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 پدرشدبسیوز  01011پیرو دعوت قبلی از اعضای  حترر  واویا  اما حی وبر وردویدل هلرس یمسی میع       

 دی حتل میلن هلریت وویا تشکیل گردید.  3/00/89حویخ 

هلرس وی ت وت آییتی چدد از ک   ا... حرید آغیز و مپس یییس وویا ضسن خیر حقد  وس حیضرین دی هلرس   

و گراحیداواا  و هیأت هسراب آقی  هید  زایعی واابردای حترر  وردوید  دعوت واادب وس هلرااس  ینو هسچدین حیبسین

 بی  ایی  هفرسل دمروی هلرس یا قرائ  نسود.حدیمبر

 اصاالی 013از  9018واابردای  دیخصااوگ ورگ ای  ح ایدب پ    0/00/89حویخ  001831/01/89وااسییب   نیحس -0

اصاالی و د دو واقع دی  013فرعی از  09018حبدی ور یفع ویزداواا  حلش واابردای  وردوید وس وااسییب پ    بری 

تغییر کییور  از ادای  وس حرااکونی و واایر خین وس حدروی پرداخ  حلیلبیت تیحین اهرسیعیل انربی  خییوین قیی  ویغ اید

حوید حوافق  قرای گرفرس دی هلرس حلرحل وویا  92/01/89حویخ  5کس دی هلراس کسیریون حیدب   تفکیش  حلش حذکوی

فرووی ایاضی و اح   وبردای  و پس از وریمی و تبیدل نرر و وی توهس وس هدف ایرید ایزش اف ودب و هلوگیر  از خی  

 هسچدین وس هب  صرفس و ص ح وبر و حدیفع وبروندان حترر ل وی دیخوام  وبردای  اع   حوافق  نسود.

پردازش و احداث میی  واگذای  زحین هب  وبردای  دیخصوگ  98/01/89حویخ  004281/01/89نیحس واسییب   -9

 رویالعسل اصا حی ضاواوو واگذای  زحین ورا  حومااریت عسوحی   دما  90حیدب  9کییخینس کسپوما  از رری  تبصارب   

غیر دولری و عی  السدفعس دی صااویتی احکین پذیر اماا  کس وینترین حقی  آن دمااردیب وودهس و اعربییات نز  یا هب    

فن گیب دتأحین ایاضی پید ویدی نسیید دی هلرس حلرحل وویا پس از وریمی و تبیدل نرر و وی توهس وس ورایو نیحدیمب 

 فعلی وبر وی دیخوام  وبردای  اع   حوافق  نسود.

حوماو  وس واویاهی  وابر و یوماری  مارامار کشوی و تبصرب هی   یل آن ورا  وبردای  و کلیس        81* یعیی  حیدب 

ودد حصووس وس تأیید اعضی  حترر  وویا  ام حی وبر  9)این صویترلرس دی قیلب دمردیب هی   یدفع نز  انهرام . 

 مید(.ی

  وی  کر صلوات ور پییحبر عریم وأن ام   خیتسس ییف . 09011هلرس میع    
 


