99/19/39693
9399/91/8
دارد

اي فاطمه  ،بي شل خداوند از غضب تو غضبناك و از رضاي تو راضي مي شود .پيامبر امرم «ص»
هَضَع  :صَرتجلسِ ساهاًِ اهَر هراتع ٍ پٌجرُ ٍاحد دٍلت الكترًٍيك

ثب سالم
احتزاهب عجق ّوبٌّگی قجلی ،جلسِ ای در خ ظَص ثزرسی سبهبًِ جبهغ اهَر هزاتغ ٍ پٌجزُ ٍاحذ خذهبت الکتزًٍیک ٍسارت
جْبد کشبٍرسی در تبریخ  1931/11/1ثب حضَر جٌبة آقبی هٌْذس ًیک ًژاد ٍ شزکت پیوبًکبر ٍ هسئَلیي فٌبٍری اعالػبت در
ایي دفتز ثزگشار گزدیذلذا ثِ پیَست هفبد هظَثبت جلسِ ایفبد هی گزدد .خَاّشوٌذ است دستَر فزهبییذ اقذام السم در خظَص
ًتیجِ جلسِ هؼوَل گزدد.

علي جوشيديها
هدير كل دفترفٌاٍري اطالعات ،ارتباطات ٍتحَل اداري
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)9دستور جلسه:
بررسي ارتباط سامانه جامع امور مراتع با پنجره واحد خدمات النترونيل وزارت جهاد مشاورزي
 )1مطالب مهم مطرح شده در جلسه:
در اثتذا ًوبیشی اس هزاحل کبر توذیذ پزٍاًِ هزتؼذاری در پٌجزُ ٍاحذ خذهبت الکتزًٍیک ثِ ًوبیش گذاشتِ شذ ٍ سپس هَضَع چگًَگی ارتجبط سبهبًِ جبهغ اهَر هزاتغ

فرم استاندارد صورتجلسه دفتر فا و تا

ثب پٌجزُ ٍاحذ خذهبت الکتزًٍیک ٍسارت جْبد کشبٍرسی هَرد ثحث ٍ ثزرسی قزار گزفت.

 )3مصوبات:
هَضَع

رديف

اقدام كٌٌدُ

ههلت پاسخ

هقزر گزدیذ ثب تَجِ ثِ آًکِ اعالػبت سبهبًِ قذین طذٍر پزٍاًِ
1

چزای هزتغ ،فبقذ کذ هلی داهذار است ٍ ثِ ّویي سجت هیتَاًذ
طحت اعالػبت آى ،هَرد تزدیذ ثَدُ ٍ اطالح آى هقزٍى ثِ

دفتز اهَر هزاتغ

طزفِ ًجبشذ اس کبًَرت آى طزف ًظز گزدد.
هقزر گزدیذ ثب اعالع رسبًی ػوَهی ٍ ثب شیَُ ّبی هٌبست ٍ در
1

سهبًی هشخض ثِ کلیِ داهذاراى اعالع رسبًی گزدیذُ ٍ هْلتی
دادُ شَد کِ السم است اعالػبت شخظی ٍ اعالػبت پبیِ پزٍاًِ

دفتز اهَر هزاتغ

چزای خَد را اس عزیق پٌجزُ ٍاحذ در سبهبًِ ثبرگذاری ًوبیٌذ.
هقزر گزدیذ تَسظ دفتز هزتغ ٍ در طَرت ًیبس ثب ّوکبری
استبًْب سبهبًِ توذیذ پزٍاًِ چزا هزتؼذار در پٌجزُ ٍاحذ خذهبت
الکتزًٍیک ٍسارت جْبد کشبٍرسی ٍ سبهبًِ شزکت پیوبًکبر آًبلیش
ٍ ثزرسی گزدد ٍ کلیِ اشکبالت ٍ اطالحبت ثب در ًظز گزفتي
9

اهکبى پزداخت الکتزًٍیکی ٍ ثٌذ 1 ٍ 1هظَثبت ایي طَرت
جلسِ ،استخزاج ٍ کتجب ثِ دفتز في آٍری اعالػبت ٍ ارتجبعبت
اػالم گزدد .ضوٌب اهکبى تجبدل اعالػبتی آًالیي ٍ آفالیي ثب
سبهبًِ پٌجزُ ٍاحذ ،در عزاحی هجذد سبهبًِ پیوبًکبر هزتغ
لحبظ گزدد.

دفتز اهَر هزاتغ

31/11/11
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هقزر گزدیذ دفتز في آٍری اعالػبت ٍ ارتجبعبت پس اس اخذ
آخزیي تغییزات ،جلسِ هشتزکی را ثیي کبرشٌبسبى فٌی سبسهبى،
ٍسارت جْبد ٍ پیوبًکبراى هزثَعِ تشکیل ٍ در هَرد ػولیبتی

1

دفتز في آٍری اعالػبت ٍ ارتجبعبت

شذى آخزیي تغییزات هَرد ًیبسّ ،وبٌّگی ّبی السم را ثِ ػول
آٍرد.

)1دستور جلسه بعدی-:

 )9تاریخ جلسه بعدی- :

)6حاضریه:
اهضا

رديف

ًام ًٍام خاًَادگي

سوت

1

آقاي حسي ًيك ًژاد

هعاٍى دفتر اهَر هراتع

2

آقاي حويدرضا عربي

سرپرست هعاًٍت فٌاٍري اطالعات ٍ ارتباطات

3

خاًن هژگاى احساًي

رئيس گرٍُ فاٍا ٍ هعواري اطالعات

4

خاًن سيدُ بهارُ يعقَب زادُ

كارشٌاس گرٍُ فاٍا ٍ هعواري اطالعات

 )7میهماوان:
رديف

ًام ًٍام خاًَادگي

سوت

1

آقاي هالًَرٍزي

هدير شركت خاًِ طراحاى

اهضا
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-

نام و امضاء دبير جلسه :

نام و امضاء ریيس جلسه :
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