
يمالسا ياروش سلجم تابوصم
يمالسا ياروش سلجم :بيوصت عجرم
١٣١٧ :همان هژيو هرامش

١٣٩٩ رويرهش ٢٧،هبنشجنپ

٢١٩٩٣ هرامش شش و داتفه لاس

مدقت قح بلس اب ماهس فرص قيرط زا ناريا سروبارف اي نارهت سروب رد هدشهتفريذپ یاهتکرش هيامرس شيازفا نوناق

۴٠١۶۴/١۴٣١٨/۶/١٣٩٩هرامش

یناحور نسح رتکد یاقآ بانج نيملسملاو مالسالاتجح

ناریا یمالسا یروهمج مرتحم تسایر

یمالسا یروهمج یساسا نوناق )١٢٣( موس و تسيب و دصکی لصا یارجا رد ١/۵/١٣٩٩ خروم ۴۶٨۶١/۵٧٨٣٣ هرامش همان هب فطع
اب هک مدقت قح بلس اب ماهس فرص قیرط زا ناریا سروبارف ای نارهت سروب رد هدشهتفریذپ یاهتکرش هیامرس شیازفا نوناق ناریا

بلس اب ماهس فرص قیرط زا ناریا سروبارف ای راداهب قاروا سروب رد هدشهتفریذپ یاهتکرش هیامرس شیازفا یتیروفود هحیال ناونع
یاروش ديیأت و ٢٩/۵/١٣٩٩ خروم هبنشراهچ زور ینلع هسلج رد بیوصت اب ،دوب هدش میدقت یمالسا یاروش سلجم هب مدقت قح
.دوشیم غالبا تسويپهب ،نابهگن مرتحم

فابيلاق رقابدمحم ـ یمالسا یاروش سلجم سيئر

٧٠٢٧٩٢۴/۶/١٣٩٩هرامش

ییاراد و یداصتقا روما ترازو

راداهب قاروا و سروب نامزاس

هتفریذپ یاهتکرش هیامرس شیازفا نوناق« تسويپ هب ناریا یمالسا یروهمج یساسا نوناق موس و تسيب و دصکی لصا یارجارد
مهن و تسيب خروم هبنشراهچ زور ینلع هسلج رد هک »مدقت قح بلس اب ماهس فرص قیرط زا ناریا سروبارف ای نارهت سروب رد هدش
همان یط و هديسر نابهگن یاروش ديیأت هب ۴/۶/١٣٩٩ خیرات رد و بیوصت یمالسا یاروش سلجم هن و دون و دصيس و رازهکی هام دادرم

.ددرگیم غالبا ارجا تهج ،هدیدرگ لصاو یمالسا یاروش سلجم ١٨/۶/١٣٩٩ خروم ۴٠١۶۴/١۴٣ هرامش

یناحور نسح ـ روهمج سيئر

قح بلس اب ماهس فرص قیرط زا ناریا سروبارف ای نارهت سروب رد هدشهتفریذپ یاهتکرش هیامرس شیازفا نوناق
مدقت

رايتخا رد اهنآ ماهس )%۵٠( دصرد هاجنپ زا شيب تيکلام ای و لرتنک هک ناریا سروبارف ای نارهت سروب رد هدشهتفریذپ یاهتکرش ـ١هدام
عوضوم یئارجا یاههاگتسد

نیا ندشءارجالامزال خیرات زا دنفظوم ،دنراد رارق یدعب تاقاحلا و تاحالصا اب ٨/٧/١٣٨۶ بوصم یروشک تامدخ تیریدم نوناق )۵(هدام
عبانم نيمأت ،ناریا یمالسا یروهمج یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا هعسوت مشش هلاسجنپ همانرب نوناق رابتعا تدم نایاپ ات نوناق
شیازفا لحم زا ،تکرش یمومع عمجم رد هیامرس شیازفا تساوخرد بیوصت زا سپ ار هیامرس رازاب قیرط زا دوخ زايندروم یلام

عبانم نيمأت یاهشور ریاس زا هدافتسا .دنهد ماجنا نآ یمومع هضرع و نارادماهس زا مدقت قح بلس اب ماهس فرص شور هب هیامرس
.تسا روکذم قیرط زا یلام نيمأت ناکما مدع رب ینبم راداهب قاروا و سروب نامزاس ديیأت هب طونم ،هیامرس رازاب زا یلام

