گسارشي از تفاهم نامه منعقده با شرکت دیجي کاال(نوآوران فن آوازه)

هَضَع جلسِ :اجزایی ًوَزى هفاز تفاّن ًاهِ ضوارُ  74468هَرخ 99/5/1
تارید 99/10/8 :
تعاًٍيْا

رئيس جلسِ :آقای هيزباقزی رئيس ازارُ تَسعِ

هکاى جلسِ :ذياباى گاًسی جٌَبی-کَچِ -21پالک 28
ساعت ضزٍع10/30 :صبح

ساعت پایاى12/30 :

حاضزیي : :آقایاى :سيس عبساهلل هيزباقزی( رئيس ازارُ تَسعِ تعاًٍيْا) -استاى تْزاى) -عليزضا عباسپَر(کارضٌاس ازارُ تَسعِ تعاًٍيْا)-افطيي ذاکی(هسیز
پزٍصُ کارآفزیٌی رٍستایی ضزکت زیجی کاال)-ذاًن باراى رضایی(کارضٌاس جذب آهَسش فزٍضٌسگاى)

ضزح جلسِ :زر ابتسا پس اس رسويت جلسِ آقای هيزباقزی تَضيحاتی را زر ذصَظ اّساف تفاّن ًاهِ هٌعقسُ بِ ضوارُ 74468
هَرخ  ٍ 99/5/1آهازگی ایي ازارُ کل زر راستای ّوکاری فيوابيي زر استاى تْزاى ارائِ ًوَزًس ّوچٌيي زر ازاهِ اظْار زاضتٌس
زاهٌِ گستزش تعاًٍيْای استاى تْزاى با بيص اس  18000تعاًٍی ثبت ضسُ بسيار گستززُ ٍ با تٌَع هحصَالت ٍسيع هيباضس کِ
حتی بسياری اس تعاًٍيْای استاى زر هحسٍزُ رٍستاّا زر حال فعاليت ٍ تَليس هحصَالت هيباضٌس ٍ با تَجِ بِ ایٌکِ اکثز ضزکتْای
تعاًٍی بزای فزٍش هحصَالت ذَز هطکل زارًس لذا ظزفيتْا ٍ اهکاًات هَجَز زیجی کاال هيتَاًس راّگطای فزٍش هحصَالت
تعاًٍيْا باضس ٍ با تَجِ بِ ضيَع ٍیزٍس کزًٍا کِ باعث گززیسُ هززم بيطتز بِ سوت ذزیس هحصَالت هَرز ًياس ذَز اس طزیق
هجاسی رٍی بياٍرًس بٌابزایي اهکاى استفازُ اس اهکاًات ضزکت زیجی کاال جْت عزضِ فزٍش کاالّای تَليسی تعاًٍيْا اس جولِ
صٌایع زستی  ،فزش  ،عسل  ،ذطکبار ٍ  ....بسيار هطلَب ذَاّس بَز .زر ازاهِ آقای ذاکی زر ذصَظ ساذتار ضزکت زیجی کاال ٍ
گستزش ذسهات ایي ضزکت زر سطح کل کطَر تَضيحاتی ارائِ ًوَزًس ٍ یازآٍر ضسًس کِ بزگشاری جلسِ زر سطح استاى تْزاى
اهکاى ضٌاسایی ًقاط ضعف ٍ قَت ضزکت بسيار اثزبرص ذَاّس بَز ٍ آهازگی ضزکت زیجی کاال را جْت آهَسش(بِ صَرت
هجاسی ٍ حضَری) ٍ ًحَُ ٍرٍز اتحازیِ ّا ٍ تعاًٍيْا بِ باسار ایي ضزکت را اعالم ًوَزًس .زر ازاهِ با تَجِ بِ ایٌکِ ضزکت زیجی
کاال اس تارید  4بْوي لغایت  7بْوي کوپيي فزٍش هحصَالت ذَرزًی را زر بزًاهِ ّای آتی ذَز زارز پيطٌْاز گززیس جلسات
آهَسش (ٍبيٌار) ٍ هعزفی ضزکت بِ برص تعاٍى ابتسا بِ صَرت حضَری زر یکی اس ضْزستاًْای استاى با ّواٌّگی ٍ زعَت ازارُ
کل تعاٍى،کار ٍ رفاُ اجتواعی استاى تْزاى ٍ زرصَرت اهکاى با تاهيي هکاى ّوایص یا تاهيي هالی اجارُ هکاى ّوایص تا قبل اس
پایاى زی هاُ بزگشار ًوایس.
ردیف
-1
-2
-3

ضزح پيطٌْازات :
هقزر گززیس جلسِ ّواٌّگی زٍطزف بِ صَرت هستوز بزگشار گززز.
هقزر گززیس با ّواٌّگی زٍ طزف اقساهات السم جْت بزگشاری ٍبيٌار زر یکی اس ضْزستاًْای هستعس استاى تْزاى بعول آیس.
هقزر گززیس ایي ازارُ کل با ّوکاری کليِ ازارات تابعِ ًسبت بِ ّواٌّگی ٍ هعزفی اتحازیِ ّا ٍ تعاًٍيْا تحت پَضص بِ ضزکت زیجی کاال
اقساهات السم را بعول آٍرز .

