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تصمیمات متخذه مورخ :39/10/10
رديف

مصوبات

مسئول

1

همشس گشدیذ ظشف هذت یکواُ صهیي سایت هحوذآباد آهادُ ٍ بِ ضشکت هجشی تحَیل گشدد .
ضْشداسی ًسبت بِ تحَیل ٍعمذ لشاسداد با بخص خصَصی هَسد تائیذ اداسُ کل حفاظت هذیشکل اهَس ضْشی
هحیط صیست الذام ًوَدُ ٍ حذاکثش ظشف هذت یکواُ ًسبت بِ پزیشش پسواًذّای صٌعتی  /ضْشداسی لضٍیي
استاى الذاهات الصم هبزٍل گشدد .

2

همشس گشدیذ دس خصَظ ضشکت آبگیٌِ  ،اداسُ گاص ٍ بشق ًسبت بِ تفکیک کٌتَس ضشکت دیذُ
پشداص اص ضشکت آبگیٌِ الذام ًوایذ .

اداسُ گاص /
اداسُ بشق

3

همشس گشدیذ کِ بستِ پیطٌْادی ضَسا اص طشیك فشهاًذاسی البشص ٍ با ّوکاسی دبیشخاًِ ضَسای
گفت ٍ گَ بِ هذیشیت ضشکت آبگیٌِ ابالغ ٍ اٍ سا هلضم بِ اجشای پیطٌْادات ًوایذ .

فشهاًذاسی
دبیشخاًِ ضَسا

4

همشس گشدیذ با یک بشًاهِ سیضی هذٍى ٍاحذّای هطکل داس سا ضٌاسایی ٍ با بشسسی ٍ اسائِ
ساّکاس اص بحشاًی ضذى ٍضعیت آًْا جلَگیشی ضَد .

هعاًٍت بشًاهِ سیضی

5

همشس گشدیذ با تَجِ بِ هساعذت ٍ ّوکاسی اداسُ کل استاًذاسد لضٍیي دس خصَظ صذٍس هجَص
استفادُ لفاف ّای لذیوی ضشکت چیپس فشصاد  ،اهکاى دسیافت جذیذ پشٍاًِ استاًذاسد فشاّن
گشدیذ .

اداسُ استاًذاسد

6

همشس گشدیذ دس خصَظ پٌجشُ ٍاحذ تجاسی استاى دبیشخاًِ ضَسا طی ًاهِ ای بِ ضَسای گفت
ٍ گَی هشکضی تفَیض اختیاس ساصهاى ّای ریشبط سا دس جْت اجشایی ضذى آى دس استاى
دسخَاست ًوایذ .

کویتِ باصسگاًی

7

دس هَسد پسواًذّای پضضکی ٍ بیواسستاًی دسهاًگاّْا ٍ هطب ّا بشسسیْای الصم صَست گشفتِ
ٍ ًسبت بِ ساهاًذّی آى تَسط سیاست داًطگاُ علَم پضضکی الذام ٍ گضاسش آى سا بِ
دبیشخاًِ ضَسا اعالم ًوایٌذ .

سیاست داًطگاُ
علَم پضضکی
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