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سیسات يهگآ 

اضما تبث و  يلم ۱۴۰۱۰۱۰۶۴۷۳  هسانش  هب  تبث ۵۷۹۵۴۳  هرامـش  هب  خیراترد ۱۴۰۰/۰۳/۳۰  ماهر  يیامیپاوه  صاخ  يماهـس  تکرش  سیسات 
رفاسم و يیاوه  لقن  لمح و  يـدصت  - ۱  : تیلاعف عوضوم  .ددرگیم  يهگآ  مومع  عالطا  تهج  ریز  حرـش  هب  نآ  هصالخ  هک  هـدیدرگ  لیمکترتافد  لـیذ 

ناـمزاس يلبق  يگنهاـمه  تقفاوم و  اـب  مظنم  ریغ  اـی  مظنم و  طوـطخ  رد  روـشک  جراـخ  لـخاد و  رد  يتـسبرد  ياـهزاورپ  يتـسپ و  تـالومحم  راـب و 
تازیهجت هنوگره  يکـدی و  مزاوـل  لـیاسو و  تـالآ و  نینچمه  تاـقرفتم و  روـتوم و  اـمیپاوه و  راـجیتسا  هراـجا و  شورف ، ـدیرخ و  يروشک  ـ يیاـمیپاوه 

مزال تاسیسأت  داجیا  امیپاوه  نتخاس  يارب  مزال  تاسیـسأت  داـجیا  ـدشاب  هدافتـسا  زاـین و  دروم  هک  يیاـمیپاوه  روما  هب  طوبرم  رگید  يیاوه  اـی  ينیمز 
هک يتازیهجتو  لیاسو  ریاس  اهنآ و  تاعطق  تاقرفتم و  اههاگتـسد و  تاودا ، تالآروتوم و  امیپاوه و  هب  طوبرم  يـساسا  دیدزاب  يرادهگن و  ریمعت و  يارب 

نانکراک شزومآ  هطوبرم  تاررقم  تیاعر  اب  اهنآ  زا  هدافتـسا  يطابترا و  يتارباخم و  لیاسو  بصن  هیهت و  دریگیم  رارق  هدافتسا  دروم  يیامیپاوه  رما  رد 
صاخـشا هب  طیلب  شورف  يگـدنیامن  نینچمه  لک و  يگـدنیامن  ياـطعا  يدروـناوه  شزوـمآ  زکرم  داـجیا  يرادا و  ينف و  يزاورپ ، زا  مـعا  يیاــمیپاوه 

روط هب  گنیلدـنه )  ) راب رفاسم و  امیپاوه و  هب  طوبرم  تامـدخ  ماجنا  هطوبرم  تاررقم  تیاعر  اـب  روشک  زا  جراـخ  روشک و  لـخادرد  يقوقح  يقیقح و 
رد يجراخ  يلخاد و  تاسسؤم  اهتکرش و  ریاس  رد  تکراشم  ای  يراذگ  هیامرـس  فلتخم  ـ طاقن  رد  ناگدنیامن  هب  روکذم  تامدخ  يراذگاو  ای  میقتـسم و 
رد يرادا  ينف و  يتایلمع و  ياهکمک  ياطعا  ـذخا و  تسا  يیامیپاوه  يرادرب  هرهب  تیلاعف و  هب  طوبرم  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم و  روط  هب  هک  يروما 

يکـشزپ ينیمز ، تامـدخ  گنیرتک ، گنیلدـنه ، ـدننام  راب  رفاسم و  يیامیپاوه  تعنـص  هب  طوبرم  تامـدخ  هنوگره  ماجنا  يیاـمیپاوه  هب  طوبرم  روما 
تاناکما اههاگتسد و  زکارم ، يرادهگن  زیهجت و  سیسأت ، هعسوت و  تایلمع  زا  ينابیتشپ  يرتپوکیله و  تامدخ  هئارا  هریغ  اج و  يرادهگن  زکرم  يیاوه ،

