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-

الف ) دستور كار جلسه :
 .1احساث ٍاحس پطٍضش لاضچ ذَضاوی زض ظهیٌی تِ هساحت

 2085هتطهطتغ ٍالغ زض اضاضی ضٍستای اسفٌاج اظ

تَاتغ ضْطستاى ظًجاى تِ زضذَاست ذاًن ضلیِ جؼفطی
 .2اجطای عطح فطاٍضی ظیتَى ٍ سیط تطضی زض ظهیٌی تِ هساحت

 4000هتطهطتغ ٍالغ زض اضاضی ضٍستای ٌّسی

وٌسی اظ تَاتغ ضْطستاى عاضم تِ زضذَاست آلای فطّاز اهیٌی
 .3اجطای عطح هجتوغ ذسهاتی ضفاّی زض ظهیٌی تِ هساحت  2500هتطهطتغ ٍالغ زض اضاضی ضٍستای تعیي اظ تَاتغ
ضْطستاى ذساتٌسُ تِ زضذَاست آلای هٌػَض تیگسلَ
 .4اجطای عطح هجتوغ ذسهاتی ضفاّی تیي ضاّی زض ظهیٌی تِ هساحت  10000هتطهطتغ ٍالغ زض اضاضی چَضظق اظ
تَاتغ ضْطستاى عاضم تِ زضذَاست آلای هٌػَض حاجیلَ
 .5اجطای عطح اًثاض هحػَالت وطاٍضظی زض ظهیٌی تِ هساحت  504هتطهطتغ ٍالغ زض اضاضی ضٍستای زٍ تپِ سفلی
اظ تَاتغ ضْطستاى ذساتٌسُ تِ زضذَاست آلای حسیٌؼلی ٍلی زٍ تپِ سفلی
 .6اجطای عطح زاًِ تٌسی ضي ٍ هاسِ زض ظهیٌی تِ هساحت ّ 1ىتاض ٍالغ زض اضاضی ضٍستای چطوِ ساض اظ تَاتغ
ضْطستاى سلغاًیِ تِ زضذَاست ضطوت هْطجَیاى اتْط
 .7اجطای عطح پطٍضش هاّی لعل آال تِ هساحت

 2250هتطهطتغ ٍالغ زض اضاضی ضٍستای زٍظ وٌس اظ تَاتغ

ضْطستاى هاٌّطاى تِ زضذَاست ضطوت تالؾ پطٍضز اٍظٍى ذوسِ هغطح ٍ تا آى ضوي ضػایت ولیِ هفاز
استؼالهْای پیَستی پطًٍسُ ٍ ضػایت آى زض غسٍض پطٍاًِ ٍ تْطُ تطزاضی اظ فؼالیت هَافمت گطزیس .
 .8اجطای عطح فطٍاضی هحػَالت وطاٍضظی ( ظیتَى  ،سیط ٍ ذیاضضَض ) زض ظهیٌی تِ هساحت

 2500هتطهطتغ

ٍالغ زض اضاضی ضٍستای ٌّسی وٌسی اظ تَاتغ ضْطستاى عاضم تِ زضذَاست آلای حوعُ ػلی اهیٌی
 .9اجطای عطح اًثاض وطاٍضظی تِ هساحت

 80هتطهطتغ ٍالغ زض اضاضی ضٍستای آلثالؽ ػلیا اظ تَاتغ ضْطستاى

ذساتٌسُ تِ زضذَاست آلای حیسضػلی ضستوی
 .10اجطای عطح آهَظضی زض ظهیٌی تِ هساحت  97603/07هتطهطتغ ٍالغ زض اضاضی حطین ضْط ظًجاى ٍاگصاضی اظ
ٍاحس اهالن ٍ حمَلی ازاضُ ول ضاُ ٍ ضْطساظی تِ زضذَاست حَظُ ػلویِ اهام غازق ( ع)
 .11تفىیه ٍ تـییط واضتطی اظ ازاضی تِ ذسهات اًتفاػی زض ظهیٌی تِ هساحت

