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 كنندگان: شركت

 محمدزاده تخصصي كميته اعضاي

 اعضا نمايندگان/همراهان

سفراررازی )وزارت   – )سفیزمی  ررنیمفه و رود فه ک(فور(     و صففیی   سبزی –)وزارت صمت(  مرادی

)شفرکت مفدیریت منفیرب        ، ریضفی  و مففریفی   حبیبف ، احافین    ،حی یین  - هید ک(یورزی(

شفیراوند   – ذرگ(فت )وزارت ک(فور(   -)شفرکت مهندسف     و ریضفک  ک(فور(     کرکین  -ایرا (

 و نیرورخش )وزارت نیرو( ، زارع زادهزاده زهرای ، ارراهیم -)سیزمی  هواشنیس ( 

 اعضاي كارگروه استاني

 هرمزگان

 م(فید ییفدان ، رضفی کمفی  ،  سفعیده یبفد   زاده، مفریم         -رضی مدرس )استینداری هرمزگی ( 

امین قصم ، یبدا کریم ترار  زاده رین  )شرکت    و  -دراتین  )شرکت    منطقه ای هرمزگی (

یبدا حمید احمدی، سفید رضفی امیفری زاده ) هفید ک(فیورزی      مهدی ترار ،  -ریضک  هرمزگی ( 

کفیظم ترارف  زاده    -کرامت شمس ا دین  )اداره کل حفیظت محیط زیافت هرمزگفی (  -هرمزگی (

مجیفد وفورریی   )اداره کفل منفیرب یبیعف  و        -)سیزمی  صنعت، معد  و تجیرت استی  هرمزگی (

 (بیسمصطف  خیدم )شهرداری رندری - رخیز داری هرمزگی (

اعضاي كارگروه استاني 

 بوشهر

 فیرر   ،ییف  محمفدی، یبفدا یطیب یبیسف  نف اد      -مهندس دست یب  )استینداری اسفتی  روشفهر(   

مهنفدس حمفزه وفور، ریرفک د،وری، سفید       –)شرکت    منطقه ای استی  روشفهر (  مففری زاده 

حان رحرین ، وریافی کفیزرون  )سفیزمی      –یبیس سجیدی )مدیر ییمل شرکت  رفی استی  روشهر( 

)سیزمی   هید ک(فیورزی  سمیه ررح رخش، ار(ین قطب   ،ماعود خوارزم  –صمت استی  روشهر( 

)اداره کفل منفیرب یبیعف  و  رخیفزداری اسفتی       یی   عففری   ،سید رضی حاین  –استی  روشهر( 

 حاین معین )اداره کل حفیظت محیط زیات استی  روشهر( –روشهر( 

ضاي كارگروه استاني اع

 خراسان شمالي

ای(،  ریفزی(، مرتوفوی و واسفطه )   منطقفه     وور )سیزمی  مفدیریت و ررنیمفه   وثوق  مقدم )استینداری(، ویرس 

یوسف  و سیدی ) هید ک(یورزی(، سفیق  )   و ریضفک (، رفردی )منفیرب یبیعف  و  رخیفزداری(، ا فه وفور         

 )حفیظت محیط زیات(

اعضاي كارگروه استاني 

 خراسان رضوي

ای(، اسفمیییییی    نوشفهری )   منطقفه   و ، یییپورن اد میر عفریی ، نجیت و نکودری )استینداری(، یکی ، نعمت

) رخیفزداری و   اکبر)   و ریضک  استی (،  وادی ) هید ک(یورزی(، قنودی و وفور  ییب) رفیی م(هد(،  هی  

 وس (د( و داوری )دان(گیه ررمتص)حفیظت محیط زیات(، امیدرخش ) یررین منیرب یبیع (، 

 :جلسه دستور

 ارائه گزارش یمیکرد ررنیمه سیزگیری ری کم  ر  استی  هرمزگی  -0

 ارائه گزارش یمیکرد ررنیمه سیزگیری ری کم  ر  استی  روشهر -2

 ارائه گزارش یمیکرد ررنیمه سیزگیری ری کم  ر  استی  خراسی  شمی   -0

 کم  ر  استی  خراسی  رضویارائه گزارش یمیکرد ررنیمه سیزگیری ری  -0
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 مسئول اجرا مصوبات
زمان 

 اجرا

0 

ت ییرات وی(نهیدی ررنیمه رخش ک(یورزی در ررنیمه سیزگیری ری کم  ر   -0-0

استی  هرمزگی  وس از همیهنگ  ری معیونت    و خیک وزارت  هید ک(یورزی و 

تصویب در کیرگروه سیزگیری ری کم  ر  استی  هرمزگی   هت رررس  و تصویب 

 کیرگروه می  سیزگیری ری کم  ر  ره دریرخینه ارسیل شود. 

ویسخ سوا،ت مطرح شده توسط ایویی کمیته تخصص  ره دریرخینه  -0-2

 کیرگروه می  سیزگیری ری کم  ر  ارسیل شود. 

