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 ًاهِ ّای ٍارزُ

ًْاز هزتثط 

 ضْززاری

ضوارُ  هَضَع

ًاهِ 

 ضْززاری

 دیتار

 ًاهِ

 ضوارُ ًاهِ

 ضَرا

 رزیف

جْت راُ  یٍ ترص ذصَص یضْززار يیت یتفاّن ًاهِ ّوکار 

 ضْز کزهاى یاس کارذاًِ ًَآٍر یٍ تْزُ تززار یاًساس

79996 26/4/1401 2733 1.  

ٍ  3م یحقَق

 اهالک

زر ذصَظ زرذَاست  3059تِ ًاهِ ضوارُ  یپاسد ضْززار

 یتَکل یآقا

92366 11/5/1401 3091 2.  

 یحقَق

 2ی م ضْزساس ٍ

  .3 /م204 24/5/1401 - یٌیًَرالس یآقا تیزر ذصَظ ضکا یًاهِ تاسرس

ٍ  یحقَق

 یضْزساس

 14-3زر ذصَظ تؼزفِ ضوارُ  یگشارش ضْززار

 

101844 29/5/1401 3386 4.  

  .5 3452 1/6/1401  ضکایت ذاًن ًاهجَ  یحقَق

ّکتار  1.5زر ذصَظ هالکیت  آقای ػلیزضا زریایی زرذَاست اهالکٍ  یحقَق

 سهیي   

 1/6/1401 3473 6.  

ٍ اهالک م  یحقَق

2 

  .7 3502 2/6/1401  زرذَاست آقای غفاری ٍ کالًتزی زر ذصَظ ٍاگذاری سهیي

هؼاًٍت ذسهات 

 ضْزی

ارسال پیص ًَیس قزارزاز ػولیات تٌظیف جوغ آٍری ٍ حول 

 1402 -1401ستالِ زر سال 

107658 5/6/1401 3518 8.  

حقَقی ٍ اهالک م 

2 

زرذَاست ذاًن افضلی گزٍُ زر ذصَظ تحَیل سهیي هؼَض تِ 

 ایطاى

- 6/6/1401 3550 9.  

 یزستگاُ ّا یهؼاٍضِ اهالک ٍ ساذتواًْا "ارسال زستَرالؼول  ٍ اهالک یحقَق

 ”ّا یهٌقَل ضْززار زیتا اهالک ٍ اهَال غ ییاجزا

 7/6/1401 3565 10.  

حقَقی ٍ سزهایِ 

 گذاری

ارسالی اس ارتاب رجَع زر ذصَظ هساذلِ یکی اس کارهٌساى 

ضزکت گاس زر قزارزازّای ضْززاری تا استٌاز تِ هٌغ هساذلِ 

 کارهٌساى زر هؼاهالت زٍلتی

- 7/6/1401 3578 11.  

  .12 3594 8/6/1401 - طاىیهجسز پزًٍسُ ا یزر ذصَظ تزرس یػاهز یزرذَاست آقا ٍ اهالک یحقَق

هؼزفی راتط پژٍّطی تِ زتیزذاًِ ضَرای ػالی ػتف تِ هٌظَر  

 ثثت طزح ّای پژٍّطی

 8/6/1401 3595 13.  

 ِیٍ سزها یحقَق

 یگذار

هجسز تِ  زرذَاست کاًَى تثلیغاتی آپاها زر ذصَظ رسیسگی

 زرذَاست ایي کاًَى

 8/6/1401 3596 14.  

ٍ اهالک م  یحقَق

3 

زر ذصَظ زرذَاست  1347تِ ًاهِ ضوارُ  یپاسد ضْززار

 یافترار افضل یآقا

 9/6/1401 3627 15.  

ٍ اهالک م  یحقَق

3 

هجسز تِ  یسگیزر ذصَظ رس آقای هؼزفیزرذَاست 

 ایطاىزرذَاست 

 15/6/1401 3721 16.  

ٍ اهالک م  یحقَق

2 

زر ذصَظ زرذَاست  2253تِ ًاهِ ضوارُ  یپاسد ضْززار

 رسهجَ یآقا

 15/6/1401 3725 17.  

ٍ اهالک م  یحقَق ػزصِ کالًتزی زر ذصَظ  3092تِ ًاهِ ضوارُ  یپاسد ضْززار  19/6/1401 3797 18.  



4 18 

احضاریِ زازگاُ زر ذصَظ ضکایت کزهاى ًایلَى اس ضْززاری ٍ  یحقَق

 ضَرای ضْز

 19/6/1401 3808 19.  

زیَاى ػسالت ازاری زر ذصَظ اػتزاض  12ارسال زازًاهِ ضؼثِ  حقَقی

 هتزی ضْسا 32هثٌی تز لغَ خ  5تِ هصَتِ کویسیَى هازُ 

 19/6/1401 3809 20.  

ٍ اهالک م  یحقَق

4 

زرذَاست آقای زر ذصَظ  2741تِ ًاهِ ضوارُ  یپاسد ضْززار

 هظاّزی

 19/6/1401 3812 21.  

ٍ اهالک م  یحقَق

1 

زر ذصَظ زرذَاست  3654تِ ًاهِ ضوارُ  یضْززارپاسد 

 ًسة تْزاهی یآقا

 21/6/1401 3830 22.  

 حِیال ایطزح 
ًْاز هزتثط 

 ضْززاری
 دیتار حِیال ایػٌَاى طزح 

 ٍصَل
  .23  رزیف

 -یهال

 -یشیر تزًاهِ

 یحقَق

گشارضگزاى ترلفات ٍ هفاسس  قیٍ تطَ تیًاهِ حوا يییطزح آ

 کزهاى یزر ضْززار یازار

10/7/

1400 
1  24.  

ضْز کزهاى تز  یضَرا یاػوال ًظارت اػضا ییًاهِ اجزا يییآ 

 کزهاى یساسهاًْا ٍ هٌاطق ضْززار

17/10/

1400 
2  25.  

/14/11 هازُ پٌج َىیسیًظارت تز هصَتات کو زاهَىیپ 

1400 
3  26.  

 


