
 تسن اهلل تؼالی

 4/7/1400جلسِ هَرخ 

ًْاز هزتثظ  ًتیجِ آراء

 شْززاری

شوارُ  تارید ًاهِ هَضَع

 ًاهِ

 رزیف

شْززاری هحتزم زر هَرز ازػای آقای هحوس پایگذار اظْار ًظز ًوایس ٍ زلیل اذذ ارسش افشٍزُ اس  6

 ایشاى چِ تَزُ است. 

 -حقَقی -هالی

 شْزساسی

 1 3824 2/5/1400 پززاذتیزرذَاست ػَزت ارسش افشٍزُ 

اس سَی شْززاری تا ٍسارت کشَر ٍ شَرای ػالی استاًْا هکاتثِ گززز ٍ پیزاهَى ایي هَضَع  6

 استؼالم گززز ٍ سپس هجسزا هغزح گززز.

هَارزی کِ تِ عَر ذاص اس سَی هسکي ٍ شْزساسی ٍجَز زارز تِ طَرت هَرزی هغزح گززز 

 تا تزرسی گززز.

 -حقَقی

 شْزساسی

هؼافیت زٍلت اس کسز سغَح هؼاتز ٍ قسر 

السْن شْززاری زر تفکیک یا افزاس اراضی 

 زٍلتی

31/5/1400 3863 2 

ًشستی فَق الؼازُ زر شَرا تا حضَر شْززار ٍ قسوتْای هزتثظ شْززاری ٍ هالک هحتزم تزگشار  6

 شَز. عزح ّای پیشٌْازی زر ایي سهیٌِ ّن اس سَی شْززاری ارائِ گززز.

 زػَای هالکیت هیاى شْززاری ٍ آقای حقَقی

 هتز( 8500) گٌجؼلیراًی ػثاس

10/6/1400 4072 3 

تا تَجِ تِ ارتثاط هَضَع تِ کویسیَى اجتواػی ٍ فزٌّگی ارجاع گززز تا زر هَرز هَضَػات  6

 هغزٍحِ ٍ ترظیض هکاى هَرز تزرسی قزار گیزز.

 4 4074 10/6/1400 ذاًِ فزٌّگ حقَق شْزًٍسی فزٌّگی

شْززاری پیزاهَى هَضَع تا ًیزٍی اًتظاهی هثٌی تز پذیزش ٍاگذاری لچکی تِ آقای فیزٍسهٌس،  6

 هتزی پذیزفتِ شَز. تا هظالحِ تا ًیزٍی اًتظاهی اًجام شَز 8هذاکزُ شَز ٍ هؼثز 

 5 4170 15/6/1400 لچکی هَرز اػتزاع ًیزٍی اًتظاهی -حقَقی -اهالک

تِ ظزف یک ّفتِ تز اساس هقزرات قاًًَی شْززاری هحتزم، پیشٌْازات السم تزای حل هسالِ را  6

 شَرا اػالم ًوایس.

پیزاهَى ٍاگذاری اجارُ تِ غیز ٍ ًحَُ استفازُ ٍ هجَسّای احتوالی استفازُ اس تاتلَی تثلیغاتی اس 

 .زرٍى ایي هلک ّن طزیحا اظْار ًظز شَز

ُ شسُ شْززاری اذتالف زر هلک هشایس حقَقی

 )ػثسالزساقی ٍ ػزب پَر(

15/6/1400 4181 6 

شْززاری هحتزم زر هَرز ازػای آقای هقیوی ًژاز اظْار ًظز ًوایس ٍ زلیل اذذ ارسش افشٍزُ اس  6

 ایشاى چِ تَزُ است.

 -حقَقی

 شْزساسی

 7 4204 17/6/1400 ارسش افشٍزُ اقای هقیوی ًژاز

شْززاری، هجسزا هغزح  زریافت پاسدپس اس تا تَجِ تِ ػسم زریافت پاسد شْززاری هحتزم،  6

   ًشس.

 8 4206 17/6/1400 ػثاس ٍفایی ٍ ذاًن طفَرا فزٌّگ حقَقی

ٍ هستٌسات ٍ تز اساس ضَاتظ قاًًَی ػول ًوایس ٍ گشارش شْززاری هحتزم تزاساس هسارک  6

 ت اًجام شسُ تِ شَرا اػالم شَز.اقساها

افشیي ٍّاتی ٍ اذتالف زر هَرز سهیٌی کِ  -اهالک -حقَقی

 ساتقِ پزٍاًِ ّن زاشتِ

20/6/1400 4251 9 

تا تَجِ تِ ساتقِ پزًٍسُ، آقای حثیة اهلل هَسی سازُ زر طَرت توایل هی تَاًٌس ازػای ذَز  6

 ًسثت تِ سهیي هَرز ازػا را اس هزاجغ قضایی پیگیزی ًوایٌس 

زرذَاست شوارُ - هَسی سازُحثیة اهلل -اهالک -حقَقی

 -سهیي قالع ارزشیز ٍ زذتز -پزًٍسُ

22/6/1400 4354 10 

تا قثل اس جلسِ ّفتِ ایٌسُ، جلسِ هشتزکی تا حضَر اهالک ٍ حقَقی تزگشار گززز ٍ پاسد تِ  6

 تِ تفظیل ارائِ شَز. 20/6/1400ًاهِ هَرخ 

حجت تزّاًی ٍ  اذتالف تز سز هالکیت تا  -اهالک -حقَقی

 شْززاری

27/6/1400 4397 11 

 