 992هتطهطتغ ٍالغ زض اضاضی حطین

ضْط ظًجاى ( زاذل سایت ازاضی گاٍاظًگ ) ٍاگصاضی اظ ازاضُ ول ضاُ ٍ ضْطساظی تِ زضذَاست آلای زوتط
فطیسٍى عاّطی
 .12اجطای عطح گلراًِ زض ظهیٌی تِ هساحت ّ 2ىتاض ٍالغ زض اضاضی ضٍستای ٌّسی وٌسی اظ تَاتغ ضْطستاى عاضم
تِ زضذَاست آلای اوثط اهیٌی
 .13اجطای عطح هجتوغ ذسهاتی ضفاّی تفطیحی ( توسیس هػَتِ هَضخ  88/10/3واضگطٍُ ) زض ظهیٌی تِ هساحت
 35000هتطهطتغ ٍالغ زض اضاضی ضٍستای زیعج آتاز اظ تَاتغ ضْطستاى ظًجاى تِ زضذَاست آلای پطٍیع ًػیطی
 .14اجطای عطح اًثاض هحػَالت وطاٍضظی تِ هساحت

 65هتطهطتغ ٍالغ زض اضاضی ضٍستای ًٍیسط اظ تَاتغ

ضْطستاى عاضم تِ زضذَاست آلای سْطاب هسؼَزی
 .15تطضسی تـییطات سایت پالى هػَب هَضخ  89/12/23واضگطٍُ زض ذػَظ سایت ازاضی ذطهسضُ ٍالغ زض حطین
ضْط ذطهسضُ
ب) مصوبات جلسه :

 - 1احساث ٍاحس پطٍضش لاضچ ذَضاوی زض ظهیٌی تِ هساحت

 2085هتطهطتغ ٍالغ زض اضاضی ضٍستای اسفٌاج اظ تَاتغ

ضْطستاى ظًجاى تِ زضذَاست ذاًن ضلیِ جؼفطی هغطح ٍ تا هَضَع زضذَاست ضوي ضػایت هفاز استؼالهْای پیَستی
تاالذع استؼالم ضواضُ  67/20821هَضخ  96/7/4ازاضُ ول ضاّساضی ٍ حول ٍ ًمل جازُ ای ٍ ضوي ضػایت تٌسّای ٍ 2
 3غَضتجلسِ گطٍُ واضضٌاسی هَضخ  96/6/27هَافمت گطزیس .
تٌس  3 ٍ 2غَضتجلسِ گطٍُ واضضٌاسی :
 ّطگًَِ اضتثاط ٍ زستطسی فؼالیت اظ آظازضاُ ظًجاى – تثطیع هوٌَع هی تاضس . زستطسی ظهیي هٌحػطاً تط اساس هفاز ًاهِ  ZA -1396/6454هَضخ  96/5/28ضطوت ذغَط ٍ هراتطات ًفت هٌغمِضوالـطب اًجام ذَاّس ضس وِ ضویوِ پطًٍسُ هی تاضس .
 - 2اجطای عطح فطاٍضی ظیتَى ٍ سیط تطضی زض ظهیٌی تِ هساحت  4000هتطهطتغ ٍالغ زض اضاضی ضٍستای ٌّسی وٌسی اظ
تَاتغ ضْطستاى عاضم تِ زضذَاست آلای فطّاز اهیٌی هغطح ٍ تا تَجِ تِ تطًاهِ احساث هجتوغ ّای فطاٍضی ٍ ػطضِ
هحػَالت وطاٍضظی عاضم زض هٌغمِ عاضم هٌجولِ حَظُ ضٍستاّای گیالًىطِ ٍ ٌّسی وٌسی ٍ ضطٍضت استمطاض تجویغ
ضسُ فؼالیت هصوَض زض هٌغمِ عاضم همطض گطزیس پس اظ لغؼی ضسى ضًٍس تطًاهِ ضیعی ٍ اجطای هجتوغ ّای هصوَض هجسزاً
هَضَع زضذَاست زض واضگطٍُ اهَضظیطتٌایی ٍ ضْطساظی هغطح ٍ تػوین گیطی گطزز .
 - 3اجطای عطح هجتوغ ذسهاتی ضفاّی زض ظهیٌی تِ هساحت

 2500هتطهطتغ ٍالغ زض اضاضی ضٍستای تعیي اظ تَاتغ

ضْطستاى ذساتٌسُ تِ زضذَاست آلای هٌػَض تیگسلَ هغطح ٍضوي ضػایت هفاز استؼالم ّای پیَستی پطًٍسُ تا هَضَع
زضذَاست هَافمت گطزیس .
 - 4اجطای عطح هجتوغ ذسهاتی ضفاّی تیي ضاّی زض ظهیٌی تِ هساحت  10000هتطهطتغ ٍالغ زض اضاضی چَضظق اظ تَاتغ
ضْطستاى عاضم تِ زضذَاست آلای هٌػَض حاجیلَ هغطح هغطح ٍ ضوي ضػایت ولیِ هفاز استؼالهْای پیَستی ٍ ضػایت

