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 مذاکرات:اهم

آقات  کمرار ایاتی   انارت ااا م رار  و اوایس  ا اا          جدات  اهلل مجیاا    پس از تالوت آیاتت  نداا از ماال          

تسلیت  هتکت حضرت امت  حسین )ع( و یتاان بتوفتیش  برگزاا   بت و    یمن خیر مقا ایز  و ت نعه انرتن بر تمه

ت ماههی  کا سارداا ایناتن    أاز مهمرارین وااتیه هیا    اا  هت بت اعتیات داکاداا پروتکاه بهاا ار       ک ه عزاکاا 

هات و   بارکاا  از ارفیات   انارفتکه و بهاره   بار   بات تتمیاا   و هکولت اا بت یتک  هاا  کولت گراما  کا ار  فراانیان هفره 

 همتهدگ  بین مایران کنرگته هت  اجرای  بت فرمت ااااان  هرنارتن هات کا خصا         هت  ب کجه  هت  تیصره قتبلیت

هات  اجرایا  بار     نارگته کو مایریت د یح آ   ر  انرتن اا از مهمرارین وااتیه ماایران     هت  از  هرنرتنبتزکیا 

جدات  آقات  مهدااس دای ح  ماایرمه م رار  اقرصاتک  و کااایا  انارتن          کا اکامه برانتس کنار ا متا    مرک اا

داا االالعاتت   کا 99اااوه  م که و بت بیتن ایدکه  99قت  ن ب کجه نتل  21گزاا   کا خص   اجرای  مرکن تیصره 

هت  اجرای  کا نتمت ه نتکا ثیت  اه انت مه از این ل تظ اتیه نا   اا کا منا ا باه خا ک اخرصات  کاکه       کنرگته

 میلیتاک ت متن بر مرک اا کا اکامه  2689میلیتاک ت متن و برا  فروش  971انتا اینتن نهم انرتن اا برا  م لا نتز  

 بت اا و قایالا ایان    الار  و پارو ه ما     72تی  و  هرنتز  مه بتلغ بر نست مص بتت متاگروه تخصص  ام ا زیر بد 

هات و  قطاه  اارات     به ا ضمت  کع تدتمه برا  ملیه اعضت  م رر  اانتل  اه ب ک مطر  و اعضتء  یاز کیااگته   هت پرو ه

یکام باه    ریجاه ماهامرات پاس از اخاه اخ  مخفا  بنار  ما ااک بداا            سیت به بداهتی  از آن بیتن  م ک اا خ ک اا

ایاز  و کبیار  ا اا  باه بیاتن اهمیات        کمرر امیر  اوایس ناتزمتن ماایریت و بر تماه    کا اکامه آقت    اتص یب انیا

قت  ن  21مرک تیصره  هت  قت  ن ب کجه پرکاخره  و یمن بیتن اقاامتت ا جت   اه کا خص   تغییر    ه هزیده تیصره

 هت   یمه تمت  کا انرتن کا سرداا  پرو ه جهت اتمت   کاب کجه کا انرتن  بر انتس  یتزهت  جتا  و متبق  
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هتی  مه بات ناتزمتن بر تماه و ب کجاه منا ا ا جات   ااه انات هیرگ  اه  گرا ا  کا            اینتن بت بیتن ایدکه بت همتهدگ 

هت  اجرای  کا  به انرتن وج ک  اااک  خ انرتا اهرمت  و تالش مایران کنرگته 21خص   بتزگنت اعریتاات تیصره 

کا اکامه جدت  آقت  نارکاا فاااء فرمت ااه     کا نتمت ه نتکا  ا اامتزاک خ ک خص   ادا و ثیت االالعتت امالک 

یامن بار   به بیتن اقاامتت بسیج کا جهت م رومیت زکای  کا اونارتهت پرکاخراه  و  م رر  نپته دتحب الزمتن )عج( 

هت  بسیج نتز اگ  کا  انرفتکه از ت ان و  ارفیت متا و تالش  هت    مرکن ق ا ین مرب ط به فعتلیت بسیج کا عرده

هکرتا  21111هت   یمه تمت  کا مدتالق م رو  اا مهم بر  مرکه و یمن بیتن ایدکه کا ال  نتل هت  اخیر  ه اتمت  پرو

زکای  به خ ک از بیتبتن هت  انرتن ت نط بسیج نتز اگ  بیتبتن زکای   اه انت و اتیه اول من ا  اا کا اکه بیتبتن 

هت  اجرای  از ت ان و پرت سایه بسایج کا اتمات  پارو ه      خ انرتا تعتمه و انرفتکه مایران کنرگته اخرصت  کاکه انتا

  گازااش  ایاز  انارتن   ماایریت و بر تماه    ناتزمتن م رار   معتون  مهداس  تالق نپس آقت     یمه تمت  انرتن  ا اا

و ت زیا  اعریاتاات    هت  انرتن ایز   هرنرتن هت  بر تمه برگزاا  ممیره اقاامتت ا جت   اه پیرام ن اجرا  ب کجه و

کادا  68اعریتاات انرت   ویژه  تخصیصبت بیتن ایدکه  اینتن    ااااوه  م ک اا به جلسه  هزیده ا  ابالغ  اه به انرتن 

مرب ط  ابالغ  بینررین  مه کادا اعریتاات کا  ار گرفره  اه انت 216تت  6/99 اه انت   مه کامده بین  پیش بید  

