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 صثح 3:30، ساعت 1401ضْزیَر  22سهاى: 

 ساختواى ضَرای ضْز، تاالر ضْیذ فاظلی پَرهکاى: 

 دوتز اهیٌی سادُآلای تمَی، هَسَی، آلای چٌاریاى، آلای  حاضزیي:

 (.3:35خاًن وزدستاًی ) (،3:35آلای هَیذی )(، 3:35آلای ایزاًوٌص ) هتاذزیي:

 - غائثیي:

(، آلای هیز افعلی )هذیز 4: دوتز )ضعزتاف ضْزدار هحتزم(، آلای ضجاعی )هذیزیت اهالن ضْزداری(، آلای اتزاّین اتادی )هذیز حمَلی هٌؽمِ هیْواًاى

 (5حمَلی هٌؽمِ 

 

 

تسٍى  آرا  

ًیاس تِ 

طزح زر 

 صحي 

ضوارُ ًاهِ  تارید ًاهِ هَضَع ًاهِ  هتي هصَتِ  هصَتِ 

 ضَرا 

ف
زی

ر
 

ؼزح در 

 صحي 

ارسالی تِ 

وویتِ 

 تؽثیك 

اتفاق 

 ارا

وارخاًِ »جْت راُ اًذاسی ٍ تْزُ تزداری فزاخَاى سزهایِ گذاری تا تزگشاری    

 هَافمت هی گزدد. «ًَاٍری ضْز وزهاى

تِ اؼالع اععای  اسٌاد ٍ ضزایػ سزهایِ گذاری، پیص اس تزگشاری فزاخَاى

 ضَرای ضْز رساًذُ ضَد.

 لزارداد ًْایی هٌَغ تِ تاییذ ضَرای ضْز هی تاضذ.

ٍ ترص  یضْززار يیت یتفاّن ًاهِ ّوکار

 یٍ تْزُ تززار یجْت راُ اًساس یذصَص

 ضْز کزهاى یکارذاًِ ًَآٍر

26/4/1401 2333 1 



زر  3059تِ ًاهِ ضوارُ  یپاسد ضْززار     

 یتَکل یذصَظ زرذَاست آقا

11/5/1401 3001 2 

هخالف: 

آلای 

 هَیذی

)هصَب  00تا تَجِ تِ ایٌىِ اخذ عَارض تز اساس لَایح عَارظی سال    

( تَدُ ٍ در سهاى خَد ًیش تِ تصَیة ّیات تؽثیك هصَتات 14/11/02

ًیش در دیَاى عذالت اداری، هَرد  پس اس اىرسیذُ است ٍ ایي هصَتِ 

اعتزاض ٍ اتؽال لزار ًگزفتِ است، لذا دریافت اى هثالغ تز اساس هصَتِ 

لاًًَی صَرت گزفتِ است. ٍ ایي هصَتِ در سال ّای تعذ ًیش اس لَایح 

 عَارظی ضْز وزهاى حذف گزدیذُ است. 

