
ًبم خذهتگشارًبم گزٍُردیف
حضَر ٍ 

غیبة
گشارش

اّذایی ثِ 

(تَهبى)ّیئت

حبضزافطیيآراهص اَّاس1

هیبًگیي ضزکت کٌٌذگبى در * ًفز8جذة تبسُ ٍارد  * صجح11 تب  9/30جوؼِ سبػت 

هَفمیتْبی گزٍُ جذة تبسُ ٍارد ثزگشاری هٌظن جلسبت * ًفز45 الی 40ّز جلسِ 

هطکل  گزٍُ  ًجَد خذهتگشار ثزای دست ّبی خذهبتی ًطزیبت  ٍػلی *ثْجَدی ٍاداری

دیطٌْبد گزٍُ   ثزگشاری کبرگبُ آهَسضی لجل اس ثزداضتي  اٍلیي لموِ اضبفی*الجذل

87,000

2
ضکَفِ ّبی 

گلستبى
حبضزهزجبى

  ًفز50: هیبًگیي اػضبء  یکوبُ *00/03/22:تبریخ: تبریخ جلسِ اداری

  ًفز 3: هیبًگیي تبسُ ٍارد یکوبُ  * ًفز20: هیبًگیي هطبرکت یکوبُ  

 تَهبى کِ ثِ سمف تٌخَاُ ًطزیبت گزٍُ اضبفِ ضذ68,000:کل خشاًِ

هٌظن ثَدى : هَفمیتْبی گزٍُ *ثجش خذهت خشاًِ ثبلی خذهت ّب ثذٍى تصذی هبًذًذ

هطکالت *جلسبت ثْجَدی ٍ اداری ، جذة تبسُ ٍارد ، رػبیت اصَل تَسظ خذهتگشاراى

ًجَد خذهتگشار ثزای فصل جذیذ: گزٍُ 

0

حبضزالْبمصذالت اَّاس3

هیبًگیي . گزٍُ در حبل فؼبلیت ٍ دیبم رسبًی است- 00/03/26: تبریخ جلسِ اداری

خذهت هٌطی اداری ٍ ػلی -خذهتْبی هٌطی ٍ خشاًِ گزفتِ ضذ* ًفز35الی . 30اػضب

یي گزٍُ جْت تکویل کبدر خذهتگشار اعالع رسبًی *الجذل ًوبیٌذُ ثالتصذی هبًذ

ػلی الجذل  _2 (ثب دبکی یکسبل ٍ درحبل کبرکزد لذم)هٌطی جلسبت اداری_1هیکٌذ 

ًوبیٌذُ ثیي گزٍُ

 تیز2تبریخ ثزگشاری (لذم ٍدرحبل کبرکزد سٌت12 _سبل2ثبدبکی )

130,000

حبضزهزینسیتَى اَّاس4

تؼذاد هطبرکت کٌٌذگبى در * ًفز14:  تؼذاد ضزکت کٌٌذگبى00/03/23:جلسِ اداری

ثزگشاری : الف:هَفمیت ّبی گزٍُ *  ّشار تَهبى60: کل هجلغ خشاًِ * ًفز4: جلسِ

حضَر ّوذالًِ ٍ : رػبیت ًظن در جلسبت ح: هٌظن جلسبت ثْجَدی ٍ اداری ة

ثزگشاری جلسبت ثْجَدی ثب فزهت ّبی : ت*هتحذاًِ خذهتگشاراى گزٍُ در جلسبت

هطکالت *ًطزیِ خَاًی، کتبثخَاًی، هطبرکت هَضَع دار ٍ دزسص ٍ دبسخ: هختلف

ثِ جش هٌطی اداری ٍ )گزٍُ ًیبس ثِ خذهتگشار در کلیِ دست ّبی خذهبتی: گزٍُ الف

.دارد (هٌطی ثْجَدی

60,000

5
ًَد رٍس 

خَسستبى
130,000فبلذ گشارش

ثِ ًبم خذا

 خَسستبى6جلسِ ّیئت ًوبیٌذگبى ًبحیِ 

 یبد هیگیزین کِ ػبضمبًِ ٍ رایگبى حوبیت خَد را ثِ دیگزاى ارائِ دّین ثذٍى ایٌکِ ثخَاّین آًْب را ًصیحت کزدُ یب OAدر : دیبم ثْجَدی

