
اص والم  تا تالٍت آیاتی چٌذ 17/8/1400هَسخ   15:30فَق الؼادُ ساػتتػَست  هیثذ لسِ ضَسای اسالهی ضْشج پٌجویيٍ تیست

 اوثشیت اػضای ضَسا تطىیل ٍ هَاسد صیش هَسد تشسسی لشاس گشفت. حضَستا  ا... هجیذ ٍ

تِ هٌظَس تشًاهِ سیضی تَسط هذیشػاهل ساصهاى  ًطاًیهمشسضذ اهىاًات ، تجْیضات ٍ ولیِ ًیاصهٌذی ّای هؼٌَی ٍ حمیمی آتص -1

 آتص ًطاًی )آلای تاتائیاى( دس اسشع ٍلت تِ ضَسا اسسال ضَد ٍ تش اساس اٍلَیت ثثت تِ تْیِ  فشم آًْا الذاهات الصم اًجام ضَد.

سب ّای آتص ًطاًی تستِ ٍ هىاى تِ اجثاس تِ دلیل ووثَد ًیشٍ تایذ د 2ٍ3تا تَجِ تِ ایٌىِ دس هَالغ حادثِ ، آتص ًطاًی ّای  -2

 الذاهات الصم اص طشف ضْشدای اًجام ضَد. آتص ًطاًی یخالی اص ًفشی ضَد ٍ همشسضذ دس جْت جثشاى ووثَد ًیشٍ

دس سشلَحِ واس لشاس گیشد ٍ پس اص  همشسضذ وِ تِ دلیل افضایص ایوٌی هٌاصل هسىًَی ٍ ضْشی ٍ آهَصضی یه ًفش واسضٌاس -3

ًطاًی ٍ ایوٌی دس خػَظ ساختواى ّا ٍ گشفتي حك الضحوِ آى تِ حساب ضْشداسی یا دسج دس تؼشفِ  آى اخز تاییذیِ آتص

 ػَاسؼ سال آیٌذُ ضشٍسی ٍ الصم تاضذ.

ذیشػاهل ساصهاى همذهات آى سا هدس ایي جلسِ تِ آهَصش ٍ افضایص سطح ػلوی ٍ ػولی پشسٌل آتص ًطاًی تاویذ ضذُ وِ  -4

 فشاّن آٍسد.

دس ساستای آهَصش ضْشًٍذی همشسضذ تِ پیطٌْاد ساخت پاسن آهَصضی آتص ًطاًی ٍ پاسن آهَصش تشافیه دس ایي جلسِ  -5

 دس ضْش الذام ضَد، پیطٌْاد آى ٍ پیگیشی هشتَطِ اص سَی هذیشػاهل آتص ًطاًی اًجام ضَد.

 گشفتِ ضَد.دس سدیف خاظ تشای آى دس ًظش  همشسضذ پس اص تشداضت ٍ اػالم ًیاصآتص ًطاًی تَدجِ اختػاغی-6

 ٍ اهىاًات سفغ اٍلات فشاغت پشسٌل آتص ًطاًی اص سَی ساصهاى فشاّن ضَد. ىهمشسضذ ٍسصش ٍ تؼشیف صها -7

 دس خػَظ ساهاًذّی ٍ تمَیت وویتِ ػوشاى ضْشداسی تاویذوِ سسیذگی دس اسشع ٍلت تِ اًجام تشسذ.-8

ی اص سَی ضْشداسی ٍ اهالن دس ایي ذَاجِ ضذُ الذام جتا هطىل ه 2تا تَجِ تِ ایٌىِ هالىیت ساختواى آتص ًطاًی ضواسُ -9

 خػَظ اًجام ضَد.

