خالصه مذاکزات صورتجلسه دواسدهمیه جلسه هفتمیه دوره هیأت مديزه ساسمان استان مورخ 42/11/42
مطالة پیص اس دستور:

ـ آقای هٌْذس ضکیة ضوي تثشیک فشاسسیذى دِّ فجش دسخَاست داضتٌذ تشًاهِای هذٍى دسخصَظ تاصگشداًذى
اػتثاس ٍ جایگاُ هٌْذساى تذٍیي گشدد .ایطاى هغشح کشدًذ دس ایي ساستا الصم است اتتذا آسیةضٌاسی ضذُ ٍسپس ساّکاس
تؼییي ضَد .ایطاى ّوچٌیي دسخصَظ هصَتات ّیأت هذیشُ هغالثی سا هغشح ٍ پیطٌْاد ًوَدًذ تشای استقای کیفیت
ساخت ٍ ساص اّذاف هطخصی دس قالة تشًاهِ ساالًِ تذٍیي گشدد.
ـ آقای هٌْذس هیشجؼفشی دسخصَظ تؼشفِ ًاظشیي گاص هغالثی سا هغشح کشدًذ ٍ اظْاس داضتٌذ ػذم افضایص تؼشفِ
تاػث ایجاد تسیاسی اص هطکالت خَاّذ ضذ .ایطاى دسخَاست داضتٌذ ایي هَضَع اص ٍصاست ساُ ٍ ضْشساصی پیگیشی ضَد.
ـ آقای هٌْذس سؼیذیاى دسخصَظ هغالة دسجضذُ دسسایت صوـا ،دسخَاست داضتٌذ دس تشسسی هَضَع تسشیغ ٍ دس
ایي خصَظ اص عشف ساصهاى اعالعسساًی ضَدّ .وچٌیي اص سیاست ساصهاى دسخَاست داضتٌذ دس فشایٌذ اجشایی ًوَدى
ساصًذُ ریصالح ًیض تسشیغ ضَد.
*******************
گشارش امور جاری:
ـ آقای هٌْذس تیغشف اظْاس داضتٌذ دس ّفتِ گزضتِ جلسِ هطتشک کویسیًَْای فٌی ػوشاًی ٍ هؼواسی ٍ ضْشساصی
ضَسای اسالهی ضْش تْشاى تِ سیاست آقای دکتش چوشاى ٍ ًوایٌذگاى ضْشداسی تْشاىٍ ،صاست ساُ ٍ ضْشساصی ٍ ساصهاى
ًظام هٌْذسی ساختواى استاى تْشاى پیشاهَى پیصًَیس ًظاهات اداسی تشگضاس ضذ .ایطاى اظْاس اهیذٍاسی ًوَدًذ دس
جوغتٌذی ًْایی ،پیصًَیس هَسد ٍفاق ساصهاًْای ًظام هٌْذسی ٍ ٍصاست ساُ ٍ ضْشساصی تْیِ ضَد.
*******************
طزح موضوع تغییز ساعت تزگشاری جلسات هیأت مدیزه:
ـ ایي هَضَع تَسظ جٌاب آقای هٌْذس صسگش دتیش ّیأت هذیشُ هغشح ٍ تِ اتفاق آسا هصَب ضذ جلسات ّیأت هذیشُ
ساػت  54:61آغاص ضَد.

طزح تند  3دستور جلسه درخصوظ گشارش توسعه کارتزد انزصیهای تجدیدپذیز:
«صفحه »1

ـ دس خصَظ ایي تٌذ اص دستَس جلسِ ،آقای هٌْذس ّاضوی ٍ ّوکاساى ایطاى گضاسش هثسَعی تِ صَست پاٍسپَیٌت
تِ استحضاس اػضای ّیأت هذیشُ سساًذًذّ .وچٌیي هقشس ضذ کویسیَى اًشطی ٍ هحیظ صیست ساّکاسّای تَسؼِ کاستشد
اًشطیْای تجذیذپزیش سا دس ساخت ٍ ساص ضْشی تشسسی ٍ دس قالة ضَاتظ ٍ هقشسات هلی ساختواى پیطٌْاداتی سا تذٍیي ٍ
تِ هشجغ تذٍیي هقشسات هلی اسائِ کٌذ.
*******************
طزح تند  1دستور جلسه تا موضوع تحث و تزرسی در مورد رسوب پزوندههای تأیید نهایی کنتزل نقطه:
ـ دس خصَظ ایي تٌذ اص دستَس جلسِ ،آقای هٌْذس هحتطویپَس گضاسضی تِ استحضاس اػضای ّیأت هذیشُ سساًذًذ.
پس اص تحث ٍ تشسسی تِ اتفاق آسای حاضشاى تصوینگیشی دسخصَظ پشًٍذُّای فاقذ ساصًذُ ریصالح تِ کویسیَى هثحث
دٍم ساصهاى اسجاع گشدیذّ .وچٌیي هصَب ضذ ساصهاى دس هَسد استؼالم اص دیَاى ػذالت اداسی دسخصَظ داضتي هجشی
ریصالح ًیض اقذام ًوایذ.
*******************
طزح تند  2دستور جلسه درخصوظ ارسال ضکایات واصل ضده ته ضورای انتظامی استان:
ـ دس ایي خصَظ تَضیحاتی تَسظ آقای هٌْذس هؤهٌیهقذم تِ اػضای ّیأت هذیشُ اسائِ گشدیذ .پس اص تحث ٍ تشسسی
دس ایي ساتغِ تِ اتفاق آسای حاضشاى اسسال پشًٍذُّای هشتَط تِ هٌْذساى هتخلف تِ ضَسای اًتظاهی استاى
تِ ّیأت سئیسِ تفَیض اختیاس گشدیذ.
جلسِ سأس ساػت  02تا رکش صلَات خاتوِ یافت.

«صفحه »2

