
 

 

 

 يرتسگداد يالکو رفس هنیزه و هرواشملاقح ،هلاکولاقح هفرعت هماننییآ

 هییاضق هوق سییر 28/12/1398 بوصم

	me/mohsen_bozorgit.  :یگرزب نسحم لیکو لاناک رد هدش رشتنم

 موس همانرب نوناق 187 هدام و 1334 بوصم يرتسگداد يالکو نوناک لالقتسا ینوناق هحیال 19 هدام يارجا رد

 يرتسگداد يالکو نوناک داهنشیپ هب و 1379 بوصم ناریا یمالسا يروهمج یگنهرف و یعامتجا ،يداصتقا هعسوت

 هرواشملاقح ،هلاکولاقح هفرعت همان نییآ« هییاضق هوق هداوناخ نارواشم و یمسر ناسانشراک ،الکو زکرم و زکرم

 .تسا یتآ داوم حرش هب »يرتسگداد يالکو رفس هنیزه و

 :دور یم راک هب ریز یناعم رد همان نییآ نیا رد هتفر راک هب تاراصتخا و تاحالطصا - 1 هدام

  يرتسگداد يالکو نوناک : نوناک-فلا

  هییاضق هوق هداوناخ نارواشم و یمسر ناسانشراک ،الکو زکرم :زکرم -ب

 الکو تیامح قودنص : قودنص -پ

 .دعب تاقاحلا و تاحالصا اب 1366 بوصم میقتسم ياهتایلام نوناق : اهتایلام نوناق - ت

 رد هلاکولاقح صوصخ رد يدادرارق هک یتروص رد ،تسا ربتعم لکوم و لیکو نیب هلاکولاقح دادرارق -2 هدام 

 رب زکرم مهس و قودنص ،نوناک مهس و تایلام ،هیلعموکحم ،لکوم و لیکو دروم رد هلاکولاقح نییعت ،دشابن نیب

 رد .دشاب همان نییآ نیا عوضوم هفرعت زا رتمک دادرارق رد هلاکولاقح نازیم هچنانچ .دوب دهاوخ هفرعت نیا ساسا

  .تسا كالم رتمک غلبم هیلعموکحم دروم

 »هفرعت قبط« دننام یتارابع زا دیابن و دیامن جرد ار هلاکولاقح غلبم همانتلاکو مرف رد تسا فلکم لیکو -3 هدام

 لداعم ،هلاکولاقح لصا جرد نمض تسا فظوم لیکو ،دشابن دقن هجو هلاکولاقح هک یتروص رد .دنک هدافتسا

 غلبم ،همانتلاکو بسح و لکوم و لیکو قفاوت هجیتن رد هچنانچ .دیامن راهظا همانتلاکو رد ار نآ یلایر شزرا

 نیا عوضوم هفرعت نازیم رثکادح ات هیلعموکحم هب تبسن هاگداد ،دشاب هدش نییعت هفرعت رب دازام هلاکولاقح

 عوضوم یتایلام باسحلاىلع ربمت لاطبا يانبم لکوم زا یتفایرد باسحلاىلع غلبم اما ؛داد دهاوخ يار هماننییآ

 .دشابیم قودنص و زکرم ،نوناک مهس ،اهتایلام نوناق 103 هدام

 رد و تسا يو همانتلاکو لوبق هب فلکم هبعش رتفد دشاب هتشاد یتایلام ربمت يرسک لیکو هک یتروص رد -4 هدام

 لاطبا تهج اودب 1379 بوصم یندم روما رد بالقنا و یمومع ياههاگداد یسرداد نییآ نوناق 54 هدام يارجا

 ربمت صقن زج هب( اه هیراطخا هیلک ،یتایلام ربمت لیمکت نامز ات .ددرگیم رداص راطخا لیکو هب یتایلام ربمت

 .دیآ یم لمع هب لکوم هب )یتایلام

 نانآ هب يواست هب ددعتم يالکو هلاکولاقح ،دشابن نیب رد هلاکولاقح صوصخ رد يدادرارق هک یتروص رد -5 هدام

