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 :خالصه مذاکزات

م ثِ حضَر ، آلبی هٌْذض پیرهرادی ، هذیر ول دفتر فٌی اظتبًذاری ٍ دثیر ؼَرای فٌی اظتبى ، ضوي ػرق ظالم ٍ ادة ٍ خیر همذ اثتذادر 

ؼرح ٍلوَع  دظتَر وبرّب ٍ ِ ٍ ثِ ثبزگَیی حلَل هبُ رجت ٍ تَلذ حضرت اهبم هحوذ ثبلر )ع( را تجریه گفت ،، آغبز ظبل جذیذ جلعِ اػضبی 

حضَر ثِ هَلغ ٍ وبرآهذ دظتگبُ ّبی اجرایوی   لذرداًی ازی اظفرٍریي ٍ لَؼىبى پرداختِ ٍ ضوي هَرخ دّن فرٍردیي هبُ در هٌطمِ  طَفبى

اظتبى هطبلت هطرح ؼذُ در ؼَرای ّوبٌّگی هذیریت ثحراى ، تبى در زهبى ٍلَع طَفبى جْت اهذاد رظبًی ٍ رظیذگی ثِ ًیبزّبی هردم اظ

 رٍیوذادّبی  در زهبى ٍلوَع  ، ووه رظبًی  ثِ هٌظَرثِ لسٍم آهبدگی ٍ پیػ ثیٌی ّبی الزم ، ٍ ثب تَجِ ثِ ثیبًبت اظتبًذار هحترم را یبدآٍری 

          یذ وردًذ.تبو ، هؽبثِ

فیلن گرفتِ ؼذُ تَظط یىی از اّبلی اظفرٍریي از  پخػدر اداهِ ، آلبی هٌْذض حىبویبى ، هعئَل وویتِ ًظبرت ؼَرای فٌی اظتبى ، ضوي 

ضؼف ِ از جول ، هتؼبلت ٍلَع طَفبىد ؼذُ ّبی ٍار زیبىًسدیه ؼذى گردثبد ، گسارغ تحلیلی وویتِ ی ًظبرت در راثطِ ثب دظتِ ثٌذی ًَع 

یوب   رٍغ ّبی پیؽگیری ٍ، ظبیر دالیل  ، ػذم رػبیت ضَاثط فٌی ٍ ثَدى تبظیعبت فرظَدُ، طرح ٍ اجرا  اًطجبقاجرا ، ػذم رٍغ ٍ طراحی 

 را ؼرح ٍ تفبٍیر هرتجط را ًوبیػ دادًذ.همررات هلی ظبختوبى هتي در در ایي زهیٌِ ٍ هجبحث هرتجط وبّػ آظیت ّبی ایجبد ؼذُ 

، ثِ تؽریح هحبظجبت هرتجط ثب ًیرٍی ٍاردُ ثِ ظوبزُ ّوب در ا ور ظورػت ثوبد      اظتبًذاری ذض ًوَداری ، هؼبٍى دفتر فٌی ظپط ، آلبی هٌْ

ظبزُ ّبی هْن خذهبت رظوبًی از  ، ثِ ٍیصُ ، پرداختِ ٍ اػالم وردًذ وِ دیَارّبی فؼلی ظبزُ ّبی اظتبى در ثراثر ثبد همبٍم ًجَدُ ٍ الزم اظت 

 هَضَع را در ٌّگبم طراحی ٍ اجرا لحبظ ًوبیٌذ. جولِ ثیوبرظتبى ّب ایي

ؼروت تَزیغ ًیرٍی ثرق اظتبى ، گسارغ ؼروت در راثطِ ثب خعبرات ٍاردُ در  ثرًبهِ ریسی ٍ هٌْذظی آلبی هٌْذض هرادی ، هؼبٍىدر اداهِ ، 

بر ، خَاظتبر تخفیؿ آى ثر هجٌوبی ثَدجوِ ی   را تؽریح ٍ ثب اؼبرُ ثِ هحذٍدیت اػتجٍ پبیِ ّبی رٍؼٌبیی ا ر طَفبى ثِ تجْیسات اًتمبل ثرق 

 ؼذًذ.ؼجىِ اـالح  ٍ ثْیٌِ ظبزی

آلبی هٌْذض ثْبرًٍذ احوذی ، هذیر ول َّاؼٌبظی اظتبى ، ثِ تَضیحبتی در راثطِ ثب پیػ ثیٌی ٍضغ َّا ٍ هؽوىالت پویػ ثیٌوی    ظپط ، 

اطالػیِ ّب ٍ گوسارغ ّوبی   ثیٌی توْیذات ثب تَجِ ثِ  پیػدر دظتگبُ ّب پرداختٌذ ٍ خَاظتبر دلت ثیؽتر جَی پذیذُ ّبی وَچه همیبض 
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 .َّاؼٌبظی ؼذًذ 