همشسضذ تا تَجِ تِ ایٌىِ پشاوٌذگی ایستگاّْای آتص ًطاًی وِ خالت استاًذاسد ًذاسد ٍ تش اساس هطالؼات اًجام ضذُ دس ضْش -10

ث ساختواى آتص هطاًی دس هحذٍدُ ضْش ایستگاُ ٍ دس ضْشن غٌؼتی تِ یه ایستگاُ ًیاص داسم.هطالؼِ تطخیع هىاى احذا 3تِ 

سَی ضْشداسییا استفادُ اص پتاًسیل هیثذ تِ اًجام تشسذ ٍ پس اص آى ًسثت تِ تاهیي صهیي ٍ تْیِ ًمطِ ٍ تاهیي اػتثاسات ساخت اص 

 خیشی اًجام ضَد .

هسىًَی ضْش اصسَی ضْشداس  هٌاصل ًْای ضْشی همذهات تیوِ حَادثاهمشسضذ تِ هٌظَس تاهیي ایوٌی هٌاصل هسىًَی ٍ ساختو -11

 تاهیي اػتثاس ٍ اًجام ضَد.

تا تَجِ تِ ّواٌّگی تیطتش داخلی ٍ تاالتشدى ضشیة ویفیت خذهات آتص ًطاًی دس جْت تْیِ یا استفادُ اص ًشم افضاسّای  -12

 اًی الذام جذی غَست گیشد.طٌیَتشی یا اپلیىیطي ّای خذهات آتطواهپ

ضْشداسی دس خػَظ پشداخت خساست پالن ثثتی تِ  27/7/1400هَسخ  17220ضواسُ دسخَاست هجَص ضْشداسی تِ  -13

تِ هالىیت آلای  26/7/1400هَسخ  17049یضد دس جلسِ هطشح ٍ تا تَجِ تِ تَافمٌاهِ ضواسُ  21تخص  8377فشػی  1ضواسُ 

ٍ آصادگاى ٍالغ گشدیذُ ٍ تالی  یطیهتشهشتغ وِ دس هسیش تماطغ خیاتاًْای ضْیذ دسٍ 06/8هحوذّاضن حاجی دُ آتادی تِ هساحت 



(سیال تَدُ وِ همشس گشدیذ تاتت اًتمال هتشاط  000/200/761تغ هی تاضذ، خساسات ٍاسدُ تِ اسصش )شهتشه 62/38هاًذُ پالن 

ٍ تِ هػالح اسائِ ًوایذدس جلسِ هطشح 1400هشتَطِ تِ ًام ضْشداسی هیثذ، ضْشداسی هؼادل هثلغ هزوَس خذهات ضٌاٍستِ ًشخ سال 

دس ضوي ّضیٌِ هشٍتطِ اص سدیف طشح توله اساضی ٍ اهالن هَسد ًیاص اجشای تَسؼِ ٍ ػوشاى ضْشی تا تِ تػَیة سسیذ.

واى 23/6/1400هَسخ  14334ص ضواسُ َپشداخت ٍ وسشی اػتثاس هَسد ًیاص دس هتون تَدجِ پاداس خَاّذضذ.دس ضوي هج10206وذ

  لن یىي تلمی هی گشدد.

ضْشداسی دس خػَظ پشداخت خساست سِ داًگ اص ضص 1/8/1400هَسخ  17683اسی تِ ضواسُ دسخَاست هجَص ضْشد -14

تِ هالىیت 29/7/1400هَسخ  17487یضد دس جلسِ هطشح ٍ تاتَجِ تِ تَافمٌاهِ ضواسُ  22تخص  1629داًگ پالن ثثتی تِ ضواسُ 

صیتَى ٍالغ ضذُ ٍ تالیواًذُ ًیض ًذاسد خساست  هتشهشتغ وِ دسهسیش تلَاس 210ٍسثِ ضادسٍاى اوثش صاسػی هحوَدآتادی تِ هساحت

( سیال تَدُ وِ همشسضذ تاتت اًتمال هتشاطهشتَطِ تِ ًام ضْشداسی هیثذ ، ضْشداسی هثلغ هزوَس سا 000/000/300/6دُ تِ اسصش )اسٍس

