
 

 

 

 

 

 یانتظام یشورا یرأ

 

 ازاضُ کل ضاُ ٍ ضْطساظي هاظًسضاى ضكايت هَضَع زض جلسِ ضَضاي اًتظاهي استاى هاظًسضاى......ضواضُ با پطًٍسُ .......  اضيدتزض 

 آقاي هٌْسس هجطي هططح ، پس اظ بطضسي اٍضاق پطًٍسُ ٍ ضَض الظم بططح شيل هبازضت بِ اًطاء ضأي گطزيس .ططفيت ب
 

 كار :گردش 
ضويوِ گعاضش گطٍُ کٌتطل ٍ اضسالي  هسيطيت هحتطم هسكي ٍ ساذتواى ازاضُ کل ضاُ ٍ ضْطساظي هاظًسضاى بِ هَجب ًاهِ 

ًظاضت آى ازاضُ تؼقيب اًتظاهي آقاي هٌْسس ضا 

ضا ذَاستاض کِ پس اظ  ....آقاي 

ل تا زض جلسِ ضسيسگي هقطض حاضط ضَز آقاي هٌْسس زض جلسِ ٍصَل ٍ ثبت ٍ تطكيل پطًٍسُ ضًٍَضت گعاضش بطاي ًاهبطزُ اضسا

ضسيسگي فَق حاضط ٍ زفاػاً اظْاض زاضتِ کِ هي بطاساس باظزيس گطٍّْاي کٌتطل ًٍظاضت اجطائي ّويطِ حضَض زاضتن ٍ زض ضٍظ 

هسيط آساًسَض با تَضسيوي ٍ لَلِ  باظزيس کاضگاُ تؼطيل بَز ظيطا زض ضٍظ قبل بتي ضيعي زاضتن ٍ زٍض ضاُ پلِ ضا با زاضبست هْاض ضسُ ٍ

زاضبست هْاض ضسُ ٍ يک ططف حياط بلَک چيٌي ٍ ضلغ جٌَبي با زاضبست ٍ گًَي هحصَض ضسُ ٍ تابلَ ّطساض زٌّسُ ًصب ضسُ ٍ 

زفتط ًوايٌسگي ًظام پس اظ باظزيس پطٍغُ کليِ هَاضز ضا تأييس کطزُ کِ با بطضسي هَاضز استٌازي گعاضش پيَست ًبَزُ ٍ گعاضش 

 اػالم زاضتِ کِ ًَاقص بطَض ًسبي بطططف ضسُ است . .....هَضخ  .....ضواضُ 

 

  أی شورا :ر

 
با بطضسي ضكايت ازاضُ کل ضاُ ٍ ضْطساظي هاظًسضاى اظ آقاي هٌْسس هجطي زض ساذتواى آقاي بِ ترلفات ػسيسُ زض 

ٍ با تَجِ بِ  – –ساذتواى اظ 

زفاػيات کِ اػالم زاضتِ کليِ هَاضز ترلف ضا بِ ًحَ کاهل ضفغ ًوَزُ ٍ زض حاليكِ با استٌاز بِ گعاضش زفتط ًوايٌسگي ًقائص ضا بطَض 

بِ ضص هاُ  3بِ هجاظات زضجِ  19غ هازُ  –ًسبي ضفغ ًوَزُ ٍ کاهل ًطسُ لصا ترلفات هجطي هحطظ ٍ هستٌساً بِ بٌس الف 

 اظ پطٍاًِ صازض ٍ اػالم هي گطزز .هحطٍهيت 

  ًظام هٌْسسي هي باضس . ي ساظهاىأي صازضُ ظطف يكواُ اظ تاضيد ابالؽ قابل تجسيسًظط ذَاّي زض ضَضاي اًتظاهض


