
اص  تا تالٍت آیاتی چٌذفَق الؼادُ تِ صَست  13/9/1400هَسخ   7ساػت  هیثذ لسِ ضَسای اسالهی ضْشجٍیىویي سی 

 تِ تصَیة سسیذتطىیل ٍ هَاسد صیش  اوثشیت اػضاءحضَس  تاٍ والم ا... هجیذ

ثثتی ضْشداسی دسخصَظ اصالح حذجٌَب پالن  1/9/1400هَسخ  20553دسخَاست هجَص ضْشداسی تِ ضواسُ -1

یضد تِ هالىیت آلای هحوَد صاسع دُ آتادی دس جلسِ هطشح ٍتا تَجِ تِ ایٌىِ تِ جادُ وطتخَاًی  21تخص  8298ضواسُ 

ٍدس حال حاضش هله هجاٍس هی تاضذ ٍهاله دسخَاست اصالح حذ جٌَب سٌذ اص وَچِ تِ هله هجاٍس  هحذٍد ضذُ

سیال ٍجوغ هثلغ  2000000000ش وَچِ اص لشاس ّش هتش هشتغ هتش هشتغ هی تاضذ ًٍشخ فشٍ 8/50داس هاله هلضم تِ خشیذ 

 سیال تؼییي ضذُ است تِ تصَیة سسیذ.  1001600000000

ػلیشضا سیذ پشداخت خساست تِ آلای  تا هَضَع 27/8/1400هَسخ  20128دسخَاست هجَص ضْشداسی تِ ضواسُ -2

ًٍظش تِ ایٌىِ  26/8/1400هَسخ  19941یضد تا تَجِ تِ تَافمٌاهِ ضواسُ  23تخص  4/7860هاله پالن ثثتیاهاهی هیثذی 

هصَب گشدیذ  هتش هشتغ تالیواًذُ داسد  15/191ٍلشاس گشفتِ سشاهیه دٍ دس هسیشخیاتاى  هتش هشتغ اص پالن فَق  35/51

0ضْشداسی سیال  1069000500000تِ اسصش ول  تاتت اًتمال هتشاط دس هسیش تِ ًام ضْشداسی هیثذ ٍولیِ خساسات ٍاسدُ

تش سٍی هاًذُ پالن خذهات سیال  82500000000ٍجِ هاله پشداخت ٍّوچٌیي هؼادل هثلغ سیال دس  86500000000هثلغ

ّضیٌِ هشتَطِ اص سدیف طشح توله اساضی ٍاهالن هَسد ًیاص اجشای تَسؼِ .اسائِ ًوایذسض هطشفیت اصشفا تصَست ػَ

 سشی اػتثاس هَسد ًیاص دس هتون تَدجِ پاداس خَاّذ ضذ.پشداخت ٍو 10206ٍػوشاى ضْشی تا وذ 

اص ضشوت ًفت جیشاى  60*70ضْشداسی دسخصَظ خشیذ لیش 9/9/1400هَسخ  21237دسخَاست هجَص ضواسُ -3

سیال اص طشیك تشن تطشیفات هٌالصِ تصَیة  4000000000000اسدواى طثك لیوت سٍص تَسس ٍتا سمف هثلغ 

 پشداخت خَاّذ ضذ. 0054ٍوص ٍآسفالت خیاتاًْا سدیف گشدیذ.ّضیٌِ هشتَطِ اص هحل س

سضا وشیویاى  یتا هَضَع پشداخت خساست تِ آلا 26/8/1400هَسخ  19932تِ ضواسُ  یدسخَاست هجَص ضْشداس-4

ًٍظش تِ  24/8/1400هَسخ  19672دس جلسِ هطشح ٍتا تَجِ تِ تَافمٌاهِ ضواسُ  ضدی 21تخص  8171 یهاله پالن ثثت

داسد  واًذُیهتش هشتغ تال 69ٍ لشاس گشفتِ  ْای دسٍیطی ٍتاٌّش اتاًیختماطغ  شیهتشهشتغ اص پالن فَق دس هس  218ایٌىِ 

