صورتجلسه:
بیست ٍ پٌجویي جلسِ كاسگشٍُ دفاتش پیطخَاى خذهات دٍلت استاى

 ٬سأس ساعت  13سٍص دٍضٌبِ هَسخ

 1393/10/15دس هحل دفتش هعاًٍت تَسعِ هذيشيت ٍ هٌابع اًساًي استاًذاسي با حضَس اعضا ٍ بِ سياست آقاي
سستوي هعاًٍت هحتشم تَسعِ هذيشيت ٍهٌابع اًساًي ٍ سئیس كاسگشٍُ تطكیل گشديذ .دس ابتذاي جلسِ آقاي
سستوي ضوي عشض خیش هقذم بِ حضاس ّذف اص تطكیل جلسِ ٍ ًقص ٍ جايگاُ دفاتش پیطخَاى دس خذهت
سساًي بِ هشدم ٍ ٍاگزاسي خذهات بِ دفاتش پیطخَاى سا يك اصل ٍ سیاست دٍلت قلوذاد ٍ بش اقذام عاجل
دستگاّْاي اجشايي دس ايي صهیٌِ ٍ سفع هَاًع ٍ هطكالت هَجَد تأكیذ ٍسصيذًذ دس اداهِ آقاي كاظوي سشپشست
دفتش فٌاٍسي اعالعات  ٬بِ قشائت دستَس كاس جلسِ پشداخت ٍ دس اداهِ هذيشاى ٍ ًوايٌذگاى دستگاّْاي اجشايي دس
خصَظ بٌذّاي دستَس جلسِ ٍ ّوچٌیي اقذاهات صَست گشفتِ ٍ ساّكاسّاي سفع هَاًع ٍ هطكالت دفاتش ًظشات
خَد سا بیاى كشدًذ.
دس پاياى جلسِ هَاسد ريل بِ تصَيب سسیذ:
 - 1ضوي تقذيش اص تالش ٍ پیگیشيْاي ضشكت هخابشات ،اداسُ كل استباعات ٍ فٌاٍسي اعالعات ٍ ساصهاى
تٌظین هقشسات ساديَئي دس خصَظ فعال ساصي سشٍيسْاي ّوشاُ اٍل دفاتش اًتقالي ٍ جذيذ التاسیس،
هقشس گشديذ با ّواٌّگي دستگاّْاي ريشبظ ًسبت بِ ساهاًذّي ٍضعیت خذهت سساًي بِ دفتش هستقش دس
پاياًِ هشصي ٍ سسیذگي ٍ ًظاست هستوش بش عولكشد آى اقذام ًوايٌذ.
 - 2هقشس گشديذ بوٌظَس جلَگیشي اص سَء استفادُ ّاي احتوالي ٍ فشٍش غیشهجاص سین كاست ضشكت هخابشات
اص عشيق ضشكت استباعات سیاس ًسبت بِ اسائِ ساّكاس هٌاسبي بشاي ٍاگزاسي سین كاست با تعذاد صياد بِ
ضشكتْا ٍ هَسسات بشاساس قشاسداد ٍ يا تعْذًاهِ هطابْي بِ ًحَي كِ پاسخگَي سین كاستْاي
ٍاگزاس ضذُ باضذ ،اقذام ًوايذ.
 - 3هقشس گشديذ ضشكت هخابشات ٍ اداسُ كل استباعات ٍفٌاٍسي اعالعات با ّواٌّگي فشهاًذاسي ضْشستاى
هْشاى ٍ دستگاّْاي ريشبظ ًسبت بِ سفع هطكالت هتشتب بش پاياًِ هشصي هْشاى ،جوع آٍسي دست
فشٍضاى سین كاست تلفي ّوشاُ  ،جلَگیشي اص ٍسٍد افشاد هتخلف ٍسَء استفادُ ّاي احتوالي دس ايي صهیٌِ
ٍ  .....چاسُ اًذيطي ٍاقذام الصم بعول آٍسد.
ً - 4ظش بِ ًاهِ ضواسُ  83/6686هَسخ  1393/07/05اداسُ كل حول ٍ ًقل ٍ پاياًِ ّا دس خصَظ تخلفات
دفتش پیطخَاى آسيا آقاي ابَ الفضل بْشاهي با كذ  ٍ 72-14-1031پس اص بشسسي هذاسک ٍ هستٌذات
اسائِ ضذُ دس خصَظ خذهات هشبَط بِ كاست َّضوٌذ ساًٌذگاى  ٬هقشس گشديذ ضوي هعشفي دفاتش ٍاجذ
ضشايظ تَسظ دبیشخاًِ كاسگشٍُ خذهت هزكَس تَسظ اداسُ كل حول ٍ ًقل ٍپاياًِ ّا پس اص ّواٌّگي بِ
بِ دفتش ٍاجذ ضشايظ ديگشي ٍاگزاس گشدد.
 - 5با دس خَاست جابجائي دفاتش ضْیذ هحوذقاسن بابائي با كذ 72-14-1030دس ضْش ايالم ٍدفتش فشصاًِ
كَلیًَذ با كذ  72-14-1069دس ضْش دسُ ضْش هَافقت گشديذ الصم بزكش است هكاى جذيذ بايذ داساي
ضشايظ الصم ٍ هَسد تأيیذ كاسگشٍُ باضذ.

 - 6با دس خَاست جابجائي دفتش عیبِ بگ هحوذي با كذ  72-14-1096اص ضْش دلگطا بِ ضْش هلكطاّي
هَافقت ًگشديذ.
 - 7هقشس گشديذ سئیس هحتشم اًجوي صٌفي دفاتش ضوي سعايت قَاًیي ٍ هقشسات تَسظ دفتش خَد ًسبت بِ
جابجائي دفتش بِ يك هكاى هٌاسب با ّواٌّگي ٍ تائیذ كاسگشٍُ اقذام ًوايذ.
 - 8هقشس گشديذ سئیس هحتشم اًجوي صٌفي دفاتش ًظاست ٍ پیگیشي خَد سا بش دفاتش پیطخَاى تقَيت ًوَدُ ٍ
گضاسضات الصم سا بِ دبیشخاًِ كاسگشٍُ اعالم ًوايذ.
 - 9با اًتقال دفاتش پیطخَاى خذهات دٍلت يَسف با كذ  72-14-1048دس ضْش ايالم ٍ دفتش پیطخَاى قائن
با كذ 72-14-1092ضْش سشابلِ دسصَست ٍاجذالطشايظ بَدى هَافقت گشديذ.
جلسِ سأس ساعت  14با صلَات حاضشاى پاياى پزيشفت.

