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رئیس جلسٍ  :جىاب آقای مزتضی ريسبٍ

محل بزگشاری جلسٍ
سالي جلسات استاًذاسی لضٍیي

تاريخ :

34/21/18

تعداد صفحات  3 :صفحه

دبیز جلسٍ  :جىاب آقای علیزضا کشايرس قاسمی

دستًر جلسٍ :
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شماره جلسه-23 :ش34-21-

اخباس التػادی استاى
پیگیشی هػَبات جلسات لبل ضَسا ٍ وویتِ تلفیك
بشسسی اػتباسات غٌذٍق تَسؼِ هلی بشای بخص ّای هختلف استاى
بشسسی هسائل ٍ هطىالت بَسس هٌطمِ ای لضٍیي
گضاسش ًطست فؼاالى غٌؼت ًساجی
گضاسش تطىیل واسگشٍُ ّای صیش هجوَػِ وویتِ خذهات

– تصمیمات متخذٌ مًرخ : 39/07/70
رديف
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مصوبات

مسئول

همشس گشدیذ دبیشخاًِ ضَسا پیطٌْادی هبٌی بش هطخع ضذى استاى تَلیذوٌٌذُ واال دس اظْاسًاهِ
گوشوی بِ ضَسای گفت ٍ گَی هشوضی اسائِ ًوایذ .

گوشن لضٍیي

پس اص گضاسش آلای آٌّگشیاى سئیس هحتشم وویتِ خذهات دس خػَظ هطىالت ثبت ضشوت ّا ،
سئیس هحتشم ضَسا ضوي تاویذ بش اجشایی ضذى تَافك ًاهِ سئیس هحتشم ساصهاى ثبت اسٌاد ٍ اهالن
وویتِ خذهات
استاى همشس گشدیذ  :واسگشٍُ خذهات دس اسشع ٍلت ًسبت بِ پیگیشی اجشای هفاد تَافمٌاهِ الذام ٍ
گضاسش آى سا دس جلسِ آتی ضَسای گفت ٍ گَ اسائِ ًوایذ .
همشس گشدیذ بِ هٌظَس تَلیذ هحػَالت هتٌَع اص وطوص  ،هَضَػات با هحَسیت واسگشٍُ وطوص ٍ
واسگشٍُ وطوص/
با ّوىاسی ساصهاى جْادوطاٍسصی  ،ساصهاى غٌؼت  ،هؼذى ٍ تجاست  ،هؼاًٍت غزا ٍ داسٍ ٍ باًه
باًه ّای استاى
ّای استاى پیگیشی ٍ گضاسش آى بِ دبیشخاًِ ضَسا اسائِ گشدد .
هَضَع ساخت ٍ تىویل ّتل ّای دس دست الذام بِ وویتِ ای تخػػی بِ سیاست هؼاٍى هحتشم هؼاًٍت ػوشاًی
ػوشاًی استاًذاسی  ،دبیشی سئیس هحتشم هیشاث فشٌّگی  ،گشدضگشی ٍ غٌایغ دستی ً ،وایٌذُ اتاق
استاًذاسی /
باصسگاًی لضٍیي ٍ سایش دستگاُ ّای ریشبط هحَل گشدیذ ٍ وویتِ هزوَس گضاسش الذاهات اًجام ضذُ ساصهاى هیشاث
فشٌّگی
سا دس جلسِ آتی ضَسا اسائِ خَاّذ ًوَد .
همشس گشدیذ جلسِ فَق الؼادُ ضَسا دس خػَظ پٌجشُ ٍاحذ تجاسی با هیضباًی گوشن استاى تا پایاى گوشن استاى/
دبیشخاًِ ضَسا
دی هاُ تطىیل گشدد .
با تَجِ بِ هَاسد ٍ هسائل هطشح ضذُ تَسط سٍسای هحتشم باًه ّای استاى دس خػَظ غٌذٍق
دبیشخاًِ ضَسای
تَسؼِ هلی همشس گشدیذ ولیِ هَضَػات باًه ّای ػاهل تَسط دبیش هحتشم ضَسای ّواٌّگی باًه
ّواٌّگی باًه
ّا جوغ آٍسی ٍ دس جلسِ ای با حضَس آلای دوتش حسیٌی لائن همام غٌذٍق تَسؼِ هلی وطَس اسائِ
ّای استاى
گشدد .
پیشٍ لشائت بخطٌاهِ ٍصیش هحتشم التػاد ٍ داسایی هبٌی بش حزف الذاهات هَاصی ٍ اضافِ دس غذٍس
ساصهاى التػادی
هجَصّا تَسط دستگاُ ّای اجشایی همشس گشدیذ ولیِ دستگاُ ّای اجشایی استاى فشایٌذ هَجَد سا
ٍ داسایی
بشسسی ٍ پیطٌْاد حزف هَاسد صائذ سا بِ اداسُ ول اهَس التػاد ٍ داسایی ظشف هذت 10سٍص اسائِ ًوایٌذ.

