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

ياقعی

محل بزگشاری جلسٍ

ساعت شزيع :

81:55

81:86

ساعت خاتمٍ :

65:55

65:55

سالي باغستاى ساصهاى جْاد
وطاٍسصی استاى لضٍیي

رئیس جلسٍ  :جىاب آقای عباسعلی درافشاوی

شماره جلسه-62:ش50-50-
تاريخ :

50/50/62

تعداد صفحات  6 :صفحه

دبیز جلسٍ  :جىاب آقای علیزضا کشايرس قاسمی

دستًر جلسٍ :

 .1بشسسی هَاًغ ٍ هطىالت اًبَُ ساصی استاى
 .2اخباس التصادی استاى
 .3پیگیشی هصَبات جلسات لبلی ضَسا
 .4گضاسش سفغ هطىل اٍج هصشف ٍاحذّای صٌؼتی بضسي استاى(ٍاحذّای تَلیذ ضیطِ)
 .5گضاسش سفغ هطىل گاصسساًی بِ ٍاحذّای تَلیذی هٌطمِ فاسسیاى
 .6هؼشفی وویتِ ّا ٍ واسگشٍّْای تخصصی ضَسا
تصمیمات متخذٌ مًرخ : 50/50/32
رديف

مصوبات

مسئول

1

دس خصَظ سفغ هطىل تاهیي هالی بشای ٍاحذّای صٌؼتی همشس گشدیذ اص سٍضْای دیگشی هاًٌذ فشا بَسس،
صٌذٍق ّای حوایتی ٍ سایش ساصهاًْایی وِ اهىاى تاهیي هٌابغ هالی سا داسًذ استفادُ ضَد وِ ٍ واسگشٍّی با
حضَس ًوایٌذگاى ساصهاى صٌؼت  ،هؼذى ٍ تجاست  ،اتاق باصسگاًی  ،بَسس هٌطمِ ای ٍ ضشوت ضْشوْای
صٌؼتی استاى ٍ سایش ساصهاًْای ریشبط دس استاًذاسی تطىیل ٍ تصوین گیشی ضَد.

اتاق باصسگاًی

2

دس خصَظ سفغ هطىل تجْیضات تخلیِ باسگیشی گوشن لضٍیي تَسط بخص خصَصی همشس گشدیذ با
ّوىاسی اتاق باصسگاًی ٍ گوشن استاى هىاتبِ ای آهادُ ٍ بِ اهضای استاًذاس هحتشم اسسال ضَد

دبیشخاًِ ضَسا

رديف

مصوبات

مسئول

3

دس خصَظ ػذم پز یشش سٍبل سٍسیِ تَسط باًىْای استاى بِ هٌظَس صذٍس ضواًتٌاهِ بشای ضشوتْای
صادساتی  ،همشس گشدیذ ًاهِ ای تْیِ ٍ با اهضای استاًذاس هحتشم بشای آلای دوتش جْاًگیشی اسسال ٍ
دسخَاست ّوىاسی باًىْا جْت سفغ هطىل هزوَس صَست پزیشد.

باًه هلی ٍ
دبیشخاًِ ضَسا

ضوي تطىش اص جٌاب آلای هٌْذس چگیٌی هذیش ػاهل ضشوت تَصیغ ًیشٍی بشق استاى دس خصَظ تغییش
صهاى پیه هصشف بشق بشای ٍاحذّای صٌؼتی با هصشف باال  ،همشس گشدیذ وویتِ ای با حضَس ًوایٌذگاى
4

ساصهاى صٌؼت  ،هؼذى ٍ تجاست  ،ضشوت تَصیغ ًیشٍی بشق ٍ اتاق باصسگاًی دس استاًذاسی تطىیل ٍ ًسبت
ب ِ تغییش هحاسبِ صهاى پیه باس ٍاحذّای صٌؼتی واسضٌاسی الصم اًجام ٍ تصوین همتضی اتخار ضَد.
ضوي تطىش اص پیگیشی هذیش ول دفتش فٌی استاًذاسی ،هذیش ول ساُ ٍ ضْشساصی  ،هذیش ػاهل ضشوت گاص،
دس خصَظ گاصسساًی بِ ٍاحذّای تَلیذی ٍ وطاٍسصی هٌطمِ فاسسیاى با تَجِ بِ تائیذ واسگشٍّی وِ با

5

حضَس ًوایٌذگاى هشبَطِ اًجام ضذُ است  ،همشس گشدیذ اداسُ ول اٍلاف ٍ اهَس خیشیِ استاى ّوىاسی الصم سا
با ضشوت گاص ٍ اداسُ ول ساُ ٍ ضْشساصی هؼوَل ًوایذ تا ػولیات اجشایی آى دس اسشع ٍلت صَست گیشد.

6

وویتِ صٌؼت ٍ
هؼذى ضَسای
گفت ٍ گَ

اداسُ اٍلاف ٍ
اهَس خیشیِ ٍ
دفتش فٌی
استاًذاسی

با تَجِ بِ بشٍص بشخی هطىالت دس سًٍذ پشداخت هطالبات گٌذم واساى ٍ بذّی ّای وطاٍسصاى بِ دستگاُ هؼاٍى ّواٌّگی
ّای خذهاتسساى همشسگشدیذ هىاتبِای اص طشیك استاًذاسی با دستگاّْای خذهات سساى استاى اًجام ٍ اهَس التصادی ٍ
تَسؼِ هٌابغ
ًسبت بِ اسائِ خذهات ٍ ػذم پیگیشی هطالبات دستگاّْا بِ جْت خذهات اسائِ ضذُ دسخَاست هساػذت
اًساًی
گشدد.
استاًذاس ی