164 ظ 12-12.تغییزضبى دّین

************

هفَْم آغبس 12 ثِ صَرت آًالیي ثب خَاًذى دػبی لذم سَم  ٍ 9/30 در سبػت 1400/03/28صذٍ سی ٍّفتویي جلسِ ّیئت ًوبیٌذگبى در تبریخ 

.ضذ

ػذم آهبدگی: اًتخبة خذهتگشار کویتِ کبرگبُ: دیگیزی دستَر کبر ایي هبُ

گشارش گزٍُ ّب
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6

آٍای 

ثْجَدی 

خزهطْز

حبضزاًیس

هیبًگیي سجذ * ًفز40:هیبًگیي ضزکت کٌٌذگبى *00.3.23تبریخ جلسِ اداری

هجلغ کل * ًفز13:هیبًگیي هطبرکت کٌٌذگبى * تَهبى72250:سٌت ّفتن

:هَفمیتْبی گزٍُ*تَهبى289000خشاًِ

.جلسِ ی اداری دبیبى هبُ ثزگشار ضذ.*ػضَ تبسُ ٍارد داضتِ است4گزٍُ

گوٌبهی : دیطٌْبدّبت* ثِ ضکزاًِ خذاًٍذ گزٍُ هطکلی ًذارد: هطکالت گزٍُ

سجذ سٌت ّفتن در جلسبت هجبسی حفظ ضَد ثجبی ایي جولِ  کِ اس عزف هي 

ایي هجلغ رٍ ثِ سجذ اضبفِ کٌیذ ٍ ثؼذ هجلغ رٍ جْت تفکیک اػالم کٌیذ ، لجل 

اس ضزٍع جلسِ یب ّوشهبى ثب ثزگشاری آى ثطوبرُ کبرت خشاًِ دار ثب رػبیت 

هفَْم گوٌبهی ٍ ثذٍى ّیچ ًیت ٍ ّذفی ، سْن هٌصفبًِ خَد را ثِ اًجبم 

ٍلتی خذهتگشاراى جلسبت رفتبرّبیی اس رٍی ػذم آگبّی ٍ خالف اصَل  .ثزسًَین

تمبضبی )سٌت ّب رٍ در  ارائِ خذهت ٍ سزٍیس ثِ تبسُ ٍرداى اس خَد ثزٍس دٌّذ 

ثِ خَضٌبهی  (ٍجِ در لجبل اًتمبل لذهْب ٍ رٍاثظ غیز هتؼبرف راٌّوب رّجَیی 

اًجوي لغوِ ٍارد هیگزدد ّیچ تَجیِ ٍ ثْبًِ ٍ دلیلی ثزای ایي رفتبر ًبسبلن اس 

عزف اػضبی لذیوی کِ اس خذهتگشاراى اًجوي ًیش هیجبضٌذ هٌغجك ثب اصَل 

ًجَدُ ٍ دذیزفتِ ًخَاّذ ثَد

259,000

7
سالهت 

سزثٌذر
حبضزسؼیذ

هیبًگیي *ًفز40: هیبًگیي ضزکت کٌٌذگبى*00/3/25تبریخ جلسِ اداری 

: ًیبس گزٍُ* تَهبى165000: حوبیت اس سجذ ّفتن*ًفز15: هطبرکت کٌٌذگبى

150000 (جْت خزیذ کَلز هکبى جلسِ)

