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 1 عياره جهطَ:

 20/8/1331 جاریخ:

 14 جا 3 ضاغث عسوع  و پایان:

 عياره:

:جاریخ  

 

پسدیص  ، صٍػحی اراک، صٍػحی جفسش، صٍػحی كو،صٍػحی ُيرانىػاون فسٍُگی داٌغگاه ُای: اراک، كو، :اعضای حاضر

 فاراةی داٌغگاه كو

 ىالیس، ةیً انيههی اىام ديیٍی كشویًداٌغگاه ُای  :اعضای غایب

 ىیِيان:

 پیش از دستور:

دکحس حيیری، در ایً ٌغطث اظِار اىیرواری کسد کَ اداىَ جهطات ىٍاظق ةحّاٌر ىٍجس ةَ عکم گیسی فػانیث ُای فسٍُگی 

 گطحسده جس و ارجلای ایً فػانیث ُا ةَ ٌفع داٌغجّیان ةاعر.

وی گفث: ضذث جسیً حّزه ةسای فػانیث حّزه فسٍُگی اضث و ٌطتث ةَ ضایس حّزه ُا پسىغغهَ جس اضث و از ظسفی 

 جاثیسگزار جس اضث.

رئیص داٌغگاه اراک افشود: ارجلای عذصیث و ُّیث داٌغجّی جازه وارد از دةیسضحان ةَ داٌغگاه ةس غِره ىریسیث ُای 

ضال ادیس در زىیٍَ فسٍُگی ةاز ٌیاز ةَ ٌفػانیث  40طحسده ٌظام جيِّری اضالىی ظی فسٍُگی اضث و ةا فػانیث ُای وضیع و گ

 ةیغحس در ایً زىیٍَ احطاس ىی عّد

وی ةا اعاره ةَ آضیب ُای اجحياغی و ٌاٍُجاری ُای اجحياغی کَ در کغّر وجّد دارد افشود: ٌلظ داٌغگاه و ىطئّنیث 

ره دّاُر ةّد و در ایً زىیٍَ فسٍُگ ضازی جّضط داٌغگاه ُا ةطیار حائش داٌغگاه در کاُظ ایً آضیب ُا ةطیار جػییً کٍٍ

 اُيیث اضث

دکحس حيیری گفث: ٌلظ فسٍُگی اضاجیر در داٌغگاه ُا ةطیار ىِو اضث و ححی چٍر دكیلَ گفحگّی اضاجیر ةا داٌغجّیان در 

 ىحیط آىّزعی جاثیس ىثتث داص دّد را دارد

ُای اجحياغی جاکیر کسد: جلاةالت غیس فسٍُگی ةا ایً عتکَ ُا ىػٍان ٌرارد و آگاه  وی ةا اعاره ةَ ٌلظ روز افشون عتکَ

 ضازی، جاىیً ىححّای ىٍاضب در ایً عتکَ ُا ىیحّاٌر از آثار ىٍفی آن ةکاُر
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 دستور جلسه:

 دةیسداٌَ جصيیو گیسی در ىّرد ٌغطث ُای آجی -

 گاٌَ کغّر 10ةسرضی عیّه ٌاىَ اجسایی ٌحّه اداره دةیس داٌَ ُای ىٍاظق  -

 آذر )روز داٌغجّ 11ةسٌاىَ  ُای ةسرضی چگٌّگی ةسگشاری  -

 مصوبات:

 .یسددر ُس فصم اٌجام گ ىٍعلٌَغطث ُای 

 در ُس ٌغطث یک کارگاه آىّزعی کارةسدی صّرت گیسد.

