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مروی    یکشر،ب  یوز  01011پیرو دعوت قبلی از اعضای محترر  ورویای امر می ورجر رد،رویده رلمر  یمر ی مراع            

ییامر  ورویا   دی محل مالن رلمات وویا تشکیل وده رلم  را ت وت آیاتی چ،د از ک   ا... مدیرد آاراز و مر       01/2/0011

یا قرائ  و پ  از رریمی و تبراد  ظررر تیر ی اتی    دمتوی رلم   هض ن خیر مقد  ر  حاضرین دی رلم  و گرامیداو  ایا  هفت 

 رشرح ذیل اتخاذ گردید0

 و پ  از رریمی و تباد  ظرره تی ی اتی رشرح ذیل اتخاذ گردید0 امتاظداییم   ییام  وویا را طرح و قرائ  ظام   

و  ورجردایی  فی ارین 00/02/11 موی  توافقی صویتدلم وجردایی دیخیوص  01/2/0011موی   01002/01/0011ظام  و ایه  -0

ظیروگاهه کوچ  وجید مح دیه کوچ  واقع دی  10-21-0101-011111قول،ام  عادی را کد ظومازی مالک ملک آقای حمین مح دی 

ماده واحده قاظون تعیین وضعی   0تعیین تکلیف دیخیوص عوایض ویود ر  محدوده طبق تبیره رر مب،ی  00درمتان مومویه پ ک 

ارررای طررح    ضررویت  اظدرا  ورده و  طی ودن فرای،د را تور  ر  و رلم  مطرحه وویا پ  از رریمی و تباد  ظرر موضوع دی ام که 

اعر   موافقر    را یعای  ضوارط و مقریات وجرمازی پیوم (  00/02/11)صویتدلم  توافقی موی  تفییلی و رازگشایی معارر را توافق مذکوی 

 .ظ وده این توافق از تاییخ ار غ ر  مدت م  ماه معتبر خواهد رود

و  ورجردایی  فی رارین  21/0/0011 موی  توافقی صویتدلم وجردایی دیخیوص  02/2/0011موی   1299/01/0011ظام  و ایه  -2

خیاران رواداالئ  ه کوچ  وجید یراظی واقع دی  0-22-0100-0101قول،ام  عادی را کد ظومازی مالک ملک آقای آیاز گلدی دیخشان 

موضوع دی ماده واحده قاظون تعیین وضعی  ام که  0تعیین تکلیف دیخیوص عوایض ویود ر  محدوده طبق تبیره رر مب،ی  1پ ک 

اررای طررح تفیریلی و رازگشرایی     ضرویت اظدا  وده وطی ودن فرای،د   را تور  رو رلم  مطرحه وویا پ  از رریمی و تباد  ظرر 

اع   موافق  ظ وده ایرن توافرق از   را یعای  ضوارط و مقریات وجرمازی پیوم (  21/0/0011)صویتدلم  توافقی موی  معارر را توافق مذکوی 

 .تاییخ ار غ ر  مدت م  ماه معتبر خواهد رود

 وجردایی فی ارین 00/02/0011 موی  توافقی صویتدلم وجردایی دیخیوص  01/2/0011موی   01000/01/0011ظام  و ایه  -0

پشر  ورجررازیه خیارران ظیرای ه     واقرع دی   0-20-0011-010011قول،ام  عادی را کد ظومازی مالک ملک آقای قامم علی قامتی و 

ماده واحده قاظون تعیین وضعی   0تعیین تکلیف دیخیوص عوایض ویود ر  محدوده طبق تبیره رر مب،ی  00ه پ ک 01کوچ  ظیای  

ارررای طررح    ضررویت  اظدرا  ورده و  طی ودن فرای،د را تور  ر  و رلم  مطرحه وویا پ  از رریمی و تباد  ظرر موضوع دی ام که 

اعر    ررا یعایر  ضروارط و مقرریات وجرمرازی      پیومر (   00/02/0011)صویتدلم  توافقی موی  تفییلی و رازگشایی معارر را توافق مذکوی 

