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هصىبات كويسيىى تنظين هقررات ارتباطات
جلسو شواره 37هىرخ 1711/9/1

دستىر کار جلسو
 -1ثطضسي گعاضش کويسيْى هيبًي حل اذتالف هْضْع قطاضزاز ثيي ضرطک هرربثطات
ايطاى ّ ضطک تؼبًّي اسالهي هجتورغ صرٌؼتي ضنسرٌجبى ( تبليرب ) زض اجرطا ثٌرس 3
هصْثبت جلسَ ضوبضٍ  44کويسيْى تٌظين هقطضات اضتجبعبت
 -2ثطضسي ّ تصْيت تؼطنَ ُب پيطرٌِبز ذرسهبت تلفري تبثر قبثرل اضا رَ زض زنربتط
ذسهبت اضتجبعي
 -3ثطضسي ّ تصْيت تؼطنَ پيطٌِبز ثطگعاض هطاسن ضًّوب ي توجطُب پستي
هصىبات جلسو :
 -1زض اضتجبط ثب ثٌس يک زستْض کبض جلسَ زض ذصْظ اسرتوبع گرعاضش ًوبيٌرسٍ کويسريْى(
اظ
آقب زکتط اذْاى) هصْثَ جلسَ ضوبضٍ  44کويسيْى تٌظرين هقرطضات اضتجبعربت  ,پر
اضا َ گعاضش هطربضاليَ ّ تْجرَ ثرَ اثؼربز هغطّحرَ زض گرعاضش ّ ًيرع اذرص هطرطّ ًظطيربت
هسئْليي ّ ًوبيٌسگبى ضطک هربثطات ايرطاى ّ ضرطک تؼربًّي هجتورغ ضنسرٌجبى (تبليرب)
هقطض ضس:
 -1-1ثب تْجَ ثَ ضضبي کبهل عطنيي ,کويتَ سرَ جبًجرَ زاّض هتطرلل اظزاّض عرطنيي
قطاضزاز ّ زاّض هطضي الغطنيي کرَ ثرب تْجرَ ثرَ تْانري عرطنيي هقرطض ضرس تْسرظ
کويسيْى تٌظين هقطضات اضتجبعبت هؼطني ضْز ,تطليل ّ ظطف هرست حرساک ط زّ
ُفتَ اظ تبضيد اثالؽ تصوين کويسيْى( )11/9/1ثَ کويسيْى هؼطني ًوبيٌس.
 -2-1کبض گطُّي هتطلل اظ ًوبيٌسگبى عطنيي قطاضزاز ضوي تطليل کويتَ ا هطتطک
,حساک ط ظطف هست سَ هبٍ اظ تبضيد اثالؽ تصوين کويسيْى (ً )11/9/1سرج ثرَ
الحبقيَ يب اصالحيَ قطاضزاز
تِيَ ّ تسّيي ضاُلبضُب الظم جِ اضا َ پيص ًْي
ّ ُوچٌي ريي عررط پيطررٌِبز ثررطا حررل ّ ضنررغ اذتالنرربت اقررسام ّ ًتيجررَ ضا ثررَ
کويسيْى گعاضش ًوبيٌس.
 -2زض اضتجبط ثب ثٌس زّ زستْضکبض جلسَ زض ذصْظ تؼطنَ ُب پيطٌِبز ذسهبت تلفي
اظ ثحث ّ تجبزل ًظط ,تصوين گيط
تبث قبثل اضا َ زض زنبتطذسهبت اضتجبعي ,کويسيْى پ
زض ايي ثبضٍ ضا ثَ جلسَ ثؼس هْکْل کطز.
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 -3زض ذصررْظ ثٌررس سررَ زسررتْضکبض جلسررَ هْضررْع تؼطنررَ پيطررٌِبز ثطگررعاض هطاسررن
اظ ثحرث ّ تجربزل ًظرط  ,تؼطنرَ ثطگرعاض هطاسرن
ضًّوب ي توجطُب پستي ,کويسيْى پ
ضًّوبيي توجط ُب پستي ضا زٍ هيليْى ( )14/444/444ضيبل ثَ ضط ظيرط تؼيريي ّ تصرْيت
ًوْز.سبيط ُعيٌَ ُب ًظيط پصيطايي ,ايبة ّ شُبة ّ  ...ثط ػِسٍ زضذْاسر کٌٌرسٍ ضًّوربيي
اس .
ًبم سطّي
تؼطيف

کبضثطز
هحسّزٍ
جغطانيبيي اضا َ
ذسه
هعايب ّ قبثلي
سطّي

تؼِسات ّ
العاهبت

ضًّوبيي توجطُب پستي
اظ هطاسن ًرستيي ضّظ اًتطبض
ػجبضت اس
توجطُب پستي ثب حضْض هسئْليي هحتطم کطْض
ّ هتْليبى هطثْط کَ عي آى توجط چبپ ضسٍ ثب
هِط هرصْظ ,اثغبل ّ ثَ جطيبى پستي گصاضزٍ
هي ضْز.
ُب
ّ هبًسگبض ّقبيغ تبضيري ,هٌبسج
تج
هلي  ,هصُجي  ,نطٌُگي  ,اجتوبػي ّ ....
سطاسط کطْض
هؼطني توجطُب هٌتطط ضسٍ اظ عطيي ضسبًَ
ُب هلي ّ هٌغقَ ا
اضتقبئ جبيگبٍ ّ اُوي توجطُب پستي ّ
هْضْػبت آى
اًجبم تجليغبت گستطزٍ سبظهبى ُب  ,ضطک ُب
توجط
هتقبضي ثب سطّي
کست زضآهس
هغبثي زستْضالؼول ّ تفبُن ًبهَ هطثْعَ
اًجبم ُوبٌُگي ُب الظم ثب سبظهبى ُب
هتقبضي

ظيطسبذ ُب
هْضز ًيبظ
تؼطنَ

هجلؾ ثطگعاض هطاسن ضًّوبيي زٍ هيليْى (
 ) 14/444/444ضيبل
----------------------------------------
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