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رئیس راه و شهرسازی طرقبه شاندیز خبر داد:

رفع تصرف از  21هکتار اراضی ملی طی امسال
رئیس اداره راه و شهرسازی طرقبه  -شاندیز از رفع تصرف دو هزار و  616مترمربع اراضی ملی به ارزش هفت میلیارد و 188
میلیون ریال در این شهرستان طی هفته گذشته خبر داد .وی افزود :از  51هکتار اراضی ملی به ارزش بیش از دو هزار میلیارد
ریال طی امسال رفع تصرف شد.به گزارش روابط عمومی راه و شهرسازی استان ،ناصری تاج ورافزود :در اجرای حکم صادر
شده از دادیار شعبه یک اجرای احکام طرقبه  -شاندیز میزان  5188متر مربع از اراضی ملی جنب شهرک ارغوان طرقبه به
ارزش چهار میلیارد و  188میلیون ریال رفع تصرف و برای حفظ و حراست تحویل یگان حفاظت اراضی شهرستان شد.
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رئیس راه و شهرسازی طرقبه -شاندیز خبر داد:

رفع تصرف  21هکتار اراضی ملی در سال  /69رفع تصرف  ۴هزار و  219مترمربع اراضی ملی
طی هفته گذشته
رئیس اداره راه و شهرسازی طرقبه  -شاندیز از رفع تصرف  ۲هزار و  616مترمربع اراضی ملی به ارزش  7میلیارد و 188
میلیون ریال در این شهرستان طی هفته گذشته خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی ،رضا ناصری
تاج ور با بیان اینکه حفظ و حراست از اراضی ملی و بیتالمال از وظایف اصلی این اداره است ،گفت :در اجرای حکم صادره از
دادیار شعبه  5اجرای احکام طرقبه  -شاندیز میزان  5188مترمربع از اراضی ملی جنب شهرک ارغوان طرقبه به ارزش 3
میلیارد و  188میلیون ریال رفع تصرف و جهت حفظ و حراست تحویل یگان حفاظت اراضی شهرستان شد.
وی گفت :همچنین در اجرای حکم صادره دیگری از دادیار شعبه اجرای احکام شهرستان طرقبه  -شاندیز میزان هزار و 516
مترمربع از اراضی ملی عنبران طرقبه به ارزش بیش از  4میلیارد ریال رفع تصرف و جهت حفظ و حراست تحویل یگان حفاظت
از اراضی شهرستان شد.
گفتنی است در سال  ۶6حدود  5میلیون و  118هزار مترمربع به ارزش حدود  ۲هزار و  ۲۲3میلیارد ریال رفع تصرف و اعاده
به وضع سابق شده است.