 .موافق  ظ وده این توافق از تاییخ ار غ ر  مدت م  ماه معتبر خواهد رود

و  ورجردایی  فی رارین  0/02/11 مروی   توافقی صویتدلم وجردایی دیخیوص  01/2/0011موی   01901/01/0011ظام  و ایه  -0

طالقاظی ارریه ویر آب کوچ  ایمغان مب،ری  واقع دی  0-20-0101-0121قول،ام  عادی را کد ظومازی مالک ملک خاظم زی،ب رااچقی 

رلم  مطررحه  موضوع دی ماده واحده قاظون تعیین وضعی  ام که  0تعیین تکلیف دیخیوص عوایض ویود ر  محدوده طبق تبیره رر 

اررای طرح تفییلی و رازگشایی معرارر ررا توافرق     ضرویت دا  وده واظطی ودن فرای،د را تور  ر  و وویا پ  از رریمی و تباد  ظرر 

اع   موافق  ظ وده ایرن توافرق از تراییخ ارر غ رر       را یعای  ضوارط و مقریات وجرمازی پیوم (  0/02/11)صویتدلم  توافقی موی  مذکوی 

 .مدت م  ماه معتبر خواهد رود

و  ورجردایی  فی ارین 21/0/0011 موی  توافقی صویتدلم یی دیخیوص وجردا 02/2/0011موی   1201/01/0011ظام  و ایه  -0

متری وجداه فرعری ک تر  پیرازه     02واقع دی  0-20-0101-020111قول،ام  عادی را کد ظومازی مالک ملک آقای ام اعیل یمت ی 

ماده واحده قاظون  0تعیین تکلیف دیخیوص عوایض ویود ر  محدوده طبق تبیره رر ه رعد از مراویبی م   یام  مب،ی 02راقرخان 

 ضررویت  اظدا  ورده و طی ودن فرای،د را تور  ر  و رلم  مطرحه وویا پ  از رریمی و تباد  ظرر موضوع دی تعیین وضعی  ام که 



را یعای  ضوارط و مقرریات وجرمرازی   پیوم (  21/0/0011)صویتدلم  توافقی موی  اررای طرح تفییلی و رازگشایی معارر را توافق مذکوی 

 .اع   موافق  ظ وده این توافق از تاییخ ار غ ر  مدت م  ماه معتبر خواهد رود

و  ورجردایی  فی ارین 22/01/11 موی  توافقی صویتدلم وجردایی دیخیوص  01/2/0011موی   01109/01/0011ظام  و ایه  -9

واقع  12000100010011را کد ظومازی  0920/002/010وجردایی  0110/002/010پ ک ثبتی مالک ملک آقای علی اکبر ملکشی 

 0تعیین تکلیف دیخیوص عوایض ویود ر  محدوده طبق تبیره رر مب،ی  019قیا  ر،وریه ظرمیده ر  پل یورروی قیا  یکه پ ک دی 

اظدا  طی ودن فرای،د را تور  ر  و رریمی و تباد  ظرر  رلم  مطرحه وویا پ  ازموضوع دی ماده واحده قاظون تعیین وضعی  ام که 

ررا یعایر  ضروارط و    پیومر (   22/01/11)صویتدلمر  تروافقی مروی     اررای طرح تفییلی و رازگشایی معارر را توافق مذکوی  ضرویت وده و

 .اع   موافق  ظ وده این توافق از تاییخ ار غ ر  مدت م  ماه معتبر خواهد رودمقریات وجرمازی 
وجردایی مب،ی رر دیخوام  ررداو  از حماب پایکی،ر  رجر  ضررویت     01/2/0011موی   01111/01/0011ظام  و ایه  -1

از طریق دادگمتری دیخیوص ملک  0001قاظون ت لک  میوب ما   1رازگشایی و حل گره ترافیکی خیاران یقین را اع ا  ماده 

مترمررع وامل عرص  و اعیان ررارر کایو،امی اظدا  وده دادگمتری محترر  رر     0/201دی ممیر ویث  مرحو  خودظیا ر  مماح  

