صًرتجلسٍ وشست َم اودیشی َیات مدیزٌ اوجمه مزاکش مشايرٌ ي خدمات کارآفزیىی استان با
ادارٌ کل آمًسش فىی ي حزفٍ ای استان سوجان مًرخ 89/6/11
پیشٍ ًاهِ ؿواسُ  89/23هَسخ  89/1/51اًجويً ،ـؼت ّن اًذیـی ّیات هذیشُ اًجوي هشاکض هـاٍسُ ٍ
خذهات کاسآفشیٌی اػتاى تا هذیش کل ٍ هعاًٍت هحتشم اداسُ کل آهَصؽ فٌی ٍ حشفِ ای اػتاى صًجاى سٍص
دٍؿٌثِ  89/6/55ساع ػاعت  51دس هحل دفتش هذیش کل تا دػتَس کاس تِ ؿشح ریل تشگضاس گشدیذ:
دستًر کار جلسٍ:
 - 5هعشفی اًجوي ٍ اّذاف آى
 - 3تشسػی هَاسد قاتل تعاهل ٍ تْشُ گیشی اص تَاًوٌذیْای خذهات هشاکض هـاٍسُ عضَ اًجوي
خالصٍ گشارش ي مذاکزات:
اتتذا جٌاب آقای هٌْذع اًصاسی ضوي خَؿاهذگَیی آهادگی خَد سا جْت ّوکاسی تا اًجوي ٍ هشاکض
هـاٍسُ اعالم فشهَدًذ ٍ تعذ ٍاسد دػتَس کاس جلؼِ ؿذًذ.
ػپغ خاًن عطائی تا تـکش اص فشصت ایجاد ؿذُ ،ضوي هعشفی اًجوي تِ هَاسد قاتل تعاهل تا اداسُ کل جْت
ّوکاسی تِ ؿشح ریل اؿاسُ ًوَدًذ:
-

ّوکاسی دس صهیٌِ تذٍیي اػتشاتظی ٍ اػٌاد تَػعِ تخـْای هختلف اداسُ کل

-

اػتقشاس ػیؼتوْای هذیشیتی

-

عاسضِ یاتی ٍ اصالح فشایٌذّا

-

تْیِ طشح اهکاًؼٌجی ٍ طشحْای تَجیْی فٌی ،اقتصادی ٍ هالی تشای طشحْای ػشهایِ گزاسی

-

تشگضاسی تَسّای صٌعتی تشای ٌّشجَیاى فٌی ٍ حشفِ ای

-

تشگضاسی دٍسُ ّای آهَصؿی هـتشک

-

تشگضاسی ّوایـْا ،ػویٌاسّا ٍ کاسگاّْای تخصصی دس قالة اقذام هـتشک

-

اسائِ هـاٍسُ ّای عوَهی ٍتخصصی هثتٌی تش داًؾ کاستشدی ٍ ًَآٍسی تِ صاحثاى ایذُ ،کاسآفشیٌاى جَاى ٍ
ٌّشجَیاى

-

اسائِ آهَصؿْای حیي کاسآهَصی دس خصَف ًحَُ کاسآفشیٌی ٍ عولیاتی ًوَدى ایذُ ّا

-

اسائِ هـاٍسُ تعییي هؼیش ؿغلی ٍ هـاٍسُ ؿغلی

-

احصاء ًیاص ػٌجی آهَصؿی

-

احصاء فشصتْای ؿغلی

-

اسائِ ٍظایف تشٍى ػپاسی اداسُ کل فٌی حشفِ ای تِ اًجوي

-

کوک تِ تصوین گیشی ٍ تصوین ػاصی ٍاگزاسی داسا ئیْای ػشهایِ ای اداسُ کل

ػپغ آقای دکتش تاصسگاًی تِ اختصاف هیض خذهت جْت هـاٍسُ تِ کاسجَیاى اؿاسُ ًوَدًذ ٍ ػشکاس خاًن
فتحی ًیض ضوي هعشفی تَاًوٌذیْای هشاکض هـاٍسُ عضَ اًجوي تِ آهادگی هشاکض جْت هـاسکت دس تشگضاسی
اػتاست آج ّا ٍ سٍیذاداّا ٍ جا اًذاختي فشٌّگ کاسآفشیٌی ٍ ّوکاسی ٍ هـاسکت دس تشگضاسی دٍسُ ّای
آهَصؿیّ ،وایـْا ٍ ...اؿاسُ ًوَدًذ.
دس پایاى جٌاب آقای هٌْذع اًصاسی هذیش کل هحتشم آهَصؽ فٌی ٍ حشفِ ای ضوي تاکیذ تِ ایٌکِ تا کوال
هیل ٍ سغثت ،آهادُ ّوکاسی تا اًجوي ٍ هشاکض هـاٍسُ هیثاؿٌذ تِ دٍ ًکتِ هْن اؿاسُ فشهَدًذ اٍل ایٌکِ
تشسػی ًوایٌذ کِ چِ هجَصّایی هیتَاًٌذ تشای هشاکض هـاٍسُ صادس ًوایٌذ ٍ دٍم ایٌکِ کلیِ هَاسد قاتل تعاهل
سا اًجوي تِ سیض طی تفاّن ًاهِ ای جْت ّوکاسی دس اػشع ٍقت تِ اداسُ کل اعالم ًوایذ.
مصًبات جلسٍ:
 - 5هقشس گشدیذ اًجوي کلیِ هَاسد قاتل تعاهل سا طی تفاّن ًاهِ ای تِ اداسُ کل جْت اًعقاد تفاّن
ًاهِ اعالم ًوایذ.
 - 3هقشس گشدیذ جٌاب آقای هکی هعاًٍت هحتشم تشسػی ًوایٌذ کِ چهِ هجَصّهایی تهشای هشاکهض
هـاٍسُ اص ػَی اداسُ کل قاتل صذٍس هیثاؿذ.
حاضشیي دس جلؼِ
جٌاب آقای هٌْذع اًصاسی هذیشکل هحتشم آهَصؽ فٌی ٍ حشفِ ای اػتاى
جٌاب آقای هٌْذع هکی هعاٍى هحتشم اداسُ کل
جٌاب اقای دکتش هْذی تاصسگاًی
ػشکاس خاًن هٌْذع طیال عطائی
ػشکاس خاًن هٌْذع صّشا فتحی
ػشکاس خاًن هشین صفشی