تاسیـسأت تاناکما و  داجیا  و  تکرـش ، فـده  تیلاعف و  اب  بسانتم  زاین و  دروم  ياهرتپوکیله  اـهامیپاوه و  هراـجا  ـدیرخ و  روشک  يتسپ  يتارباـخم و 
ای میقتسم  هک  يروما  رد  يجراخ  يلخاد و  يراذگ  هیامرس  ای  کیرـش  شریذپ  تاسـسوم و  اهتکرـش و  ریاس  رد  تکراشم  ای  يراذگ  هیامرس  يهاگدورف 

يجراخ يلخاد و  يقوقح  يقیقح و  صاخـشا  يراـبتعا و  يلاـم و  تاسـسوم  اـهکناب و  تلود  زا  ماو  ـذخا  دشاب  يیاوه  تعنـص  هب  طوبرم  میقتـسمریغ 
سیسات مزال  ياهزوجم  ـذخا  زا  سپ  روشک  زا  جراخ  لخاد و  رد  اـهنآ  هب  مضنم  تاسیـسات  يیاوه و  سنـالوبمآ  ينیمز و  يیاوه و  يکـشزپ  زکرم  داـجیا 

زا جراخ  لخاد و  رد  هریغ  يتامدخ و  يتاکرادت و  يناگرزاب ،  ، ينف يتایلمع ، هعسوت  زا  يشان  ياهزاین  نیمات  روظنم  هب  يرامقا  ياهتکرـش  تاسـسوم و 
هرواـشم تامـدخ  يیاوـه و  يرادربکـسع  هب  طوـبرم  تامـدخ  هئارا  اهتکرـش  تاسـسوم و  هنوـگنیا  اـب  تکراـشم  اـی  يراـذگ  هیامرـس  نـینچمه  روـشک و 

هرهب رتافد و  داـجیا  يزاـدنا و  هار  يروشک  يیاـمیپاوه  ناـمزاس  ـدیئات  زا  سپ  هطوبرم و  ياـهزوجم  ـذخا  زا  سپ  يرادرب  هشقن  روـما  تهج  يدروـناوه ،
هیلک روشک  زا  جراخ  ناریا و  رد  يیاوه  سیورس  زکارم  داجیا  يروشک  يیامیپاوه  نامزاس  دیئات  زا  سپ  ) تافیرشت  ( يپ يآ  يـس  يپ و  يآ  يو  يرادرب 

داجیا و زاورپ  لیاسو  يیامیپاوه و  ياه  تکرش  اه و  هاگدورف  يدروناوه و  زکارم  زا  دیدزاب  يـسرزاب و  صوصخ  رد  يدروناوه  تامدخ  هئارا  اه  هاگدورف 
تکراشم و يدروناوه  يرازفا  مرن  تامـدخ  هئارا  زاورپ  ياه  هورگ  هیلک  تهج  هـدنرپ  لیاسو  هیلک  يارب  روتیلیمیـس ) ) زاورپ زاـس  هیبش  زکارم  يرادرب  هرهب 
، ناسر تخوس  ياه  نیـشام  يهاـگدورف ، ينیمز و  يناـبیتشپ  روـشک  ياـه  هاـگدورف  رد  يناـسر  تخوـس  تامـدخ  هئارا  يرادرب و  هرهب  يزاـدنا و  هار 

تامدخ نورپآ تامدخ  پمر  تامدخ  گنیلدنه  يهاگدورف و  تامدخ  رفاسم  راب و  يیامیپاوه  تکرش  کی  تاموزلم  ریاس  قیرح و  افطا  يناشنـشتآ و 
رد تسا  رکذ  هب  مـزال  يدروناوه يلام  تامـدخ  يهاگدورف  لقن  لـمح و  ياـه  سیورـس  تامـدخ  هئارا  يلاشرام  تامـدخ  ينیمز  ينمیا  يناشنــشتآ و 

