
    

                                               
ناتسا یتسیزهب  مرتحم  لک  ریدم 

 19 دیووک زا  يریگشیپ  - یتسرپرس تحت  نادنزرف  یصخرم  هوحن  وریپ  یلیمکت  همانشخب  عوضوم   : 

مارتحا مالس و  اب 

رد یتسرپرس  تحت  نادنزرف  یصخرم  هوحن  صوصخ  رد  خروم 1398/12/24  هرامش 900/98/170800  همانشخب  هب  فطع 
دیکات دروم  لیذ  دراوم  دییامن  روتسد  تسا  دنمشهاوخ  هتفرگ  ماجنا  دنمشزرا  تامدقا  زا  رکشت  نمض  ناوجون ، كدوک و  ياه  هناخ

: دریگ ماجنا  رظن  تقد  و 

.دنتسین یصخرم  زکرم و  كرت  هب  روبجم  نادنزرف  زا  کی  چیه دوش  یم دیکات  - 1

تماقا نامز  رد  دنزرف  هب  بیسآ  مدع  زا  يراکددم  ياهدیدزاب  قیرط  زا  دنزرف  یصخرم  دییات  زا  لبق  دوش  یم هیـصوت  - 2
رد تقد  اب  خـیرات و  رکذ  اب  هداوناخ  هب  دـنزرف  لاقتنا  زا  لبق  دـیدزاب  هب  طوبرم  ياـه  شرازگ .دوش  لـصاح  ناـنیمطا  هداوناـخ  رد 

.دشاب هدش  جرد  نادنزرف  یعامتجا  ياه  هدنورپ

يراکمه هداوناخ  اب  دنزرف  ياه  زاین زا  یـشخب  نیمات  رد  ناکما  دـح  ات  هسـسوم  هداوناخ ، رد  دـنزرف  تماقا  نامز  رد  -3
.دیامن

و   19- دیوووک زا  يریگشیپ  لوصا  تیاعر  اب  يراکددم  يریگیپ  دش ، هتفرگ  میمـصت  دنزرف  یـصخرم  رب  هک  یتروص  رد  -4
.دریگ رارق  دیکات  دروم  قوف  همانشخب  رد  جردنم  دراوم  ریاس 

ماجنا يرتشیب  رظن  تقد  تبقارم و  اب   تغارف  تاقوا  يزیر  همانرب  دنتـشاد  تماـقا  زکارم  رد  ینادـنزرف  هک  یتروص رد  -5
.دریگ

.مناهاوخ لاعتم  دنوادخ  زا  ار  امش  نوزفازور  قیفوت 
 

: هب تشونور    

یعامتجا  روما  یگنهرف و  مرتحم  نواعم  دیرف  يدوعسم  هللا  بیبح  رتکد  ياقآ  بانج 

ریگاو  ياهیرامیب  زا  يریگشیپ  هتیمک  مرتحم  سیئر  هیرفن  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

ناناوجون  ناکدوک و  روما  نواعم  یکاخ  دمحا  رتکد  ياقآ  بانج 

ناناوجون  ناکدوک و  ياه  هناخ  رد  نادنزرف  يزاس  دنمناوت  تبقارم و  هورگ  مرتحم  سیئر  روپ  مراص  میرم  مناخ  راکرس 

یشخبناوت   کمک  لیاسو  تازیهجت  یکشزپ ، ناوت  مرتحم  سانشراک  یغاد  هرق  هجیدخ  رتکد  مناخ  راکرس 

ییاباب دیعس 
ناناوجون ناکدوک و  روما  لکریدم 

 : همان  900/98/172595هرامش 

 : 1398/12/27خیرات

درادنتسویپ :
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