سیال  18052505000000تِ اسصش خساسات ٍاسدُ  ِیٍول ثذیه یتِ ًام ضْشداس شیتاتت اًتمال هتشاط دسهسهصَب گشدیذ 

سیال خذهات تش سٍی هاًذُ  37500000000هثلغ ادل پشداخت ٍهؼدس ٍجِ هاله سیال چْاسهیلیاسد هؼادل هثلغ  ی0ضْشداس

 فیهشتَطِ اص سد ٌِیّضًوایذ .تِ هاله اسائِ  1400سیال خذهات ضٌاٍس تِ ًشخ سال  14015005000000پالن ٍهؼادل هثلغ 

دس  اصیاػتثاس هَسد ً یپشداخت ٍوسش 10206تا وذ  یتَسؼِ ٍػوشاى ضْش یشااج اصیٍاهالن هَسد ً یطشح توله اساض

 ضذ.هتون تَدجِ پاداس خَاّذ



ی خیاتاى یدس خصَظ هٌالصِ ػوَهی پشٍطُ جذٍلگزاسی ٍسٍضٌا2/9/1400هَسخ  20589دسخَاست هجَص ضواسُ -5

طثك ًظش هصَب گشدیذ سیال دس جلسِ هطشح ٍ 15050000000000اهام حذ فاصل هیذاى جَاى تا هیذاى ٍلیؼصش)ػج(تِ هثلغ 

 ًظش وویسیَى ػوشاى ضَسا تطشح صیش هی تاضذ:گشدد .اًجام  وویسیَى ػوشاى ضَسا 

ولیِ لطؼات ٍلَاصم سٍضٌایی هَسد ًیاص خشیذاسی گشدد 0 اطالع سساًی تِ هشدم صَست گیشد ٍّوِ جَاًة ٍتثؼات -

 اجتواػی هذ ًظش لشاس گیشد ٍتؼذ اًجام ضَد.

ٍاص هحل سٍضٌایی  40106سدیف ّضیٌِ اجشای پشٍطُ اص هحل طشح صیشساصی0جذٍلگزاسی ٍآسفالت هؼاتش وي دس ض

 اس ٍپاداس وشدى آى دس تَدجِ لاتل اًجام خَاّذ تَد.ثپس اص تاهیي اػت 0099هؼاتش سیف 

یشساصی ٍآسفالت صپشٍطُ  یدس خصَظ هٌالصِ ػوَهضْشداسی  2/9/1400هَسخ  20590دسخَاست هجَص ضواسُ  -6

پشٍطُ اص هحل طشح  یاجشا ٌِیّضتِ تصَیة سسیذ. ٍدس جلسِ هطشح سیال  16000000000000هؼاتش هٌطمِ یه تِ هثلغ 

 اس ٍپاداس وشدى دس تَدجِ لاتل اًجام خَاّذ تَد.ثاػت يیپس اص تاه ٍ 40106 فیٍآسفالت هؼاتش سد ی0جذٍلگزاسیشساصیص

ساخت ًٍصة دستْای  چَتی خاًِ ٍاگزاسی دس خصَظ ضْشداسی  9/9/1400هَسخ  21234دسخَاست هجَص ضواسُ -7

 3006500000000الیل پیَست ٍّوچٌیي صشفِ ٍصالح ضْشداسی اص طشیك تشن تطشیفات هٌالصِ ٍتِ هثلغ اهیي  طثك د

تافت لذیوی سیال تِ دسٍد گشی اتَئی دس جلسِ هطشح ٍتِ تصَیة سسیذ ّضیٌِ هشتَطِ اص هحل تْثَد ػثَس ٍهشٍس 

 تاهیي خَاّذ ضذ. 0096ٍتاسیخی  سدیف 

 تا روشصلَات تِ پایاى سسیذ.  10 جلسِ ساس ساػت 
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