
 

 

 

 

 تا ارپایذ تَسؼِ" هلی ّوایش دٍهیي ترگساری چگًَگی تا راتطِ در ریسی ترًاهِ ٍ اًذیشی ّن جلسِ احتراها

 دٍلتی تخش ًوایٌذگاى یيّوچٌ ٍ خظَطی تخش اقتظادی فؼاالى حضَر تا "ٍکار کسة هحیظ تْثَد رٍیکرد

 جٌاب ریاست تِ هشْذ تازرگاًی،طٌایغ،هؼادى ٍکشاٍرزی اتاق هحل در 4/9/93 هَرخِ طثح 11 ساػت راس

 .گرفت قرار ًظر تثادل ٍ تحث هَرد ریل هَاد ٍ تشکیل تازرگاًی اتاق هحترم ًایة رئیس سیادت هٌْذس آقای

 ٍ کسة هحیظ در فرٌّگ ًقش تا راتطِ در حاضریي، تِ هقذم خیر ضوي سیادت هٌْذس آقای جٌاب اتتذا در -1

 قضایی اهٌیت ًقش ٍ شاخظْا تِ کار،تَجِ ٍ کسة فضای ٍ تْثَد در اجتواػی ٍرفتارّای اّ هَئلفِ ًقش کار،

 از یکی کِ هالی ّای سیاست ّوچٌیي ٍ ّا ٍزارتخاًِ ػولیاتی ّای ترًاهِ تِ ٍیسُ کار،تَجِ ٍ کسة هحیظ در

 فضای قاًَى تکلیف تایستی گفتٌذ اداهِ ٍدر ایراد سخٌاًی تاشذ هی کار ٍ کسة فضای در اطلی هثاًی ٍ ارکاى

 ٍ اقتظاد ٍزارت جولِ از هرتیظ ّای ٍزرتخاًِ آتی ّای ترًاهِ ٍ ّا سیاست تثیٌین ٍ شَد هشخض ٍکار کسة

 آًاى ستادی حَزُ هذیراى تاکٌَى ٍ چیست آتی سال ترای گورکات ًٍاظر ٍتجارت طٌؼت،هؼذى دارایی،ٍزارت

 .دارًذ اقذام دست در ّایی ترًاهِ ٍچِ اًذ کردُ چِ ٍکار کسة فضای تْثَد ترای استاى در

 هاُ آرر 22 22ٍ رٍزّای در ّوایش ایي ایٌکِ تا ارتثاط در اتاق هحترم دتیر -کثیر هٌْذس آقای جٌاب اداهِ در -2

 تایذ ّایی فرآیٌذ چِ تا آى خاتوِ تا کار شرٍع ًقطِ از کار ٍ کسة هحیظ گفتٌذ شذ خَاّذ ترگسار جاری سال

 ّوایش ایي رٍیکرد الثتِ کِ شَد هشخض آى ضؼف ٍ قَت ًقاط خَاّین هی ّوایش هادرایي ٍ شَد اًجام

 آهَزشی ّای کارگاُ ٍ سخٌراًی ترای کِ کرد خَاّین سؼی ّن دلیل ّویي ٍتِ است آهَزشی ٍ ػلوی تیشتر

 کرد خَاّین استفادُ اًذ تَدُ اجرایی ّن ًَػی تِ کِ داًشگاّی اساتیذ از تیشتر

 در پیشٌْادات ارایِ تِ ًسثت دٍلتی ٍ خظَطی تخش کثیر،ًوایٌذگاى ٍ سیادت ٌذسیيْه آقایاى سخٌاى از پس  -3

 زهاًثٌذی ترًاهِ ضوي )االهکاى حتی شذ ٍتاکیذ تیاى را لثیاهط ّوایش ایي ًوَدى ترگسار تْتر ّرچِ جْت

 . شَد پررًگتر ّوایش ایي در ٍاطٌاف تشکلْا حضَر ٍ استفادُ اتجرتِت ٍ ًام طاحة استاداى از (هٌاسة

 جذی حضَر ّوایش ایي در خظَطی ٍ دٍلتی تخش فؼاالى ی ّوِ کِ شذ حاضریي،تقاضا از تشکر ضوي ًْایت در

 .تاشٌذ داشتِ هَثری ٍ

 یافت خاتوِ 133 ساػت در( ص)هحوذ آل ٍ هحوذ تر طلَات رکر تا جلسِ


