
 

 استاندارد ساسی خدمت نظارت بز شزکتهای واگذار شده

 )بنگاههای واگذارشده  و اموال دارایی ها،دخل و تصزف در  اخذ تسهیالت بانکی، ثبت صورتجلسات صدور مجوسهای(
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، تًثیأ  ي  تصزف در دارایی َب ی ثبثت )خزید، فأزي   اسبسىبمٍ، دخل ي ئٍ درخًاست صدير مجًس تغییزات سزمبیٍ ،اار 2-1
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