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 تسٍی رای

 ضْزستاى ساوي ٍ اّل سالِ، 27، الف فزسًس ن.ف ذاًن(2 تْزاى ساوي ٍ اّل سالِ، 31،.ر فزسًس. ل.م آلای( 1 اتْام ذصَظ زر

. الف.ى ذاًن ضىایت هَضَع سًا، ؿیز ًاهطزٍع راتغِ تزلزاری تِ زایز وفالت، لثَلی لزار صسٍر لحاػ تِ آساز زٍ ّز اًسیوطه،

 هتْن سَی اس ارسالی هستْجي ٍ سضت تسیار پیاهه ّای هتي ارائِ تا ضاوی ،ذالصتاً.ر.م آلای ٍوالت تا اٍل رزیف هتْن ّوسز

 هتْن. است ًوَزُ را آًاى هحىَهیت حىن صسٍر تماضای ٍ تَزُ ًاهثززگاى ًاهطزٍع ارتثاط هسػی اٍل رزیف هتْن تِ زٍم رزیف

 ًوَزُ سَءاستفازُ ّوسزش ٍی ّوزاُ ذظ اس وِ است زاضتِ تیاى ذالصتاً ٍ تَزُ راتغِ ٍ تشُ ارتىاب هٌىز ضسیساً اٍل رزیف

ِ ای یا پیاهىی ّیچ ٍ ًوی ضٌاسس را هتْوِ اصالً ٍ است  ٍ هتْن ازػای رز ضوي زٍم رزیف هتْن. است ًساضتِ هتْوِ ذاًن تا راتغ

 ٍ است تَزُ. ل.م آلای تَزُ، ٍی هراعة ٍ عزف وِ ضرصی ٍ گززیسُ ارسال ٍی سَی اس پیاهه ّا ایي وِ تِ اػتزاف ٍ الزار

 هتْن آلای ٍ ًوَزُ تزلزار ارتثاط هطارالیِ تا هجاسی صَرت تِ ٍ ایٌتزًت عزیك اس لثل سال چٌس وِ است زاضتِ تیاى ذالصتاً

 آلای )ٍی هجسزاً سال چٌس اس پس ٍ تَزُ 86سال تِ هزتَط ٍ ضسُ لغغ سٍز ذیلی ارتثاط ایي ٍ وززُ اًس هؼزفی هجزز را ذَزضاى

 اٍ تِ ٍی ذَاستِ عثك ٍ وززُ جلة را ٍی اػتواز تَزًس، رٍحی تحزاى زچار هتْن آلای چَى ٍ وززُ ضزٍع را ارتثاط ایي( ل

 تاوٌَى را ٍی زازسزا زر حضَر اس لثل تا وِ است زاضتِ تیاى ٍ تَزُ پطیواى ٍ ًازم ذَز ػولىزز اس ضسیساً ٍ است فزستازُ پیاهه

 تماضای ٍ اػالم هتْوِ تِ ًسثت را ذَز لغؼی رضایت زازرسی جلسِ پایاى زر ضاویِ. است ًساضتِ ًاهثززُ تا ّن هاللاتی ٍ ًسیسُ

 وِ چٌس ّز. ن ذاًن ارسالی پیاهه ّای هتي زر هسالِ ٍ هالحظِ ٍ پزًٍسُ هحتَیات تِ تَجِ تا. است ًوَزُ را ّوسزش هجاسات

 ٍ تَتِ تِ ًیاس ٍ تَزُ سزسًص لاتل حیج ایي اس ٍ تَزُ ًاپسٌس ٍ هذهَم تسیار هذوَر هتي ّای تا پیاهه ارسال حس زر ٍی ػول

 ّیچ گًَِ ایي وِ تز هثٌی هتْن آلای ؿیزهَجِ واهال زفاػیات اس صزف ًظز ٍ زارز وزین ذساًٍس اس ترطص ٍ ػفَ زرذَاست

ِ ای  هسًظز فیشیىی راتغِ پیاهه ّا هتي اس زازگاُ ایي ایي وِ تِ ًظز است، ًساضتِ ٍی تا زیگز هتْن اػتزاف ٍ الزار حس زر راتغ