هفاز غَضتجلسِ گطٍُ واضضٌاسی هَضخ  96/7/22تا هَضَع زضذَاست هَافمت گطزیس .
غَضتجلسِ گطٍُ واضضٌاسی :
 )1تا تؼییي واضتطی حساوثط ّ 1ىتاض تطای استمطاض هجتوغ ذسهاتی -ضفاّی زضجِ

 4هَافمت ضس  .تا تَجِ تِ

هَلؼیت ظهیي ٍ لطاضگیطی آى زض هحَض اضتثاعی فطػی ضٍستایی ٍ اظ عطفی لطاضگیطی زض پٌِْ یىپاضچِ تاؿات
هحَض ضیت – ٍلیسض زض آیٌسُ عطح تَسؼِ فؼالیت ٍ اضتمای زضجِ هجتوغ ذسهاتی

– ضفاّی لاتل عطح زض

جلسات واضگطٍُ ًرَاّس تَز .
 )2تا تَجِ تِ واضتطی ؿالة تاؿی ظهیي زض ٍضغ هَجَز همطض گطزیس تواهی فضاّای هَضز ًیاظ عثك هَافمت اغَلی
زض ػطضِ فالس اضجاض وِ زض هفاز تثػطُ یه هازُ یه ًیع ػطغِ فالس اضجاض هطرع ضسُ  ،هستمط ضَز .
 )3همطض گطزیس تا تَجِ تِ هَلؼیت ظهیي ( ون ػطؼ تَزى جازُ زستطسی ٍ لطاضگیطی ز هحَض گطزضگطی ) لثل اظ
غسٍض پطٍاًِ تَسظ ترطساضی سایت پالى هجوَػِ اظ لحاػ فضاّای لاتل استمطاض ٍ ّوچٌیي ًحَُ ٍضٍز ٍ
ذطٍج تِ هجوَػِ تِ تاییس ازاضُ ضاّساضی ٍ حول ٍ ًمل جازُ ای ٍ ّوچٌیي ازاضُ ول هیطاث فطٌّگی ٍ
گطزضگطی تطسس .

 - 5اجطای عطح اًثاض هحػَالت وطاٍضظی زض ظهیٌی تِ هساحت  504هتطهطتغ ٍالغ زض اضاضی ضٍستای زٍ تپِ سفلی اظ
تَاتغ ضْطستاى ذساتٌسُ تِ زضذَاست آلای حسیٌؼلی ٍلی زٍ تپِ سفلی هغطح ٍ ضوي ضػایت هفاز استؼالهْای پیَستی
پطًٍسُ  ،تا آى هططٍط تِ ضػایت زلیك هفاز استؼالم ضواضُ  67/15099هَضخ  95/10/26ازاضُ ول ضاّساضی ٍ حول ٍ ًمل
ٍ جازُ ای هَافمت گطزیس .
 - 6اجطای عطح زاًِ تٌسی ضي ٍ هاسِ زض ظهیٌی تِ هساحت

ّ 1ىتاض ٍالغ زض اضاضی ضٍستای چطوِ ساض اظ تَاتغ

ضْطستاى سلغاًیِ تِ زضذَاست ضطوت هْطجَیاى اتْط هغطح ٍ تا لیَز شیل تا آى هَافك گطزیس :
 )1لثل اظ غسٍض پطٍاًِ احساث تَسظ ترطساضی هطتَعِ پالى ًحَُ زستطسی تِ جازُ اضتثاعی سلغاًیِ

– لیساض

تَسظ هتماضی تا ّواٌّگی ازاضُ ول ضاّساضی ٍ حول ٍ ًمل جازُ ای استاى تْیِ ٍ پس اظ تائیس آى تَسظ ازاضُ
هصوَض  ،ترطساضی ًسثت تِ غسٍض پطٍاًِ السام ًوایس ٍ لثل اظ تْطُ تطزاضی ًسثت تِ احساث ضاُ زستطسی السام
ًوایس .
 )2تا تَجِ تِ تْساظی ٍ اضتمای جازُ اضتثاعی سلغاًیِ لیساض تَسظ ازاضُ ول ضاُ ٍ ضْطساظی زستطسی تِ ظهیي
غطفاً اظ زٍضتطگطزاى ّای پیص تیٌی ضسُ عطح غَضت پصیطز ٍ هتماضی زض ایي ذػَظ ّیچگًَِ ازػایی هثٌی
تط زٍضتطگطزاى اذتػاغی ًرَاّس زاضت  .ضوٌاً عثك ًظط گطٍُ واضضٌاسی هَضخ