 هب فلکم دوخ مهس تبسن هب الکو زا کی ره نینچمه .دشاب هدش قفاوت يرگید وحن هب هکنآ رگم دریگیم قلعت

 .دیامن تخادرپ ار يرگید مهس الکو زا یکی هک نآ رگم ؛دنتسه قودنص و زکرم ،نوناک مهس ،یتایلام ربمت لاطبا



 

 

 زکرم زا یخرب و نوناک زا یخرب هناورپ و دنیامن یم تلاکو مالعا هدنورپ رد لیکو دنچ هک يدراوم رد - هرصبت

 زین ار حیاول و دنربب هرهب دنناوت یم كرتشم همانتلاکو ناونع هب زکرم ای نوناک همانتلاکو مرف زا الکو قفاوت اب ،دشاب

 هلاکولاقح زا دوخ مهس هب طوبرم ینوناق قوقح دنفلکم الکو زا مادک ره اما ،دنیامن میدقت الکو زا یکی گربرس رد

 .دنزادرپب تیامح قودنص و زکرم ،نوناک هب دروم بسح ار

 لیکو هب مامضنا ای و دشاب لالقتسا وحن هب هک نآ زا معا ،لکوم طسوت دیدج لیکو باختنا تروص رد -6 هدام

 مهس تخادرپ و اهتایلام نوناق 103 هدام عوضوم یتایلام باسحلاىلع ربمت لاطبا هب فلکم زین دیدج لیکو ،قباس

 .دشاب یم قودنص و زکرم ،نوناک

 يرگید لیکو هب اوعد بیقعت ربمت لاطبا زا سپ هچنانچ ،اهتایلام نوناق 103 هدام 3 هرصبت يارجا رد - هرصبت

 .دشاب یمن قودنص و زکرم ،نوناک مهس تخادرپ و همانتلاکو يور رب ربمت لاطبا هب فلکم دیدج لیکو ،دوش لیکوت

 ار 3 هقبط زا 3 هجرد ات دوخ یببس ای یبسن يابرقا زا یکی تلاکو یعربت وحن هب لیکو هک یتروص رد - 7 هدام

 .تسا فاعم قودنص و زکرم ،نوناک مهس تخادرپ و ربمت لاطبا زا ،دریگب هدهع رب

 و ییاضق عجرم طسوت دنچ ره .تسا یمازلا یتدضاعم ای يریخست لیکو طسوت همانتلاکو هئارا و میظنت - 8 هدام

 نیا عوضوم هفرعت لقادح ربارب ود یتدضاعم ای يریخست لیکو هلاکولاقح .دشاب هدش ءاضما لکوم زا یگدنیامن هب

 مهس تخادرپ و یتایلام ربمت لاطبا هب يزاین ،دشاب هدرکن تفایرد ار هلاکولاقح لیکو هک ینامز ات و تسا همان نییآ

 .دشابیمن قودنص و زکرم ،نوناک

 يواعد رد ،1379 بوصم یندم روما رد بالقنا و یمومع ياههاگداد یسرداد نییآ نوناق 62 هدام ظاحل اب -9 هدام

 هتساوخ ياهب دصرد هد هلاکولاقح نازیم ،تسا یعطق هتساوخ ياهب ثیح زا يودب هاگداد مکح هک يدروم رد یلام

 :دوش یم نییعت ریز بیترت هب ،نآ ياهب ای هتساوخ ثیح زا مکح ندوبن یعطق تروص رد و تسا

 .هتساوخ ياهب دصرد تشه : لایر نویلیم دصناپ غلبم ات - فلا 

 ؛هتساوخ ياهب دصرد تفه :لایر درایلیم ود ات لایر نویلیم دصناپ غلبم رب دازام هب تبسن - ب 

 ؛هتساوخ ياهب دصرد جنپ :لایر درایلیم هد ات لایر درایلیم ود غلبم رب دازام هب تبسن - پ 

 هتساوخ ياهب دصرد راهچ لایر درایلیم یس ات لایر درایلیم هد غلبم رب دازام هب تبسن - ت 

