
تا تالٍت آیاتی فَق الؼادُ تِ صَست  29/9/1400هَسخ   15: 30ساػت  هیثذ لسِ ضَسای اسالهی ضْشجضطویي ٍسی 

 .تِ تصَیة سسیذتطىیل ٍ هَاسد صیش  اوثشیت اػضاءحضَس  تاٍ اص والم ا... هجیذ چٌذ

هسؼَد ًمیثی پشداخت خساست تِ آلای  تا هَضَع 24/9/1400هَسخ  22746دسخَاست هجَص ضْشداسی تِ ضواسُ  -1

 ًٍظش تِ ایٌىِ  8/9/1400هَسخ  21211تا تَجِ تِ تَافمٌاهِ ضواسُ دس جلسِ هطشح ٍیضد  22تخص   1909تاتت پالن ثثتی 

تاتت هصَب گشدیذ  هتش هشتغ تالیواًذُ داسد  35/800ٍلشاس گشفتِ ضْیذ هثیٌی هتش هشتغ اص پالن فَق دس هسیشخیاتاى   160

0ضْشداسی هثلغ سیال  4000505000000تِ اسصش  اًتمال هتشاط دس هسیش تِ ًام ضْشداسی هیثذ ٍولیِ خساسات ٍاسدُ

      سیال  64405000000ٍهاًذُ طلة ضْشداسی تِ هثلغ  .اسائِ ًوایذتش سٍی هاًذُ پالن خذهات سیال  4065000000000

ًسثت تِ پشداخت تذّی خَد  1400هات ٍحذاوثش تا پایاى سال هی تاضذ وِ هصالحیي هی تایست دس صهاى استفادُ اص خذ

 10206ّضیٌِ هشتَطِ اص سدیف طشح توله اساضی ٍاهالن هَسد ًیاص اجشای تَسؼِ ٍػوشاى ضْشی تا وذ الذام ًوایٌذ.

 پشداخت ٍوسشی اػتثاس هَسد ًیاص دس هتون تَدجِ پاداس خَاّذ ضذ.

ٍسثِ هشحَم جؼفشی تا هَضَع پشداخت خساست تِ  24/9/1400هَسخ   22749دسخَاست هجَص ضْشداسی تِ ضواسُ  -2

ًٍظش تِ  16/8/1400هَسخ  18963یضد دس جلسِ هطشح ٍتا تَجِ تِ تَافمٌاهِ ضواسُ  22تخص   8974تاتت پالن ثثتی پَس 

هتش هشتغ تالیواًذُ داسد   5/938ٍلشاس گشفتِ سٍتشٍی تلَاس پاسن تْاساى  هتش هشتغ اص پالن فَق  دس هسیش  30ایٌىِ  

سیال  74505000000هصَب گشدیذ تاتت اًتمال هتشاط دس هسیش تِ ًام ضْشداسی هیثذ ٍولیِ خساسات ٍاسدُ تِ اسصش 

تِ تذّی هاله اسائِ ًوایذ ٍهاًذُ تصَست ػَاسض هطشفیت خذهات تش سٍی هاًذُ پالن ل هثلغ هزوَس دهؼا0ضْشداسی 

ًسثت  1400دس صهاى استفادُ اص خذهات ٍحذاوثش تا پایاى سال هاله هَظف است ذ وِ هی تاضسیال  83905000000هثلغ 

تِ پشداخت تذّی خَد الذام ًوایذ.ّضیٌِ هشتَطِ اص سدیف طشح توله اساضی ٍاهالن هَسد ًیاص اجشای تَسؼِ ٍػوشاى 

 پشداخت ٍوسشی اػتثاس هَسد ًیاص دس هتون تَدجِ پاداس خَاّذ ضذ. 10206ضْشی تا وذ 

       پشداخت خساست هتَفی ػلیشضا ضْشداسی دسخصَظ  13/8/1400هَسخ  18782دسخَاست هجَص ضواسُ  -3

سیال دسجلسِ هطشح ٍضوي تصَیة تاویذ گشدیذ تا تَجِ تِ ایٌىِ گَد پسواًذ دس  2040000000000اسحاق صّی تِ هثلغ 

س( تَدُ است ضْشداسی جْت احماق حمَق صهاى ٍلَع حادثِ تِ هَجة لشاسداد فیواتیي تحَیل تخص خصَصی)پیواًىا

دس هشاجغ لضایی الذام ًوَدُ ٍهستٌذات هشتَط سا حذاوثش ظشف یىواُ تِ ضَسا اسسال  یطشح دػَی حمَل كخَد اص طشی

 وِ دس هتون تَدجِ پاداس خَاّذ ضذ پشداخت هی گشدد. 520200ًوایذ.ّضیٌِ هشتَطِ اص هحل سایش ّضیٌِ ّا سدیف 

 تا روشصلَات تِ پایاى سسیذ.  17: 30 جلسِ ساس ساػت 
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 سًٍَضت تشاتشاصل است


