
يدینج رتکد  مناخ  راکرس 
روهمج سیئر  یقوقح  مرتحم  نواعم 

مالس اب 

سیئر مرتحم  لوا  نواعم  يریگناهج  رتکد  ياقآ  هب  باطخ  خروم 1399/3/12  فلا ت  هرامش 99/2443/ همان  تشونور  وریپ  ًامارتحا ،        
عوضوم ناریزو  تأیه  خروم 98/2/24  ت ه ــ هرامش 20191 / هبوصم  یط  دیشاب  یم  رـضحتسم  هک  هنوگنامه  تسویپ ،) ریوصت   ) روهمج
تیوقت روشک و  ياهزاین  نیمأت  رد  یتامدخ  يدیلوت و  ناوت  زا  هدافتـسا  رثکادح  نوناق  ( 13  ) هدام ییارجا  همان  نیئآ  ( 4  ) هدام هیحالصا 

لیهست و داتس  دییأت  اب  لومشم  ياههاگراک  نایامرفراک  : » دش بیوصت  میقتسم  ياهتایلام  نوناق  هدام 104  حالصا  تارداص و  رما  رد  اهنآ 
ات هچنانچ  دشاب ، خیرات 1396/12/29  زا  لبق  هب  طوبرم  اهنآ  هقلعتم  مئارج »  » هکیتروص رد  نآ ، ناتـسا  ياه  هورگراک  دیلوت و  عناوم  عفر 

كرادم و ساسارب  هدش  یعطق  یهدب  لصا  طیـسقت  ای  تخادرپ   دروم  رد  همان  بیوصت  نیا  ندش  ارجالا  مزال  خیرات  زا  هام  هس  ات  رثکادح 
« .دش دنهاوخ  رادروخرب  همان  نیئآ  نیا  عوضوم  هقلعتم  مئارج  یگدوشخب  زا  دنیامن  قفاوت  یعامتجا  نیمأت  نامزاس  اب  يزاربا ، تادنتسم 

هب هجوت  اـب  دومن و  خروم 1398/3/26  همانـشخب 1000/98/4181  رودص  هب  مادقا  یعامتجا  نیمأت  نامزاس  روکذم ، هبوصم  دانتـسا  هب 
( تسویپ ریوصت   ) .درک نییعت  هام  تدم 3  هب  خیرات 1398/6/13  زا  ارنآ  يارجا  نامز  هبوصم ، ندش  ارجالا  مزال  خیرات 

دیلوت و عناوم  عفر  لیهست و  داتس  دییأت  هب  طونم  لومشم ، ياههاگراک  نایامرفراک  مئارج  یگدوشخب  دیشاب  یم  رضحتسم  هک  هنوگنامه 
هک ینایامرفراک  يارب  هیدییأت  ذخا  دیامن ، یم  تیلاعف  تمص  ترازو  رظن  ریز  روکذم  داتس  هکنیا  هب  هجوت  اب  اذل  .دش  ناتـسا  ياههورگراک 
رد ار  دوخ  ياهتساوخرد  هکنیا  مغریلع  روکذم  نایامرفراک  نیاربانب  .دیدرگ  لکشم  راچد  دنا ، هتشادن  ار  روکذم  ترازو  زا  سیـسأت  زوجم 
زا دنتـسناوتن  هتـشگ و  راتفرگ  دندوب ، هدومن  یعامتجا  نیمأت  نامزاس  ییارجا  ياهدحاو  هناخریبد  تبث  زا 98/6/13 ) لبق   ) ررقم تلهم 
رد هک  یمیمـصت  ساسارب  خیرات 98/6/13 و  زا  دعب  اذـهیلع  .دـندوبن ) نآ  ببـسم  دوخ  هک  يراتفرگ   ) .دـندرگ رادروخرب  تالیهست  نیا 

تلهم فرظ  ار  دوخ  ياضاقت  هک  ینایامرفراک  هیلک  دش  ررقم  دیدرگ ، ذاختا  لیهست  داتـس  هورگراک  روضح  اب  اهناتـسا  زکارم  يرادناتـسا 
.دنوش رادروخرب  روکذم  همانشخب  هبوصم و  تالیهست  زا  دندوب ، هدناسر  تبث  هب  تیاغل 98/6/13 ) زا 98/3/13   ) ررقم