ارائِ ی گسارغ تفَیری ٍ ؼرح آظیت ّوبی ٍارد ؼوذُ در ا ور    ضوي ؼروت گبز اظتبى ،  HSEدر اداهِ ، آلبی هٌْذض حجتی پَر ، رئیط 

لَلِ ّبی پلوی  ذگی ٍ خویذگی لِ ؼػذم  ب اؼبرُ ثِ، ث ایي زهیٌِثر ؼوردى ضؼف ّبی ؼجىِ گبز در طَفبى ثِ ؼجىِ گبز رظبًی اظفرٍریي ٍ 

 ارزیبثی وردًذ. رظبًیآى را ًمطِ لَت ؼجىِ گبز ، در ا ر تٌػاتیلي 

ظپط ، آلبی هٌْذض فرخساد ، رئیط ًظبم هٌْذظی ظبختوبى اظتبى ، خَاظتبر ثبزًگری درجِ ثٌذی ؼْرّب در ّیئت چْبر ًفرُ اظوتبى ثوِ   

لبًَى ًظبم هٌْذظی ظبختوبى ؼذُ ٍ پیؽٌْبد وردًذ وِ جسئیوبت   12ؼْرّبی وَچىتر ٍ اجرای هبدُ  جْت اظتفبدُ از خذهبت هٌْذظی در

ی اجرایی ثرای دیَارّبی پیراهًَی ظبختوبًْب ثِ جْت پیؽگیری از آظیجْبی جبًی ٍ ثِ ػٌَاى پبیِ ی لَلِ ّبی گبز ، در زهبى تْیِ ًمؽِ ثورا 

 دیَارّب لحبظ ؼَد. 

یؽتریي خعبرات ثخػ وؽبٍرزی را هرثوَ  ثوِ ظومف    ثطبیی ، هذیر آة ٍ خبن ظبزهبى جْبد وؽبٍرزی اظتبى ، آلبی هٌْذض ػدر اداهِ ، 

 ظجه داهذاری ّب ٍ ثِ هیساى یه هیلیبرد تَهبى داًعتٌذ.

را رػبیوت   ظپط ، آلبی هٌْذض ثبثبپَر ، هذیر ول ثٌیبد هعىي اًمالة اظالهی اظتبى ، اػالم وردًذ وِ ظبزُ ّبیی وِ حذالل هؽخفبت فٌی

 خعبرتی ًذیذًذ.اظفرٍریي وردُ ثَدًذ در رٍیذاد طَفبى 

ثب رٍیىرد ٍضؼیت هفبلح  در ا ر طَفبى در اداهِ ، آلبی هٌْذض طبّری ، هذیر ول اظتبًذارد اظتبى ، خَاظتبر آظیت ؼٌبظی خعبرات ٍاردُ

 اظتفبدُ ؼذُ در ظبزُ ّب ؼذًذ.

َرای فٌی اظتبى ، خالـِ ای از اّن فؼبلیت ّبی ؼَرای فٌی ٍ وویتِ ّبی چْبر گبًِ ی ، خبًن هٌْذض ؼىیجب ، هعئَل دثیرخبًِ ی ؼ ظپط

    را گسارغ ٍ تفبٍیر هرتجط را پخػ وردًذ. 1393آى در ظبل 

ی ّوبی اظوتبى از ًتوبیط هطبلؼوبت ؼٌبظوبیی      اداهِ ، آلبی هٌْذض ثْبرًٍذ احوذی ، خَاظتبر اظتفبدُ ی دظتگبُ ّبی اجرایی ٍ ؼْرداردر 

 ثعترّبی اظتفبدُ از اًرشی ّبی ًَ پیػ از ّرگًَِ ّسیٌِ ورد در ایي راثطِ ؼذًذ.

ضوي ؼرح ٍضؼیت فؼبلیت دظوتگبُ   در اًتْب ، آلبی هٌْذض حجیجی ، هؼبٍى ّوبٌّگی اهَر ػوراًی اظتبًذاری ٍ رئیط ؼَرای فٌی اظتبى ،  

ؼبیعتِ ی تمذیر داًعتِ ٍ خَاظتبر ًظبرت ثیؽتر دظوتگبُ ّوبی اجرایوی در    را ، تالؼْب ٍ ػولىرد آى ّب طَفبى  ّبی اجرایی پط از رٍیذاد

بی ؼْری ٍ تجْیسات زیرثٌبیی ؼذًذ ٍ ثب تَجِ ثِ تجبدل ًظر در راثطِ ثب اظتمرار تجْیسات اًرشی ّبی ًَ در ظطح دظتگبُ ّبی اجرای الوبى ّ
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 مصوبات:

       دگانپیگیزي کىى                                                                                        شزح مصوبه                     

                                 

همرر ؼذ وویتِ ای ثب ػضَیت دفتر فٌی اظتبًذاری ، ادارُ ول _ 1

حفبظت هحیط زیعت ، َّاؼٌبظی ٍ ؼروت تَزیغ ًیرٍی ثرق اظتبى 

از ؼْرداری ّبی  ًیویاجرایی ٍ  دُ دظتگبُتؽىیل تب ضوي اًتخبة 

هَضَع را ، رق خَرؼیذی اظتبى ثِ هٌظَر اظتمرار تجْیسات تَلیذ ث

هبِّ اٍل ظبل جبری ثِ  6پیگیری ٍ ًعجت ثِ ارائِ ی گسارغ تب پبیبى 

 ؼَرای فٌی الذام ًوبیٌذ.

