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محل بزگشاری جلسٍ
ساله جلسات استاوذاری لشيیه

رئیس جلسٍ  :جىاب آقای فزیذين َمتی

شماره جلسه-32:ش59-23-
تاريخ :

59/23/33

تعداد صفحات 3 :صفحه

دبیز جلسٍ  :جىاب علیزضا کشايرس قاسمی

دستًر جلسٍ :


مؼارفٍ اػضای جذیذ تخص خػًغی



اخثار التػادی استان



گشارش يضؼیت تجارت فزامزسی (غادرات _ ياردات ) ي تزوامٍ ریشی جُت ارتماء رتثٍ تىذی



تزرسی ضاخع سًُلت راٌ اوذاسی وسة ي وار ( تخص گزدضگزی _ مىاطك ومًوٍ گزدضگزی)

تصمیمات متخذٌ مًرخ : 59/22/22
رديف

مصوبات

مسئول

1

پیزي مػًتات ي مىاتثات لثلی در خػًظ تؼییه َطت وفز ومایىذگان تخص خػًغی در ضًرا ي غذير احىام آوان ي
حضًر در جلسات مػًب گزدیذ تا آخزماٌ جاری خاوٍ مؼذن وسثت تٍ ارائٍ اسىاد ي مذارن ثثتی خًد تٍ دتیزخاوٍ ضًرا
الذام ومایذ در غیز ایىػًرت اس ومایىذٌ وظام مُىذسی مؼذن استان تؼىًان َطتمیه ػضً ضًرا دػًت تؼمل آیذ.

دتیزخاوٍ

2

ممزر گزدیذ در جلسات آتی ضًرا ،اس چىذوفز فؼاالن التػادی استان ویش در سمیىٍ َای مختلف واری تز اساس دستًر
جلسٍ ي ارتثاط مًضًع دػًت تؼمل آیذ.

دتیزخاوٍ

3

ممزر گزدیذ وٍ ماَیاوٍ لیست ياحذَای التػادی استان وٍ تٍ آوُا تسُیالت تاوىی در خالل َز ماٌ پزداخت می ضًد
احػاء ي مًرد تزرسی لزار گیزوذ .

مذیزول دفتز
َماَىگی امًر
التػادی
استاوذاری

4

ممزر گزدیذ مذیزول گمزن ظزف مذت یه َفتٍ وسثت تٍ تطىیل جلسٍ مطتزن استاوذار تا مذیزول گمزن وطًر
الذام ي تٍ مطىالت ساختمان در حال ساخت گمزن لشيیه ي سایز مًارد مزتًط در حًسٌ ملی در آن جلسٍ رسیذگی
ضًد .

گمزن لشيیه

5

ممزر گزدیذ طی وامٍ ای تٍ مؼايوت غذا ي داريی داوطگاٌ ػلًم پشضىی دالیل سماوثز تًدن فزایىذ غذير گًاَیىامٍ َای
تزخیع واال تزرسی ي وسثت تٍ رفغ مطىالت مًجًد در اسزع يلت الذام گزدد .

مذیزول دفتز
َماَىگی امًر
التػادی ي تیه
الملل استاوذار

6

ممزر گزدیذ ظزف مذت یه َفتٍ وارگزيَی تا محًریت گمزن استان جُت تزرسی ي رفغ مطىالت حمل ي ومل ي
تزاوشیت والَای غادراتی ي يارداتی تطىیل گزدد .

گمزن استان

7

ممزر گزدیذ ومایىذٌ اتاق تاسرگاوی لشيیه جُت حضًر در پىجزٌ ياحذ گمزوی تزای غذير گًاَی مثذا ي فزم  Aدر
ادارٌ ول گمزن استان مستمز گزدد .

اتاق تاسرگاوی
لشيیه

8

ممزر گزدیذ جىاب آلای مُىذس ػاتذی گشارضی اس مطىالت غادرات تٍ وطًر پاوستان را تُیٍ ي تٍ دفتز َماَىگی
امًر التػادی ي تیه الملل استاوذاری ي دتیزخاوٍ ضًرا ارسال ومایذ .

جىاب آلای ػاتذی

9

10

ساسمان غىؼت ،
ممزر گزدیذ جلسٍ وارگزيٌ غادرات در اسزع يلت تطىیل ي وسثت تٍ تاسوگزی ي اجزای سىذ راَثزدی غادرات استان
مؼذن ي تجارت
الذام ومایذ .
استان
ساسمان مذیزیت ي
تزوامٍ ریشی/
ممزر گزدیذ تخص گزدضگزی در آمایص سزسمیه لزار گزفتٍ ي در اسزع يلت وسثت تٍ تذيیه سىذ جامغ غىؼت ادارٌ ول میزاث
فزَىگی ،غىایغ
گزدضگزی استان الذام گزدد .
دستی ي
گزدضگزی

