
تا تالٍت  8/8/1400هَضخ صثح   6:30ساػت ػازی تصَضت  هیثس لسِ ضَضای اسالهی ضْطجٍ یکویي  تیست

 ٍتِ تصَیة ضسیس.َاضز ظیط هغطح ٍهطکیل ت اػضاءکلیِ حضَضتا  اظ کالم ا... هجیس ٍ آیاتی چٌس

صالح ضًٍس اهَض ٍ اًسثت تِ تیاى زؿسؿِ ّای ذَز هَاضزی ضا اػالم ًوَزًس اظ قثیل اػضای ضَضا زض اتتسای جلسِ 

ض یا هؼاٍى اجطایی ضْطزاضزض جلسات ، اػالم کاضتطی ّای پیطٌْازی اتطکیل جلسات ضَضا ،لعٍم زػَت اظ ضْطز

یطی ضَضا، هالین طایی پیگجضْطزاضی تِ هطاٍض عطح جاهغ تِ ضَضا، کاضّای ضٍظهطُ تَسظ هسیط هٌاعق ٍ هؼاٍى ا

ساظی سطػت گیط ذیاتاى ضْیس هَشى، اضائِ گعاضش اظ ضًٍس جاضی ضْطزاضی تَسظ ضْطزاض زض جلسات ضسوی 

 ضَضا.

 هصَتات: 

هقطض ضس تا تصَیة اػضای ضَضا اظ ایي تِ تؼس ضطٍع ظهاى قطاضزاز ذسهات ضْطی ٍ جوغ آٍضی پسواًس اظ -1

 اتتسای تیطهاُ تاضس.

ِ ضواضُ هغاتق تا ًاها تصَیة اػضای ضَضا هقطض ضس ضْطزاضی هیثس ًسثت تِ اهکاى جاتِ جایی گَز پسواًس ت -2

 .لک ظهیي زض اسطع ٍقت اقسام ًوایسهٌاتغ عثیؼی هیثس ٍ پیگیطی تو 18/7/1400هَضخ  1295/7/1400

ّی زض ال ّای ظتالِ پیازُ ضغتِ اظای تؼثیِ س1402عَض ًاهحسَس تا سال  هقطضضس سغل ّای ظتالِ ذیاتاًی تِ -3

 هؼاتط ضلَؽ ٍ جوغ آٍشی یک زض هیاى ضثاًِ ظتالِ تِ اًجام تطسس.

اًجام  1/4/1401.هصَب ضس عطح پسواًستاظیافت تِ ّوطاُ اجطای قطاضزاز جسیس جوغ آٍضی ٍ ًظافت زض تاضید 4

 ضَز.

 17/7/1397هَضخ  128225ِ ضواضُ ضْطزاضی هیثس ٍ تا تَجِ تِ ًاه 4/7/1400هَضخ  15504ًاهِ ضواضُ  پیطٍ-5

ٍظاضت کطَض ٍاستؼالم صَضت گطفتِ اظ هسیطکل هحتطم اهَض ضْطی ٍ ضَضاّای استاًساضی یعز زض ذصَظ حق 

پیطٌْاز ضْطزاض هیثس زض ذصَظ تؼییي هثلؾ  ،العحوِ اػضای کویسیَى ّا کویتِ هطتثظ تا اهَض ضْطزاضی ّا

َیة اػضای ضَضا قطاض گطفت. ضوٌا هصَتِ فَق اظ هحل حق ضیال تِ ػٌَاى حق الجلسِ هَضز تص 000/750

 قاتل پطزاذت است. 520800)الَکالِ، التسضیس،العحوِ ، تطجوِ، هطاٍضُ ٍ...(  ضزیف 

 4564ضْطزاضی هیثس هطتَط تِ پالک ثثتی  11/6/1400هَضخ  12756زضذَاست هجَظ ضْطزاضی تِ ضواضُ  -6

هتطهطتغ کِ زضهسیط ذیاتاى عالقاًی  2/24یعز تِ هالکیت آقای حسیٌؼلی صالحی هْطجطزی تِ هساحت  21ترص 

ٍاضزُ تِ اضظش هتطهطتغ هی تاضس ، ذساضت  8/448قطاض گطفتِ است ٍ تاقیواًسُ پاک هَضز اضاضُ 

( ضیال تَزُ کِ هقطض گطزیس تاتت اًتقال هتطاغ هطتَط تِ ضْطزاضی هیثس ، ضْطزاضی هؼازل هثلؾ 000/500/504/3)



هَضخ  12602( ضیال آى تِ ػٌَاى ذسهات هططفیت پالک هصکَض عثق تَافق ًاهِ ضواضُ 000/900/353/3)

تِ صَضت ذسهات ضٌاٍض تِ ًطخ  (  ضیال000/600/150ٍ هاًسُ علة هصالح تِ هثلؾ )هٌظَض ًوایس10/6/1400

اضائِ گطزز کِ هَاضز فَق هَضز تصَیة قطاض گطفت. ضوٌا ّعیٌِ هطتَعِ اظ ضزیف عطح تولک اضاضی ٍ  1400

 پطزاذت هی گطزز. 10206اهالک هَضز ًیاظ اجطای تَسؼِ ٍ ػوطاى ضْطی تا کس 

 شکطصلَات تِ پایاى ضسیس.  تا 11: 30ساػت جلسِ ضاس 

سیس ایواى  -6ػلیطضا آظازهٌص  -5 هحوس جَاز کاضگط -4ػلی زّقاًی  -3 سیس اتَالحسي گالب -2جَاز فیاضی  -1

 هحوس کاظن صثاؿی -7 ػلَی

 راصل است.رونوشت براب


