
از کالم  تا تالٍت آیاتی چٌذ 30/6/1400هَرخ  16ساعت فَق العادُ تصَرت  هیثذ لسِ ضَرای اسالهی ضْرجپاًسدّویي 

 .ٍهَارد زیر تِ تصَیة رسیذطکیل ت اعضاءکلیِ  حضَرتا  ا... هجیذ ٍ

 20/6/1400هَرخ  13820ضْرداری در خصَظ تَافقٌاهِ ضوارُ  24/6/1400هَرخ  14384درخَاست هجَز ضوارُ -1

تِ هساحت  یسد تِ هالکیت آقای علی تَکلی 22تخص  2708ٍیک ٍدٍ فرعی  2707هرتَط تِ پالکْای ثثتی ضوارُ ّای 

ریال ترآٍرد  710،500،000هتر هرتع کِ در هسیر خیاتاى آیت ا... خاهٌِ ای قرار گرفتِ ، خسارت ٍاردُ تِ ارزش  15/7

تِ هالک  1400ضٌاٍر تِ ًرخ سال داری هیثذ هقرر گردیذ کِ هعادل خذهات گردیذُ، تاتت اًتقال هتراش هرتَطِ تِ ضْر

تعلق گیرد کِ ایي هَرد تِ تصَیة ضَرا رسیذ ضوٌا ّسیٌِ هرتَطِ از ردیف طرح تولک اراضی ٍاهالک هَرد ًیاز 

 پرداخت هی گردد. 10206اجرای تَسعِ ٍعوراى ضْری تا کذ 

 23/6/1400هَرخ  14532ضْرداری درخصَظ تَافقٌاهِ ضوارُ  27/6/1400هَرخ  14570درخَاست هجَز ضوارُ  -2

هتر هرتع  150یسد تِ هالکیت آقایاى سیذّاضن حسیٌی ٍسیذ حسي حسیٌی کِ  22تخص  9596هرتَط تِ پالک ثثتی ضوارُ 

ٍکلیِ  در هسیر تِ ًام ضْرداری شتاتت اًتقال هترا ذ گردیقرار گرفتِ هقرر  خیاتاى سیذ الطْذاءدر هسیراز پالک فَق 

رٍی هاًذُ پالک طثق تَافقٌاهِ ارائِ ًوایذ ٍهالکیي  رهیثذ هعادل هثلغ سِ هیلیارد ریال خذهات ترداری خسارات ٍاردُ ضْ

تِ ریال تذّکار هی تاضٌذ ٍپس از اًجام هراحل پیگیری هجَز، هلسم  2،710،000،000تاتت عَارض هطرفیت هثلغ 

پرداخت هثلغ فَق هی تاضٌذ ایي هَرد تِ تصَیة ضَرا رسیذ  ضوٌا ّسیٌِ هرتَطِ از ردیف طرح تولک اراضی ٍاهالک 

 .پرداخت هی گردد 10206هَرد ًیاز اجرای تَسعِ ٍعوراى ضْری تا کذ 

 23/6/1400هَرخ  14348درخصَظ تَافقٌاهِ ضوارُ  یضْردار 27/6/1400هَرخ  14573درخَاست هجَز ضوارُ -3

 48کِ  َهٌی حسیٌعلی ٍعلی اکثر زارع ٍخاًن فائسُ ه اىیآقا تیتِ هالک سدی 21تخص  5945ضوارُ  یهرتَط تِ پالک ثثت

تِ ًام  ریتاتت اًتقال هتراز در هسگردیذ قرار گرفتِ هقرر عوَهی در خیاتاى تاغطْر ریهتر هرتع از پالک فَق در هس

ریال  272،150،000هعادل هثلغ  ثذیه یضْرارریال هی تاضذ ،  526،031،600تِ ارزش خسارات ٍاردُ  ِیٍکل یضْردار

ریال تصَرت ًقذی در حق هالکیي پرداخت  253،881،600هثلغ ٍ ذیهاًذُ پالک طثق تَافقٌاهِ ارائِ ًوا یرٍ رخذهات ت

تَسعِ  یاجرا ازیرد ًٍاهالک هَ یطرح تولک اراض فیهرتَطِ از رد ٌِیضوٌا ّسًوایذ هَرد تصَیة قرار گرفت 

 .گردد یپرداخت ه 10206تا کذ  یٍعوراى ضْر

 تا رکرصلَات تِ پایاى رسیذ.  17: 30جلسِ راس ساعت 
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