ییا  )دو میلیاید و هفتید و ریم  و یک میلیون و چجرای صرد هر ای تومران( کر  مری رایمر  تومرط          111/111/200/21مبلغ 

یت رازگشرایی و حرل گرره    وجردایی پرداخ  گردده موضوع دی رلم  مطرحه وویا پ  از رریمی و تباد  ظرر را تورر  رر  ضررو   

( رحمراب  0011ترافیکی وجر ض ن اع   موافق  را دیخوام  وجرداییه مقری ظ ود وجردایی مبلغ مذکوی تا پایان ما  رایی )

 عودت گردده ردیجی ام  عودت مبلغ مذکوی رحماب مرروط  دی رازه زماظی تعیین وده دی اولوی  قرای گیرد.

 21هیات محتر  تطبیق دیخیوص ر،د  محتر  دیخیوص اع   ظرر فرماظدایی 00/2/0011موی   019/0/0020ظام  و ایه  -1

دیخوام  هیات محتر  یقی  ران )س( مب،ی رر ک ک و مماعدت مالی وویا را موضوع  0/2/0011موی   210 صویتدلم  و ایه 

میلیرون ییرا ه    011ر  مبلغ  یک یمضانرج  ررگ ایی مرام ات لیالی قدی ر  مدت م  یوز و اطعا  محری ظیازم،دان دی ماه مبا

و را تور  ر  ورایط مخ  اقتیادی و ری ایی کروظا و ح ای  از  موضوع مددداً دی رلم  مطرحه وویا پ  از رریمی و تباد  ظرر

 رر میور  خود اصرای ویزیده و دیخوام  ایراع و یمیدگی دی وویای محتر  حل اخت ف امرتان یا خوامرتای   اقشای ضعیف رامع 

 می راود.

راظبرازان و  محترر   ممراعدت مرالی رر  هیرات     ک رک و  وجردایی دیخیوص  01/02/11موی   021000/01/11ظام  و ایه  -1

 0/2/0011مروی    011صویتدلمر  ور ایه    2و تباد  ظرر و ر  امت،اد ر،رد   پ  از رریمی وویامعلولین امتان دی رلم  مطرحه 

یلیون تومان از محل اعتبایات مرروط  وجردایی اع   موافق  م 01ر  مبلغ یالی یرا ک ک و مماعدت  ک یمیون ویزش و رواظان

 ظ ود.

دیخوام   مب،ی ررخرامان و الی  ویزوکایانیئی  محتر  هیات کوه،ویدی و  21/0/0011موی   02/ب /190ظام  و ایه  -01

دی موضروع  ه دی کشوی گررمرتان  ر  دیوایه اووبا یصعود مرکای خاظم ظامداییی ی ررظام   ه اه،گی مماعدت مالی رج ک ک و 

ک یمریون ویزش و   0/2/0011مروی    011صویتدلم  ور ایه   0و تباد  ظرر و ر  امت،اد ر،د  پ  از رریمی وویارلم  مطرحه 

اعر     داییاز محل اعتبایات مرروط  وجر )هف  و میلیون و پاظید ه ای تومان( ییا  111/111/10مبلغ  ر را ک ک و مماعدت  رواظان

 موافق  ظ ود.

ادایه محتر  ویزش و رواظان وجرمتان رد،وید مب،ری ررر معرفری و تقردیر از      01/2/0011/و موی  02199/221ظام  و ایه  -00

رج  تقدیر از قجرماظان رجاظی میوب وویاه موضوع دی رلم  مطرحه وویا پ   11-11قجرماظان و ظا  آویان وجر رد،وید دی ما  

باد  ظرر را تقدیر از قجرماظان و ظا  آویان رجاظی معرفی وده تومط ادایه مذکوی ررارر مفاد آیین ظام  میوب دی ایرن  از رریمی و ت

 خیوص اع   موافق  ظ ود.

  را ذکر صلوات رر پیامبر عریم وأن ام   خات   یاف . 00رلم  ماع   


