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تصمیمات متخذه مورخ :39/50/50
رديف
1

مصوبات
همشس گشدیذ هعاًٍت عوشاًی استاًذاسی طی ضص هاِّ ًیوِ دٍم سال جاسی  ،خط هطی ٍ عولیات اجشایی تشای

هعاًٍت

ساهاًذّی پسواًذّای خاًگی  ،صٌعتی ٍ تْذاضتی سا تِ هشحلِ اجشا دسآٍسدُ ٍ گضاسش الذاهات خَد سا هاّیاًِ دس صحي

عوشاًی

ضَسا اسائِ ًوایذ .
2

همشس گشدیذ دس گضاسضات هاّیاًِ اخثاس التصادی استاى  ،هَضَعات تخص خذهات ًیض تَسط هعاًٍت تشًاهِ سیضی
استاًذاسی اسائِ گشدد.
همشس گشدیذ کِ ساصهاى هیشاث فشٌّگی ٍ گشدضگشی ًسثت تِ جوع آٍسی اطالعات هشتَط تِ کلیِ هجَصّای صادسُ

3

احذاث ّتل دس استاى الذام ًوَدُ ٍ گضاسش الذاهات اًجام ضذُ سا تصَست هکتَب تا هَسخ  39/00/62تِ دتیشخاًِ ضَسا
اسسال ًوایذ .

4

مسئول

همشس گشدیذ هعاًٍت تشًاهِ سیضی استاًذاسی تا ّوکاسی اداسُ کل صٌعت  ،هعذى ٍ تجاست ٍ اتاق تاصسگاًی لضٍیي
فْشستی اص ٍاحذّای هتماضی سشهایِ گزاسی دس استاى سا تْیِ ٍ ًتایج آى سا تِ دتیشخاًِ ضَسا اسائِ ًوایذ .

استاًذاسی
هعاًٍت تشًاهِ
سیضی
ساصهاى هیشاث
فشٌّگی
هعاًٍت تشًاهِ
سیضی

همشس گشدیذ کویتِ کطاٍسصی ضَسا تا ّوکاسی ساصهاى ّای ریشتط ٍ تخطْای خصَصی ًسثت تِ هطالعِ ٍ اسائِ ساّکاس

5

تشای پیطگیشی اص تَلیذ هحصَالت ًاسالن دس سطح استاى الذام ًوایذ ّ .وچٌیي تا پیطٌْاد کاسگشٍُ دس خصَظ ایجاد

کویتِ

هجتوع عشضِ هحصَالت سالن ( داسای گَاّیٌاهِ استاًذاسد ) دس لضٍیي هَافمت گشدیذ ً .حَُ ایجاد ٍ تْشُ تشداسی آى

کطاٍسصی

دس لالة طشح تَجیْی تِ تصَیة کویتِ تلفیك خَاّذ سسیذ .

ضَسا

ضوٌاً هَضَع پیطگیشی اص تَلیذ هحصَالت کطاٍسصی ًاسالن تَسط سئیس کویتِ کطاٍسصی ضَسا دس جلسِ ضَسای
استاًذاسد استاى هطشح ٍ ًتایج دس کاسگشٍُ هشتَطِ هَسد تْشُ تشداسی لشاس گیشد .

2

ضوي تطکش اص ّوکاسی ضْشداس هحتشم همشس گشدیذ ضْشداسی تا دس اختیاس لشاس دادى تاصاسچِ هیٌَدس ٍالع دس خیاتاى
هیٌَدس -هیذاى حافظ تا تخفیف  %00تِ اتاق اصٌاف جْت استمشاس عشضِ کٌٌذگاى هحصَالت سالن الذام ًوایذ .
دس ضوي سایش هکاى ّای هٌاسة ًیض تَسط کویتِ کطاٍسصی ضَسا ضٌاسایی ٍ جْت تَافك ًْایی تا ضْشداسی تِ
هعاًٍت تشًاهِ سیضی استاًذاسی اسسال گشدد .

ضْشداسی
اتاق اصٌاف
کویتِ
کطاٍسصی
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