
 

ناتسگنت ناتسرهش  بالقنا  یمومع و  مرتحم  ناتسداد   - راولدرهش مرتحم  هعمج  ماما   – مرها رهش  مرتحم  هعمج  ماما  هب :
مرتحم تسایر  ناتسرهش - یماظتنا  مرتحم  یهدنامرف  راولد - شخب  مرتحم  رادشخب   - يزکرم شخب  مرتحم  رادشخب  –

یمالسا ياروش  مرتحم  تسایر  - دابآ مرتحم  رادرهش   – راولد مرتحم  رادرهش   - مرها مرتحم  رادرهش  یگدننارو - ییامنهار 
عمجم مرتحم  تسایر   - دابآ رهش  یمالسا  ياروش  مرتحم  تسایر   - راولد رهش  یمالسا  ياروش  مرتحم  تسایر   - مرها رهش 

 - یماظتنا يورین  نکاما  تاعالطا و  مرتحم  تیریدم   – ناتسرهش تراجت  ندعم و  تعنص ،  هرادا  مرتحم  تسایر   – یفنص روما 
رهش بالضاف  بآ و  مرتحم  تیریدم    –– ییاتسور بالضاف  بآ و  تکرش  مرتحم  تیریدم   - رمحا لاله  تیعمج  مرتحم  تسایر 

تسایر  - تسیز طیحم  تظافح  مرتحم  تسایر  یکشزپماد -  هکبش  مرتحم  تسایر   – یتموکح تاریزعت  مرتحم  تسایر   - مرها
هافر راک و  هرادا  مرتحم  تسایر   - راولد هبعش  یعامتجا  نیمات  مرتحم  تسایر  مرها -  هبعش  یعامتجا  نیمات  مرتحم 

تیریدم راولد - شرورپ  شزومآ و  مرتحم  تسایر  - ناتسگنت ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  مرتحم  تسایر   - یعامتجا
ناتسگنت يرایبآ  هرادا  مرتحم  تسایر  ناتسگنت - ناتسرهش  يزرواشک  داهج  مرتحم 

ناتسگنت ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  زا :
ناتسرهش ییاذغ  تینماو  تمالس  هورگراک  هسلجتروص  : عوضوم

مالس اب 
تابوصم يارجا  عالطا و  تهج  لیذ  حرش  هب   97 / 2 خروم 17 / ناتسرهش  ییاذغ  تینماو  تمالس  هورگراک  هسلجتروص  ، امارتحا

.ددرگ یم  لاسرا  ناتتمدخ 

ناتسرهش نامردو   تشادهب  هکبـش  سنارفنک  نلاس  لحم  رد   97 / 2 هخرومرد 17 / ناتسگنت  ناتـسرهش  ییاذغ  تینماو  تمالس  هورگراک  هسلج 

ياقآ.دـیدرگزاغآرادنامرف مرتحم  نواعم  ینابعـش  سدـنهم  ياقآ  تسایر  هب  هسلج  ، دـیجم هللا  مالک  زا  دـنچ  یتایآ  توالت  زا  سپ  .دــیدرگ  رازگرب 

لح تهجرد   یعمجو  بسانم   میمـصت  ذاختاروظنم  هب  یتصرفار   تسـشن  نیا   ، هورگراـک ياـضعا   هب  ییوگدـماشوخ   نمـض  ینابعـش  سدـنهم 

ساسحا ناتسرهش  یتشادهب  تالکشمو  لئاسم  هب  تبسن  تسیاب  یم  هورگراکءاضعازا  کیرهدرک  دیکات  يو.تسناد  ناتـسرهش  یتشادهب  تالکشم 

همادارد.درکدهاوخ کمک  ناتسرهش  تمالس  حطس  ءاقترا  هباهنآ  نیبرد  هدنزاس  لماعتو  ءاضعا  ياههاگدیدو  تارظن  نایبو  دشاب  هتـشاد  تیلوئـسم 

هراشا ناتـسرهش  حطـسرددرگلو  ياهگـس  تیعمج  داـیدزا  لکـشم  هب  ناتـسرهش  ناـمردو  تشادـهب  هکبـش  تسرپرـس  سدـقم  سدـنهم  ياـقآ 

میمـصت ذاختاو  ییوج  هراچراتـساوخودومن  نایب  یگدیـسر  مدع  تروصردار  یتشادهب  لکـشم  نیازا  یـشان  یتشادهب  تارطاخمو  تالکشمودومن 

هب یگدیسرو  یهدناماسراتساوخودرک  هراشا  ییاذغ  داومزاجمریغودرگ  هرود  ناگدنـشورفواه  هکد  لضعم  هب  همادارد  يو.دش  هنیمز  نیارد  بسانم 

: دیدرگ بوصم  لیذ  دراوم  دنتخادرپ و  هدش  هئارا  بلاطم  صوصخ  رد  دوخ  تاداهنشیپ  تارظن و  نایب  هب  ءاضعا  نایاپ  رد   . دش هلئسم  نیا 

مادقا اهگس  يرادهگن  پمک  ثادحاو  نیمز  یئاسانش  هب  تبسندابآوراولد  ، مرها ياه  يرادرهشدیدرگررقمدرگلو  ياهگس  عوضوم  صوصخرد  -1

.دنیامن

هکبشزا ، اهنآرد یتشادهب  لوصا  تیاعرزا  نانیمطاروظنم  هب  ، اه هکد  تهج  بسک  هناورپرودص  نامزرد  ناتسرهش  فانصا  قاتا  دیدرگررقم  -2

.دنیامن مالعتسا  ناتسرهش  نامردو  تشادهب 

.دنشاب هتشاد  تراظن  ناتسرهش  حطسردزمرق  تشوگ  هضرع  هوحنرب  تشادهب  هکبش  نینچمهو  یکشزپماد  هکبشدیدرگررقم  -3

 ۲۰/۲۷/۲۱۸۸/پ د   

  ۱۳۹۷/۲/۳۰ 

درادن    



هب ماد  ياه  هلگ  يرادهگن  لحم  لاقتنا  نینچمهو  ییاسانش  هب  تبسناه  يرادرهش  ، دیدرگررقماهرهش حطسرد  ماشحا  يرادهگن  صوصخرد  -4

.دنروآ لمعبار  مزال  ینوناق  تامادقارهشزا  جراخ 

سدقم    لداع 

ناتسگنت ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  تسرپرس 

 ۲۰/۲۷/۲۱۸۸/پ د   

  ۱۳۹۷/۲/۳۰ 

درادن    


