
همانشخب    

یعامتجا يراذگ  هلصاف  هرود  رد  هسسوم  یشزومآ  يرادا و  روما  : عوضوم

مارتحا مالس و  اب 

یم یهاگآ  هب  هسسوم  ناراکمه  يارب  تکرب  ریخ و  یتمالس و  اب  هارمه  یلاس  يوزرآ  ون و  لاس  کیربت  نمض 
زا معا  نانکراک ( یتمالـس  ظفح  تیمها  نآ و  بقاعتم  تارطاخم  انورک و  سوریو  عویـش  هب  هجوت  اب  دناسر ،

یـشزومآ و ياه  تیلاعف  ندوب  ریاد  موزل  هب  هجوت  اب  زیزع ، نایوجـشناد  و  یملع ) تاـیه  ریغ  یملع و  تاـیه 
هک هتکن   نیا  رب  دیکات  نمـض  اه و و  تیلاعف  یلیطعت  زا  زیهرپ  دـیلوت و  شهج  لاس  رد  يرادا  و  یـشهوژپ  
 ، دشاب یم  يروانف   تاقیقحت و  مولع ، ترازو  و  انورک   اب  هلباقم  یلم  داتس  زا  هذختم  تامیمصت  عبات  هسسوم 

.ددرگ یم  غالبا  اه  تنواعم  هیلک  هب  ارجا  تهج  هب  ریز  دراوم 

زا هدافتـسا  اب  ناراکمه  هیلک  .دشاب  یمن  اههاگـشناد  یلیطعت  يانعم  هب  يراک  طیحم  رد  روضح  مدـع   .1
، یـشخرچ تروص  هب  تمدـخ  ماجنا  و  یکیزیف   روضح  نیرتمک  تیاعر  اب  تاعالطا  يروانف  تاـناکما 

ددرگ یم  غالبا  هسـسوم  فرط  زا  هک  يدراوم  يزاجم و  ياه  هناماس  رتسب  رب  تامدخ  هیارا  يراک ، رود 
.تخادرپ دنهاوخ  يرادا  تاعاس  رد  تمدخ  ماجنا  هب 

ياه تیلاعف  هیارا  يارب  مزال  یگدامآ  هرداص  ياه  همانشخب  ربارب  یـشزومآ  ياه  هورگ  هیلک  تسا  مزال   .2
تیبـثت اـقترا و  ارجا  يارب  مازلا  1398 یلیـصحت 99 - لاس  مود  لاسمین  نایاپ  اـت  ار  دوخ  یـشزومآ 

، انورک اب  هلباقم  یلم  داتـس  طسوت  يروضح  ياهـسالک  يرازگرب  مدع  دنور  همادا  تروص  رد  ات  دـنیامن 
اب یفیک و  تفا  هنوگ  چـیه  نودـب  یلیـصحت  لاـسمین  و  رارقرب   يزاـجم  تروص  هب  يرظن  ياهـسالک 

ندوب شیپ  رد  هب  هجوت  اـب  یهاـگراک  یهاگـشیامزآ و  یلمع ، سورد  هیارا  يارب  .دـبای  ناـیاپ  تیقفوم 
.دیدرگ دهاوخ  ذاختا  بسانم  دعوم  رد  مزال  ریبادت  ناتسبات 

روضح هزاجا  نامز  ات  خیرات 99/1/23  زا  وعدـم  نیـسردم  ییارجا و  ریغ  یملع  تایه  ياضعا  روضح   .3
تمـس اب  یملع  تایه  ياضعا  دروم  رد  هدوب و  يرورـض  ریغ  انورک  اب  هلباقم  یلم  داتـس  يوس  زا  لماک 
رتسب رب  یشهوژپ  یشزومآ و  هلوحم  روما  ماجنا  .دریگ   یم  تروص  ترورـض  ساسا  رب  روضح  ییارجا ،

یم يراک  تادـهعت  فالخ  رب  دـیدج  لکـش  رد  هلوحم  فیاظو  ماجنا  مدـع  .تسیمازلا  يزاجم  ياضف 
.دشاب
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زا روضح ، لقادح  اب  زین  خیرات 99/01/23  زا  هسـسوم  یملع   تایه  ریغ  مرتحم   ناراکمه  هفیظو  ماجنا  .4   
دیدـمت مدـع  نامز  ات  یـشخرچ  تروص  هب  روضح و  موس  کی  رثکادـح  هیاـپ  رب  يراـک و  رود  ماـجنا  قیرط 

.دشاب یم  هسسوم  هطوبرم  نینواعم  رظن  اب  انورک  اب  هلباقم  یلم  داتس  يوس  زا  اه  هاگشناد  یلیطعت 

زور ات  هسسوم  یـشهوژپ   یـشزومآ و  يرادا ، ياهتیلاعف  هیلک  انورک  اب  هلباقم  یلم  داتـس  میمـصت  قبط  . 5   
نیا دـنب 4  قباـطم  هبنـش  زور  زا  مرتحم  ناراـکمه  روضح  دـشاب و  یم  لـیطعت    99/01/20 هبنـشراهچ  

.دشاب یم  همانشخب 

تلاح رد  تعاس 13:30 و  ات  یکیزیف  روضح  تلاح  رد  يراک  تاعاس  اه  هاگشناد  یلیطعت  نارود  یط  رد  . 6   
.ددرگ یم  نییعت  يداع  لاور  قباطم  يراک  رود 

یشزومآ ياروش  یغالبا  لمعلا  روتـسد  قباطم  و  يزاجم   تروص   هب  خیرات 99/01/16  زا  اهسالک  هیلک  . 7 
.ددرگ یم  رازگرب  هسسوم 

نارحب عورـش  نامز  هب  تیانع  اب  98و  یلیـصحت 99 - مود  لاسمین  یغالبا  یـشزومآ  میوقت  هب  هجوت  اب  . 8   
ددرگ ییاهن  خیرات 99/02/04  ات  مود  لاسمین  يارب  نایوجشناد  یلیمکت  مان  تبث  روما  انورک  سوریو  زا  یشان 

.دشاب یمن  لوبق  دروم  نآ  زا  سپ  و 

رییغت هنوگره  تروص  رد  دوب و  دهاوخ  یغالبا  یشزومآ  میوقت  قباطم  تاناحتما  نامز  ینونک  طیارش  رد  . 9   
لاور قبط  تاناحتما  هیلک  ددرگ و  یم  مالعا  تاناحتما  خیرات  رییغت  رب  ینبم  یشزومآ  نواعم  قیرط  زا  بتارم 

.دوب   دهاوخ  يروضح  تروص  هب  هتشذگ 

هاگرد زا  ار  یمارگ  نانطومه  داحا  نایوجشناد و  ناراکمه ، یمامت  نوزفا  زور  قیفوت  یتمالس و 
.مراد تلئسم  قح  ترضح 
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یفجن لیعامسادیس 
ناگدنیآ یلاع  شزومآ  هسسوم  سیئر 


