
اص کالم  تا تالٍت آیاتی چٌذ 15/8/1400هَسخ غثح   6330ساػت ػادی تػَست  هیثذ لسِ ضَسای اسالهی ضْشجسَهیي ٍ تیست

، ضْشداس هحتشم ، آقای فاتحی، هحوذسضا ًػیشی پَس، آقای هٌتظشی اص ضْشداسی ٍ آقای دضتی  اػضاءکلیِ حضَستا  ا... هجیذ ٍ

ًظش ضذ. تخطی اص دسخَاست ّای  کِ دس خػَظ هسائل فاضالب ضْشی تحث ٍ تثادلسئیس اداسُ آب ٍ فاضالب هیثذ تَدًذ 

 اػضای ضَسا اص اداسُ آتفا تِ ضشح ریل تَد.

اص  . حفاسی ّایی کِ دس گزضتِ غَست گشفتِ است هشهت ضَد. چشا قسوت ّای صیادیضَد آتشساًی تِ حشین ضْشتا تذتیش آتفا حل

ضَد. ضشکتی کِ هجشی فاضالب ضْشی است تِ تؼْذات اجتواػی خَد پایثٌذ تاضذ. ذیِ فاضالب ضْشی تِ ضثکِ ٍغل ًوی یضْ

ایي کاس اًجام ضَداص  دَتخطی اص آب فاضالب ضْشی تِ آتیاسی فضای سثض ضْشداسی اختػاظ یاتذ ساُ حل ایٌکِ چگًَِ هی ض

. تطکیل کاسگشٍّی تا پشداخت ضَد  فاضالب اػالم ضَد. تذّی ضشکت کشخِ تاتت  خذهات خساست آسفالت ٍ سَی آب

پیص اص هشهت یا اغالح یک هؼثش صیشساختْا ی الصم اجشا ضَد ٍ ًاّواٌّگی  تیي ایي اداسُ ّا  یحضَس ًوایٌذگاى اداسُ ّای حفاس

تِ خاعش تشقشاسی اًطؼاب اص هطتشک اًؼام گشفتِ هی دس تؼضی اص ًقاط اص تتي استفادُ هی ضَد. چشا  ًثاضذ. چشا تِ جای آسفالت

استفادُ اص آب حاغل اص تػفیِ خاًِ جٌة هسکي هْش تشای آتیاسی فضای سثض ضْشداسی پشداخت ضَد.تا هشهت آسفالت ضَد. 

تخشیة ضذُ تِ ػْذُ ضْشداسی تاضذ.دس پایاى هقشسضذ کویتِ هطتشکی تا حضَس اػضایی اص ضَسا ، ضْشداسی ٍ آتفا تشای ّوفکشی 

  ٍ تشسسی هسائل هشتثظ تطکیل ضَد.

اص جولِ تْیِ ساصکاسی هطخع تاتت پیگیشی 3اداهِ جلسِ اػضای ضَسا ًسثت تِ تیاى ًظشات خَد هغالثی سا ػٌَاى ًوَدًذ دس

دس سفش سئیس جوَْس  دتا حػَل ًتیجِ .  تؼییي اٍلَیتْایی کِ الصم استضَهغالة هختلفی اص جاًة ضَسا تِ ضْشداسی اسسال هی 

پیگیشی ،تؼَیض ٍ هشهت تاتلَّای هؼاتش -است ضَد.احیا ٍ اداهِ کاس کویتِ ًاهگزاسیاص جاًة ضَسا ٍ ضْشداسی دسخَ تِ استاى

دس ضْشداسی اص ّن اکٌَى. پیگیشی اجشایی ضذى  ایجاد کویتِ تسْیالت ًَسٍصی -ات قثلی کویتِ ًاهگزاسی.ػَتاجشایی ضذى هَغث

شٍّای ضْشداسی . ضشٍع تِ کاس چٌذ گشٍُ تشای دسخَاستْایی کِ دس هالقات ػوَهی هشدم دس هساجذ هقشس هی ضَد.ساهاًذّی ًی

ٍ... تقَیت ٍاحذ اهالک. سًٍذ آصادساصی ّا عی یک تشًاهِ  سفغ ػیثْای خشد دس سغح ضْش اص قثیل هَصاییک، هشهت، دسیچِ

 هذٍى تاضذ.

تِ سشای ( سیال 000/000/250دس خػَظ هساػذت تِ هثلغ ) 11/8/1400هَسخ  18524َاست هجَص ضْشداسی تِ ضواسُ دسخ-1

دس جلسِ هغشح ٍ تِ تػَیة سسیذ. دس ضوي ایي هثلغ اص هحل ّضیٌِ ّای  صیلَ ضْشستاى هیثذ جْت آهَصش صیلَتافی ضْشًٍذاى

 آهَصضی ضْشًٍذاى 

 ( قاتل پشداخت است.521200)سدیف 

 تا رکشغلَات تِ پایاى سسیذ.  10جلسِ ساس ساػت 
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 هحوذ کاظن غثاغی

  سًٍَضت تشاتشاغل است.


