
اص  تا تالٍت آیاتی چٌذ 22/8/1400هَسخ   6:30ساػت ػادیتصَست  هیثذ لسِ شَسای اسالهی شْشج یيٍ ششو تیست

اػضای شَسا تشکیل ٍ هَاسد صیش هَسد  کلیِ شْشداس هحتشم ،هٌْذس سیذّاشن هٌتظشی ٍحضَستا  کالم ا... هجیذ ٍ

 تشسسی قشاس گشفت.

 :خَد تِ ششح ریل اقذام ًوَدًذدس اتتذای اػضای شَسا ًسثت تِ تیاى ًظشات 

تاکیذ تش فؼال شذى سٍاتط ػوَهی شَسای شْش. تزکش تاتت حضَس تِ هَقغ شْشداس ٍدیگش هذػَیي شْشداسی دس جلسات 

ذی کاسّا. تذتیشی اص جاًة شَسا تٌشَسا. تشکیل جلسِ هشکض پژٍّش ّا دس اٍلیي فشصت تاتت تشًاهِ سیضی ٍ اٍلَیت 

تِ  هحتشم َقَع سئیس جوَْسلٍ سفش قشیة ا سصَست گیشد.تا تَجِ تِ حضَ تیوی ٍ تخصصیاتخار شَد کِ کاسّای 

تاتت ًیاصّای هْن شْشداسی تِ سئیس جوَْس ًَشتِ شَد. طی ًاهِ ای تِ هشاٍس طشح جاهغ شْش هیثذ  ًاهِ ،استاى یضد

شَد.دػَت اص توام ًاهضدّای سطح شْش تش اساس اٍلَیت تٌذی اًجام  آسفالت ًظشات شَسا اػالم شَد.لکِ گیشی ّای

فؼال تش شذى ٍاحذ  ،ششٍع تِ کاس ستاد تسْیالت سفشّای ًَسٍصی،شَسای شْش دٍسُ ششن ٍ شٌیذى ایذُ ّا ٍ ًظشات آًْا

تشتیثی اتخار گشدد تا قَل ّایی کِ اص جاًة  ،اجشائیات ٍ پلیس ساختواى تشای جلَگیشی اص  ساخت ٍ ساصّای ؿیش هجاص

اًجام شَد. خاکْای حاصلخیضی کِ اص  سٍ دس هَػذ هقش لسات هشدهی دادُ هی شَد پیگیشی شَدشَسا ٍ شْشداسی دس ج

 ػولیاتْای ػوشاًی سطح شْش تِ دست هی آیذ دس هکاى هٌاسثی اًثاس شَد تا دس هَاقغ ًیاص استفادُ شَد.

 هصَتات:

 140013420000141900ِ شواسُ ٍ تا تَجِ تِ اجشائی 17/8/1400هَسخ  19039دسخَاست هجَص شْشداسی تِ شواسُ -1

( سیال اص هحل تولک صهیي ٍ اهالک 400/580/869/9شؼثِ دادگاُ ػوَهی حقَقی شْشستاى هیثذ ًسثت تِ پشداخت هثلؾ )

 هَضَع تِ تصَیة اػضای شَسای شْش سسیذ. 0039 ٍاقغ دس هسیش سدیف

 شَد. ٍ پاسک پشستاس تَسط شْشداسی اًجام هقشس شذ اخز سٌذ صهیي پاسک شادی -2

 تاؽ هَصُ دفاع هقذس اقذام ًوایذ. هقشس شذ شْشداسی ًسثت تِ اسائِ طشح تشای هکاى یاتی ٍ احذاث -3

تشای تْتش شذى اهَس فضای سثض هقشس گشدیذ کِ ًیشٍّای ششکت خذهاتی فضای سثض فقط دس هَضَع کاسی فضای سثض -4

ًیشٍّای ششکت فضای سثض کِ دس تخش ّای اداسی اًجام ٍظیفِ ًوایٌذ. تشای صیثاساصی ًیشٍّای تخصصی جزب شًَذ. 

هشـَل فؼالیت ّستٌذ اص قشاسداد فضای سثض هٌفک ٍ طی قشاسداد جذاگاًِ اص سَی شْشداسی فقط تشای اهَس اداسی قشاسداد 

 هٌؼقذ شذُ سٍشی دقیق ٍ قاًًَی آى اص اهَس شْشی ٍ شَساّای استاًذاسی یضد استؼالم شَد.

 ی ّن اضافِ گشدد.یاسی سثض ػالٍُ تِ حفظ ٍ ًگْذاسی ، تخش تَسؼِ فضای سثض ٍ تَسؼِ آتسشذ تِ قشاسداد فضاهقش -5

پالک ثثتی تِ شواسُ  دس خصَص اصالح حذ جٌَب 3/8/1400هَسخ  17756دسخَاست هجَص شْشدای تِ شواسُ  -6

جادُ ای ٍجَد ًذاسد دس هحل هؼثش یا  یضد تا تَجِ تِ ایٌکِ طثق ًظش ٍاحذ شْشساصی 24اصلی تخش  6فشػی اص  397

تْی هی گشدد هَسد تصَیة اػضای شَسای شْش قشاس ٌّچٌیي طثق هذسک ثثتی اٍلیِ حذجٌَب تِ هلک هجاٍس ه



آییي ًاهِ هالی  47ٍ  45قاًَى ًَساصی ٍ ػوشاى شْشی ٍ هَاد  19گشفت.دس ضوي شْشداسی هکلف است تا سػایت هادُ 

 .ًوایذشْشداسی ّا اقذام 

 تا رکشصلَات تِ پایاى سسیذ.  11:30جلسِ ساس ساػت 

هحوذ کاظن  -6سیذ ایواى ػلَی  -5ػلیشضا آصادهٌش  -4هحوذ جَاد کاسگش  -3ػلی دّقاًی  -2 جَاد فیاضی -1

 سیذاتَالحسي گالب -7صثاؿی

 سًٍَشت تشاتشاصل است


