
 
 22/6/22تاریخ جلظَ :     (    تؼُ) 8ػوارٍ جلظَ :     جلظَ : هیکائیل هِذّی         دتیز 

 
 

 3هذل جلظَ : اتاق ػوارٍ                           8:00-10:00:  هذت جلظَ
 

 

 
 

 *داضزیي در جلظَ :
 

 هذوذعلی دیذری  صهٌِذ -4  هٌِذص طِزاب هذاًلْ -2  یصالذ يیهٌِذص دظ - 1   

 هٌِذص ػیزساد یشداًی -2   عقیل رًجکغهٌِذص  - 4   
   

   
 

 *دطتْر جلظَ : 
 

                                 * * * *      

            
 

 اُن هصْتات : *
تز اطاص قزارداد فیواتیي طاسهاى تا تیوَ ایزاى ، در صْرت افشایغ هذت طاخت  -  1                

د تال تکلیف اطت . هقزر گزدیذ ایي هْضْع تَ ریاطت طاسهاى اعالم گزدد تا در پزّژٍ ، سهاى هاسا

 قزارداد تعذی هْرد تاستیٌی قزار گیزد
 

 

در جلظَ اعضاء اًجوي تا رئیض کل دادگظتزی ػِزطتاى طاری ، اس  ذیهقزر گزد-2                

 ًلْ ػزکت ًوایٌذ . گْراى ّ هذا -صالذی  -طْی طاسهاى آقایاى هٌِذطی : خاّری ًژاد 

           
تا قثل اس تزگشاری جلظَ ُن اًذیؼی ّ هقزر گزدیذ یک گزُّی در اًجوي تؼکیل  -3                

در طاسهاى گشارع کارػٌاطی اعضاء اًجوي را تزرطی ّ گشارع کاهلی را تِیَ ّ تٌظین ًوْدٍ 
 تا در جلظَ ُن اًذیؼی تؼزیخ گزدد .

 

هقزر گزدیذ جِت ًؼظت تا آقاص هٌِذص راسجْیاى ، هذیز کل دفتز فٌی  -4                
 اطتاًذاری هکاتثات السم صْرت پذیزد .

 
ّ  28/2/22در تاریخ ُای  22هقزر گزدیذ جلظَ ُن اًذیؼی اعضاء اًجوي هادٍ  -2               

هاى تزگشار گزدد . ُوچٌیي در هذل طالي اجتواعات طاس 12تا  12راص طاعت  22/11/22
در هذل طاسهاى تؼکیل  22ُن در آتاًواٍ  12پیؼٌِاد گزدیذ یک دّرٍ کالص آهْسػی هثذث 

 گزدد .

 
تَ طاسهاى اهْر  22هقزر گزدیذ ػوارٍ دظاب اًجوي کارػٌاطاى رطوی هادٍ  -6              

 اقتصادی ّ دارایی اعالم گزدد .
 

اس طزیق طاسهاى اهْر  22ٌاد ّ هذارک کارػٌاطی کارػٌاطاى هادٍ هقزر گزدیذ اط -2              

 اقتصادی ّ دارایی تَ ایي طاسهاى اعالم گزدد .
  

در خصْؽ ًاهَ ارطالی دفتز ًوایٌذگی ًْػِز اعالم گزدیذ ، تا تْجَ تَ ایٌکَ  - 8              
تِای غیز ّاقعی ّ هْضْع کارػٌاطی اطاطًا هذزهاًَ تْدٍ ّ در صْرت اًتؼار تاعث تزداػ

هقایظَ ُای ًاهٌاطة هیگزدد اًتؼار آى تَ صالح ًیظت ّ در صْرت درخْاطت خْد طاسهاى 

 ًظخَ هْجْد در کویظیْى ارائَ هیگزدد 
                

 

 

 

 