 هتساوخ ياهب دصرد هس ،الاب هب لایر درایلیم یس غلبم زا - ث 

 بوصم یندم روما رد بالقنا و یمومع ياههاگداد یسرداد نییآ نوناق 62 هدام ظاحل اب هک یتروص رد - هرصبت 

 فلکم لیکو هتساوخ ياهب یعطق نییعت زا سپ ،دشابن صخشم تساوخداد میدقت عقوم رد هتساوخ ياهب 1379

 یعطق نییعت زا شیپ هچنانچ .تسا هتساوخ یعطق ياهب هب تبسن یتایلام ربمت باسحلایلع توافتلاهبام لاطبا هب

 .دش دهاوخ راتفر هماننییآ نیا 13 هدام »ب« دنب قباطم ،دوش در اوعد یلیلد ره هب هتساوخ ياهب

 هلاکولاقح لداعم ،لباقت و ثلاث ضارتعا ای و بلج ،دورو يواعد لباقم رد عافد ای حرط هلاکولاقح -10 هدام

 ،هدناوخ ای و هدرک ضارتعا هلحرم نآ رد هرداص يار هب ای هدش بلج ای دراو هلحرم نآ رد ثلاث هک تسا ياهلحرم

 .تسا هدرک حرطم لباقت ياوعد



 

 

 هماننییآ نیا 9 هدام رد ررقم نازیم هب نآ هب ضارتعا و یبایغ مکح رودص هب رجنم ياه هدنورپ هلاکولاقح -11 هدام

 یبایغ مکح زا عافد و بیقعت تهج زا ،دوش ضارتعا یبایغ مکح هب و هتشاد تلاکو ادتبا زا لیکو هچنانچ اما؛تسا

 .دریگ یمن قلعت یبایغ مکح هل موکحم لیکو هب يرگید هلاکولاقح یهاوخاو هلحرم رد

 :دوش یم نییعت ریز بیترت هب هلاکولاقح ،دوش رجنم ریز جیاتن زا یکی هب اوعد هک يدراوم رد - 12 هدام

 نیتسخن هلحرم هلاکولاقح مراهچ کی :نآ زا عافد و اوعد هب خساپ زا شیپ تساوخداد لاطبا رارق - فلا

 نیتسخن هلحرم هلاکولاقح مود کی :نآ زا عافد و اوعد هب خساپ زا سپ تساوخداد در رارق - ب 

 مامت :یسرداد هداعا ياضاقت در و موتخم رما رابتعا و نامز رورم دننام یللع هب اوعد در ای عامتسا مدع رارق - پ 

 ؛تسا ررقم مکح يارب هک ياهلاکولاقح

 ؛رظندیدجت هلحرم هلاکولاقح مراهچ کی ،نآ زا عافد و اوعد هب خساپ زا شیپ رظندیدجت ياوعد طوقس رارق - ت 

 ؛رظندیدجت هلحرم هلاکولاقح مود کی نآ زا عافد و اوعد هب خساپ زا سپ رظندیدجت ياوعد طوقس رارق - ث 

 لایر نویلیم دصکی رثکادح و لایر نویلیم کی لقادح ضارتعا لباق یقوقح ياهرارق هب ضارتعا هلاکولاقح -ج 

 .تسا

 هلاکولاقح ،يوهام یگدیسر همادا تهج هدنورپ هداعا و هدام نیا عوضوم ياهرارق ضقن اب خسف تروص رد - هرصبت

 .دریگ یم قلعت لیکو هب هلحرم نآ

 :دوش یم نییعت ریز حرش هب یلامریغ و یگداوناخ يواعد ،یبسح روما هلاکولاقح -13 هدام

 نویلیم جنپ غلبم لقادح :یبسح روما نینچمه و تیجوز زا یشان یلام يواعد ای یگداوناخ يواعد قلطم - فلا

 لایر نویلیم تسیود غلبم رثکادح و لایر

 راهچ غلبم لقادح :تسین مزال نوناق بجوم هب هتساوخ ياهب نییعت ای تسین یلام اهنآ هتساوخ هک يواعد - ب

