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ناتسا يزرواشک  جیورت  یگنهامه  مرتحم  ریدم 

يزرواشک  همیب  میهافم  لوصا و  هرود  يارجا  عوضوم :

؛ مارتحا مالساب و 

عالطا هب  يزرواشک ، همیب  قودنـص  اب  هسـسوم  نیا  يراکمه  همان  مهافت  لاـسرا  رب  ینبم  خروم 1399/4/25  هرامـش 99/4472/231  همان  وریپ 

يزرواشک و تالوصحم  همیب  گنهرف  جیورت  ياتـسار  رد  ات  هدیدرگ  ررقم  روکذم  قودنـص  اب  هدمآ  لمع  هب  ياه  یگنهامه هب  تیانع  اب  دناسر  یم

تیفرظ اب  یشزومآ  هرود  کی  دنیارف ، نیا  رد  يزرواشک  شخب  یـصوصخ  لاعف  ياه  تکرـش يارب  ییازدمآرد  اب  ماوت  دنمفده  دورو  يزاس  هنیمز

هب يزرواشک  یـسدنهم  ینف و  يا ، هرواشم تامدـخ  ياه  تکرـش لـماع  ناریدـم  هژیو  يزرواـشک » همیب  میهاـفم  لوصا و   » ناونع اـب  رفن و   50

.ددرگ  رازگرب  اهناتسا  حطس  رد  يراج  لاس  نایاپ  ات  و  نیالنآ )  ) يزاجم تروص 

رد  ) ناتـسا یعیبط  عبانم  يزرواشک و  شزومآ  تاقیقحت و  زکرم  يزرواشک و  کناب  يا  همیب تامدـخ  نواعم  اب  یگنهاـمه  نمـض  تسا  یـضتقم 

، کباس هناماس  رد  یـشزومآ  هرود  ناونع  تبث  هرود ، يارجا  خـیرات  ینیب  شیپ  يارب  هراشا ) دروم  همان  رد  جردـنم  یناتـسا  ياـه  هورگراـک  بلاق 

لماع ناریدم  هب  عوضوم  یناسر  عالطا  ناوخارف و  هب  تبسن  نیبطاخم ، يارب  همانیهاوگ  رودص  و  تسویپ ) لودج  قباطم   ) نیسردم اب  یگنهامه 

لودج بلاق  رد  خروم 1399/11/27و  ات  رثکادح  ار  هرود  يزیر  همانرب یگنوگچ  شرازگ  لومعم و  ار  یضتقم  مادقا  روکذم  ياه  تکرـش ناکرا  و 

.دنیامن  مالعا  هسسوم  نیا  هب  لیذ 

هرودفیدر هرودناونع  يرازگربداتسا  هرودخیرات  يارجا  ناریگارفتعاس  دادعت 
      

مرف قباطم  ناگدننک  تکرش  تسیل  ملیف ،  ، سکع مامـضنا  هب   ) طوسبم تروـص  هب  زین  ار  هرود  يرازگرب  یلیـصفت  شرازگ  تسا  مزال  نمض ، رد 

.دنیامن لاسرا  هسسوم  نیا  هب  خروم 1399/12/20  ات  رثکادح   ( هطوبرم تادنتسم  ریاس  لیذ و 

يزرواشک همیب  يزرواشک  یسدنهم  ینف و  يا ، هرواشم تامدخ  ياه  تکرش  ناکرا  اضعا و  مان  تبث  مرف 
�� يزاجم   �� يروضح  ............................. ناتسا ات   ........................  خیرات .............................  زا  ..................................................................هرود  ناونع 
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: هب تشونور 

مزال مادقا  روتسد  عالطا و  يارب  اهناتسا  یعیبط  عبانم  يزرواشک و  شزومآ  تاقیقحت و  زکارم  مرتحم  ياسور 

عالطا يارب  يزرواشک  همیب  قودنص  هریدم  تایه  مرتحم  وضع  ماقم و  مئاق  داژن  نسح  ياقآ  بانج 

عالطا يارب  يزرواشک  جیورت  شزومآ و  هسسوم  مرتحم  ماقم  مئاق  يوسوم  رتکد  ياقآ  بانج 

يریگیپ عالطا و  يارب  هسسوم  جیورت  هکبش  يزرواشک و  داهج  زکارم  یهدناماس  رتفد  مرتحم  لک  ریدم  يریبخ  سدنهم  ياقآ  بانج 

يریگیپ عالطا و  يارب  هسسوم  يزرواشک  نارادرب  هرهب  شزومآ  رتفد  مرتحم  لک  ریدم  یبسامهط  رتکد   مناخ  راکرس 
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