
 خصوصی –صورتجلسه واگذاری پزوژه ها در قالب مشارکت عمومی 

 استانداریمحل بزگزاری :                                               3/07/1337تاریخ بزگزاری :    

 دستور کار جلسه : 

 شزح مباحث مطزح شده :

هؼبٍى هحتسم زئیس جوَْز ٍ زئییس ایبشهبى ثسًبهیِ ٍ ثَ جیِ      16/4/1397هَزخ  180888ثب ػٌبیت ثِ ًبهِ ضوبزُ   

کطَز  ز خصَظ ازابل ثسًبهِ اجسایی هطبزکت ثخص خصَصی  ز ٍاگرازی عسح ّبی  تولک  ازاییی ایسهبیِ ای ٍ   

هصیَثِ هیَزخ    10 ز زااتبی ثٌد ى ٍ ّیئت ٍشیسا 22/3/1397ُ هَزخ  55341/ ت 33989ّوچٌیي تصَیجٌبهِ ضوبزُ 

جْت ثسزای پسٍضُ ّبی قبثل ٍاگرازی ثسگصاز  ثب حضَز اػضبء ذیل ااتبى اتب  فسهبًدّی اقتصب  هقبٍهتی  17/4/1397

 گس ید.

 مصوبات: 

اعالع زابًی گستس ُ هَضَع  ٍ  اتگبُ اجسایی هکلف اات ًسجت ثِ تٌظین گصازش تصوین ثِ ٍاگرازی ٍ فساخَاى -

پسٍضُ ّیبیی کیِ قیجال ثیِ     ٍ ضٌبابیی ٍ هراکسُ هستقین ثب اسهبیِ گرازاى  ز اغح هحلی ٍ هلی ثسای آى  اتِ اش 

سٍضُ ّب ظسف هیدت حیداک س ییک ّ تیِ ًسیجت ثیِ       پ تصَیت کبزگسٍُ ٍاگرازی زایدُ اقدام ًوبید،  ز هَز  ابیس

 تطکیل کبزگسٍُ ٍاگرازی اقدام گس  .

ػالٍُ ثس فْسات پیطٌْب ی پسٍضُ ّبی ضٌبایبیی ضیدُ تَایظ     ااتهدیسیت ٍ ثسًبهِ زیصی ااتبى هجبش  هبىابش -

کِ ضسایظ الشم ثسای ٍاگرازی ثِ ثخص خصَصی  ازًید   پسٍضُ ّبی ػوساًیابیس ًسجت ثِ هؼسفی  اتگبُ اجسایی 

 اقدام ٍ  اتگبُ اجسایی هکلف ثِ پیگیسی ابیس هساحل کبز جْت ٍاگرازی ایي پسٍضُ ّب ثِ ثخص خصَصی اات.

 اش عسف ابشهبى هدیسیت ٍ ثسًبهِ زیصی تبهیي خَاّد گس ید. اعالع زابًی ّصیٌِ ّبی هسثَط ثِ -

زٍشاًِ اش پیطسفت کبز زا ثِ  ثیسخبًِ اتب  فسهبًدّی اقتصیب  هقیبٍهتی اایتبى     اتگبُ اجسایی هَظف اات گصازش  -

 ازائِ ًوبید.

کبزگسٍُ ٍاگیرازی   هی ثبیست ثب ّوبٌّگیپسٍضُ  لیست  ز ّسگًَِ تغییسٍ  پسٍضُ ّبی هصَة ثطسح ذیل هی ثبضد -

  صَزت پریس .

 

 

 

 

 

 ثسزای پسٍضُ ّبی قبثل ٍاگرازی 



 

 

  یضوبل لنیهتساکن  ز   وِیثِ زٍش ً گَیهجتوغ پسٍزش ه جب یا -
هتساکن  ز زٍ  ضَز  وِیثِ زٍش ً گَیهجتوغ پسٍزش ه جب یا -

 یضوبل
 فی ز ض گَیتَاؼِ هجتوغ پسٍزش ه -
 (3هتساکن  ز  لَاز) وِیثِ زٍش ً گَیهجتوغ پسٍزش ه جب یا -
هتساکن ثب آة لت ضَز  وِیثِ زٍش ً گَیهجتوغ پسٍزش ه جب یا -