ثزگشاری جلسبت ٍ حوبیت -2حوبیت اس سجذ سٌت ّفتن-1:هَفمیت ّبی گزٍُ

تؼییي خذهتگشاراى -3اػضبی خذهتگشار اس گزٍُ در فضبی آًالیي فزی کٌفزاًس

-2خذهتگشار ػلی الجذل ًوبیٌذُ ثیي گزٍُ-1:ًیبسّبی گزٍُ*فصل جذیذ

درخَاست تطکیل کبرگبُ آهَسضی ثب هَضَع ٍ هحَریت چگًَگی داضتي راثغِ 

ثیي راٌّوب ٍ رّجَ

15,000

8

رّبیی 

هسجذ 

سلیوبى

حبضزفزساد

ًفز4جذة تبسُ ٍارد *ػصز5 تب 4چْبرضٌجِ  سبػت - 00/03/26تبریخ 

اّذایی ثِ سبختبر *  ًفز30 الی 25هیبًگیي ضزکت کٌٌذگبى در ّز جلسِ 

هَفمیتْبی گزٍُ جذة تبسُ ٍارد ثزگشاری هٌظن *ّشار تَهبى287500خذهبتی 

هطکل  گزٍُ  ًجَد خذهتگشار ثزای دست ّبی *جلسبت ثْجَدی ٍاداری 

آخز -خذهبتی ًوبیٌذُ هٌطی اداری ٍ هٌطی ثْجَدی ػلی الجذل سبًبس دزخَر

جلسِ غبیت

287,500

9
راُ سجش 

هبّطْز
غبیتهحسي

خَد را ثب هَضَع تفکیک خذاًِ ٍ هطکالت گزٍُ ٍ 00/03/23گزٍُ جلسِ اداری 

جلسبت ثِ عَر هٌظن ثزگذارگزدیذ ٍ هیبًگیي *تؼییي خذهتگذار ثزگذار ًوَد

ػلی *  ًفز ثَدُ است15 ًفز ٍ هیبًگیي هطبرکت کٌٌذُ ّب23ضزکت کٌٌذُ ّب 

دیبم:الجذل

0
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10
هحجت 

ضَضتز
حبضزهلیحِ

هیبًگیي هطبرکت *ًفز43هیبًگیي ضزکت کٌٌذگبى *00/03/24:جلسِ اداری

هجلغ کل خشاًِ *تَهبى25000هیبًگیـــي خشاًِ *ًفز14کٌٌذگبى 

گزٍُ در راستبی دیبم رسبًی ٍ خذهت ثِ تبسُ ٍاردیي فؼبلیت *تَهبى100000

عجك رٍال هبّْبی *تبسُ ٍارد داضتین(8)دارد ٍ ثِ ضکزاًِ خذاًٍذ درایي هبُ 

جلسِ اداری ثِ هَلغ ثزگشار *لجل خذهت هٌطی اداری ثالتصذی است

جلسبت ثْجَدی *توبهی دست ّبی خذهبتی ثِ جش هٌطی اداری دز ضذ*ضذ

خذهت گشاراى * ٍاداری ثِ عَر هٌظن ٍهزتت درفضبی آًالیي ثزگشار هیطَد

ػلی الجذل رستن*ثبّوذلی ٍاتحبد جلسِ را حوبیت هیکٌٌذ

100,000

تٌخَاُگشارشخذهتگشارًبم کویتِردیف

1

آدرس ّب ٍ 

فضبی 

هجبسی

حبضزهیتزا

درج رٍساًِ آدرس جلسبت ًَاحی،آدرس جلسبت آًالیي ًبحیِ خَسستبى در کبًبل ّبی هزثَعِ ثِ کویتِ 

هؼزفی اًجوي  ٍ (ٍاتسبح)دبسخگَیی اس عزیك خظ هبًذگبر کویتِ ثِ اػضبء تبسُ ٍارد اس عزیك دیبم رسبى 

ًحَُ استفبدُ اس ثزًبهِ فزی کٌفزاًس

اداهِ فؼبلیت کبرّبی هزثَط ثِ کبًبل عجك رٍال هبُ لجل

ّوکبری ثب کویتِ کبرگبُ ٍاعالع رسبًی ٍ ّوبٌّگی ثب کویتِ آدرسْب ضَرا درخصَظ کبرگبُ گوٌبهی

ثب تَجِ ثِ ٍظبیف ایي کویتِ کِ دبسخ دّی ٍاعالع رسبًی ادرس جلسبت ثِ اػضبء تبسُ ٍارد ثِ اًجوي *

