
 لاًَى ساهاًذّی ٍ حوایت اس تَلیذ ٍ عزضِ هسکياس 

 هجلس شَسای اسالهی 22/2/1331هصَب 

 

فزاّن  کٌٌذُ سهیي هَظفٌذ توْیذاتی را ٍ ًْادّای ٍاگذار ٍسارت هسکي ٍ ضْزساسی -5هادُ 

 ّای )اجزاء جَی، جذٍل، آسفالت، ضثکِ ساسی اراضی ٍاگذاری ضاهل آٍرًذ تا آهادُ

 احذاث هساجذ( در کَتاّتزیي سهاى هوکي اًجام گیزد. ضزٍع عولیات تأسیسات سیزتٌایی ٍ

 تاضذ ٍ در طزحْای ضْزّای هزتَط ساسی هجاس هی ساخت تٌاّا هتٌاسة تا اًجام آهادُ

گزفتِ  ّای آهَسضی، تْذاضتی ٍ غیزُ( صَرت جاًوایی خذهات رٍتٌایی )هاًٌذ طزحْا ٍ پزٍژُ

 تِ -1330 هصَب –ن تخطی اس همزرات هالی دٍلت ( لاًَى تٌظی100هادُ)ٍ سهیي آى تزاساس 

 ذ.دستگاّْای هزتَط ٍاگذار خَاّذ ض

 دٍلت هکلف است اعتثارات هَرد ًیاس تأهیي فضاّای آهَسضی هَضَع ایي هادُ را –تثصزُ 

الحاق  هادُ ٍاحذُ لاًَىتیٌی ًوایذ. اس تاریخ تصَیة ایي لاًَى  ّای سٌَاتی پیص در تَدجِ

ضْزستاًْا ٍ هٌاطك  ( لاًَى تطکیل ضَراّای آهَسش ٍ پزٍرش استاًْا،13) چْارتثصزُ تِ هادُ

 د.گزد لغَ هیهجلس ضَرای اسالهی  21/2/1331کطَر هصَب 

، دٍلت هکلف است یک یاا  تشًاهِ ی پٌجسالِ ی پٌجن تَسعِ ی جوَْسی اسالهی ایشاى قاًَى 23هطاتق هادُ ( 1

ّا   ّای دیگش ادغام کٌذ کِ تا پایاى سال دٍم تشًاهِ، تعذاد ٍصاستخاًِ  چٌذ ٍصاستخاًِ سا تِ گًَِ ای دس ٍصاستخاًِ

ٍصاستخاًِ ّای ساُ ٍ تشاتشی ، 1330اسدیثْشت هاُ ت ٍصیشاى أّی. اص ایي سٍ ٍصاستخاًِ تِ ّفذُ کاّش یاتذ 21اص 

اًسااًی نًْاا تاِ    اهکاًات، تجْیضات، اهَال، ٍ ًیاشٍی   یتواهًوَد تا تذیي تشتیة، ادغام  ٍ شْشساصی سا هسکيٍ 

ییاذ  أی هجلاس شاَسای اساالهی ٍ سا س ت    أتاا س ًیض،  1330خشداد  31دس تاسیخ  گشد.ٍصاستخاًِ ی جذیذ هٌتقل 

تاِ ٍجاَد    ساُ ٍ تشاتشی ٍ هسکي ٍ شْشسااصی  ی اص ادغام دٍ ٍصاستخاًِ، ٍصاست ساُ ٍشْشساصیشَسای ًگْثاى 

 .نهذ

ي( اجاصُ دادُ شذ ًسثت تِ ٍاگزاسی اساضای دٍلتای تاا    تِ ٍصاست ساُ ٍ شْشساصی )ساصهاى هلی صهیي ٍ هسک (2

کاستشی عوَهی )نهَصشی، ٍسصشی، تْذاشتی ٍ فشٌّگی( تِ ساصهاى دٍلتی ری ستا  تاِ قیوات تواام شاذُ ٍ تاِ       

تخش غیش دٍلتی تِ قیوت کاسشٌاسی سٍص تِ صَست اجاسُ تِ ششط تولیک حذاکثش تشای هذت تیست سال اقذام 

 (21/11/1330هصَب  –قاًَى تٌظین تخشی اص هقشسات هالی دٍلت  100)سک: هادُ ی ًوایذ. 


