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آلايان غطفيت آلاي اظ عطيك ساظمان ت ضىايت مًضًع زض جلسٍ ضًضاي اوتظامي استان ماظوسضان .....ضماضٌ  تا پطيوسٌ..... اضيدت زض 

 مُىسسيه عطاح ي واظط ي مجطي مغطح ، پس اظ تطضسي ايضاق پطيوسٌ ي ضًض الظم تططح شيل مثازضت تٍ اوطاء ضأي گطزيس .
 

 

 كار :گردش 
 تا اضسال مساضن تاظزيس گطيٌ وىتطل زفتط  ...ضمه اضسال ضىايت آلاي  .....مًضخ  .....ضياست محتطم ساظمان تٍ مًجة گعاضش  

ي ضطواء تٍ يضيز ذساضت زض  .....تؼمية اوتظامي مُىسسيه فًق الصوط ضا وٍ واظط ي عطاح ي مجطي زض ساذتمان آلايان 

از تط ضيي سمف ًملٍ افتازن مصالح ساذتماوي ي تته ي آب تته ي سايط ماظ ج

تٍ ساذتمان تطاحط تيطين ظزگي زيًاضَاي تلًوي ساذتمان زض حال احساث ضا ذًاستاض ضسٌ ي ويع تجايظ ضيطياوي ي َمچىيه ضًفاغ ذاوٍ 

 ت .وٍ پس اظ يصًل ي حثت ي تطىيل پطيوسٌ اظ مُىسسيه مصوًض زػًت تٍ ضسيسگي ضسٌ اس

ضاوي ي آلايان مُىسسيه زض جلسٍ ضسيسگي ممطض ضطوت ومًزٌ ، ضاوي زض جلسٍ ضسيسگي تًضيح زازٌ تطاحط ترلفات 

ػسم وصة تًضي ايمىي ي  –ساوتي متط مله ايىجاوة تسين ضػايت ػمة وطيىي  03مُىسسيه اظ جملٍ احساث ساذتمان زض فاصلٍ 

وٍ ػاليٌ تط  5رطية ي سًضاخ ومًزن سمف مىعل يَمچىيه ضيعش زيًاض اظ عثمٍ متطي ي ت 03حفاػ مىجط تٍ ضيعش مصالح اظ اضتفاع 

متطمطتغ تاػج يحطت يَطاس ي تطن زيًاض سطايساضي ذاوٍ ي سثة ترليٍ وامل ي متطيوٍ  03ترطية ي سًضاخ ومًزن سمفُا تٍ اتؼاز 

ُاي زيضلغ ضطلي ي جىًتي زض تيطين اظ اسىلت چيسن تلًوُا ي سفال –ضسن ساذتمان ي ايجاز زاضتست تٍ عًل سٍ متط زض مله جاوة 

ماٍَ  5عثمٍ ي احتمال سمًط زيًاضَا تطاحط لطظش تا عًفان ي تطاحط ضيعش زيًاض وٍ وعزيه تًز تچٍ  8ساوتي متط زض  77تا  5تتًوي تيه 

 تأييس ومًزٌ است .مه تميطز ي حتي يه ػصضذًاَي وىطزوس ومايىسٌ محتطم ساظمان زض جلسٍ حضًض زاضتٍ ي اظُاضات ضاوي ضا 

ساوتي متط زض تمام ساذتماوُا ممىه است  5تا  7آلاي مُىسس واظط ي عطاح ساظٌ زفاػاً اػالم زاضتٍ وٍ زيًاض تيطين ظزٌ تيه 

متطي ومًزٌ زض  6% ترلف وطزٌ ي تجايظ تٍ وًچٍ 733تيطين تاضس ي مطىلي وساضز ي اػالم زاضتٍ ضاوي ذًزش زض مًضز ساذتمان ذًز 

% ظيطتىا ضفتٍ واظط تًضيح زازٌ وٍ چًن زض محسيزٌ ساتك ضيستائي است ومطٍ ايليٍ تًسظ ماله 733تمان مًضز احساث وٍ مًضز ساذ

% تىا اظ زَياضي پطيغٌ گطفتٍ سپس زض مطحلٍ تطىيل ضُطزاضي پطياوٍ اظ ضُطزاضي گطفتٍ . آلاي مُىسس مجطي اػالم زاضتٍ وٍ 733

س لًلٍ تٍ زاذل مله ضاوي ياضز وٍ پس اظ ضسيسگي زض زازگاٌ ضأي تطائت صازض ضس ي اظ مًلؼي وٍ زاضتست ذًاست وصة ضًز زض ح

ايطان پطسص ضسٌ وٍ آيا اجاظٌ گطفتٍ ايس اظُاضزاضت ذيط ي زض مًضز ضيعش زيًاض تًضيح زازٌ وٍ زض عًفان مُية چىس ماٌ لثل تؼساز 

     است.گعاضش ضسٌ  773چىس ػسز مصالح ضيرتٍ ضس وٍ مًضًع اظ عطيك پليس 

  أی شورا :ر
مًضخ مثىي تط تأييس ي يضيز ذساضت تٍ اَمال زض  تا تطضسي ضىايت آلاي ي گعاضش ساظمان وظام مُىسسي استان عي وامٍ 

 وظاضت ي اجطاي ساذتمان مًضز احساث آلاي ي ضطيه زض مجايضت ساذتمان ضاوي تٍ 

طاظ ترلفات مىتسثٍ آلاي تلًيحاً الطاض تٍ ترلف زاضز لصا تا اح ٍي تاتًجٍ تٍ مسافؼات ي اظُاضات و 

تٍ ضص ماٌ محطيميت اظ پطياوٍ ي وسط سُميٍ ي آلاي مُىسس مجطي زض  0مُىسس عطاح ي واظط ي مسيطػامل ضطوت تٍ مجاظات زضجٍ 

تٍ يىسال محطيميت اظ پطياوٍ اضتغال ي وسط سُميٍ ي ضطوت تٍ  4ساذتمان مصوًض تا تًجٍ تٍ ساتمٍ محطيميت لثلي تٍ مجاظات زضجٍ 

 تٍ تًتيد وتثي تا زضج زض پطيوسٌ محىًم ميگطزز . 2ات زضجٍ مجاظ

 

 

  وظام مُىسسي مي تاضس . ي ساظمانأي صازضٌ ظطف يىماٌ اظ تاضيد اتالؽ لاتل تجسيسوظط ذًاَي زض ضًضاي اوتظامض