کیرگروه سیزگیری ری کم 

  ر  استی  هرمزگی 

 یک میه 

رررس  امکی  تخصیص رخ(  از صرره  وی     انجیم شده در استی   -0-0

سط نمیینده وزارت صمت در هرمزگی  ره رخش صنعت رراسیس نفر ایکم شده تو

 و ایکم نتیجه ره دریرخینه کیرگروه کمیته تخصص  

شرکت    منطقه ای 

هرمزگی /شرکت مدیریت 

 منیرب    

رررس  یمیکرد شرکت    منطقه ای هرمزگی  در نصب کنتور هوشمند  -0-0

 رراسیس نفر نمیینده سیزمی  ررنیمه و رود ه در کمیته تخصص  

شرکت مدیریت منیرب 

    ایرا  

2 

ریزنگری در ررنیمه هیی رخش صنعت ری تو ه ره موانب ویش روی ا رای  -2-0

اقدامیت ذکر شده در ررنیمه مصو  سیزگیری ری کم  ر  استی  روشهر و ارسیل 

ررنیمه اصکح شده ره دریرخینه کیرگروه می  وس از تصویب ت ییرات در کیرگروه 

یی ،زم ررای تقویت استین  و همچنین ارائه وی(نهیدات م(خص ررای م(وق ه

 رهره وری استفیده از    در واحدهیی صنعت  استی  

کیرگروه سیزگیری ری کم 

  ر  استی  روشهر 

 یک میه 

رررس  درخواست نمیینده وزارت صمت در کمیته تخصص  ررای تیمین     -2-2

 منطقه وی ه اقتصیدی شمیل روشهر 

شرکت    منطقه ای 

استی  روشهر / شرکت 

 مدیریت منیرب    

رررس  ییل یدم تنیسب وی(ررت کیر در ا رای ررنیمه هیی رخش    و  -2-0

 ریضک  ررنیمه سیزگیری ری کم  ر  استی  روشهر و ررنیمه ریزی ررای ررب موانب 

شرکت مهندس     و 

 ریضک  ک(ور 
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 مسئول اجرا مصوبات
زمان 

 اجرا

0 

ریزنگری در ررنیمه رخش صنعت در ررنیمه سیزگیری ری کم  ر  استی   -0-0

خراسی  شمی   ری تو ه ره یدم وی(ررت اقدامیت ویش رین  شده در ررنیمه 

و همیهنگ  ری سیزگیری ری کم  ر  مصو  استی  و یی تکش در  هت ررب موانب 

دریرخینه کیرگروه می  سیزگیری ری کم  ر  ررای تصویب اصکحیت احتمی   در 

 ررنیمه استی  

کیرگروه سیزگیری ری کم 

 ر  استی  خراسی  

 شمی   

 یک میه 

رررس  ییل یقب میندگ  در ررخ  از اقدامیت مندرج در ررنیمه سیزگیری ری  -0-2

کم  ر  استی  خراسی  شمی   و ایکم نتییج رررس  هی ره دریرخینه کیرگروه می  

 سیزگیری ری کم  ر  

دستگیه هیی یوو 

کیرگروه می  سیزگیری 

 ری کم  ر  

رررس  ییل نیترازی در یمیکرد شرکت    منطقه ای خراسی  شمی   در  -0-0

رندهیی ررنیمه سیزگیری ری کم  ر  استی  مرتبط ری ررداشت هیی غیرمجیز    

 زیرزمین  و ایکم نتییج رررس  ره دریرخینه کیرگروه می  سیزگیری ری کم  ر  

شرکت مدیریت منیرب 

    

  منیرب    مورد نییز صنییب استی  از منیرب    رررس  امکی   ییگزین -0-0

 سطح  یی وای  مطیرق درخواست نمیینده وزارت صمت در کمیته تخصص  

شرکت    منطقه ای 

خراسی  شمی  /شرکت 

مدیریت منیرب    

 ایرا  

0 

کیرگروه سیزگیری ری کم  ر  استی  خراسی  رضوی، وی(نهیدات مورد نفر  -0-0

ررنیمه سیزگیری ری کم  ر  استی  را ره دریرخینه کیرگروه  ررای تاهیل در ا رای

می  سیزگیری ری کم  ر  استی  ایکم نمییند تی در کیرگروه مورد رررس  قرار 

 گیرد. 

کیرگروه استین  

سیزگیری ری کم  ر  

 استی  خراسی  رضوی 

 یک میه 

5 

یمیکرد  ری تو ه ره نقش  ررین  سیزنده دان(گیه رردوس  م(هد در نفیرت رر

ررنیمه سیزگیری ری کم  ر  استی  خراسی  رضوی، مقرر شد از کییه استی  هی 

 یمیکرد خواسته شود که از دان(گیه هی یی سییر ارگی  هیی ریطرف ررای نفیرت رر

 ررنیمه هیی سیزگیری ری کم  ر  استی  هی استفیده کنند.

دریرخینه کیرگروه می  

 سیزگیری ری کم  ر  
-  

رررس  و راست   زمیی  صرره  وی  هیی ایکم  در گزارش یمیکرد ررنیمه  6

 هیسیزگیری ری کم  ر  استی  

شرکت مدیریت منیرب 

    
 دو میه

 

 

 