 .لایر نویلیم دصیس غلبم رثکادح و لایر نویلیم

 :دوش یم نییعت ریز حرش هب ،يرفیک يواعد هب یگدیسر هلاکولاقح -14 هدام

 ؛بالقنا هاگداد و کی یماظن ،کی يرفیک ياههاگداد یگدیسر تیحالص رد لخاد میارج - فلا

 هاجنپ غلبم لقادح ؛کی هجرد يریزعت سبح ای دبا سبح ،وضع عطق ،تایح بلس ياهتازاجم بجوتسم میارج -1

 لایر درایلیم ود رثکادح و لایر نویلیم

 ؛لایر درایلیم کی رثکادح و لایر نویلیم یس غلبم لقادح :3 و 2 هجرد يریزعت ياهتازاجم بجوتسم میارج -2

 ؛لایر نویلیم دصناپ رثکادح و لایر نویلیم هد غلبم لقادح :میارج رگید -3

 :ناناوجون و لافطا و ود یماظن و ود يرفیک ياههاگداد یگدیسر تیحالص رد لخاد میارج - ب

 رثکادح و لایر نویلیم هد غلبم لقادح :5 و 4 هجرد يریزعت و تاید ،دودح ياهتازاجم بجوتسم میارج -1

  ؛لایر نویلیم دصناپ

 لایر نویلیم دصیس رثکادح و لایر نویلیم جنپ غلبم لقادح : 6 هجرد يریزعت ياهتازاجم بجوتسم میارج -2

 ؛لایر نویلیم تسیود رثکادح و لایر نویلیم ود غلبم لقادح :میارج رگید -3

 ؛لایر نویلیم هاجنپ و دصکی رثکادح و لایر نویلیم کی لقادح :ارسداد ضارتعا لباق ياهرارق هب ضارتعا - پ



 

 

 ود لقادح :يرفیک یسرداد نییآ 477 هدام لامعا ياضاقت و یسرداد هداعا ياضاقت ،يرفیک یهاوخماجرف - ت

 ؛لایر نویلیم تسیود رثکادح و لایر نویلیم

 لقادح :دنیامن تلاکو لوبق اهنآ رد دنناوت یم يرفیک یسرداد نییآ 48 هدام هرصبت يالکو طقف هک يواعد - ث 

 .لایر نویلیم دصناپ رثکادح و لایر نویلیم هاجنپ

 زا معا ارسداد رد قیقحت دنیارف هب طوبرم دصرد هاجنپ هدام نیا عوضوم يرفیک يواعد هلاکولاقح زا -1 هرصبت

 دصرد تسیب و يودب هاگداد هب طوبرم دصرد یس و اهارسداد ریاس و یماظن يارسداد ،بالقنا و یمومع يارسداد

 هب ارسداد هلحرم هلاکولاقح ،تسا ارسداد هلحرم دقاف یگدیسر هک يدراوم رد .تسا یهاوخرظندیدجت هب طوبرم

 زین رظندیدجت هلحرم هلاکولاقح تسا یعطق يودب مکح هک يدراوم رد و ددرگ یم هدوزفا يودب هلحرم هلاکولاقح

  .ددرگیم تخادرپ يودب هلحرم رد

 ای قباس عجرم هب هدنورپ تدوع و قباس يار ضقن و یسرداد هداعا ای یهاوخ ماجرف لوبق تروص رد -2 هرصبت

  .دش دهاوخ هفاضا زین هلحرم نآ هلاکولاقح ،دیدج هلحرم رد لیکو تلاکو و یگدیسر تهج ضرعمه

 دشا مرج ياراد هک تسا یماهتا هفرعت كالم ،دشاب یماهتا عوضوم دنچ ياراد هدنورپ هک یتروص رد -3 هرصبت

