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 بسمٍ تعالی
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 صحه شًزا: مکان 

 

 خالصٍ مطالب مطسيحٍ تًسط زئیس شًزا  ، وطق َا ي مراکسات  - 
 

پس اس تالٍت آیبتی اس قزآى کزین تَسط آقبی اهجذیبى، آقبی خطوی ًبئت رئیس شَرا ضوي عزض خیزهقذم خذهت اعضبی شَرا 

 .جلسِ را آغبس کزد 

ثحث چبُ ّبی غیزهجبس صٌبیع یکی اس هَضَعبت هْن هی ثبشذ کِ ٌَّس ثِ ًتیجِ ثبیستِ : حویذ رضبئی شبلی اٍلیي ًبطق 

تعلل در خصَص هسلَة کزدى چبُ ّبی غیزهجبس یک ًَع خیبًت است ٍ حتوب ثبیذ پیگیزی ّبی السم صَرت . ًزسیذُ است 

اس فزهبًذار هحتزم درخَاست . دستجزد ثِ سفزُ ّبی سیزسهیٌی ثبعث اس ثیي رفتي هحیط سیست ٍ آالیٌذگی هی شَد . گیزد 

ّیت رئیسِ ٍ . دارین در ایي خصَص اقذاهبت السم را اًجبم دٌّذ ٍ هسئَلیي اجزایی ًیش در ایي خصَص ٍرٍد داشتِ ثبشٌذ 

شزکت آة هٌطقِ ای ثبیستی جذی تز اس . شَرای شْز هی ثبیست اس رٍسهزگی خبرج شذُ ٍ اقذاهبت هَثزتزی اًجبم دٌّذ 

گذشتِ ثِ هَضَع اًسذاد چبُ ّبی غیز هجبس ٍرٍد ًوبیذ ٍ اس فزهبًذار هحتزم درخَاست دارین در ایي خصَص دستَرات ٍیژُ 

 .صبدر فزهبیٌذ

تبهیي آة هَرد ًیبس صٌبیع هستقز در شْز صٌعتی الجزس طجق قبًَى ثِ عْذُ شزکت شْز : خذاثخش اهجذیبى دٍهیي ًبطق 

درخَاست دارد صٌبیع اس ایي اقذام غیزقبًًَی کِ تجعبتی ًیش ثزای شْز ٍ تصفیِ خبًِ شزکت شْزصٌعتی . صٌعتی الجزس هی ثبشذ 

 .دارد دست ثزدارًذ در غیز ایي صَرت شزکت شْز صٌعتی ثصَرت قبًًَی پیگیزی خَاّذ کزد
 

 

:  دستًز جلسٍ - 
 

شمازٌ 

 زدیف
 دستًز جلسٍ

وظس کمیسیًن 
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  : خالصٍ مراکسات - 
 
 

: مصًبات - 

درخَاست صذٍر هجَس هجٌی ثز کوک )) شْزداری هحتزم هَضَع 24/11/1400  هَرخ 14/ص/31085ًبهِ شوبرُ  -192

ٍ هسبعذت هبلی ثِ آقبی اثَالقبسن ثْزاهی احذی اس کبرکٌبى شْزداری ثبثت کوک ّشیٌِ ثزگشاری هزاسوبت درگذشت 

هطزح ٍ پس اس ثحث ٍ  « 16 ریبل اس هحل اعتجبرات جبری هبدُ 20.000.000هبدر هزحَهِ ایشبى ٍ ّشیٌِ ٍ پزداخت هجلغ 

.  ثزرسی هَرد هَافقت قزار گزفت 
 

: دستور جلسه بعد - 
ثزرسی لَایح ٍ ًبهِ ّبی شْزداری  -  
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