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محل بزگشاری جلسٍ
سبلي جلسبت استبًداری لشٍیي

رئیس جلسٍ  :جىاب آقای مزتضی ريسبٍ
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تاريخ 2

19/80/91

تعداد صفحات : 2صفحه

دبیز جلسٍ  :جىاب علیزضا کشايرس قاسمی

دستًر جلسٍ :

.1
.2
.3
.4
.5

اخببر التصبدی استبى
گشارش آخزیي ٍضعیت پٌجزُ ٍاحد تجبری گوزن
گشارش گبسرسبًی بِ ٍاحدّبی تَلیدی هحَر فبرسیبى
گشارش ضزکت گلَکشاى بعٌَاى ٍاحد تَلیدی هَفك
گشارش آخزیي ٍضعیت پسوبًد استبى

– تصمیمات متخذٌ مًرخ : 49/80/61
رديف

مصوبات

مسئول

1

سبسهبى حفبظت
پیطٌْبد گزدید هعبًٍت بْداضت ٍ درهبى اس تجْیشات ًوًَِ گیزی فلشات سٌگیي سبسهبى هحیظ
هحیظ سیست /
سیست بِ هٌظَر کبّص سهبى ًتیجِ گیزی در پٌجزُ ٍاحد تجبری گوزن استفبدُ ًوبید .
هعبًٍت غذا ٍ دارٍ

2

همزر گزدید بزًبهِ استفبدُ اس خغَط ریلی ٍ جبدُ ای در خصَظ حول ٍ ًمل هحوَلِ ّبی گوزکی
بزرسی ٍ گشارش آى تَسظ هدیزکل هحتزم گوزن در جلسِ آتی ضَرا ارائِ گزدد .

هدیزکل گوزن
استبى
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ندارد
رديف

مصوبات

مسئول

3

همزر گزدید در خصَظ هسبئل ٍ هطکالت پٌجزُ ٍاحد تجبری گوزن اس صبدرکٌٌدگبى ٍ
ٍاردکٌٌدگبى در جلسِ آتی ضَرا بِ هٌظَر ارائِ ًظزات ارسضوٌدضبى دعَت بِ عول آید .

دبیزخبًِ ضَرا

4

همزر گزدید جلسِ فَق العبدُ ضَرای گفت ٍ گَ بب هَضَع بزرسی پٌجزُ ٍاحد سزهبیِ گذاری استبى
در تبریخ  30ام آببى هبُ سبل جبری در هحل استبًداری ٍ یب ستبد سزهبیِ گذاری خبرجی استبى
تطکیل گزدد.

دبیزخبًِ ضَرا /
ستبد سزهبیِ
گذاری استبى

5

پس اس گشارش هدیزکل هحتزم دفتز فٌی استبًداری در خصَظ گبسرسبًی بِ ٍاحدّبی تَلیدی هحَر
فبرسیبى  ،همزر گزدید کِ هَضَع هغزٍحِ در کویتِ حزین راُ در سبسهبى راُ ٍ ضْزسبسی بزرسی ٍ
ًتبیج آى بِ دبیزخبًِ ضَرا ارائِ گزدد .

سبسهبى راُ ٍ
ضْزسبسی /
کویتِ کطبٍرسی
ضَرا

6

بب تَجِ بِ اعالم ًظز سبسهبى هحیظ سیست در خصَظ ٍ 17احد صٌعتی کِ اس تحَیل پسوبًد صٌعتی
بِ هجزی پسوبًد هوبًعت هی ًوبیٌد همزر گزدید اس عزیك ّیئت داٍری کویتِ حوبیت لضبیی اس
سزهبیِ گذاری استبى لشٍیي هستمز در اتبق ببسرگبًی هَضَع در اسزع ٍلت رسیدگی ٍ گشارش ًتبیج
آى در صحي جلسِ آتی ضَرا ارائِ گزدد .

دبیزخبًِ کویتِ
حوبیت لضبیی اس
سزهبیِ گذاری