ساسارب ،راداهب قاروا و سروب نامزاس صيخشت هب هک دنتسه ییاهتکرش ،یئارجا یاههاگتسد لرتنک تحت یاهتکرش ـ هرصبت
نیا یتايلمع و یلام یاهتسايس یربهار ییاناوت ميقتسمريغ ای و ميقتسم روط هب دوخ هدشیسرباسح یلام تاعالطا نیرخآ
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یاهتکرش یأر قح فصن زا شيب ای و هدننکهرادا ناکرا ریاس ای هریدم تأيه یاضعا تیرثکا لزع و بصن ییاناوت زا ای و دنراد ار اهتکرش
.دنتسه رادروخرب نارادماهس ریاس اب قفاوت قیرط زا ایً القتسم یراجت

ات هک اهتکرش ریاس و نوناق نیا )١( هدام لومشم یاهتکرش هلمج زا ناریا سروبارف ای نارهت سروب رد هدشهتفریذپ یاهتکرش ـ٢هدام
هضرع و مدقت قح بلس اب ماهس فرص قیرط زا هیامرس شیازفا هب تبسن ،هعسوت مشش همانرب نوناق یارجا رابتعا تدم نایاپ

نایاپ زا سپ هامراهچ رثکادح ات اهتکرش تبث عجرم هب هیامرس شیازفا تبث هب طوبرم تادنتسم ميلست تروص رد ،دنیامن مادقا یمومع
ميلست تلهم یاضقنا زا سپ هام هس ات رثکادح هطوبرم یتايلام روما هرادا هب هیامرس شیازفا تبث یهاوگ هئارا و یلام لاس

.دوشیم رفص خرن هب تايلام لومشم ،اهنآ لبق یلام لاس دوس زا روکذم هیامرس شیازفا غلبم )%٢٠( دصرد تسيب ات ،همانراهظا

زا فلختم یقوقح صاخشا .دشابیم عونمم یئاضق ماکحا بجوم هب رگم هیامرس شهاک ای ماهس فرص هتخودنا یدقن عیزوت ـ هرصبت
زين یقيقح صاخشا صوصخ رد .دنوشیم موکحم هقلعتم یتايلام یاهقوشم رباربود تخادرپ لداعم یتازاجم هب مکح نیا یارجا

ار لماع تأيه ای هریدمتأيه یاضعا ،لماعریدم زا معا مکح نیا یارجا زا فلختم صاخشا تسا فلکم راداهب قاروا و سروب نامزاس
یدصت لاس هس ات تسا فظوم روشک کالما و دانسا تبث نامزاس و مالعا روشک کالما و دانسا تبث نامزاس هب دروم بسح
وغل روکذم صاخشا یارب ار یصوصخ و یمومع ،یتلود یاهتکرش هيلک هریدمتأيهرد تیوضع و لماع تیریدم یاهتسپ رد تيلوؤسم
.دیامن

رد نآ یدعب تاقاحلا و تاحالصا اب ٣/١٢/١٣۶۶ بوصم ميقتسم یاهتايلام نوناق )١۴٣( هدام ردص رد روکذم یتايلام تيفاعم ـ٣هدام
نازيم اب بسانتم راداهب قاروا و سروب نامزاس شرازگ ساسا رب ناریا سروبارف ای نارهت سروب رد هدشهتفریذپ یاهتکرش صوصخ
.دوشیم لامعا تکرش دازآ روانش ماهس تیاعر

و تسيب لقادح« ترابع هب »دازآ روانش ماهس )%٢٠( دصرد تسيب لقادح« ترابع ميقتسم یاهتايلام نوناق )١۴٣( هدام رد ـ۴هدام
.دش حالصا »دازآ روانش ماهس )%٢۵( دصرد جنپ

و سروب« یاهنامزاس طسوت ،نآ ندشءارجالامزال زا سپ هامکی تدم فرظ رثکادح نوناق نیا داوم یئارجا یاهلمعلاروتسد ـ ۵هدام
.دسریم راداهب قاروا و سروب یلاعیاروش بیوصت هب و دوشیم هيهت »روشک یتايلام روما« و »راداهب قاروا

هن و دون و دصيس و رازهکی هامدادرم مهن و تسيب خروم هبنشراهچ زور ینلع هسلج رد هرصبت ود و هدام جنپ رب لمتشم قوف نوناق
.ديسر نابهگن یاروش ديیأت هب ۴/۶/١٣٩٩ خیرات رد و دش بیوصت یمالسا یاروش سلجم

فابيلاق رقابدمحم ـ یمالسا یاروش سلجم سيئر
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