 .ددرگ یم هفاضا هفرعت هب هلاکولاقح نامه دصرد 20 رت هفاضا مرج ره يازا هب و تسا

 ءارآ هب تبسن ضارتعا هب یگدیسر ماقم رد يرتسگداد مکاحم و فالتخا لح ياهاروش رد هلاکولاقح – 15 هدام

 يواعد و روما و يرفیک يواعد رظندیدجت و نیتسخن هلحرم هلاکولاقح نازیم هب دروم بسح ،روکذم ياهاروش

 .تسا طوبرم یقوقح

 .تسا رظندیدجت هلحرم هفرعت ساسا رب یلام ریغ و یلام يواعد رد روشک یلاع ناوید رد هلاکولاقح – 16 هدام

 هفرعت ساسا رب ،تسا روشک یلاع ناوید نآ هب یگدیسر عجرم هک يرفیک ءارآ هب ضارتعا  هلاکولاقح - 17 هدام

 .تسا رظندیدجت هلحرم

 زا شیپ هلاکولاقح مود کی لداعم ،دریگ یم هدهع رب ار تلاکو يار ضقن زا سپ هک یلیکو هلاکولاقح - 18 هدام

 .تسا ضقن

 اهارسداد ریاس و روشک یلاع ناوید يارسداد و تاضق یماظتنا یلاع هاگداد و ارسداد رد هلاکولاقح هفرعت - 19 هدام

  .تسا لایر نویلیم تسیب غلبم رثکادح ،یماظتنا ياههاگداد و

 و لایر نویلیم راهچ غلبم لقادح ،یتموکح تاریزعت نامزاس و يرادا تلادع ناوید رد هلاکولاقح - 20 هدام

 بوصم راک نوناق عوضوم ياهتأیه دننام ییاضقریغ عجارم رد هلاکولاقح .تسا لایر نویلیم دصناپ غلبم رثکادح

 .تسا لایر نویلیم تسیود غلبم رثکادح و لایر نویلیم راهچ غلبم لقادح ،1369

 هب دصرد لهچ و نیتسخن هلحرم هب همان نییآ نیا 20 و 13 ،9 داوم عوضوم هلاکولاقح دصرد تصش - 21 هدام

 .دریگ یم قلعت رظندیدجت هلحرم

 قفاوت يرگید وحن هب هک نیا رگم ؛دوش یم تخادرپ لیکو هب هلحرم ره يادتبا رد هلحرم ره هلاکولاقح - 22 هدام

 .دشاب هدش



 

 

 دودح رد نانآ هلاکولاقح هب ،دنک رداص الکو يارب یصصخت تلاکو یهاوگ زکرم ای نوناک هک یتروص رد - هرصبت

 .ددرگ یم هدوزفا دصرد 10 ،یصصخت تیحالص

 شزاس و حلص هب هدنورپ نداد قوس هب الکو قیوشت و ییاضق هاگتسد هب هدنورپ دورو شهاک روظنم هب - 23 هدام

 حرط زا سپ ای )يرواد دننام( تسا يرتسگداد زا جراخ هک يروما هلاکولاقح ،يرتسگداد زا جراخ رد لصف و لح و

 ای هاگداد رد هک يواعد  هلاکولاقح و دوش یم رجنم يار رودص هب و عاجرا يرتسگداد زا جراخ هب هاگداد رد نأ

 متخ شزاس و حلص هب هک يدراوم رد هداوناخ يواعد قلطم صوصخ رد زین و دوش یم متخ حلص هب هاگداد جراخ

  .تسا اوعد لک هلاکولاقح نازیم هب ،دوش

 تاهج زا یتهج هب تلاکو عوضوم يافتنا ای لیکو يافعتسا ای لکوم رجح ای توف ،لزع تروص رد - 24 هدام

 نیا ریغ رد .تفرگ دهاوخ قلعت لیکو هب هلحرم نأ هلاکولاقح مامت ،دشاب يار رودص هدامأ هدنورپ هچنانچ ینوناق

 نوناک صیخشت هب دروم بسح ،تسا هداد ماجنا هلحرم نآ رد لیکو هک يراک بسانت هب هلاکولاقح نازیم ،تروص

