
تا تالٍت آیاتی عادی  تِ صَست  27/10/1400هَسخ   16 ساعت هیثذ لسِ شَسای اسالهی شْشدٍهیي جٍ چْل

 .تِ تصَیة سسیذسد صیش اتشکیل ٍ هَشَسا  اعضااکثشیت حضَس  تاٍ اص کالم ا... هجیذ چٌذ

شْشداسی  افضایش ّضیٌِ کشد سفاّی کاسکٌاى دس خصَص 13/10/1400هَسخ  24790دسخَاست هجَص شواسُ -1

 دس جلسِ هطشح ٍتِ تصَیة سسیذ . 1399% ًسثت تِ هتون تَدجِ سال 40تِ هیضاى 

 پشداخت خَاّذ شذ. 560200هشتَطِ اص هحل تي ّا ٍکوکْای غیشًقذی ٍسفاّی کاسکٌاى کذ ّضیٌِ 

شْشداسی دسخصَص سشٍیس ٍتعویشات لَدس ٍلٍَ  21/10/1400هَسخ  25610دسخَاست هجَص شواسُ -2

اص طشیق تشک تششیفات هٌاقصِ ٍتِ هثلغ دٍ هیلیاسد سیال تَسط ششکت جشثقیل تاًی تاس کاسخاًِ آسفالت 

شْشی سدیف  اساک)ًوایٌذگی ّپکَ(دس جلسِ هطشح ٍهصَب گشدیذ.ّضیٌِ هشتَطِ اص هحل تْثَد عثَس ٍهشٍس

 تاهیي خَاّذشذ.401

شْشداسی تا هَضَع پشداخت اجشائیِ شعثِ اجشای احکام  20/9/1400هَسخ  22288دسخَاست هجَصشواسُ -3

کیفشی دادسشای عوَهی ٍاًقالب شْشستاى هیثذ تِ هثلغ چْاسهیلیاسد سیال دسجلسِ هطشح ٍهصَب گشدیذ.ّضیٌِ 

 پشداخت خَاّذ شذ.  520200هشتَطِ اص هحل سایش خذهات قشاسدادی سدیف 

شْشداسی هثٌی تش تقسیط عَاسض آقای پشٍیض یاسایی طی  14/10/1400هَسخ  24995دسخَاست هجَص شواسُ -4

 قسط دسجلسِ هطشح ٍتِ تصَیة ًشسیذ . 36

هَضَع ٍ 27/10/1400هَسخ  1555شواسُ ثثت طشح پیشٌْادی ٍدٍفَسیتی شَسای اسالهی شْشهیثذ تا -5

دس جلسِ هطشح ٍتِ تصَیة تٌذ ٍتا حذاکثش آساء  5شاهل   ((ای تثلیغاتی ٍشٌاسایی عَاهل خاطیساهاًذّی ساصُ ّ))

 سسیذ.

شْشداسی تا هَضَع ّضیٌِ احذاث پایاًِ هسافشتشی ٍتاستشی  2/10/1400هَسخ  23681دسخَاست هجَصشواسُ -6

شح ٍتِ تصَیة سسیذ ّکتاس دسجلسِ هط 36ٍپاسکیٌگ هاشیي آالت سٌگیي جٌة پاسک غذیش هیثذ تِ ٍسعت 

سیال تشآٍسد شذُ کِ شْشداسی هی تَاًذ تا  10400049200000000ّضیٌِ پیشٌْادی اجشای طشح پایاًِ هثلغ 

هشاسکت تخش خصَصی اقذام ًوایذ دس ضوي اجشای طشح هزکَس دس ساستای پشٍطُ ّای هشاسکتی ٍفعالیتْای 

 ذ.عوشاًی تَدُ ٍدس قالة تذٍیي تشًاهِ ّای پٌج سالِ هی تاش

 تا رکشصلَات تِ پایاى سسیذ.  19لسِ ساس ساعت ج

 علیشضا آصادهٌش-6دّقاًی علی -5 جَاد فیاضی-4 سیذ ایواى علَی-3 حوذ جَاد کاسگشه -2هحوذ کاظن صثاغی  -1

 .سًٍَشت تشاتشاصل است


