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تاریخ جلسٍ42/24/42 :
زمان جلسٍ7 –4 :

لذرت گَدرسی -هعاٍى هالی ٍ التػاد ضْزی ضْزداری تْزاى  ،عثاد الِ فتح الْی -هذیز عاهل ساسهاى ًَساسی ضْز تْزاى ،آیذیي رسلی -هطاٍر هذیزعاهل ٍ هذیز دتیزخاًِ ستاد
تاسآفزیٌی ،هْذی رسهی -هذیزول تطخیع ٍ ٍغَل درآهذ ضْزداری تْزاى ،رضا دتاغی -هذیزعاهل ساسهاى اهالن ٍ هستغالت ،سیذ هحسي هیزهحوذ -هطاٍر وویسیَى تزًاهِ ٍ
تَدجِ ضَرای اسالهی ضْز ،علی درٍیص خضزی -رئیس گزٍُ سزهایِ گذاری ٍ اضتغال حَسُ التػادی استاًذاری تْزاى ،سلواى خادم الولِ -هطاٍر  ،احوذ درخطٌذُ -هعاٍى تاًه
ضْزً ،زیواى هػطفایی -هذیزول دتیزخاًِ ستاد هلی تاسآفزیٌی ضْزی ضزوت عوزاى تْساسی ،هسعَد تاراًتاش -هطاٍر هذیزول راُ ٍ ضْزساسی استاى تْزاى ،جعفز خشائی -اًجوي
غٌعتی اًثَُ ساساى هسىي استاى تْزاى ،حویذ یاهیٌی پَر -هعاٍى هالی ٍ التػادی ساسهاى ًَساسی ،پژهاى اهلل ٍردیشادُ -هعاٍى ّواٌّگی ٍ تزًاهِ ریشی ساسهاى ًَساسی ،هجیذ
پاوساس -هعاٍى ًَساسی هزدهی ساسهاى ًَساسی ،هحوذ رضا وزهی -هعاٍى فٌی ساسهاى ًَساسی ،غشالِ گَدرسی – دتیزخاًِ ستاد تاسآفزیٌی ،آلای سریز ًگیي تاجی  -دتیز وویتِ

شرح جلسٍ :دٍهیي جلسِ وویتِ هالی ٍ التػادی ستاد تاسآفزیٌی پایذار والًطْز تْزاى رٍس دٍضٌثِ  42/24/42اس ساعت  7غثح در سالي جلسات ساسهاى ًَساسی تا تالٍت
آیاتی اس لزاى وزین آغاس گزدیذ .در اتتذای جلسِ آلای دوتز ًگیي تاجی دتیز وویتِ ،گشارضی اس جلسات تزگشار ضذُ طی دٍ ّفتِ اخیز را ارائِ ًوَد ٍ سپس آلای دوتز
خادم الولِ تِ ارائِ گشارضی تا عٌَاى "غٌذٍق سهیي ٍ ساختواى" پزداختِ ٍ حاضزیي در جلسًِ ،مطِ ًظزات ٍ ًىات اغالحی خَد را در ایي خػَظ عٌَاى ًوَدًذ.
در اداهِ آلای دوتز گَدرسی هعاٍى هالی ٍ التػاد ضْزی ضْزداری تْزاى ٍ رئیس وویتِ هالی ٍ التػادی تز ایي ًىتِ تاویذ داضتٌذ وِ تزای ارتماء وارایی ّز چِ تیطتز غٌذٍق
هی تایست هَضَع ٍ ٍیژگیْای تافت فزسَدُ تػَرت خاظ در طزاحی ٍ راُ اًذاسی غٌذٍق ّا هذًظز لزار گیزد.
در پایاى جلسِ ،جٌاب آلای هٌْذس فتح الْی گشارضی اس ٍضعیت وارّای در دست اًجام ٍ یا اًجام گزفتِ ضذُ ارائِ ًوَدُ ٍ تز پیگیزی ٍ تاهل تیطتز دستگاّْای اجزائی ٍ
هجوَعِ ضْزداری تْزاى در هسالِ ًَساسی تافت ّایی فزسَدُ تاویذ وزدًذ.

مصًبات:
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آئیي ًاهِ اجزائی وویتِ هالی ٍ التػادی تِ تػَیة رسیذ.
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همزر ضذ وارگزٍّی هتطىل اس دستگاّْای اجزائی ،ضْزداری تْزاى ٍ تزخی اس اعضای وویتِ ،تِ هٌظَر طزاحی غٌذٍق سهیي ٍ ساختواى
هتٌاسة تا تافت فزسَدُ ،تطىیل گزدد.

دتیز وویتِ
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همزر ضذ ًظزات اغالحی اعضای هحتزم در خػَظ " پیص ًَیس دستَرالعول ّذفوٌذساسی هطَق ّای ساخت هسىي در تافت ّای
فزسَدُ هٌاطك  44گاًِ ضْز تْزاى" تا لثل اس جلسِ آیٌذُ تِ دتیزخاًِ ارسال ضَد.
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