
 اص والم ا... هجیذ تا تالٍت آیاتی چٌذتِ صَست ػادی  1/9/1400هَسخ  16ساػت  هیثذ لسِ شَسای اسالهی شْشجویي ًٍْ  تیست

 تصَیة گشدیذ.تشىیل ٍ هَاسد صیش  ٍ اوثشیت اػضاءسیذّاشن هٌتظشی  آلای هٌْذس حضَس آلای هٌْذس هجیذ تْاسستاًی، تا

( سیال تا 000/000/000/4تشهین تصاٍیش شْذا تِ هثلغ ) تا هَضَع 1/9/1400هَسخ  20447دسخَاست هجَص شْشداسی تِ شواسُ -1

افضایش اػتثاس سدیف  وِ دس جلسِ هطشح گشدیذ( 0100اػتثاس سدیف صیثاساصی شْش ٍ هیادیي ٍ حصاسوشی  تا وذ) وسشیتَجِ تِ 

. دس ضوي وسشی اػتثاس دس هتون تَدجِ شاس گشفتشَسا لهَافمت  هَسد(000/000/000/4هزوَس ٍ تشهین تصاٍیششْذا تِ هثلغ )

 پاداس خَاّذ شذ.

خشیذ هجوَػِ تاصی پلی اتیلي ٍ لطؼات هستْله  ساتطِ تادس  1/9/1400هَسخ  20543دسخَاست هجَص شْشداسی تِ شواسُ  -2

تاصی وَدواى تا وذ  اػتثاس سدیف خشیذ ٍسایل وسشی( سیال تا تَجِ تِ 000/000/000/11شذُ ٍسایل تاصی وَدواى تِ هثلغ )

تِ  افضایش اػتثاس سدیف هزوَس تشای خشیذ هجوَػِ  تاصی پلی اتیلي ٍ لطؼات هستْله شذُ وِ دس جلسِ هطشح گشدیذ( 0142)

 . دس ضوي وسشی اػتثاس دس هتون تَدجِ پاداس خَاّذشذ.شَسا لشاس گشفتهَافمت  هَسد ( سیال000/000/000/11هثلغ )

تاهیي سٍشٌایی خیاتاى اهام خویٌی )سُ( ٍ تلَاس تْاسستاى تِ هثلغ  ساتطِ تا دس  1/9/1400هَسخ  20544دسخَاست هجَص شواسُ  -3

افضایش اػتثاس سدیف  دسجلسِ هطشح گشدیذ وِ ( 0099اػتثاس سدیف سٍشٌایی هؼاتش تا وذ) وسشی ٍ( سیال 000/000/500/21)

. شَسا لشاس گشفتهَافمت هَسد ( سیال 000/000/500/21ٌی )سُ( ٍ تلَاس تْاسستاى تِ هثلغ )ى اهام خویاهزوَس تشای سٍشٌایی خیات

 دس ضوي وسشی اػتثاس دس هتون تَدجِ پاداس خَاّذ شذ.

هشتَط  10/8/1400هَسخ  18421ٍتاتَجِ تِ تَافمٌاهِ شواسُ   11/8/1400هَسخ  18556 دسخَاست هجَص شْشداسی تِ شواسُ -4

اص پالن فَق دس  هتشهشتغ 170دّماًی وِ   ییضد، تِ هالىیت  آلای هحوذػل 23تخش  2750شواسُ یه فشػی  تِ پالن ثثتی تِ

هتشهشتغ تالیواًذُ داسد،همشس گشدیذتاتت اًتمال هتشاط تِ ًام شْشداسی ٍ ولیِ خساسات  665هسیش خیاتاى اهام سضا )ع( لشاس گشفتِ ٍ 

( سیال دس ٍجِ هاله واسساصی ٍ پشداخت ًوایذٍ ّوچٌیي هؼادل هثلغ  000/500/464ٍاسدُ ، شْشداسی هیثذ هؼادل هثلغ )

( سیال خذهات تش سٍی هاًذُ پالن طثك تَافمٌاهِ اسائِ ًوایذ.ضوٌا ّضیٌِ هشتَطِ اص سدیف طشح توله اساضی ٍ 000/000/781/3)

 وسشی اػتثاس دس هتون تَدجِ پاداس خَاّذ شذ.  ٍ( پشداخت 10206تا وذ) یاهالن هَسد ًیاصاجشای تَسؼِ ٍ ػوشاى شْش

دس خصَص ٍاگزاسی ٍ حفظ ًگْذاسی ٍ تَسؼِ فضای سثض  24/8/1400هَسخ  19783دسخَاست هجَص شْشداسی تِ شواسُ  -5

( سیال اص هحل طشح احذاث پاسن ٍ ایجاد فضای سثض ٍ ووشتٌذ فضای سثض دس جلسِ لشائت 000/000/125/292تا تشآٍسد اٍلیِ )

 هخالفت، همشسشذ  شْشداسی تش اساس هَاسد ریل دسخَاست هجَص تذٍیي ٍتِ شَسا اسسال ًوایذ.ضوي ٍ

 ٍ هحاسثِ گشدد.تؼییي  1401الف: هذت صهاى لشاسداد حذاوثش تا پایاى شْشیَس 

   ٍ ّشیه تِ صَست هجضا دسخَاست هجَص گشدد. ب: حفظ ٍ ًگْذاسی ٍ صیثاساصی هٌظش شْشی اص ّن تفىیه گشدد

 تا روشصلَات تِ پایاى سسیذ.  18سِ ساس ساػت جل

 هحوذ واظن صثاغی -5سیذ ایواى ػلَی  -4یشضا آصادهٌش ػل -3ػلی دّماًی  -2 جَاد فیاضی -1

 سًٍَشت تشاتشاصل است