 زٍ خبًِ هًَد ِی ز حبض
 ز ق س  ز  یهبّ یثَه یپسٍزش گًَِ ّب یجیتَاؼِ کبزگبُ تدز -
 سی 
ثِ زٍش  ییبی ز بىیپسٍزش آثص یجیٍ تَاؼِ کبزگبُ تسٍ یثْسبش -
 هتساکن  ز  لَاز وِیً
 ز ثٌد  ییبی ز بىیآثص سیتک  یجیکبزگبُ تسٍ نیتَاؼِ ٍ تسه -

 یزاتو
 احداث ابلي پالتَ جن -
 احداث ابلي اجتوبػبت آثداى -
 تئبتس( یضب ) آه احداث ابلي اجتوبػبت از -
 ثساشجبى یٍ ٌّس یهجتوغ فسٌّگ 2احداث فبش  -
  لَاز یٍ ٌّس یاحداث هجتوغ فسٌّگ -
 صیز یٍ ٌّس یاحداث هجتوغ فسٌّگ -
 احداث ًگبزخبًِ ضْس خَزهَج -
 لنیاحداث تگبزخبًِ  ضْس   -
 احداث ًگبزخبًِ ضْس ثَضْس -
 یاحداث ًگبزخبًِ ٍ پالتَ ضْس کبک -
 اّسم یٍ ٌّس یپالتَ هجتوغ فسٌّگ صیتجْ -
 طْسیػبل دیضْس جد یٍ ٌّس یهجتوغ فسٌّگ-
 طْسیػبل دیضْس جد یهجوَػِ ٍزشض-
 اس کسُ یپبزک جٌگل یٍ ًگْداز تیسیهد-
 چبّکَتبُ یپبزک جٌگل یٍ ًگْداز تیسیهد-
 چبّچبَّ یپبزک جٌگل یٍ ًگْداز تیسیهد-
 یػبهس یپبزک جٌگل یٍ ًگْداز تیسیهد-
 ثٌِ گص یپبزک جٌگل یٍ ًگْداز تیسیهد-
 ضْس  لَاز یٍ ٌّس یهجتوغ فسٌّگ صیٍ تجْ سیتؼو -
 
 

 خبزگ یٍ ٌّس یپالتَ هجتوغ ذفسٌّگ لیتکو -
 خبزگ یٍ ٌّس یهجتوغ فسٌّگ لیتکو -
 اؼدآثب  یٍ ٌّس یهجتوغ فسٌّگ لیتکو -
 ثٌک یٍ ٌّس یاحداث هجتوغ فسٌّگ -
 سیً ت   یٍ ٌّس یاحداث ًگبزخبًِ  ز هجتوغ فسٌّگ -
 سافیا ییًوک ش ا سبتیتبا -
 فیض سُیجص یآثسابً سبتیٍ تأا سُیاحداث هخصى ذخ -
 ٍ ثٌدزگبُ لِیّل یثِ زٍاتب یآثسابً -
  ّسٍ  -خبًِ ازم  ِیٍ تص  یآثسابً سبتیاحداث تأا -
 تٌگستبى یًَاز ابحل ییًوک ش ا سبتیتبا -
 ِیٍحدت یهتسهکؼج 6500کي  يیسیآثط-
 یهتسهکؼج 8500کي   يیسیآثط-
 ثرز ضلداى ستگبُیاحداث ا -
 قلت ثَضْس وبزاتبىیث -
 کٌگبى یتخصص کیٌیکل -
 ثساشجبى َزیضْس 17 وبزاتبىیث -
 ثساشجبى یتخصص کیٌیکل -
 ثَضْس یتخصص کیٌیکل -
 یگساف َیٍ آًط یثس از سیهسکص تصَ -
 خبظ یْبیوبزیهسکص ث -
 یػوبزت کوٌد-
 یدیػوبزت زض-

 ػوبزت گلطي
 یؼیػوبزت زف-
 يیػوبزت آذ-
 قلؼِ ثس اتبى-
 یقلؼِ هحودخبى  ضت-
 قلؼِ هلک هٌصَزخبى ضجبًکبزُ-
 سافیا یقلؼِ ًصَز-
 یػوبزت هجبزک-

 