 یآقا تیزر ذصَظ ضکا یًاهِ تاسرس

 یٌیًَرالس

 3 /م204 24/5/1401

-3زر ذصَظ تؼزفِ ضوارُ  یگشارش ضْززار     

14 

29/5/1401 3386 4 

اتفاق 

 ارا

ضْزداری هحتزم هَظَع را تزرسی ٍ گشارضی اس ٍرٍد هستمل ضْزداری تِ    

 ارائِ ًوایذ.ایي پزًٍذُ 

 5 3452 1/6/1401 ضکایت ذاًن ًاهجَ

زرذَاست آقای ػلیزضا زریایی زر ذصَظ      

 ّکتار سهیي    1.5هالکیت 

1/6/1401 3473 6 

زرذَاست آقای غفاری ٍ کالًتزی زر ذصَظ      

 ٍاگذاری سهیي

2/6/1401 3502 7 

ارسال پیص ًَیس قزارزاز ػولیات تٌظیف      

 1402 -1401جوغ آٍری ٍ حول ستالِ زر سال 

5/6/1401 3518 8 

زرذَاست ذاًن افضلی گزٍُ زر ذصَظ      

 تحَیل سهیي هؼَض تِ ایطاى

6/6/1401 3550 9 

هؼاٍضِ اهالک ٍ  "ارسال زستَرالؼول      

ساذتواًْای زستگاُ ّای اجزایی تا اهالک ٍ 

 ”اهَال غیز هٌقَل ضْززاری ّا

7/6/1401 3565 10 

 یکیاس ارتاب رجَع زر ذصَظ هساذلِ  یارسال     

 یاس کارهٌساى ضزکت گاس زر قزارزازّا

تا استٌاز تِ هٌغ هساذلِ کارهٌساى  یضْززار

 یزر هؼاهالت زٍلت

7/6/1401 3578 11 

 12 3594 8/6/1401 یزر ذصَظ تزرس یػاهز یزرذَاست آقا     



 طاىیهجسز پزًٍسُ ا

 یػال یضَرا زذاًِیتِ زت یراتط پژٍّط یهؼزف     

 یپژٍّط یػتف تِ هٌظَر ثثت طزح ّا

8/6/1401 3595 13 

زرذَاست کاًَى تثلیغاتی آپاها زر ذصَظ      

 رسیسگی هجسز تِ زرذَاست ایي کاًَى

8/6/1401 3596 14 

اتفاق 

 ارا

تز اساس پیطٌْاد ضْزداری، ضْزداری هحتزم ًسثت تِ اصالحیِ تَافمٌاهِ    

 تز اساس هحاسثِ ارسش عزصِ هله در هسیز تعزیط تا وسز لذر السْن

ضْزداری تز هثٌای ًظز وارضٌاسی تِ ًزخ رٍس الذام ًوایذ ٍ گشارضی تِ 

 ضَرای ضْز ارائِ ًوایذ.

زر  1347تِ ًاهِ ضوارُ  یپاسد ضْززار

 یافترار افضل یذصَظ زرذَاست آقا

9/6/1401 3627 15 

اتفاق 

 ارا

ضْزداری هحتزم ؼی هىاتثِ ای تا دیَاى عذالت اداری تا تَجِ تِ ضزایػ    

حىن دیَاى، پیزاهَى اجزای رای گشارش الذاهات اًجام ضذُ را ارائِ ٍ  اجزای

 درخَاست ارائِ ؼزیك ًوایذ

 یسگیزر ذصَظ رس آقای هؼزفیزرذَاست 

 ایطاىهجسز تِ زرذَاست 

15/6/1401 3721 16 

زر  2253تِ ًاهِ ضوارُ  یپاسد ضْززار      

 رسهجَ یذصَظ زرذَاست آقا

15/6/1401 3725 17 

زر  3092تِ ًاهِ ضوارُ  یپاسد ضْززار     

 18ػزصِ کالًتزی ذصَظ 

19/6/1401 3797 18 

احضاریِ زازگاُ زر ذصَظ ضکایت کزهاى      

 ًایلَى اس ضْززاری ٍ ضَرای ضْز

19/6/1401 3808 19 

زیَاى ػسالت ازاری زر  12ارسال زازًاهِ ضؼثِ      

 5ذصَظ اػتزاض تِ هصَتِ کویسیَى هازُ 

 هتزی ضْسا 32لغَ خ هثٌی تز 

19/6/1401 3809 20 

زر  2741تِ ًاهِ ضوارُ  یپاسد ضْززار     

 زرذَاست آقای هظاّزیذصَظ 

19/6/1401 3812 21 

زر  3654تِ ًاهِ ضوارُ  یپاسد ضْززار     

 ًسة تْزاهی یذصَظ زرذَاست آقا

21/6/1401 3830 22 

گشارضگزاى  قیٍ تطَ تیًاهِ حوا يییطزح آ     

 کزهاى یزر ضْززار یترلفات ٍ هفاسس ازار

10/7/1400  23 

 24  17/10/1400 یضَرا یاػوال ًظارت اػضا ییًاهِ اجزا يییآ     



 یضْز کزهاى تز ساسهاًْا ٍ هٌاطق ضْززار

 کزهاى

 25  14/11/1400 هازُ پٌج َىیسیًظارت تز هصَتات کو زاهَىیپ     

 


