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اخثار التػادی استاى
گشارش تطکیل دفتز حوایت لضایی اس سزهایِ گذاری
تزرسی راّکارّای لاتل اجزا در خػَظ درخَاست گاسرساًی تؼذاد لاتل تَجْی اس تْزُ تزداراى کطاٍرسی تِ
هٌغمِ فارسیاى
تزرسی تؼزفِ تزق ٍاحذّای غٌایغ تثذیلی تکویلی تخص کطاٍرسی  ،دارای هجَس اس ٍسارت جْادکطاٍرسی
گشارش رفغ هطکل ٍاحذّای داًص تٌیاى در ارتثاط تا تیوِ لزاردادّای پژٍّطی

– تصمیمات متخذٌ مًرخ : 49/70/11
رديف

1

مصوبات

مسئول

همزر گزدیذ دتیزخاًِ دفتز حوایت لضایی اس سزهایِ گذاری تا ّوکاری هؼاًٍت ریاست هحتزم
دادگستزی ( جٌاب آلای آلاػلیخاًی ) در هحل اتاق تاسرگاًی فؼالیت خَد را آغاس ًوَدُ ٍ دػاٍی
دتیزخاًِ دفتز
هزتَعِ در حَسُ فؼاالى التػادی ٍ کارآفزیٌاى را اػن اس ضَرای حل اختالف ٍ ضؼثِ داٍری تا حضَر
حوایت لضایی اس
ًوایٌذگاى هؼزفی ضذُ لثلی در لیست ّیات داٍری کویتِ حوایت لضایی اس سزهایِ گذاری پیگیزی
سزهایِ گذاری
ًوایٌذ  .تذیْی است آهَسضْای السم تَسظ دادگستزی در خػَظ تَاًوٌذساسی ّزچِ تیطتز
ًوایٌذگاى هؼزفی ضذُ غَرت خَاّذ پذیزفت .
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همزر گزدیذ تا تاییذ ٍ تاکیذ جٌاب آلای استاًذار جْت گاسرساًی تِ ٍاحذّای تَلیذی هٌغمِ فارسیاى  ،کویتِ کطاٍرسی
جلسِای در خػَظ تزرسی هجذد حزین جادُ تا حضَر هؼاٍى ػوزاًی استاًذار ( جٌاب آلای هٌْذس ٍ غٌایغ تثذیلی
ضَرا
حثیثی ) ٍ ساسهاى ّای هزتثظ عی ّفتِ جاری تطکیل ٍ ًتایج آى تِ دتیزخاًِ ضَرا اػالم گزدد .
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همزر گزدیذ تِ هٌظَر استفادُ اس تسْیالت ساسهاى تاهیي اجتواػی تزای ضزکت ّای داًص تٌیاى در
هَرد اػوال ضزایة تزای تؼییي حك تیوِ در خػَظ لزاردادّای پژٍّطی  ،پارن ػلن ٍ فٌاٍری اهام
خویٌی (رُ) عی ًاهِای اس ٍسارت ػلَم ٍ تحمیمات ٍ فٌاٍری هَضَع تفَیض تؼییي هزجغ تطخیع
پژٍّطی تَدى لزاردادّای فَق را استؼالم ًوایذ .

پارن ػلن ٍ
فٌاٍری اهام
خویٌی (رُ)

همزر گزدیذ در خػَظ تؼزفِ تزق سزدخاًِ ّای استاى  ،عی ًاهِ ای تِ جٌاب آلای دکتز جْاًگیزی
( هؼاًٍت ریاست جوَْری ) هَضَع پیگیزی ٍ گشارش آى تِ دتیزخاًِ ضَرا اػالم گزدد .

کویتِ کطاٍرسی
ٍ غٌایغ تثذیلی
ضَرا

