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همشس گشدیذ دفتش استاًذاس هحتشم عی ًاهِ ای بِ سیاست ساصهاى هلی استاًذاسد ایشاى ٍ هعاًٍت ًظاست
ساّبشدی سیاست جوَْسی اعالم فشهایٌذ کِ با تَجِ بِ ایٌکِ لضٍیي جضء دُ استاى پایلَت بشای اجشای
1

پٌجشُ ٍاحذ تجاسی هی باشذ ًسبت بِ ایجاد اداسُ طادسات ٍ ٍاسدات دس ساختاس ساصهاًی اداسُ کل استاًذاسد

دفتش استاًذاس
هحتشم

لضٍیي جْت تفَیض اختیاس ًوایٌذُ دس پٌجشُ ٍاحذ تجاسی گوشن الذام ًوایٌذ .
همشس گشدیذ ً :وایٌذُ اداسُ استاًذاسد دس سٍصّای خاص دس هحل پٌجشُ تجاسی گوشن با حك اهضاء حضَس
2

داشتِ باشذ .

3

همشس گشدیذً :وایٌذُ هعاًٍت غزا ٍ داسٍ بظَست هستوش ٍ ّش سٍصُ با حك اهضاء دس هحل پٌجشُ ٍاحذ تجاسی
گوشن حضَس داشتِ باشذ .
همشس گشدیذ ًوایٌذُ ساصهاى طٌعت  ،هعذى ٍ تجاست جْت اًجام اهَس اداسی ٍ ساٌّوایی دس خظَص اهَس

4

هشبَط بِ ساصهاى  ،تا پایاى سال جاسی بظَست آصهایشی دس هحل پٌجشُ ٍاحذ تجاسی گوشن هستمش گشدد .

اداسُ کل استاًذاسد
هعاًٍت غزا ٍ
داسٍ
ساصهاى طٌعت ،
هعذى ٍ تجاست

همشس گشدیذ ًوایٌذُ داسای اختیاس ساصهاى اهَس هالیاتی بظَست سِ سٍص دس ّفتِ ٍ ّش سٍص دٍ ساعت دس هحل
5

پٌجشُ ٍاحذ تجاسی گوشن هستمش گشدد .

ساصهاى اهَس
هالیاتی

همشس گشدیذ هعاٍى هحتشم بشًاهِ سیضی عی هکاتبِ ای با سیاست هحتشم هحتشم گوشن جوَْسی اسالهی
6

ایشاى دسخَاست تخظیض بَدجِ بِ ساختواى دس حال احذاث گوشن لضٍیي ٍ ّوچٌیي دسخَاست اخز
هجَص بشای افضایش تعذاد کاسکٌاى گوشن سا اسائِ ًوایٌذ .

هعاٍى بشًاهِ
سیضی استاًذاسی

همشس گشدیذ عی جلسِ ای با حضَس فشهاًذاس هحتشم البشص  ،سئیس هحتشم ساصهاى ساُ ٍ شْشساصی  ،هذیشکل
7

هحتشم ششکت شْشن طٌعتی البشص ٍ سایش دستگاُ ّای ریشبظ  ،هَضَع احذاث ساُ جذیذ گوشن سا
پیگیشی ٍ ًتیجِ الذاهات اًجام شذُ سا دس جلسِ آتی شَسا اسائِ ًوایٌذ .

فشهاًذاسی البشص

همشس گشدیذ با اًجام هغالعات ٍ بشسسی ّای الصم دس خظَص حجن هبادالت سیلی  ،دستگاُ ّای ریشبظ
8

ًسبت بِ فعال ًوَدى خظ ساُ آّي گوشن لضٍیي الذام ًوایٌذ .

اداسُ کل گوشن

9

همشس گشدیذ هَضَع تشخیض اکثش کاالّا دس بٌذسعباس تَسظ سئیس هحتشم گوشن پیگیشی گشدد .

اداسُ کل گوشن

10

همشس گشدیذ ششکت اًباسّای عوَهی البشص ًسبت بِ توذیذ لشاسداد با ششکت فاًَس دشت تجاست با ششایظ لبلی بِ
دلیل هَلعیت التظادی ایي ششکت الذام ًوایذ .

همشس گشدیذ هظَبات فَق دس خظَص پٌجشُ ٍاحذ تجاسی دس اٍلیي جلسِ سال آتی شَسای گفت ٍ گَ
11

بشسسی ٍ اسصیابی گشدد.

ششکت اًباسّای
عوَهی
دبیشخاًِ شَسا /
گوشن

همشس گشدیذ کِ ٍاحذ ّای تَلیذی کِ دس اسصیابی الضاهات  PRPاهتیاص حذالل  800اص  1000سا بذست هی
آٍسًذ فشآ یٌذ هشاجعِ بِ هعاًٍت غزا ٍ داسٍ ( اداسُ ًظاست ) جْت تشخیض کاالّای ٍاسداتی ٍ طادساتی حزف
12

گشدد ّ .وچٌیي هعاٍى هحتشم غزا ٍ داسٍ دس جلسِ آتی شَسا لیست ٍاحذّای تَلیذی کِ هَفك بِ استفادُ
اص ایي هظَبِ شذُ اًذ سا اعالم ًوایٌذ.

هعاًٍت غزا ٍ
داسٍ

