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مسئول

پیزٍ جلسات کارضٌاسی تزگشار ضذُ ٍ هصَتات قثلی ضَرای گفت ٍ گَ در خصَظ گاسرساًی
تِ ٍاحذّای تَلیذی ٍ کطاٍرسی هٌطقِ فارسیاى هقزر گزدیذ ساسهاى جْاد کطاٍرسی طی ًاهِ
جْاد کطاٍرسی
ای تِ ادارُ کل اٍقاف ٍ اهَرخیزیِ درخَاست صذٍر هجَس ًوَدُ ٍ فزآیٌذ گاسرساًی تا
ّواٌّگی سایز دستگاّْای اجزایی در اسزع ٍقت صَرت پذیزد.
در خصَظ صذٍر هفاصا حساب ساسهاى تاهیي اجتواػی تزای ضزکتْای تؼاًٍی هسکي هْز
هقزر گزدیذ اتاق تؼاٍى تِ ایي قثیل تؼاًٍی ّا اػالم ًوایذ کِ درخَاستطاى را تزای اخذ هفاصا
اتاق تؼاٍى ٍ ساسهاى
حساب صزفاً تِ ادارُ کل تاهیي اجتواػی ارائِ ًوَدُ ٍ اس ارائِ آى تِ ضؼة خَدداری
تاهیي اجتواػی
ًوایٌذّ.وچٌیي هقزر گزدیذ تا هساػذت هذیزکل هحتزم ساسهاى تاهیي اجتواػی هطکل سِ
ضزکتی کِ در حال حاضز پزًٍذُ آًْا در دست اقذام است حل ٍ فصل ضَد.
در خصَظ اختالف تیي اتاق اصٌاف ٍ ساسهاى هیزاث فزٌّگی تزای صذٍر هجَس رستَراًْا در
ّتلْا ٍ هزاکش اقاهتی ٍ پیص تیٌی حل ایي هؼضل در تزًاهِ ضطن تَسؼِ هقزر گزدیذ هصَتِ
کویسیَى ًظارت تز ساسهاًْای صٌفی استاى هَرخ  59/10/22هثٌای اقذام قزار گیزد.
در خصَظ تذٍیي طزح جاهغ گزدضگزی استاى پیزٍ جلسِ اقتصاد هقاٍهتی هقزر گزدیذ ضزح
خذهاتی ساسگار تا الگَّای تزگزفتِ اس طزح جاهغ هصَب ساسهاى جْاًی گزدضگزی تَسط
ساسهاى هیزاث فزٌّگی ٍ گزدضگزی استاى تْیِ گزدد .تاهیي اػتثار هطالؼِ ی طزح تَسط
ساسهاى هذیزیت ٍ تزًاهِ ریشی ٍ استاًذاری قشٍیي صَرت گیزد.
تا تَجِ تِ تغییزات در ًحَُ ػزضِ ٍ تقاضای کاال ٍ استفادُ اس تجارت الکتزًٍیک ٍ ضثکِ ّای
اجتواػی ٍ سایز رٍضْای دیگز  ،هقزر گزدیذ رئیس اتاق اصٌاف گشارضی اس رٍضْای ًَیي
ػزضِ کاال در سایتْا ٍ ّایپزهارکتْا استاى قشٍیي تْیِ ٍ در صحي ضَرا ارائِ ًوایذ.
هقزر گزدیذ در جلسِ آتی ضَرا قاًَى پیص فزٍش هسکي ٍ هطکالت تخص هسکي ٍ اًثَُ
ساسی استاى هطزح ٍ اقذام هقتضی صَرت پذیزد.
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