میلیتاک ت متن  2هت  حاوک  کا اکامه اینتن بت  بیتن هزیده آ   و ممررین مرب ط به آ  و فتیال  ب که انتا  به فصه

هات   هت  اجرای   بر انتس احکت  دتکاه کا م تمم قضتی  وبت بیتن ایدکه این م ک میت مرب ط به م ک میت کنرگته

هت کا حه این مستیه بت انرفتکه از ت ان  گرکک خ انرتا کقت  ار کنرگته هت م  عمرا   کنرگتهبتعث متهش اعریتاات 

 متا دتنتن و ومال  مجر  کا جهت جل گیر  از تضیی  حق ق کولت  ا اا
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  صوبات:م

ماا ا    26979/99/22   اامتاه  م یاا ع  تمااهمصاا بتت مااتاگروه تخصصاا  اماا ا زیربدااتی  و هرنااتز   .9

هفاه ) تمه  11/18/2999م ا   18998/99/22   متاه   تمه و اکیه( یکبرگ و  یک) تمه  19/19/2999

 یاک بارگ و   اتمه یاک   )   11/18/2999ما ا     18198/99/22  امتاه     تمهاکیه(  و  ن  و  شبرگ و

و  تماه   اکیاه (   وهنات  بیستبرگ و  ش) تمه 11/18/2999م ا  18168/99/22و  تمه  متاه  ( اکیه

باه  ار      باه انارادتء ما ااک  یاه     (اکیاه   پادج برگ و  کو) تمه  16/18/2999م ا   18968/99/22 متاه

  ااپی نت تص یب  مسرداات 

تعیاین   م یا ع  11/18/2999ما ا     18168/99/22 امتاه   از پی نات  تماه   (ا   )اکیاه کا خصا      الف(

 /  ما ا   211/99 امتاه   بات ت جاه باه  تماه     متابر  ددتی  متاگته  جهت احااث مجرم  دد ف مازاحم 

)پدجته هزاا ( مررمرب  اجرا  81111به مستحت  فتز اول اکااه مه حفتات م یط زیست مقرا گرکیا 99/ 17/2

 ات م یط زیست انرتن انرعال  بعمه آیااو برا  اجرا  فتزهت  بعا  از اکااه مه حفت گرککا 

( ازپی نت 16و اکیه ) 11/8/2999م ا   18198/99/22( از پی نت  تمه  متاه 2 ( کا خص   اکیه )

ا  بات م  ایات معاتون هماتهدگ         مقرا گرکیا جلساه یمن تص یب 11/8/2999م ا   18168/99/22 تمه 

اب تراب   متیداگتن م رار  مارک     جدت  آقت الغیت   و جدت  آقت  کمررام ا عمرا   انرت ااا  و بت  رمت 

اکااه ااه و  هرناتز    اکااه بتزانا  انارتن     نتزمتن ماایریت و بر تماه ایاز     کا مجلس   اا  انالم    

تناکیه و کا دا ات عاا      کو پرو ه  هااگ و بت حض ا نرمتیهو گرک گر      ددتی  کنر  میراث فرهدگ 

 ایز  و ت نعه انرتن اانتل گرککا  جهت بران  مجاک به   اا  بر تمه اعضت  جلسه مهم ا م افقت

 



 

 

  

 

 

  

يشماره

نشست

ينشستشماره

درسالجاري
رياستنشستمحلبرگزاريتاريخبرگزاري

تعداداعضاي

اصليحاضر

تعداداعضاي

اصليغايب

تعدادحاضرين

غيرعضو

زمانشروعو

خاتمه

022 5 20/20/9311 
سالن اجتماعات 

 1 9 01 استاندار استانداري
 الی1

 صبح92/99

نفر داراي حق راي نيستند چهاراز اعضاي اصلی غايب ، تعداد  -   

 

 

  ا  م اک تأییا قراا گرفتا هت و ت زی  اعریتاات هزیده ایز   هرنرتن هت  بر تمه گزااش اعریتاات ممیره -1

از ت ان و ارفیت نتزمتن بسایج ناتز اگ  کا اجارا        هت  اجرای  بت اول یت و تعتمه الز  مقرا  ا کنرگته -9

 ا  انرفتکه  متیداا هت  نرمتیه هت  تملک کااای  مطل   پرو ه

کا  11/18/2999ایز  و ت ناعه انارتن و پیارو د اتجلساه ما ا          اا  بر تمه 299 نست  8بر انتس بدا  -9 

یامن  واگهاا  حق انرفتکه نتخرمتن کا نگته پیت    ا  هریات باه مرماز آما زش عاتل   هریات         خص  

برکاا  از نتخرمتن کا نگته پیت    ا به مرمز آم زش عاتل   هریات واگاهاا     حق بهره  تص یب  مقرا گرکیا

هات ااتقاتء   ج تت بت ممک مدتب  خ ک  سیت به تکمیه  احاااث و تجهیاز ناتخرمتن اقااا   متیااا همرداین کا      

کا اخریاتا کا ناج یتن کا ناگته     کا ناگته   اوزهت  پدج  ادیه و جمعاه   هت  عم م   وا  و متهش هزیده بهره

 هت قراا گیرکا کا جهت برگزاا  مالس  ا  پیت 

 

 
 



 

 

 

 

 



اند:اسامياعضايارجمنديکهدرايننشستحضورنداشته

  مدير عامل محترم شرکت برق منطقه اي  –مهندس موسی رضايی جناب آقاي  .9

   


