
 اص کالم ا... هجیذ ٍ تا تالٍت آیاتی چٌذ 10/7/1400هَسخ  6: 30ساعت عادی تصَست  هیثذ لسِ ضَسای اسالهی ضْشجّفذّویي 

 .ٍهَاسد صیش تِ تصَیة سسیذطکیل ت اعضاءاکثشیت  حضَستا 

هشتَط تِ  30/6/1400هَسخ  14897ضْشداسی دس خصَظ تَافقٌاهِ ضواسُ  31/6/1400هَسخ  15126دسخَاست هجَص ضواسُ -1

هتش هشتع کِ دس هسیش  4/3تِ هساحت اتَالفضل فالح یخذاًی تِ هالکیت آقای یضد  23تخص  7165یک فشعی ضواسُ تِ پالک ثثتی 

اًتقال هتشاط کِ هقشس گشدیذ تاتت  سیال تَدُ  442،000،000دُ تِ اسصش سٍاقع گشدیذُ خساسات ٍاخیاتاى تلَاس قاضی هیش حسیي 

تِ هصالح اسائِ ًوایذ کِ تصَیة  1400خذهات ضٌاٍس تِ ًشخ سال هثلغ هَسد اضاسُ هعادل ، ضْشداسی ضْشداسی هیثذم ًاهشتَطِ تِ 

 پشداخت هی گشدد. 10206اص سدیف طشح تولک اساضی ٍاهالک هَسد ًیاص اجشای تَسعِ ٍعوشاى ضْشی تا کذ آى ّضیٌِ .گشدیذ

هشتَط تِ  30/6/1400هَسخ  14898دس خصَظ تَافقٌاهِ ضواسُ  یضْشداس 7/7/1400هَسخ  15174دسخَاست هجَص ضواسُ  -2

ٍاقع ضْیذ سجایی   اتاىیخ شیهتش هشتع کِ دس هس  20تِ هساحت علیشضا صاسع  یآقا تیتِ هالک ضدی 21تخص  6385ضواسُ  یپالک ثثت

تاتت  ذیتَدُ  کِ هقشس گشد سیال  600،000،000ٍاسدُ تِ اسصش  اساتخسهتش هشتع هی تاضذ  880ٍتاقیواًذُ پالک هشتَطِ   ذُیگشد

تش سٍی هاًذُ پالک کِ ایي خذهات صشفا  هعادل هثلغ هَسد اضاسُ خذهات  یضْشداس ثذ،یه یاًتقال هتشاط هشتَطِ تِ ًام ضْشداس

 ةیکِ تصَ ذیاسائِ ًواضطذاًگ پالک پایاپای هی گشدد تَدُ ٍخساست تا عَاسض هطشفیت ضاهل قسوتی اص عَاسض هطشفیت 

 گشدد. یپشداخت ه 10206تا کذ  یتَسعِ ٍعوشاى ضْش یشااج اصیٍاهالک هَسد ً یطشح تولک اساض فیاص سدآى  ٌِیّض.ذیگشد

هشتَط تِ  21/6/1400هَسخ  13915دس خصَظ تَافقٌاهِ ضواسُ  یضْشداس 24/6/1400هَسخ  14385دسخَاست هجَص ضواسُ  -3

ٍاقع تلَاس سٌتَ  شیتش هشتع کِ دس هسه 5/1653 تِ هساحت حسي حثیثی  یآقا تیتِ هالک ضدی 23تخص  9410ضواسُ  یپالک ثثت

تاتت  ذیکِ هقشس گشد سیال  39،679،500،000 تاضذ خساسات ٍاسدُ تِ اسصش یهشتع ه شهت 5292پالک هشتَطِ  واًذُیٍتاق  ذُیگشد

کِ تِ هصالح اسائِ ًوایذ  هاًذُ پالک  یهعادل هثلغ هَسد اضاسُ خذهات  تش سٍ یضْشداس ثذ،یه یاًتقال هتشاط هشتَطِ تِ ًام ضْشداس

 ذیگشد ةیکِ تصَ ذیواگشدد اسائِ ً یه یپاایپا    تَدُ ٍخساست تا خذهات  تیاص عَاسض هطشف یخذهات صشفا ضاهل قسوت يیا

 گشدد. یپشداخت ه 10206تا کذ  یتَسعِ ٍعوشاى ضْش یاجشا اصیٍاهالک هَسد ً یطشح تولک اساض فیهشتَطِ اص سد ٌِیضوٌا ّض

هشتَط تِ  31/6/1400هَسخ  15086دس خصَظ تَافقٌاهِ ضواسُ  یضْشداس 1/7/1400هَسخ  15258دسخَاست هجَص ضواسُ  -4

تع حسة هتش هش 14/1157خاًن لیال فخاسپَس تا ٍکالت سیذ جَاد سیذ حسیٌی کِ  تیتِ هالک ضدی 23تخص  6663ضواسُ  یپالک ثثت

ًاهِ ضواسُ دخساساست ٍاسدُ تِ هالک هٌذسج دس دا  ذُیٍاقع گشدالسْن هالک دس هسیش تلَاس هیشضوس الحق)ع( 

ٍاگزاسی تاتت  ذیکِ هقشس گشدتَدُ سیال  14،389،896،590صادسُ اص ضعثِ دٍم دادگاُ  هیثذ تِ اسصش  140013390000847268

تِ هصالح اسائِ تِ هصالح اسائِ  1400ضٌاٍس تِ ًشخ سال دل هثلغ هَسد اضاسُ خذهات  هعا یضْشداسهشتَطِ تِ ضْشداسی هیثذ ، طهتشا

 ةیکِ تصَ ذیگشدد اسائِ ًوا یه یپا ایپاتَدُ ٍخساست تا خذهات  تیاص عَاسض هطشف یخذهات صشفا ضاهل قسوت يیکِ ا ذیًوا

 .گشدد یپشداخت ه 10206تا کذ  یتَسعِ ٍعوشاى ضْش یاجشا اصیٍاهالک هَسد ً یطشح تولک اساض فیاص سدآى  ٌِیّض ذیگشد

 رکشصلَات تِ پایاى سسیذ.  تا 10جلسِ ساس ساعت 
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