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 -1دستور جلسه :
 .1اخثاس التصادی استاى
 .2گضاسشی اص هصَتات جلسات لثلی شَسا
 .3گضاسش وویتِ تلفیك اص هَاًغ ٍ هشىالت تسْیالت تاًىی
 .4گضاسش تخشی اص لَاًیي صائذ ٍ هشىل داس دس ساستای سفغ هَاًغ وسة ٍ واس
 .5تصَیة جذٍل  3هاِّ جلسات شَسای گفت ٍ گَ
 -2مصوبات :
 2.1پیگیری مصوبات
 21.1.تِ هٌظَس اجشایی ًوَدى تٌذ  5اص هصَتات جلسِ  33/02/06هثٌی تش ادغام پاسن ٍ شْشن صٌؼتی لیا  ،همشس گشدیذ
ششوت شْشن ّای صٌؼتی استاى تؼٌَاى هتَلی اهش تا ّوىاسی استاًذاسی  ،اداسُ ول صٌؼت  ،هؼذى ٍ تجاست ٍ حفاظت هحیط
صیست استاى ضوي ششٍع گام اٍل ػولیات اجشایی ادغام ( شاهل ایجاد خیاتاى استثاطی تیي پاسن ٍ شْشن  ،ایجاد ساختواى
ًگْثاًی پاسن صٌؼتی لیا  ،آسفالت تلَاس اصلی پاسن لیا ٍ پیگیشی گاص سساًی پاسن لیا ) ّضیٌِ ّای هشتَط تِ ّش هشحلِ سا تا
هشاسوت ٍاحذّای صٌؼتی هستمش دس پاسن لیا تاهیي ًوایذ.
 21.12همشس گشدیذ پیشٍ هصَتِ صحي شَسا هَسخ  33/02/27تخشی اص لَاًیي هضاحن ٍ هشىل داس ٍ ّوچٌیي هشىالت
تسْیالت هالی تْیِ شذُ دس شَسا دس اختیاس دفتش استاًذاس جْت اسسال تِ هشاجغ ریصالح اسسال شَد.
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 2.2اصل مصوبات مورخ :33/03/31
مصوبات

رديف

2222.

همشس گشدیذ ساصهاى هذیشیت پسواًذ شْشداسی تا ششوت ّای خذهاتی شْشن صٌؼتی تِ ًیاتت اص ٍاحذّای صٌؼتی
هستمش دس آى شْشن دس خصَص حول ٍ دفي صتالِ ّای واسخاًجات لشاسداد ولی هٌؼمذ ًوایذ.

مسئول

آلای یَسف صادگاى

همشس گشدیذ شَسای ّواٌّگی تاًه ّای استاى ًسثت تِ تشىیل جلسِ ٍ تشسسی هشىالت هطشح شذُ دس صحي
22222

ششویي جلسِ شَسا  ،الذام ٍ ًتایج سا تصَست وتثی تِ دتیشخاًِ شَسا جْت اسائِ گضاسش دس جلسِ آتی اسائِ ًوایٌذ .

هؼاًٍت تشًاهِ سیضی

ًظاست ایي اهش تا هؼاًٍت تشًاهِ سیضی استاًذاسی هی تاشٌذ.
همشس گشدیذ دفتش اهَس شْشی ٍ شَساّا ًسثت تِ تؼییي ٍ تىلیف هالىیت ٍ ساهاًذّی هىاى لثلی دفي صتالِ دس
2222.

شْشن صٌؼتی لیا ٍ ًیض هىاى یاتی دفي صتالِ ّای تیواسستاًی ٍ پسواًذّای صٌؼتی تا هشاسوت اداسُ ول هٌاتغ

هذیشول اهَس شْشی

طثیؼی  ،شْشداسی لضٍیي  ،اداسُ ول حفاظت هحیط صیست ٍ ششوت شْشن ّای صٌؼتی الذام ًوایذ .
همشس گشدیذ هثاًی لاًًَی ٍ ساصواسّای اجشایی ٍ لاتلیت ّای استاى دس خصَص ایجاد تٌذس خشه ٍ طشح ّای
پیشٌْادی هتماضیاى غیش دٍلتی تَسط دتیشخاًِ جوؼثٌذی ٍ دس واسگشٍّی هتشىل اص هؼاًٍت تشًاهِ سیضی ٍ اشتغال
2222.

 ،هؼاًٍت اهَس ػوشاًی استاًذاسی  ،اداسُ ول ساُ ٍ شْشساصی  ،اداسُ ول اهَس التصاد ٍ داسایی  ،ششوت آب هٌطمِ

هؼاًٍت تشًاهِ سیضی
هؼاًٍت ػوشاًی استاًذاسی

ای لضٍیي  ،ششوت تشق هٌطمِ ای  ،ششوت گاص  ،ساصهاى جْادوشاٍسصی  ،اداسُ ول هٌاتغ طثیؼی تشسسی ٍ ًتیجِ
تِ شَسای گفت ٍ گَ اسائِ گشدد.
2222.

همشس گشدیذ اخز هجَصّای لاًًَی جْت ایجاد هٌطمِ ٍیژُ التصادی تِ طَس ٍیژُ تَسط ششوت شْشن ّای

هؼاًٍت تشًاهِ سیضی

صٌؼتی ٍ هؼاًٍت تشًاهِ سیضی استاًذاسی پیگیشی ٍ ًتیجِ پیششفت واس دس جلسات آتی شَسای گفت ٍ گَ اسائِ

ششوت شْشن ّای

گشدد

صٌؼتی
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