 داٌغگاه ةّغهی ُيران ةاعر.ةَ جسجیب داٌغگاه كو، ُای ةػری  ٌغطث

 خالصه جلسه:
 

گی و ىحير ُادی غطکسی، ىریسکم فسٍُگی و اجحياغی، اظِارکسد: جغییس ضادحار عّرای ىریسان فسٍُگی ةَ ىػاوٌان فسٍُ

اجحياغی در ىٍاظق ده گاٌَ ةسحطب ضسورت ُای فػانی داٌغگاه اٌجام عر و ضیاضث ىػاوٌث فسٍُگی و اجحياغی وزارت 

غهّم واگزاری ةسدی اىّر و ةسٌاىَ ُا ةَ ىٍاظق اضث و ظتیػحاً ٌیازُای ُس ىٍعلَ در اىّری کَ ةَ آٌِا واگزار ىی عّد جاىیً 

ٍُگی و اجحياغی ىٍاظق ةَ غٍّان ةازوی ىغّرجی و ىغارکث کٍٍره در جصيیو ضازی ىی گسد. وی افشود: عّرای ىػاوٌان فس

 ُای ىػاوٌث فسٍُگی وزارت غهّم دّاُر ةّد.

ىٍِرس غطکسی گفث: ةاجّجَ ةَ عسایط فػهی کغّر و ىّاجَِ آن ةا یک جٍگ اكحصادی و ىّرد جِریر كسار گسفحً ىّنفَ 

 ةهَ ةا ایً جِریرات ةطیار ىّثس اضث.ُای كررت ٌسم، جهب ىغارکث داٌغجّیان در ىلا

وی افشود: پسوژه فػانیث ُای فسٍُگی یک پسژه ىغارکث ىحّر اضث و ایً ضسورت ایجاب ىی کٍر جيام غٍاصس و اغضاء 

 داٌغگاه اغو از اضاجیر، کارکٍان، ىریسان و ححی وانریً در غسصَ فسٍُگی ىغارکث کٍٍر.

اه فضای ىٍاضب را ةسای فػانیث داٌغجّیان فساُو کٍر ظتیػحاً آٌِا ةسای فػانیث ىریس کم فسٍُگی و اجحياغی گفث: اگس داٌغگ

 دّد ىحیعی غیس از داٌغگاه را اٌحذاب ٌذّاٍُر کسد.

وی اداىَ داد: داٌغگاه اىحراد ظّنی دةیسضحان ٌیطث ةهکَ زیطث جِان جراگاٌَ دّد را دارد کَ ةهّغ عذصیحی و ُّیحی 

ٌغگاه ایساٌی ججهی ایً ُّیث و ةهّغ عذصیحی در فضای فسٍُگی و در كانب اٌجيً ُا، داٌغجّ را عکم ىی دُر و در دا
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 کاٌّن ُا، عّراُای صٍفی و ضایس جغکم ُا ةسوز و ظِّر دارد.

ىٍِرس غطکسی گفث: فضای داٌغجّیی در ایً زیطث روزاٌَ و زیطث عتاٌَ اضث، زیطث روزاٌَ ةا فػانیث آىّزعی رضيی 

ی عّد و زىاٌی اضث کَ داٌغجّ در ىحیط آىّزعی اضث و زیطث عتاٌَ زىاٌی اضث کَ داٌغجّ در ىحیط داٌغگاه عسوع ى

در ىحیط دّاةگاه حضّر ىی یاةر ةسٌاىَ ریشی ةسای زیطث عتاٌَ داٌغجّ و اضحفاده از ایً زىان ةسای جّاٌيٍر ضازی و جهب و 

 افشایظ ىغارکث داٌغجّیان حائش اُيیث اضث.

لّیث اىیر و ٌغاط اجحياغی و پّیایی غهيی در ىحیط داٌغگاه ضسورت دارد و ةایر از ظسفیث ایام وی در پایان جاکیر کسد: ج

 و اغیاد ىاه رةیع ةسای ایً اىس اضحفاده کسد

 

 جٍظیو کٍٍره:

 :4ّل دةسداٌَ ىٍعلَ ىطئ

 پیيان ىحيری

 دةیس ىٍعلَ:

 دکحس غهیسضا ةِساىی

 


