
 

 مهیام آقایااا م مد ااد  اااعی ماایقکل اعجمن(ااع یرض اازاق کرمنیااا زییگ (نی اال ا مهیااام مازیااما اق  اا نی  مد اادرماا حاضررن:  

وییاا ازی یاا  ن ااااعزیااق (مااا  ااادی ل  مهیااام مت اار یینیرمااا اق کرمنیااا )رفاا ارل ا زییااا  یااای ااق مد دزیااا مفااکیعی  اانا

ع تنعیا  مهیام یق صااع راییزاق مد ایع ج اارلا وییا ازی مراراق مفار)  نییالا  مهیاام  ا ناق یامد مد اد ی ا  ییع ا مهیاام 

اق کراال ع میراادا مهیام یینیرمااا اق زیااا وییاا ازی م اان (زاااوزییییاانی  و  اانگاق وممااد یاا  نردا  مهیااام یینیرمااا اق یا اااز  ا  لا

 یاکلا ج  ز  مهیاماق مد یع عیرزبدیا مهیام زیییا

خار  ام ماصیز  (مایار ا  مهیاام خایعزو رادینق یادن عیوزی  انا  مهیاام اااکر و مکاد اق مانی) مصاگ ییا  مهیاام یینیرماا اق 

 اای نی و(مرل رماایزیش آ نیز )رنرماق  نماای جبازا ویی ازی ی  ن ااعزی
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 حقوقی و نظارتنام کارگنوه 

 

   نی  مد درما  کارگنوهدبین         زییگ (نی لکرمنیا ع( ن یس کارگنوه  ئر

 دستور جلسه   

 بنرسی طنح :کسان سازی شنط وجه التزام قناردادهای شنکت های لیز:نگ -1

 سا:ن موارد -2

 

 شنح مذاکنات 
مفائع م ) (ه عز (از)نو  م یقل و رظازا   قعجمن(ع یرض زجن)هیز )نعید. یج دی  یرض ز مرل  مهیام یینی عز مدع  نو جرفه (از) -3

ق ی مع یخ الف ق ی ارر رامه  ای جارتل اقاجع جنزیل مل جا د ماراد زویه ویمد عز یخذ خفازا یاخمن یاعیه ق مییزع منجیط جه  یزی
عز خصیص  نح  زئم  (از)نو عز یعیمه یییمدایل یزیئه ر یعرد.  مفایع منجیط جه مرم  زی یز راجاچا ش  ای م یقل عز مدا() و 

یتفا  یایی  نط وجه ی  هی  قنیزعیع ای  ن(ر  ای  مهیام مگا بل زی جما  ر یعرد. م  یی آ  جنخل یی یکضا رظنیا خیع زی عز 
 )نعیدمجن ییز ییاس یص م اا ذیع ییخاذ ییز خصیص یزیئه ر یعرد . 

 رد:ف شنح تصمیمات اقدام کننده مهلت انجام

زوی 10  (رمه یکضا 

 ن(  ای کضی جه یییط مدینی  کامع  م یقل و رظازا یکضای ثاجر (از)نو م نز )نعید 
مکن ل  د  و جنیی آرا  مت) ااعز )نعع.   چامز م نز )نعید یکضای مکن ل  د   یرض ز

جه منقیمه یی زی عز ییز یزیباط قنیز  د عجمن(ع یرض ز   خصا عز جرفاا (از)نو  مضیز یاجاد.
 د.امدینی  کامع یزیال ر ایمدضن 
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زوی 15  (رمه یکضا 

یتفا  یایی  نط وجه ی  هی  قنیزعیع ا عز  ج ر جنزیل رظنیا ممزا اعی م نز  د میییع 
خار) عیوزی  ن یی  مهیام ااکر و مکد  ین(از ( م ه یی م زتع یی  ن(ر  ای  مهیام عز 

آقایا  زییگ (نی ل یی  مهیام مازیما  ق ج ارل یی ویی ازی مرر و مد درما یی  مهیام جااب و 
 زییا  یای ا میزع جنزیل قنیز )منع.
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زوی 7  یکضای ( م ه 
ق  ق م نز  د کبازا ممزا اعی عز خصیص یخذ وجه ی  هی  2م  یی یخذ رظنیا یکضا جزنح جاد 

جنیی یکضای یرض ز  یجالرمه یی ل  م ز مصیبق یی جه جارک من(هی یزیال و م کاقباً   ل رامه
 یزیال )نعع.

3 


