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 ياروش سلجم ميدقت و ميظنت ررقم دعوم رد1397 لاس هجدوب هحيال ييارجا ياههاگتسد مامت مامتها و يراكمه رب ءاكتا اب و گرزب دنوادخ هب لاكتا اب
.دش غالبا نامزاس نيا هب روهمج مرتحم سيئر خيرات رد ،بيوصت زا سپ و ديدرگ يمالسا 168945 هرامش هيغالبا دانتسا هب1396/12/27

 لاس رد هاگتسد نآ)ياهيامرس ياهيئاراد كلمت و ياهنيزه تارابتعا( فراصم و عبانم ،هجدوب و همانرب نوناق)19( هدام دانتسا هب ساسا نيا رب
:ددرگيم غالبا ريز دراوم تياعر و موزل نمضتم1397

 ينوناق فيلاكت رب دازام تادهعت ماجنا زا و فذح رورضريغ ياهدنيآرف و دريگ تروص يا هنيزه تارابتعا رد ييوجهفرص رثكادح تسا مزال - 1
.ددرگ بانتجا

 - يمومع تكراشم ، اهتيلاعف يراپس نورب تاررقم و نيناوق تياعر اب و دوش ققحم دركلمع رب ينتبم يزير هجدوب دنيآرف ليمكت عوضوم - 2
.دريگ رارق تيولوا رد كينورتكلا تلود هعسوت و يصوصخ

.دوش بانتجا يفرصم ياهالاك هژيو هب دنراد يناريا هباشم هك يجراخ ياهالاك ديرخ زا - 3
 ققحت و تارداص هعسوت و لاغتشا داجيا و يناريا يالاك ديلوت زا تيامح يارب هدافتسا رثكادح ، تاررقم و نيناوق تياعر اب رايتخا رد عبانم زا - 4

.ديآ لمعب يتمواقم داصتقا ياه هژورپ
 عبانم مهس رسك نينچمه و هتفاي هعسوت رتمك قطانم حطس ءاقترا يارب روشك تاناكما زا نزاوتم هدافتسا نوناق عوضوم فيلاكت غالبا نيا رد - 5

.تسا هدش لامعا روشك لك1397 لاس هجدوب نوناق18 هرصبت)فلا( دنب عوضوم لاغتشا داجيا يارب
 زا يشخب ميظنت نوناق هب يداوم قاحلا نوناق28 هدام)د( دنب دانتسا هب و ناريزو تأيه19/1/1397 خروم هسلج رد هذختم تاميمصت بسح - 6

.دوب دهاوخ هنيزه و تخادرپ ،دهعت لباق رابتعا صيصخت غالبا فقس ات و عبانم يلوصو دودح رد هيغالبا نيا تارابتعا)2( تلود يلام تاررقم

تخبون رقاب دمحم يياراد و يداصتقا روما ترازو
هجدوب و همانرب يگنهامه و يداصتقا روما تنواعم
هجدوب قيفلت روما