 .دش دهاوخ نییعت زکرم ای

 و یمسر دانسا يارجا تارادا و )یقوقح( يرتسگداد ماکحا يارجا رد ییارجا روما هلاکولاقح - 25 هدام

 ای هبموکحم غلبم دصرد ود رثکادح و لایر نویلیم راهچ لقادح ،روشک كالما و دانسا تبث نامزاس يارجالامزال

 لایر نویلیم هاجنپ و دصکی غلبم ات رثکادح و لایر نویلیم راهچ لقادح دراوم رگید هب تبسن و تسا ارجا دروم

 .تسا

 یقفاوت و هدشن میظنت ياهمانتلاکو هک یتروص رد الکو ياهرواشم و یقوقح تامدخ هئارا همحزلا قح - 26 هدام

 :تسا ریز حرش هب ،دشابن نیب رد

 لایر نویلیم هاجنپ رثکادح :همانراهظا و هیعافد هحیال ،هییاوکش ،تساوخداد میظنت لیبق زا يروما - فلا

 لایر نویلیم جنپ رثکادح و لایر رازه دصناپ لقادح :تعاس ره يازا هب هرواشم - ب

 .تسا لایر نویلیم هاجنپ رثکادح و لایر نویلیم ود لقادح ،لیکو طسوت هدنورپ هعلاطم فرص همحزلا قح - پ

 طاسقا زین و هدام نیا لحم زا دوخ قباس یسمش لاس دمآرد لاس ره هام تشهبیدرا رد دنفلکم الکو - هرصبت

 ینوناق قوقح و باسحلا ىلع یتایلام ربمت و هدومن مالعا زکرم ای نوناک هب ار دنا هدومن تفایرد هک هلاکولاقح لجوم

 .دنیامن مالعا نوناک هب اتحارص دنا هتشادن يدمآرد هک یتروص رد و دنزادرپب ار نآ

 .تسا همان نییآ نیا تاررقم عبات دروم بسح ،تیناحور هژیو هاگداد و ارسداد هلاکولاقح هفرعت - 27 هدام

 لایر نویلیم هد غلبم لقادح ،تسا هدشن فیلکت نییعت همان نییآ نیا رد هک يدراوم رگید هلاکولاقح - 28 هدام

 .تسا لایر نویلیم هاجنپ و تسیود غلبم رثکادح و

 نوناق قبط تایلام تباب هچ نآ دصرد هاجنپ لداعم دنفلکم الکو ياهنوناک وضع يرتسگداد يالکو - 29 هدام

 يرتسگداد يالکو و نوناک هنیزه تباب ار ربمت مراهچ کی و قودنص يارب ،دننک یم قاصلا همانتلاکو هب ربمت اهتایلام

 يرتسگداد .دننک تخادرپ يرتسگداد یلام روما هب زکرم هنیزه تباب هلاکولاقح دصرد جنپ دنفلکم ،زکرم وضع

 رخآ رد و لوبق دروم ره رد زکرم و نوناک يالکو مامت زا ار زکرم مهس و نوناک مهس و قودنص مهس تسا فلکم

 .دنک تخادرپ زکرم ای و طوبرم يرتسگداد يالکو نوناک هب دروم بسح هام ره



 

 

 رد تماقا و باهذ و بایا هنیزه زا معا ،دشاب هدشن قفاوت نآ هب تبسن هچنانچ ،الکو ترفاسم هنیزه - 30 هدام

 يارب تیرومام هداعلا قوف ،هلاکولاقح و رفس ياه هنیزه رب هوالع و هدوب لکوم هدهع هب ...و روشک زا جراخ ای لخاد

 و نویلیم کی غلبم دشاب لیکو لاغتشا لحم ییاضق هزوح زا جراخ و ناتسا لخاد رد رفس هک یتروص رد زور ره

 رد و لایر نویلیم هس غلبم دشاب لیکو لاغتشا لحم ناتسا زا جراخ رفس هک یتروص رد و لایر رازه دصناپ