ّست عجك هیبًگیي در ًین سبل اٍل ایي دزسص اس اػضبء رٍ داضتِ کِ اس چِ عزیك دیبم اًجوي را دریبفت 

. ًفز تبسُ ٍارد ثب تلفي آدرسْب توبس گزفتِ اًذ30هبُ گذضتِ 6کزدُ اًذ  عجك آهبر اػضبء در 

 آضٌب ضذُ اًذ ٍ هبثمی  اس عزیك دٍست ثْجَدی ثِ OAًفز اس عزیك اًجوي ّبی دیگز ثب22اس ایي تؼذاد 

.*جوغ دزخَراى دیَستِ اًذ

:درخَاست اس کویتِ

اس راثغیي تمبضب دارین کِ ثب ایذُ ٍ دیطٌْبدات هبرا در ایي هسیز ّوزاّی کٌٌذ

*9167329639خظ هبًذگبر *

20,000

حبضزفبعوِچیخ ٍ الالم2
09166156751 ٍ 09014266820 :ضوبرُ توبس 

اثتذای جلسِ غبیت-  تَهبى0خزیذ ٍ فزٍش 

: چیخ ٍ سکِ 

450/000              

185/000الالم     

حبضزفزیذًُطزیبت3

09362169503:ضوبرُ توبس خذهتگشار

 448,500: فزٍش ًطزیبت** تَهبى8,060,000: سمف تٌخَاُ:گشارش کویتِ

تَهبى 200,000: ّشیٌِ ّبی ًطزیبت**  تَهبى1,299,000:خزیذ ًطزیبت**تَهبى

ًطزیبت کبهل است**

8,060,000

##گشارش کویتِ ّب##

0راثظ دٍم غبیت. گشارش ضَرا دیَست گزدیذ راثغیي4
رضب      

حبهذ



تٌخَاُگشارشخذهتگشارًبم کویتِردیف

کویتِ ًبئت5
لبسن سؼیذ 

هحسي
حبضز

ارسبل ** تذٍیي گشارش اردیجْطت **آهبدُ سبسی فزهت ثزگشاری جلسِ

ًبیت ** گشارش ّیبت ًوبیٌذگبى ثز رٍی سبیت دزخَراى گوٌبم تَسظ هٌطی

ایي کویتِ ثب ّوکبری ٍ درخَاست کویتِ اعالع (کویتِ کبرگبُ ّب)گزداًٌذُ

رسبًی ًبحیِ خَسستبى  دس اس جوغ آٍری هغبلت ٍ اًتخبة سخٌزاى ّب ًسجت 

ثِ ثزگشاری چْبر جلسِ کبرگبّی ثب هَضَع حفظ گوٌبهی در اعالع رسبًی 

 تْیِ ٍ آهبدُ ثزگشاری 4 ٍ 3هغبلت ٍ دبٍرُ ّبی کبرگبُ سٌت .ًوَدُ است

ایي کویتِ .هیجبضذ کِ ثٌب ثِ اٍلَیت ثٌذی کبرگبُ ّبی ًبحیِ ثزگشار خَاّذ ضذ

توبیل ٍ تَاًبیی ثزگشاری کبرگبُ ّب ثزای توبهی گزٍُ ّبی ًبحیِ را دارا 

اس گزٍُ ّبی ًبحیِ درخَاست دارین ایي کویتِ را ثب ایذُ ّب ٍ .هی ثبضذ

اػضبیی کِ توبیل ثِ ّوکبری ثب کویتِ .دیطٌْبدات خَد رٌّوَد ٍ کوک ًوبیٌذ

.کبرگبّی را دارًذ لغفب ثب خظ ًبئت گزداًٌذُ توبس ثگیزًذ

هٌطی 20000

حبضزآیبتاعالع رسبًی6

09167329640: ضوبرُ توبس هبًذگبر 

ayat.banisaeed@gmail.com: ایویل 

:گشارش فؼبلیت 

ضزکت در جلسِ آهَسش دفتزچِ اعالع رسبًی ٍ درٍى کویتِ ای  ضَرای ایزاى- 1

ثزگشاری درٍى کویتِ ای در راستبی ثزرسی فؼبلیت کویتِ - 2

 جلسِ هتَالی4کبرگبُ رٍخَاًی ٍ تجبدل تجزثِ کتبثچِ گوٌبهی ثب ّوکبری کویتِ کبرگبُ ّب عی - 3

