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 شرح موضوع 

عییدت تمدییید توامه امییه در خصییو مرییوز تنییییر نییات  نهییا و انتهییاشه مییی مییا بییی  شییرکت شیی رک  ییای اسییتا   بررسییی

 آذربایرا  شرقی و ص دوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی  

 کمیسیون کارآفرینی، گردشگری و اقتصاد دانش بنیان مرجع طرح موضوع:

قطعه زمی   یییدرونونی   25طی قرارداد ص دوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی با شرکت عمرا  ش ر جدید س  د تعداد 

 در ش رک ص عتی آخوال به ص دوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی واگذار گردید.  

از از کییا سیی ات  درصیید 51 یئت مدیره خییود بییا اسییت اد بییه ای  ییه  16/05/96شرکت ش رک  ای ص عتی در جلسه مورخ 

درصد آ  متعلق به بخش خصوصی می باشد و در سال ای گذشته ای  زمییی   ییا بیی   49ص دوق به وزارت ج اد کشاورزی و 

استفاده مانده بودند، مهرر نمود، برای  ر ی  از قطعات، قرارداد جدید بدو  دریامت  زی ه صادر و نس از آ  شییرکت نسیی ت 

ز قرارداد  ا به سرمایه گذارا  معرمی شده از سوی ص دوق حمایت از توسعه بخییش کشییاورزی به انتهاش و تنییر نات  ر ی  ا

 اقدات نماید.   97به صورت زمی  خات  بدو  دیوار کشی و مونداسیو ه برای ی  ار تا نایا  تیر ماه ساش  

ا مصییوبه  یییات مییدیره بیی   11/06/96. مییورخ  164/4سازما  ص ایع کوچ  و ش رک  ای ص عتی ایرا  نیز طی نامه شییماره  

 شرکت ش رک  ای استا  موامهت نمود.

به مروش نرسیدند و ص دوق توسعه حمایت از بخش کشاورزی نیییز اقییدامی در خصییو   98و  97ای  زمی   ا در ساش  ای 

 تمدید ای  توامه امه انرات نداد. 

طعات می نماید و طی نیگیری از شییرکت اقدات به مروش ای  ق   97متعاق ا ص دوق توسعه حمایت از بخش کشاورزی در ساش  

 ش رک  ای ص عتی استا ، از سازما  ص ایع کوچ  و ش رک  ای ص عتی استا  ناسخ م فی دریامت می ک د.

قطعه زمی  مذکور طی تومه امه شرکت عمرا  ش ر جدییید سیی  د بییا   25الزت به ذکر است نرونده  ا و کلیه سوابق مال یتی  

به نمای ده تات االختیار شرکت ش رک  ییای صیی عتی اسییتا   1395کشاورزی استا  در ساش ص دوق حمایت از توسعه بخش 

 ویا داده شده است.حت

 