 احثاتی ازلِ وفایت ػسم لحاػ تِ فلذا ًوی ًوایس، احزاس است، گززیسُ احصاء اسالهی هجاسات لاًَى 637 هازُ زر وِ لاًَى گذار

 تزائت حىن اساسی لاًَى 37 اصل رػایت ٍ ویفزی اهَر زر اًمالب ٍ ػوَهی زازگاُ ّای زازرسی آییي لاًَى 177هازُ تِ هستٌساً

 زر تجسیسًظزذَاّی لاتل اتالؽ اس رٍس تیست ظزف ٍ هحسَب حضَری رأی، ایي. هی ًوایس اػالم ٍ صازر را هَصَف هتْواى

 .است تْزاى استاى تجسیسًظز هحاون

                                                                                                                                                 

 ًظز تجسیس رای

 



 ضوارُ زازًاهِ اس لسوت آى تِ ًسثت. ن.الف آلای ٍوالت تا. الف فزسًس. الف.ى ذاًن تجسیسًظزذَاّی ذصَظ زر

 راتغِ اتْام اس. ر فزسًس. ل.م آلای آى هَجة تِ وِ تْزاى جشایی ػوَهی زازگاُ 1084 ضؼثِ اس صازرُ 27/9/1392 هَرخ9201116

 ٍ اٍراق جویغ تزرسی تا است؛ ًوَزُ حاصل تزائت است ًگززیسُ تزلزار فیشیىی راتغِ ایي وِ لحاػ تِ سًا اس ؿیز ًاهطزٍع

 تؼییي تا زازگاُ ایي عزفیي اس تَضیح اذذ لشٍم ٍ تجسیسًظزذَاُ ٍویل اػتزاضِ الیحِ هفاز گزفتي ًظز زر تا ٍ پزًٍسُ هحتَیات

 اسالهی هجاسات لاًَى 637 هازُ زر وِ جایی آى اس عزفیي هسافؼات ٍ اظْارات استواع ٍ عزفیي اس زػَت ٍ رسیسگی ٍلت

 راتغِ فمظ لاًَى گذار ًظز اگز است؛ آهسُ هضاجؼِ یا ٍ تمثیل لثیل اس ػفت هٌافی ػول یا ًاهطزٍع راتغِ لیس 1375 هصَب

 اتْام است، گززیسُ تسل ٍ رز عزفیي تیي وِ هستْجي پیاهه ّای ٍجَز تِ ػٌایت تا ٍ تَز هؼٌی تی ًاهطزٍع راتغِ لیس تَز فیشیىی

 ویفزی اهَر زر اًمالب ٍ ػوَهی زازگاُ ّای زازرسی آییي لاًَى 257هازُ اس 4 تٌس تِ هستٌساً ٍ تَزُ هسلن ٍ هحزس ًاهطزٍع راتغِ

 هجاسات لاًَى 38هازُ ث تٌس رػایت ٍ صسرالذوز لاًَى 637هازُ استٌاز تِ لسوت ایي زر تجسیسًظزذَاستِ زازًاهِ ًمض ضوي

 ػٌَاى تِ ریال هیلیَى تیست هثلؾ پززاذت تِ سًا اس ؿیز ًاهطزٍع راتغِ اتْام تِ. ر فزسًس. ل.م آلای ساتمِ حسي لحاػ تِ اسالهی

. ن.ف ذاًن ًام تِ زیگز تجسیسًظزذَاًسُ تِ ًسثت تجسیسًظزذَاّی ذصَظ زر. هی گززز هحىَم زٍلت ًفغ تِ ًمسی جشای

 تجسیسًظزذَاّی 12/3/1393-931-215 ضوارُ تِ ضسُ حثت الیحِ عی ٍی ٍویل ٍ تجسیسًظزذَاُ وِ جایی آى اس. الف فزسًس

 زازگاُ ّای زازرسی آییي لاًَى247 هازُ تِ هستٌساً ًوَزُ اًس، هستزز تجسیسًظزذَاستِ زازًاهِ اس لسوت ایي تِ ًسثت را ذَیص

 .است لغؼی رأی ایي. هی گززز صازر تجسیسًظزذَاّی زرذَاست رز لزار ویفزی اهَر زر اًمالب ٍ ػوَهی

 

                                                                                         