 

ٍ  4ٍ  3درجِ ثٌذی ؼْرّبی درجِ ثبزًگری در همرر ؼذ هَضَع _2

 ٍ دیَارّبی جسئیبت دیَارّباجرایی تْیِ ًمؽِ ّبی تبویذ ثر لسٍم 

یِ ی الساهبت جسئیبت الحبلبت ٍ ّوچٌیي تْ پیراهًَی ظبختوبى

در دظتَر وبر  ثِ اًضوبم ًمؽِ ّبی خَد ظبختوبىظبختوبى در ثبم 

 ّیئت چْبر ًفرُ اظتبى لرار گیرد.

 

در راثطِ ثب  یهمرر ؼذ وویتِ هفبلح اظتبًذارد ٍ آهَزغ گسارؼ_3

ویفیت هفبلح در وبّػ آظیت ّبی ٍاردُ در اظتبًذارد ظبزی ٍ ًمػ 

در خرداد هبُ ظبل ؼَرای فٌی اظتبى ر جلعِ دتْیِ ٍ ا ر طَفبى 

 ارائِ وٌذ.جبری 

 

 ، همرر ؼذ ثبزًگری در ضَاثط فٌی هرتجط ثب ًفت تیرّبی ثرق_4

پیؽٌْبد ثررظی ّب ٍ ثٌب ثِ خطَ  اًتمبل ثرق ٍ پبیِ ّبی رٍؼٌبیی 

 ؼروت تَزیغ ًیرٍی ثرق اظتبى در ٍزارت ًیرٍ پیگیری ؼَد.

 

ظبلْبی اخیر ظرػت ثبد در اظتبى ثر همرر ؼذ ثب تَجِ ثِ آهبر  -5

اظبض گسارغ ادارُ ول َّاؼٌبظی اظتبى ، لسٍم ثبزًگری در ظرػت 

همررات هلی  6هجٌبی ثبد در طراحی ظبزُ ّبی اظتبى در هجحث 

ظبختوبى ثِ دفتر تذٍیي همررات هلی ظبختوبى هروس تحمیمبت راُ ، 

 هعىي ٍ ؼْرظبزی هٌؼىط ؼَد.

 

ٍ ؼْرداری ّبی اظتبى ُ ّبی اجرایی همرر ؼذ ولیِ ی دظتگب -6

هطبثك ثب جذیذتریي آئیي ًبهِ  جت ثِ ثرٍز وردى ًمؽِ ّبی ظبزُ ایًع

اّتوبم  ظبختوبى یٍ دظتَرالؼول ّبی هرثَطِ ٍ هجبحث همررات هل ّب

 ٍیصُ ای داؼتِ ثبؼٌذ.

 

فرهبًذاری آثیه  20/01/94هَرخ  100/ؾ/89ثب درخَاظت ؼوبرُ -7

وذ  ٍشُ تىویل ظبختوبى ثخؽذاری ثؽبریبت ثِهَضَع اجرای اهبًی پر

ریبل  000/000/500/3ثِ هجلغ  930147وذ پرٍشُ  ٍ 10224ش124طرح 

 هَافمت گردیذ.
 
 

 دفتر فٌی اظتبًذاری 

 ادارُ ول حفبظت هحیط زیعت اظتبى 

 اظتبىَّاؼٌبظی  ادارُ ول

 ؼروت تَزیغ ًیرٍی ثرق اظتبى 

 اظتبىهٌتخت دظتگبُ ّبی اجرایی 

 اظتبىهٌتخت ّبی  ؼْرداری

 

 ادارُ ول راُ ٍ ؼْرظبزی اظتبى 

 ظبزهبى ًظبم هٌْذظی ظبختوبى اظتبى

 

 

 

 

 ادارُ ول اظتبًذارد اظتبى

 

 

 

 

 ؼروت تَزیغ ًیرٍی ثرق اظتبى 

 

 

 وویتِ ًظبرت ؼَرای فٌی اظتبى 

 ظبزهبى ًظبم هٌْذظی ظبختوبى اظتبى 

 ادارُ ول َّاؼٌبظی اظتبى 

 

 

 

 ایی اظتبىولیِ ی دظتگبُ ّبی اجر

 ولیِ ی ؼْرداری ّبی اظتبى 

  

 

 

 ثرًبهِ ریسی ٍ ثَدجِ اظتبًذاری دفتر

 فرهبًذاری آثیه

 ثخؽذاری ثؽبریبت
 

 



 4 

  