ضزکت در درٍى کویتِ اعالع رسبًی ضَرا هلی ایزاى-4

:گشارش خشاًِ

ّشار تَهبى700:تٌخَاُ کویتِ 

0: خزج کزد

:دستَر کبر آیٌذُ کویتِ

هسجذ سلیوبى-ثزرسی ضزایظ جبهؼِ جْت اعالع رسبًی حضَری، اٍلَیت ثب ضْزستبى ّبی ضَضتز-1

:درخَاست اس ّیبت ًوبیٌذگبى 

.اعالػیِ ّبی کویتِ تَسظ ًوبیٌذگبى در گزٍّْب لزائت گزدد- 1

.کویتِ ًیبس ثب ثبسٍّبی فؼبل، اػضبی حزفِ ای در سهیٌِ ادیت فیلن ٍ ػکس ٍ سبخت دبٍر دارد

700,000

 سبل دزّیش هذاٍم3-  سٌت آضٌبیی ثب هفبّین 12 لذم 12کویتِ کبرگبُ ّب کبرکزد : فزاخَاى خذهتی *

 سبل دزّیش هذاٍم2- هفبّین 12 سٌت 12 لذم 12کبرکزد  :2راثظ 

دػبّبی هَجَد  ًشد کویتِ چیخ ٍ سکِ ٍ الالم در اختیبر  کویتِ ًطزیبت لزار دادُ ضَد کِ در گزٍّْب ثفزٍش ثزسذ ٍ هستْلک ٍ :دستَر کبر هبُ آیٌذُ 

دیطٌْبد دٌّذُ گزٍُ سزثٌذر- فزسَد ُ ًطًَذ 

1400 تیز 25: جلسِ آتی ّیبت ًوبیٌذگبى 



:ضوبرُ توبس خذهتگشار

:ضوبرُ فبکس 

0(کبرگبُ ّب)ًبیت گزداًٌذُ

20,000هٌطی

راثظ 

0کویتِ اعالع رسبًی 

0کویتِ ًطزیبت 

0 آدرسْب ٍ فضبی هجبسی

848,500 ثِ ضَرا 7اّذایی سٌت 

0چیخ ٍ سکِ 

200,000ثبرثزی ًطزیبت

1,068,500جوغ کل 

0:صٌذٍق

 ًشد ثبًک هلی ثٌبم صبدق کزیوی  6037997462701807اس توبهی گزٍّْب تمبضب دارم اػبًِ گزٍُ خَد رٍ یک رٍس لجل اس آغبس جلسِ ثطوبرُ کبرت  

.ٍاریش ًوبیٌذ ٍ تصَیز فیص ٍاریشی رٍ اس عزیك ٍاتسبح ارسبل ًوبیٌذ 

 ضکَفِ ّبی گلستبى

صبدق: ًبم خذهتگشارگشارش خشاًِ

آٍای ثْجَدی خزهطْز

فزٍش الالم

1,068,500      
                         -   

 رّبیی هسجذ سلیوبى

                259,000

                130,000 90 خَسستبى فزهت 

87,000                   آراهص اَّاس

                287,500

جوغ کل

:درخَاست کویتِ اس ّیئت ًوبیٌذگبى 

 صذالت اَّاس

سالهت سزثٌذر

                130,000

                  15,000

                         -   

                         -   

60,000                  سیتَى اَّاس

9359736140

 هحجت ضَضتز

                         -   

                100,000

karimi1351@gmail.com  :           (ایویل)آدرس دست الکتزًٍیکی 

ّشیٌِ ّب 

   -                         راُ سجش هبّطْز

:گشارش کویتِ 

mailto:karimi1351@gmail.com

