
 تالهحل چه طسٍر رای ًوًَِ

 1393/03/03: هَرخ         930997022900013: زازًاهِ شوارُ

 تسٍی رای

 ویفزی، ساتمِ فالس ایالم، ساوي ٍثیمِ، تَزیغ تا آساز هتاّل، سَاز، تا آساز، شغل سالِ، 33 ،.ل فزسًس ،.ر.ن آلای اتْام ذظَص زر

 ریال 224/640/000 هثلؾ تِ ٍ 92/5/30 هَرخ … شوارُ تِ تالهحل چه فمزُ یه طسٍر تز زایز. الف.الف آلای ٍوالت تا

 فمزُ سِ پزًٍسُ هتْن وِ است ًوَزُ تظزیح شاوی ٍویل ایٌىِ تِ ًظز ،.م.الف ذاًن اس ٍوالت تِ. ب.س آلای شىایت هَضَع

 تظفیِ تاتت شاویِ تِ را شىایت هَضَع چه. س آلای ٍ ًوَزُ طازر.( م.الف ذاًن شاوی فزسًس. )س.ع آلای ٍجِ زر چه

 چه- 1: تاشس هی شزح تسیي هتْن تَسط شسُ اهضاء ٍ طازرُ چه فمزُ سِ ایٌىِ تِ تَجِ تا. است ًوَزُ ارائِ شرظی حساب

 هَرخ … شوارُ چه- 2 ،92/5/10 هَرخ پززاذت ػسم گَاّی ٍ ریال 224/640/000 هثلؾ تِ ٍ 92/5/10 هَرخ … شوارُ

 هثلؾ تِ ٍ 92/5/30 هَرخ … شوارُ چه- 3 ،92/5/20 هَرخ پززاذت ػسم گَاّی ٍ ریال 224/640/000 هثلؾ تِ ٍ 92/5/20

 هتْن اهضای تا چه فمزُ سِ ّز ایٌىِ ٍ( 91-85 طفحات شزح تِ )92/5/30 هَرخ پززاذت ػسم گَاّی ٍ ریال 224/640/000

 زر هٌسرج هثلؾ ّوچٌیي ٍ است هتَالی چه فمزُ سِ سزیال شوارُ. است شسُ طازر. س.ع آلای یؼٌی ٍاحس شرض ٍجِ زر ٍ

 رٍس ّواى زر ٍ طازر حال طَرت تِ 92/5/10 تارید زر اٍل چه است تؼیس ایٌىِ ٍ تاشس هی یىساى هذوَر ّای چه تواهی

 زیگزی هؼاهلِ 92/5/20 تارید زر چه زارًسُ حال ػیي زر شَز، طازر پززاذت ػسم گَاّی ٍ ترَرز تزگشت چه زارًسُ تَسط

 چه فمزُ 2 هتْن وِ ٍطف ایي تا ًیش 92/5/30 تارید زر ٍ ازاهِ زر ٍ وٌس زریافت چه هتْن اس ًیش تار ایي ٍ زّس اًجام هتْن تا

 ًمس ٍجِ جای تِ هتْن اس را سَم چه است، وززُ طازر را ّا آى پززاذت ػسم گَاّی هزتَطِ تاًه ٍ وززُ طازر تالهحل رٍس

 تِ تَجِ تا ّوچٌیي تاشس، تَزُ ریال 224/640/000 زلیماً هزحلِ سِ ّز زر هؼاهلِ ثوي ٍ هثلؾ وِ است ایي جالة ٍ ًوایس لثَل

 اًتساتی تشُ ٍ جزم هازی ػٌظز تحمك اًس، شسُ حال طَرت تِ هذوَر ّای چه طسٍر هٌىز وِ ٍی هسافغ ٍویل ٍ هتْن زفاػیات

 زر اًمالب ٍ ػوَهی ّای زازگاُ زازرسی آییي لاًَى 177 هازُ الف تٌس استٌاز تِ زازگاُ ّذا ػلی تاشس، ًوی هحزس زازگاُ هٌظز اس

 رای. ًوایس هی اػالم ٍ طازر اًتساتی اتْام اس االشؼار طسر هتْن تزائت تز رای چه طسٍر لاًَى 13 هازُ( ُ )تٌس ٍ ویفزی اهَر

 استاستاى  تجسیسًظز هحتزم هحاون زر تجسیسًظزذَاّی لاتل اتالؽ اس پس رٍس 20 ظزف طازرُ

 رای تجسیس ًظز

 هَرخ 9209970251600471 شوارُ زازًاهِ تِ ًسثت. م.الف ذاًن اس ٍوالت تِ. ب.س آلای تجسیسًظزذَاّی ذظَص زر

 اس ،.ل فزسًس. ر.ن آلای تجسیسًظزذَاًسُ هتْن آى طی وِ ری شْزستاى جشایی ػوَهی زازگاُ 102 شؼثِ اس طازرُ 1392-12-27

 چْل ٍ ششظس ٍ هیلیَى چْار ٍ تیست ٍ زٍیست هثلؾ تِ 30-5-92 هَرخ … شوارُ تِ تالهحل چه فمزُ یه طسٍر اتْام



 هازُ ُ تٌس استٌاز تِ ٍ هَطَف چه تَزى زار ٍػسُ احزاس لحاظ تِ ایزاى طازرات تاًه تشري تاسار تْزاى شؼثِ ػْسُ ریال ّشار

 ویفزی اهَر زر اًمالب ٍ ػوَهی ّای زازگاُ زازرسی آییي لاًَى 177 هازُ الف تٌس ٍ 1382 سال اطالحی چه طسٍر لاًَى 13

 زازًاهِ فسد وِ اػتزاضی تیاى تجسیسًظزذَاُ ٍویل چَى پزًٍسُ هتشىلِ اٍراق تِ تَجِ ػطف اس است، ًوَزُ حاطل تزائت

 هَرز چه تَزى زار ٍػسُ تز زاللت ًیش اتزاسی هستٌسات ٍ هؼوَلِ تحمیمات ٍ است ًٌوَزُ ًوایس ایجاب را تجسیسًظزذَاستِ

 ویفزی اهَر زر اًمالب ٍ ػوَهی ّای زازگاُ زازرسی آییي لاًَى 257 هازُ الف تٌس تِ تَجْاً زازگاُ ّذا ػلی است، زاشتِ تزافغ

 .است لطؼی رای ایي. ًوایس هی استَار ٍ تاییس را ًظز هَرز زازًاهِ آهسُ ػول تِ تجسیسًظزذَاّی رز ضوي

 

                          


