صٌعت ٍ هعذى ٍ تجارت  ،جْاد کطاٍرسی ٍ اتاق
تاسرگاًی تا هحَریت فزهاًذاری الثزس جْت تزرسی سیزساختْای هَجَد ٍ هَرد ًیاس تطکیل
گزدد.
لیست هتماضیاى سزهایِ گذاری در پزٍصُ هذکَر در تخص خصَصی تَسط اتاق تاسرگاًی تْیِ
گزدد.

فزهاًذاری الثزس
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اتاق تاسرگاًی

7

اٍلَیت جاًوایی هٌطمِ ٍیضُ التصادی در هکاى کًٌَی ضْز صٌعتی الثزس هی تاضذ ٍ در صَرت
عذم هَافمت ساسهاى هٌاطك آساد ٍ ٍیضُ التصادی  ،همزر گزدیذ اس اراضی جٌَب ضْزستاى الثزس
کِ اس لحاظ کطاٍرسی ٍ خان هزغَتیت ًذارد استفادُ ضَد.
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8

پس اس تزرسی کارضٌاسی تَسط کارگزٍُ تخصصی هَارد در کارگزٍُ آهایص طزح ٍ پس اس
هَافمت کارگزٍُ آهایص جْت تصَیة در ضَرای تزًاهِ ریشی استاى تِ دتیزخاًِ کارگزٍُ
هذکَر ارسال گزدد.
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