 96/7/22هثٌی تط غسٍض

هَافمت اغَلی تا لحاػ ضطایظ ػسم ًیاظ تِ گاظ ٍ تطق تؼْسی تطای تاهیي آًْا تِ زستگاّْای هطتثظ ٍجَز ًساضز
 - 7.اجطای عطح پطٍضش هاّی لعل آال تِ هساحت  2250هتطهطتغ ٍالغ زض اضاضی ضٍستای زٍظ وٌس اظ تَاتغ ضْطستاى
هاٌّطاى تِ زضذَاست ضطوت تالؾ پطٍضز اٍظٍى ذوسِ هغطح ٍ تا آى ضوي ضػایت ولیِ هفاز استؼالهْای پیَستی پطًٍسُ
ٍ ضػایت آى زض غسٍض پطٍاًِ ٍ تْطُ تطزاضی اظ فؼالیت هَافمت گطزیس
 - 8اجطای عطح فطٍاضی هحػَالت وطاٍضظی ( ظیتَى  ،سیط ٍ ذیاضضَض ) زض ظهیٌی تِ هساحت  2500هتطهطتغ ٍالغ زض

اضاضی ضٍستای ٌّسی وٌسی اظ تَاتغ ضْطستاى عاضم تِ زضذَاست آلای حوعُ ػلی اهیٌی هغطح ٍ تا تَجِ تِ تطًاهِ
احساث هجتوغ ّای فطاٍضی ٍ ػطضِ هحػَالت وطاٍضظی عاضم زض هٌغمِ عاضم هٌجولِ حَظُ ضٍستاّای گیالًىطِ ٍ
ٌّسی وٌسی ٍ ضطٍضت استمطاض تجویغ ضسُ فؼالیت هصوَض زض هٌغمِ عاضم همطض گطزیس پس اظ لغؼی ضسى ضًٍس تطًاهِ
ضیعی ٍ اجطای هجتوغ ّای هصوَض هجسزاً هَضَع زضذَاست زض واضگطٍُ اهَضظیطتٌایی ٍ ضْطساظی هغطح ٍ تػوین
گیطی گطزز .
 - 9اجطای عطح اًثاض وطاٍضظی تِ هساحت  80هتطهطتغ ٍالغ زض اضاضی ضٍستای آلثالؽ ػلیا اظ تَاتغ ضْطستاى ذساتٌسُ تِ
زضذَاست آلای حیسضػلی ضستوی هغطح ٍ تا ضػایت هفاز استؼالهْای پیَستی پطًٍسُ زض غسٍض پطٍاًِ ساذتواًی ٍ تْطُ
تطزاضی اظ فؼالیت تا آى هَافمت ضس .
 - 10اجطای عطح آهَظضی زض ظهیٌی تِ هساحت

 97603/07هتطهطتغ ٍالغ زض اضاضی حطین ضْط ظًجاى ٍاگصاضی اظ

ٍاحس اهالن ٍ حمَلی ازاضُ ول ضاُ ٍ ضْطساظی تِ زضذَاست حَظُ ػلویِ اهام غازق ( ع) هغطح ٍ تا تَجِ تِ هفاز
غَضتجلسِ گطٍُ واضضٌاسی همطض گطزیس زتیطذاًِ تسٍاً ًسثت تِ استؼالم هَضَع اظ زتیطذاًِ ضَضایؼالی ضْطساظی ٍ
هؼواضی ٍظاضت ضاُ ٍ ضْطساظی السام ٍ پس اظ ٍغَل پاسد استؼالم هجسزاً زض واضگطٍُ عطح ٍ تطضسی گطزز .
 -11تفىیه ٍ تـییط واضتطی اظ ازاضی تِ ذسهات اًتفاػی زض ظهیٌی تِ هساحت