رثکادح نوناق  ( 24  ) هدام دانتسا  اب  خروم 98/10/17 و  هرامش 1000/98/12643  هب  يا  همانشخب  یط  یعامتجا  نیمأت  نامزاس  هنافسأتم 
یقوقح تافالتخا  عفر  یگنهامه و  روما  هیرظن  بوصم 98/2/15 و  یناریا  يالاک  زا  تیامح  روشک و  یتامدخ  يدیلوت و  ناوت  زا  هدافتـسا 
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زا هتسد  نآ  هک  دومن  مالعا  خروم 98/9/10 ، هرامش 40827/114466  همان  یط  يروهمج  تسایر  یقوقح  تنواعم  ییارجا  ياه  هاگتـسد 
دنشاب رادروخرب  هدش ) هدای  هبوصم  عوضوم   ) مئارج یگدوشخب  زا  دنناوت  یم  هدش  تبث  نامزاس  رد  زا 98/4/5  لبق  هک  ییاه  تساوخرد 

( تسویپ ریوصت  ) .دش دنهاوخن  مئارج  یگدوشخب  زا  هدافتسا  لومشم  خیرات 1398/4/5  زا  دعب  ياهتساوخرد  و 

هب عوضوم و  دقن  نمـض  خروم 1398/11/16  فـلا ت  هرامـش 98/19977 / همان  یط  نارهت  يزرواشک  نداعم و  عیانـص ، یناگرزاب ، قاتا 
و دیلوت » قنور   » راعش زا  تیامح  ياتسار  رد  دنهد و  یم  تایح  همادا  تخس  طیارش  نیا  رد  هک  باسح  شوخ  نایامرفراک  هب  کمک  روظنم 

هب ار  عوضوم  دنا ، هدش  یفیلکتالب  يرادا و  دنیآرف  راچد  دنـشاب  هدرک  یهاتوک  هکنیا  نودب  نایامرفراک  زا  یخرب  هکنیا  و  دیلوت » شهج  »
نیمأت نامزاس  لماعریدم  يرالاس  ياقآ  بانج  هب  ناشیا  سکعنم و  روهمج  سیئر  مرتحم  لوا  نواعم  يریگناـهج  رتکد  ياـقآ  باـنج 

( تسویپ ریوصت  « ) .دوش لمع  هبوصم  قبط  يرالاس  ياقآ  بانج   » دندومرف تشون  یپ  یعامتجا 

هب يا  همان  یط  روهمج  سیئر  لوا  نواعم  ییانبریز  يداصتقا و  تراظن  یگنهامه و  مرتحم  نواعم  دنوکریش  دیعـس  ياقآ  بانج  نینچمه 
نیمأت نامزاس  مرتحم  لماعریدـم  يرالاس  رتکد  ياقآ  باـنج  هب  باـطخ  تیروف » یلیخ   » دـیق اـب  خروم 99/3/20  هرامش 27698 

.دنا هدیدرگ  روکذم  عوضوم  اب  هطبار  رد  هتفرگ  تروص  تامادقا  ریگیپ  یعامتجا ،

صوصخرد دییامرف  روتسد  تسا  دنمشهاوخ  اهنآ ، تایح  همادا  هب  کمک  يداصتقا و  نالاعف  زا  تیامح  روظنم  هب  قوف و  بتارم  هب  هجوت  اب 
، دنشاب یم  هطوبرم  همانشخب  هبوصم و  تاررقم  ریاس  طیارـش  زئاح  دنا و  هدومن  تبث  خیرات 98/6/13  ات  ار  دوخ  ياضاقت  هک  ینایامرفراک 

.دوش هداد  رثا  بیترت 

يراسناوخ    دوعسم   

   

: تشونور
راضحتسا تهج  روهمج  سیئر  رتفد  یسایس  مرتحم  نواعم  داژن  يدرو  رتکد  ياقآ  بانج 

راضحتسا تهج  نارهت  قاتا  هسیئر  تأیه  مرتحم  ياضعا 
عالطا تهج  نارهت  قاتا  مرتحم  لکریبد  یقشع  نمهب  ياقآ  بانج 

عالطا تهج  نارهت  قاتا  راک  بسک و  مرتحم  نواعم  روپ  یجاح  نموه  ياقآ  بانج 
راضحتسا تهج  روشک  رسارس  يزرواشک  نداعم و  عیانص ، یناگرزاب ، ياه  قاتا  مرتحم  ياسور 

راضحتسا تهج  يداصتقا  ياه  لکشت  مرتحم  ياسور 
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