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محل بزگشاری جلسٍ

شماره جلسه-51:ش49-51-

سبیت هحودآببد

رئیس جلسٍ  :جىاب آقای مزتضی ريسبٍ

تاريخ :

49/51/55

تعداد صفحات  2 :صفحه

دبیز جلسٍ  :جىاب آقای علیزضا کشايرس قاسمی

دستًر جلسٍ :

 .1ببشدید سبیت هحودآببد ٍ بسزسی زفع هَاًع پسوبًد ٍاحدّبی صٌعتی
– تصمیمات متخذٌ مًرخ : 49/30/30
رديف

مصوببت

تبريخ انجبم

ّبی هَجَد دز آى هجوَعِ ٍ دز زابطِ بب شهیي سبیت قبلی پسوبًد دز ضْسک صٌعتی
1

لیب  ،بب تَجِ بِ هتقبضی هَجَد ( ضسکت ببًیبى زسب) هقسز گسدید دز جلسِ ای بب حضَز

44/05/31

هعبًٍت ّبی هحتسم بسًبهِ زیصی استبًدازی ٍ عوساًی چگًَگی اعطبی شهیي ٍ ًحَُ
بْسُ بسدازی بب ًظس هسبعد تب پبیبى هسدادهبُ سبل جبزی هَزد بسزسی قساز گیسد .
هساکص دزهبًی استبى هقسز گسدید کبزگسٍّی هتطکل اش دفتس اهَز ضْسی استبًدازی ،
2

فسهبًدازاى ضْسستبى ّبی تببعِ  ،سبشهبى ًظبم پصضکی  ،داًطگبُ علَم پصضکی  ،سبشهبى

44/06/31

هحیط شیست ٍ خبًِ هطبزکت هسدم دز سالهت استبى تب پبیبى ضْسیَز هبُ  1344تطکیل ٍ
ًتیجِ زا بِ دبیسخبًِ ضَزای گفت ٍ گَ ازائِ ًوبیٌد .

3

کبهالً بْداضتی هقسز گسدید کویتِ ای بب هحَزیت دفتس اهَز ضْسی  ،ضْسدازیْبی
استبى  ،ادازُ آهَشش ٍ پسٍزش  ،سبشهبى صدا ٍ سیوب ٍ ضبکِ تطکل ّبی غیس دٍلتی
هحیط شیست استبى تطکیل ٍ بسًبهِ اجسایی خَد زا دز جلسِ آتی ضَزا ازائِ ًوبید .

دز ّفدّین
جلسِ ضَزا

هدیسکل اهَز ضْسی
استبًدازی

 بب ّدف فسٌّگ سبشی کبّص تَلید شببلِ ّبی خبًگی  ،تفکیک ٍ دفي آى بصَزت

هدیسکل اهَز ضْسی
استبًدازی

بِ هٌظَز فساگیس ًوَدى بی خطسسبشی شببلِ ّبی عفًَی ٍ بیوبزستبًی ٍ تعوین آى بِ کلیِ

هعبًٍت عوساًی استبًدازی

 بب تَجِ بِ زاُ اًداشی سبیت دفي شببلِ هحودآببد ضسٍزت بْسُ گیسی اش توبم ظسفیت

مسئول

 دز خصَظ شببلِ ّبی صٌعتی هقسز گسدید بِ اضکبل ذیل اقدام گسدد:
 الف ) دز خصَظ ٍاحدّبی صٌعتی هستقس دز ضْسک ّبی صٌعتی هقسز گسدید
ضسکت عصس صٌعت سبص کبسپیي ) ًسبت بِ جوع آٍزی ٍ سبهبًدّی پسوبًدّبی
صٌعتی اقدام ًوبیٌد .
 ة) دز خصَظ ٍاحدّبی صٌعتی هستقس دز خبزج اش ضْسک ّبی صٌعتی استبى هقسز
گسدید بب هدیسیت سبشهبى صٌعت  ،هعدى ٍ تجبزت  ،ضسکت ّبی هرکَز بب ضسکت
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هجسی ( ضسکت عصس صٌعت سبص کبسپیي ) ًسبت بِ عقد قسازداد اقدام ًوبیٌد .
 ج) دز خصَظ ضْس صٌعتی البسش هقسز گسدید کِ ضسکت ضْسک صٌعتی البسش بب عقد
قسازداد بب ضسکت هجسی ( ضسکت عصس صٌعت سبص کبسپیي ) ًسبت بِ سبهبًدّی
پسوبًد ضْسک هرکَز اقدام ًوبید .
 هسئَلیت پیگیسی حسي اجسای بٌدّبی فَق بب سبشهبى حفبظت هحیط شیست ،
سبشهبى صٌعت  ،هعدى ٍ تجبزت ٍ ضسکت ضْسک ّبی صٌعتی استبى هی ببضد ٍ
گصازش آى تَسط سبشهبى حفبظت هحیط شیست بصَزت هبّیبًِ دز جلسِ ضَزا ازائِ
هی گسدد .

سبشهبى صٌعت هعدى ٍ تجبزت -ضسکت ضْسک ّبی صٌعتی استبى
سبشهبى حفبظت هحیط شیست

ضسکت خدهبتی ّس یک اش ضْسک ّبی صٌعتی بب عقد قسازداد بب ضسکت هجسی (