 992هتطهطتغ ٍالغ زض اضاضی حطین ضْط

ظًجاى ( زاذل سایت ازاضی گاٍاظًگ ) ٍاگصاضی اظ ازاضُ ول ضاُ ٍ ضْطساظی تِ زضذَاست آلای زوتط فطیسٍى عاّطی
هغطح ٍ تا تَجِ تِ هفاز هػَتِ گطٍُ واضضٌاسی تا تفىیه یىی اظ لغؼات سایت ازاضی هػَب ضوال ضْط ظًجاى ٍ تـییط
واضتطی آى اظ ازاضی تِ ذسهات اًتفاػی غطفاً جْت استمطاض ذسهات آهثَالًس ذػَغی هَافمت ضس  .لغؼِ تفىیه ٍ
تـییط واضتطی یافتِ تِ ضطح فَق هغاتك ًمطِ ای است وِ تِ پیَست ایي هػَتِ ٍ پس اظ تائیس زتیطذاًِ واضگطٍُ فطایٌس
اتالؽ ضا عی ذَاّس وطز .
 -12اجطای عطح گلراًِ زض ظهیٌی تِ هساحت ّ 2ىتاض ٍالغ زض اضاضی ضٍستای ٌّسی وٌسی اظ تَاتغ ضْطستاى عاضم تِ
زضذَاست آلای اوثط اهیٌی هغطح ٍ تا تَجِ تِ تطًاهِ احساث هجتوغ ّای فطاٍضی ٍ ػطضِ هحػَالت وطاٍضظی عاضم
زض هٌغمِ عاضم هٌجولِ حَظُ ضٍستاّای گیالًىطِ ٍ ٌّسی وٌسی ٍ ضطٍضت استمطاض تجویغ ضسُ فؼالیت هصوَض زض هٌغمِ
عاضم همطض گطزیس پس اظ لغؼی ضسى ضًٍس تطًاهِ ضیعی ٍ اجطای هجتوغ ّای هصوَض هجسزاً هَضَع زضذَاست زض
واضگطٍُ اهَضظیطتٌایی ٍ ضْطساظی هغطح ٍ تػوین گیطی گطزز .
 - 13اجطای عطح هجتوغ ذسهاتی ضفاّی تفطیحی ( توسیس هػَتِ هَضخ

 88/10/3واضگطٍُ ) زض ظهیٌی تِ هساحت

 35000هتطهطتغ ٍالغ زض اضاضی ضٍستای زیعج آتاز اظ تَاتغ ضْطستاى ظًجاى تِ زضذَاست آلای پطٍیع ًػیطی هغطح ٍ تا
تَجِ تِ هفاز تٌس  1غَضتجلسِ گطٍُ واضضٌاسی ٍ تائیس فؼالیت ّا ٍ فضاّای هَضز ًیاظ فؼالیت ٍ هتماضی تَسظ ازاضُ ول
هیطاث فطٌّگی  ،غٌایغ زستی ٍ گطزضگطی تا آى هَافمت ضس .تا تَجِ تِ ایٌىِ لثالً تطای فؼالیت هػَتِ ٍ تِ هطحلِ اجطا
ًطسیسُ همطض گطزیس زستگاُ غازض وٌٌسُ هَافمت اغَلی اظ هتماضی تطای اجطای پطٍغُ تطًاهِ ظهاى تٌسی اذص ٍ هغاتك تا
آى تط اجطای فؼالیت ًظاضت ًوایس  .ضوٌاً تا تَجِ تِ ًظطیِ ازاضُ ول حفاظت هحیظ ظیست استمطاض جایگاُ ّای سَذت
زض هجتوغ هوٌَع هی تاضس .

 - 14اجطای عطح اًثاض هحػَالت وطاٍضظی تِ هساحت  65هتطهطتغ ٍالغ زض اضاضی ضٍستای ًٍیسط اظ تَاتغ ضْطستاى
عاضم تِ زضذَاست آلای سْطاب هسؼَزی هغطح ٍ تا آى ضوي ضػایت ولیِ هفاز استؼالهْای پیَستی پطًٍسُ هَافمت
گطزیس .
 -15هَضَع تطضسی تـییطات سایت پالى هػَب هَضخ  89/12/23واضگطٍُ زض ذػَظ سایت ازاضی ذطهسضُ ٍالغ زض
حطین ضْط ذطهسضُ هغطح ٍ تا آى هغاتك ًمطِ پیَست ٍ ضَاتظ ضْطساظی ٍ ساذتواًی هٌسضج زض آى وِ تِ تائیس اػضای
واضگطٍُ ضسیس هَافمت گطزیس .
ج ) غائبین جلسه :

هسیطول هحتطم ضطوت گاظ استاى ظًجاى – هسیطول هحتطم استاًساضز – ضْطزاض هحتطم ذطهسضُ