ای تَسؼِ ٍ شاص اجیٌِ هشتَطِ اص سدیف طشح توله اساضی  ٍ اهالن هَسد ًیضدس سِ لسط تِ هالىیي پشداخت ًوایذ. دس ضوي ّ

 ( پشداخت ٍ وسشی اػتثاس دس هتون تَدجِ پاداس خَادضذ.10206تا وذ) ػوشاى ضْشی

ضْشداسی دس خػَظ تشگضاسی هٌالػِ ػوَهی پشٍطُ پیادُ  5/8/1400هَسخ  18055دسخَاست هجَص ضْشداسی تِ ضواسُ  -15

طشح ٍ هػَب ضذ. ّضیٌِ اجشای پشٍطُ اص هحل طشح ( سیال دس جلسِ ه000/000/110/6سٍساصی خیاتاى غذیش ضْیذیِ تِ هثلغ)

 ( تاهیي هی گشدد.40106جذٍگزاسی ٍ آسفالت هؼاتش )سدیف،صیشساصی 

حیِ هجَص خساستی تِ ضواسُ  پالوْای التا هَضَع اغ3/8/1400هَسخ  17752دسخَاست هجَص ضْشداسی تِ ضواسُ -16

دس هتشهشتغ اص پالن فَق  325ی هحوذػلی صاسع وِ الآتِ ٍوالت  یضد تِ هالىیت ٍسثِ اتَالحسي صاسع 21تخص  6182ٍ6183ثثتی

هسیش تِ ًام ضْشداسی هتشهشتغ تالیواًذُ داسد . همشسضذ تاتت اًتمال هتشاط دس 200هسیش تماطغ خیاتاًْای حائشی ٍ هطْشی لشاس گشفتِ  ٍ

پشداخت ًوایذٍ ّوچٌیي هؼادل هثلغ  ىیي واسساصی ٍلات ٍاسدُ ، ضْشداسی هثلغ ضص هیلیاسد سیال دس ٍجِ هاٍ ولیِ خساس

( سیال 000/000/468/14( سیال خذهات تش سٍی هاًذُ پالن طثك تَافمٌاهِ اسائِ ًوایذٍهاتمی طلة تِ هثلغ)000/000/532/5)

تَافك ًاهِ هزوَس سا هػَب 29/4/1400هَسخ 8969دسیافت ًوایذوِ ایي ضَسا طی ًاهِ ضواسُ 1400خذهات ضٌاٍستِ ًشخ سال 

همشس ضذ تاتت لسوتی اص  خذهات ضٌاٍس تَافك ضذُ یه لطؼِ صهیي تِ ضواسُ پالن  27/7/1400ٍ دس جلسِ اهالن هَسخ ًوَدُ 

 ( سیال تِ ًام هالىیي000/000/132/6وه( تِ اسصش ولی)د ٍالؼذس تلَاس سسالت ٍ )ضشوت هی یض 21تخص  214/1/9081ثثتی 

ٍ دسضوي ّضیٌِ هشتَطِ اص سدیف طشح ( سیال اغالح گشدد.000/000/336/8هٌتمل گشدد.ٍ خذهات ضٌاٍس تَافك ضذُ تِ اسصش )

پشداخت ٍ وسشی اػتثاسهَسد ًیاص دس هتون تَدجِ 10206ٍ ػوشاى ضْشی تا وذ توله اساضی ٍ اهالن هَسد ًیاص اجشای تَسؼِ

 پاداس خَاّذضذ.

 تا روشغلَات تِ پایاى سسیذ.  17:30جلسِ ساس ساػت 

هحوذ واظن  -6سیذ ایواى ػلَی  -5ػلیشضا آصادهٌص  -4هحوذ جَاد واسگش  -3ػلی دّماًی  -2سیذ اتَالحسي گالب  -1

 غثاغی

 سًٍَضت تشاتشاغل است


