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دارد
مًضًع  :ارسال صًرتجلسٍ شًراي َماَىگي مديزان معايوت

باسالم،
احتراماً ،به پیوست صورتجلسه مورخ  59/62/5شورای هماهنگی مدیران حوزه معاونت ،جهت اطالع و اقدام الزم
ارسال میگردد.

مصطفي كياكجًري
معاين بزوامٍ ريزي تًسعٍ مديزيت ي مىابع

صًرتجلسٍ شًراي َماَىگي مديزان معايوت بزوامٍ ريزي ،تًسعٍ مديزيت ي مىابع (اسفىد ماٌ )9315

شمارٌ جلسٍ5 :

ساعت جلسٍ10-12 :

تاريخ جلسٍ95/12/9 :

محل جلسٍ :معايوت بزوامٍ ریشی ،تًععٍ مذیزیت ي مىابع

حاضزيه جلسٍ  :آقایان کیاکجًری ،قىبزی ،مًدبی ،کًچ پیذٌ ،جمشیذیُا ،عزبی ،جعفزی ،دمايوذیَ ،اشمی ،تیماعی ،محمذی ،میزپًر ،صالحی ،فالح ،فاعممی ،عیمی
وضاد ،مُزگان
غائبيه جلسٍ:

خالصٍ مذاكزات:

بزرعی مًارد مزتبظ با حًسٌ معايوت بزوامٍ ریشی ،تًععٍ مذیزیت ي مىابع

مصًبات جلسٍ:

 .1مقزر گزدیذ دفتز بزوامٍ ریشی ،بًدجٍ ي َماَىگی عزحُا ي امًر مالی َشیىٍ َای مزبًط بٍ پذیزائی ،اعکانًَ ،اپیما ي غیزٌ کٍ در بزوامٍ َفتٍ
مىابع عبیعی بزوامٍ ریشی شذٌ اعت اس کل اعتبار معايوتُا ي دفاتز کغز ي در اختیار امًر اداری قزار گیزد.
 .2امًر اداری مًظف گزدیذ کٍ َشیىٍ َای مزبًط بٍ َفتٍ مىاب ع عبیعی در چُارچًب قًاویه ي مقزرات اوجام دَذ ي پزداخت َزگًوٍ کارت َذیٍ
در َفتٍ مىابع عبیعی جذاً خًدداری گزدد.
 .3قزارداد وزم افشار کارگشیىی تحت يب با شزکت َمتارایاوٍ مىعفذ گزدیذٌ ي مقزر گزدیذ دفتز امًر ادرای در عال  99احکمام کارکىمان عمتاد ي
اعتان را با ایه وزم افشار اوجام دَذ ي وزم افشار تحت داط پظ اس دَُا عال اس عیغتم حذف میگزدد.
 .4مقزر گزدیذ دفتز فىايری اعالعات ،ارتباعات ي تحًل اداری در عال  99در عیغتم اتًماعیىً پىجزٌ ای تحت عىًان مىابع اوغاوی بًجًد آيرد
کٍ کارکىان بتًاوىذ تمامی اعالعات شخصی خًد را اس جمیٍ آمًسػ ،ارسشیابی ،مزخصی ي مامًریت ي غیزي را مشاَذٌ ومایىذ.
 .5دفتز فىايری اعالعات ،ارتباعات ي تحًل اداری مًظف گزدیذ در عال  99تعمیزات کییٍ رایاوٍ َا را تًعظ ومایىذٌ شزکتُای مذکًر در عمتاد
عاسمان اوجام دَذ ي مکاوی ویش بذیه مىظً ر اختصاص دَذ ي َمچىیه رایاوٍ َائی کٍ در عاسمان مًرد اعتفادٌ قزار ومی گیزد پظ اس اعمیىان
اس عالمت آن با ايلًیت بٍ مىاعق محزيم ياگذار گزدد.
 .6مقزر گز دیذ اعالعات در خصًص تعذاد کامپیًتزَا ي پزیىتزَای عتاد ي اعتان در گشارػ دفتز مذکًر بٍ ريس گزدد ي آن تعذاد اس آوُمائی کمٍ
کارآئی السم را وذاروذ اس آمار مًجًدی حذف گزدوذ.
 .7مقزر گزدیذ معاين دفتز فىايری اعالعات ،ارتباعات ي تحًل اداری (آقای جعفزی) کٍ در پزيصٌ میی تزبیت ممذیزان يسارتخاومٍ شمزکت وممًد
اعت در جیغٍ بعذی شًرای َماَىگی معايوت با حضًر آقای مُىذط اعکىذری (مذیزکل حًسٌ ریاعت) گشارػ خًد را ارئٍ ومایذ.