 .دشاب یم لک ناریدم زارط مه روشک زا جراخ ياهترفاسم

 زکرمت هب تردابم هک ییالکو ،هناورپ رد جردنم ییاضق هزوح رد یتلاکو تیلاعف زکرمت موزل هب هجوت اب - هرصبت

 هوالع ،فلخت نیا اب طبترم ياه هدنورپ رد دنا هدومن شیوخ هناورپ رد جردنم لحم زا ریغ يرهش رد یتلاکو تیلاعف

 هداعلاقوف و رفس هنیزه تفایرد قح ،تفرگ دنهاوخ رارق یماظتنا بیقعت تحت زکرم ای نوناک يوس زا هک نیا رب

 .دنرادن ار هدام نیا رد جردنم تیرومام

 هک ددرگ هموتخم يوحن هب هدنورپ سپس و دیامنب یتایلام ربمت لاطبا هب تردابم لیکو هک یتروص رد - 31 هدام

 سپ تسا فلکم هدننک یگدیسر هبعش رتفد ریدم ،ددرگن هلاکولاقح تفایرد قحتسم هدش لاطبا ربمت اب بسانتم

 هب ار یهاوگ نیا دناوت یم لیکو و دیامن رداص ار دازام غلبم دیق اب دازام ربمت لاطبا یهاوگ هبعش یضاق دییات زا

 هدافتسا قودنص و زکرم ،نوناک مهس و هدش لاطبا یتایلام ربمت ناونع هب دوخ رگید ياه هدنورپ رد نازیم نامه

  .دوش رسک يو یتایلام ياهربمت نازیم زا ات دیامن هئارا یتایلام هرادا هب ار نآ ،هدافتسا مدع تروص رد و دیامن

 میق ،ثارو نییعت ات یگدیسر ، لکوم رجح اب توف لیلد هب و دشاب لیکو ياراد هدنورپ هک يدراوم رد -32 هدام

 و ددجم یتایلام ربمت لاطبا هب زاین ینوناق ماقم مئاق اب میق ،ثارو زا تلاکو لوبق ،ددرگ فقوتم ینوناق ماقم مئاق ای

 .درادن زکرم و قودنص و نوناک مهس تخادرپ

 تلود هب هتسباو تاسسؤم و يرادرهش ،یتلود تکرش ،یتلود هسسؤم ،هناخترازو لکوم هک یتروص رد - 33 هدام

 نوناق 103 هدام 2 هرصبت قفو تسا فلکم لکوم و تسین یتایلام ربمت لاطبا هب فلکم لیکو ،دشاب اهيرادرهش و

 نآ دیسر ای يزیراو شیف و دزادرپب ار قودنص ای زکرم ،نوناک ینوناق قوقح تسا فلکم لیکو .دیامن راتفر اهتایلام

  .دیامنب همانتلاکو همیمض ار

 هناماس و یهاگشورف ياه هنایاپ نوناق يارجا زا یشان تیفافش و یتایلام دیدج تاررقم هب هجوت اب - 34 هدام

 دمآرد ،هفرعت نیا تاررقم تیاعر اب یتایلام فالتخا لح ياه تایه وضع تاضق ،21/07/1398بوصم نایدوم

 ساسا رب ار عوطقم تایلام و دنیامنیم هبساحم هدش لاطبا ربمت نازیم ربارب تسیب ساسا رب افرص ار الکو هنایلاس

 نیا یتایلام یضارتعا ياههدنورپ صوصخ رد يرادا تلادع ناوید و ییاضق عجارم .دنهد یم رارق مکح دروم نآ

 .دنیامن یم ظاحل مکح رودص و هدنورپ یسررب رد ار هررقم

 زا و دیسر هییاضق هوق سییر بیوصت هب 28/12/1398 خیرات رد هرصبت 10 و هدام 34 رب لمتشم همان نییآ نیا 

 یغلم يرتسگداد يالکو رفس هنیزه و هرواشملاقح ،هلاکولاقح صوصخ رد قباس ياههماننییآ هیلک ،بیوصت خیرات

 .تسا

 یسیئر میهاربا دیس
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