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– تصمیمات متخذه39/27/72:
مصوبات

رديف

همطض گطزیس زثیطذبًِ ضَضا لیست لَاًیي هعاحن ،هَاظی ٍ ظائس ضا ثب اصالحبت ًْبیی ،حساکثط تب
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مسئول

زثیطذبًِ ضَضا

تبضید  23/02/22زض اذتیبض هجوغ ًوبیٌسگبى هحتطم استبى لطاض زّس ٍ گعاضش الساهبت اًجبم
ضسُ زض جلسبت ثؼسی ضَضا تَسط ًوبیٌسگبى هحتطم هجلس ضَضای اسالهی اضائِ گطزز.

سررسيد

23/02/22
ًوبیٌسگبى هجلس

پیطٍ هصَثِ چْبضهیي جلسِ ضَضای گفت ٍ گَ هَضخ  23/02/06زض ضاستبی اًسساز هسیط
ػجَضی ترلیِ ظثبلِ ضْطن صٌؼتی لیب همطض گطزیس کبضگطٍّی ثب حضَض هسیطػبهل ضطکت
ضْطن ّبی صٌؼتی استبى ،هسیطکل حفبظت هحیط ظیست استبى ،هؼبًٍت ذسهبت ضْطی
ضْطزاضی لعٍیي ً ،وبیٌسُ ضطکت ذسهبتی ضْطن صٌؼتی لیب (آلبی یَسف ظازگبى ) ٍ ًوبیٌسُ
هؼبًٍت ثطًبهِ ضیعی استبًساضی ( آلبی ظکی ظازُ) ٍ ضْطزاضی ّبی تبثؼِ ثِ ضیبست هسیطکل
اهَض ضْطی استبًساضی ( آلبی ظاّس پَض) تطکیل ٍ ًسجت ثِ هَاضز شیل پیگیطی ٍ الساهبت
اًجبم ضسُ ضا ثِ استبًساض هحتطم ٍ صحي ضَضا تب حصَل ًتیجِ ًْبیی ثطَض هطتت ٍ هٌظن
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گعاضش ًوبیٌس.

هسیطکل اهَض
ضْطی استبًساضی

 -1اًسساز لطؼی ٍ ػسم ترلیِ ظثبلِ ٍ ًربلِ سبذتوبًی تحت ّیچ ضطایطی زض ضْطن
صٌؼتی لیب
 -2تؼییي تکلیف هبلکیت ظهیي فؼلی هحل ترلیِ ظثبلِ
 -3تؼییي هحل جسیس ثطای ترلیِ ًربلِ سبذتوبًی ثِ ًحَی کِ ّیچ گًَِ هعاحوتی
ثطای هٌبطك هسکًَی ضْطی ٍ ضٍستبیی ایجبز ًٌوبیس
 -4هسیطیت اهحب ظثبلِ ثیوبضستبًی ٍ ظثبلِ ّبی ذبظ ٍاحسّبی تَلیسی
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همطض گطزیس تب ظهبى اثالؽ هصَثِ ّیئت هحتطم ٍظیطاى زض ذصَظ تطکیل کویتِ حوبیت اظ
تَلیس ،جْت حل ٍ فصل هطکالت ٍاحسّبی تَلیسی ،کویتِ هصکَض ثصَضت استبًی ثِ ضیبست
هؼبًٍت هحتطم ثطًبهِ ضیعی استبًساضی ٍ زثیطی اتبق ثبظضگبًی تطکیل گطزز.
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ضوٌبً همطض گطزیس زضذَاستْبی هططٍحِ اظ جبًت ٍاحسّبی تَلیسی اظ ططیك زستگبُ ّبی

هؼبًٍت ثطًبهِ
ضیعی استبًساضی

اجطایی صٌؼت ،هؼسى ٍ تجبضت ٍ جْبزکطبٍضظی ثطضسی ٍ ثؼس اظ اٍلَیت ثٌسی ثِ کویتِ تلفیك

اتبق ثبظضگبًی

ضَضای گفت ٍ گَ اضجبع گطزز .زض صَضت تصَیت هَضَػبت زض کویتِ تلفیك ،هصَثِ ّبی

لعٍیي

ــــ

هصکَض زض حکن هصَثِ ضَضا ثَزُ ٍ الظم االجطا است  .گعاضش الساهبت اًجبم ضسُ ثصَضت
هبّیبًِ زض صحي ضَضا اضائِ ذَاّس ضس.
هَضَع زستَض جلسِ زض ذصَظ لیوت گصاضی سجَس زض استبى تَسط زثیط جلسِ هططح ٍ
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ثب تَجِ ثِ اظْبضات آلبی زکتط صفطی هجٌی ثط تصَیت هَضَع ظطف چٌس ضٍظ آیٌسُ زض ستبز

سبظهبى

تٌظین ثبظاض کطَض  ،پیطٌْبز ضا ثطَض هَلت اظ زستَض کبض ذبضج ٍ همطض گطزیس گعاضش آى

جْبزکطبٍضظی

23/03/31

حساکثط تب جلسِ آتی ضَضا تَسط ایطبى ثِ زثیطذبًِ اضائِ گطزز.
ثب ػٌبیت ثِ گعاضش ضئیس کویتِ ثبظضگبًی اظ الساهبت اًجبم ضسُ ثطای تَسؼِ تَلیس ٍ صبزضات
کطوص ٍ پیطٌْبز تطکیل کبضگطٍُ ترصصی کطوص ظیط پَضص کویتِ هصکَض همطض گطزیس:
هسل پیطٌْبزی زثیط ضَضا ثطای کبضگطٍُ ترصصی کطوص ثطاثط هفبز پیَست ایي جلسِ  ،ثِ
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تبئیس حبضطیي ضسیس ٍ اػضبی پیطٌْبزی کبضگطٍُ ًیع ثب تبئیس استبًساض هحتطم اًتربة گطزیسًس.

کویتِ ثبظضگبًی

ـــ

ضوٌبً همطض گطزیس هطبثِ هسل هصکَض  ،تَسط زثیطذبًِ ضَضا ٍ ثب ّوکبضی هسئَلیي شیطثط
زٍلتی ٍ ثرص ذصَصی هطتجط ًسجت ثِ تطکیل کبضگطٍُ ترصصی سبیط هحصَالت هْن ٍ
تبثیطگصاض استبى ضبهل :پستِ ،ظػفطاى ،ظیتَى ،فٌسق ،ظغبل اذتِ ٍ  ....السام گطزز.
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