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یماما ياقآ بانج- يرهش داصتقا و یلام مرتحم نواعم

 دوجرف ياقآ بانج- تاطابترا و تاعالطا يروانف نامزاس مرتحم لماعریدم

 یکینورتکلامامت ماجنا يریگیپ عوضوم اب دنمشوه رهش و تیفافش هتیمک هسلج نیمهدزناشودص هسلجتروص :عوضوم

 نارهت يرادرهش رد تالماعم

مارتحا و مالس اب

 ماجنا يریگیپ عوضوم اب99/09/18 خروم هبنشهس زور هک دنمشوه رهش و تیفافش هتیمک هسلج نیمهدزناشودص رد

 تاروتسد تسا دنمشهاوخ .تفرگ رارق قفاوت دروم ریز دراوم ،دش رازگرب نارهت يرادرهش رد تالماعم یکینورتکلامامت

:دییامرف رداص تاقفاوت نیا ندشییارجا تهج ار مزال

 تروصهب تاصقانم یشیامزآ يارجا يارب تاطابترا و تاعالطا يروانف نامزاس و لاوما و یلام لک هرادا دش ررقم-1

 لاح رد تاصقانم هیلک رد یشیامزآ تاصقانم نیا و دنهد شیازفا هقطنم هد هب ار تولیاپ قطانم دادعت ،یکینورتکلا مامت

 يارجا شرازگ دنمشوه رهش و تیفافش هتیمک هدنیآ هسلج رد دش ررقم نیاربانب .دوش یتایلمع هقطنم هد نیا رد يرازگرب

.ددرگ هئارا هقطنم هد رد یشیامزآ

 ياهنوگ هب دشاب تیولوا رد یکینورتکلا تروص هب تاسلجتروص ياضما ،تاصقانم یکینورتکلا يارجا رد دش ررقم-2

 هب تاصقانم هیلک تاسلجتروص ،هام رذآ نایاپ ات رثکادح ،ب و فلا ياهتکاپ یکیزیف تفایرد تروصرد یتح هک

.دوش اضما یکینورتکلا تروص

 ،دوش رازگرب تاطابترا و تاعالطا يروانف نامزاس رد یکینورتکلامامت هصقانم کی ،هدنیآ هتفه رد دش ررقم-3

 ییاشگزاب و تفایرد یکینورتکلا تروصهب زین اهتکاپ ،هصقانم هسلجتروص یکینورتکلا ياضما رب هوالع هک ياهنوگهب

.ددرگ لاسرا دنمشوه رهش و تیفافش هتیمک هب هصقانم نیا يرازگرب شرازگ و دوش

 مالعا نارهت يرادرهش هعبات و يداتس ياهدحاو هیلک هب ياهمانشخب لاسرا اب يرهش داصتقا و یلام تنواعم دش ررقم-4

 دیاب تاصقانم هیلک رد ،هامرذآ نایاپ ات رثکادح و تسا دییات دروم یکینورتکلا ياضما ،يرادرهش تالماعم رد دیامن

 دیامن مالعا اهباسحیذ هب ياهمانشخب لاسرا اب لاوما و یلام لک هرادا دش ررقم نینچمه .دوش ییارجا یکینورتکلا ياضما

 مادقا دانسا یکینورتکلا دییات و اضما هب تبسن دیاب اهباسحیذ اذل تسا يرادرهش دییات دروم باسحیذ یکینورتکلا ياضما

.دنیامن
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 ياضما ندش یمازلا صوصخ رد ناراکنامیپ هب يرهش داصتقا و یلام تنواعم یمسر هیغالبا لاسرا رب هوالع دشررقم-5

 تروصهب اضما دوش رکذ زین يرادرهش تاصقانم ياهیهگآ هیلک رد دعب هب نیا زا ،نکوت تفایرد موزل و یکینورتکلا

 یناراکنامیپ هیلک هب کمایپ لاسرا اب تاطابترا و تاعالطا يروانف نامزاس دش ررقم نینچمه .دش دهاوخ ماجنا یکینورتکلا

 رد یکینورتکلا ياضما زا هدافتسا و نکوت هیهت موزل ،دناهدرک مان تبث نارهت يرادرهش ناراکنامیپ روما هناماس رد هک

.دیامن یناسرعالطا ار يرادرهش تالماعم

 اب راک یگنوگچ لماش بسانم یشزومآ هتسب تاطابترا و تاعالطا يروانف نامزاس هتفه کی تدم فرظ دش ررقم-6

 دراوم ریاس و دانسا یکینورتکلا ياضما ،نکوت زا هدافتسا یگنوگچ و نکوت دیرخ زاجم زکارم ،تالماعم عماج هناماس

.دهد رارق نانآ رایتخا رد و هدومن هیهت ناراکنامیپ نینچمه و يرادرهش نانکراک يارب هداس نابز هب ار زاین دروم

)راضحتسا تهج( یناجنسفر یمشاه نسحم ياقآ بانج- نارهت رهش یمالسا ياروش مرتحم سیئر :تشونور

)راضحتسا تهج( هجدوب و همانرب نویسیمک مرتحم ياضعا

)راضحتسا تهج( نایرهاظم ياقآ بانج- اروشروماو يرهش هعسوت يزیر همانرب مرتحم نواعم

)راضحتسا تهج( يروبص ياقآ بانج- نارهت يرادرهش ینارمع و ینف مرتحم نواعم

)راضحتسا تهج( يا هزمح ياقآ بانج-یسرزاب نامزاس مرتحم سیئر

)راضحتسا تهج( یلعراز ياقآ بانج- لاوما و یلام روما مرتحم لک ریدم

)راضحتسا تهج( سمش ياقآ بانج- یقوقح مرتحم لکریدم

)راضحتسا تهج( یچنوباص ياقآ بانج-اروش روما و نیناوق نیودت مرتحم لکریدم

 )راضحتسا تهج( يرفعج ياقآ بانج- تیریدم دوبهب و درکلمع یبایزرا مرتحم لکریدم

161/21429

1399/09/26

0

ینآ