ذخا ـدشاب ، يروشک  يیامیپاوه  ناـمزاس  زا  زوجم  ـذخا  مزلتـسم  تاررقم  نیناوق و  قباـطم  رظن  دروم  تیلاـعف  هچناـنچ  هراـشالا ، قوف  دراوم  زا  کـیره 
ناماس کناب  خروم ۱۴۰۰/۲/۲۸ هرامـش ۱۴۰۰/۸۲۰/۳۴۷ يکناـب  يهاوگ  يط  لاـیر  غلبم ۸۴۵۷۰۰۰۰۰۰ .تـسا  يمازلا  ناــمزاس  نآ  زا  زوـجم 

تدم دیدرگ .  يهگآ  يروشک  يیامیپاوه  نامزاس  خروم ۱۴۰۰/۳/۱۸ هرامش ۱۱۶۱۲ زوجم  بجوم  هب  تسا  هدیدرگ  تخادرپ  يلامش  ياقیرفآ  هبعش 
 ، ریدم هچوک  هیسوواک ،  هلحم  نارهت ، رهش  يزکرم ،  شخب  نارهت ،  ناتسرهش  نارهت ،  ناتسا  يلـصا :  زکرم  دودحمان تدم  هب  تبث  خـیرات  زا  تیلاعف : 

غلبم زا  تـسا  تراـبع  يقوـقح  تیــصخش  هیاــمرس  يتسپـدـک ۱۹۶۸۸۳۵۴۱۱ فــکمه  هــقبط  کــالپ ۶۵ ،  هاــنپ ،  نادزی  يلع  دیهـــش  ناــبایخ 
شزرا ۳۴۹۱۵۴۳۰۰۰۰۰۰ هب  کـلم  ود  لـماش  يـدقن  ریغ  هیاـمرس  يـدقن ریغ  لایر  يـدقن ۳,۴۹۱,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰  لایر   ۶,۵۰۸,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰

مان اب  نآ  مهـس  داـدعت ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰  يلایر  مهس ۱۰۰۰۰  هب ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰  مسقنم  ۱۴۱۱ هرامشب يرتسگداد  يمـسر  سانـشراک  هیرظن  قبط 
ناماس کـناب  دزن  خروم ۱۴۰۰/۰۲/۲۸  هرامـش ۱۴۰۰/۸۲۰/۳۴۷  يکناب  يهاوگ  يط  نیـسسوم  طسوت  لایر  غلبم ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  يداع 
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هرامش هب  يربکا  دیعس  ياقآ  هریدم تئیه  اضعا  ـدشاب يم  ماهـس  نابحاص  دهعت  رد  يقابلاو  تسا  هدیدرگ  تخادرپ  دک ۸۲۰  اب  يلامـش  ياقیرفآ  هبعش 
هب يرگـسع  يلع  يدهم  ياقآ  لاس  تدم ۲  هب  هریـدم  تئیه  يلـصا  وضع  تمـس  هب  لاس و  تـدم ۲  هب  لماعریـدم  تمـس  هب  يلم ۰۰۳۴۹۹۹۲۳۱ و 
هب يلم ۰۹۳۸۹۶۹۰۷۲ و  هرامش  هب  ينیـسح  داوجدیـس  ياقآ  لاس  تدم ۲  هب  هریـدم  تئیه  يلـصا  وضع  تمـس  هب  يلم ۰۰۴۷۲۴۲۸۶۸ و  هرامش 

تدم ۲ هب  هریدم  تئیه  يلصا  وضع  تمس  هب  يلم ۱۸۱۹۲۸۹۰۹۵ و  هرامش  هب  شباوغ  دیمح  ياقآ  لاس  تدم ۲  هب  هریـدم  تئیه  سیئر  بیان  تمس 
هیلک اضما  قح  اضما :  قح  ناگدنراد  لاس  تدم ۲  هب  هریدم  تئیه  سیئر  تمس  هب  يلم ۴۲۶۹۴۴۸۴۴۱ و  هرامش  هب  نودرگجات  اضرمالغ  ياقآ  لاس 

اب هارمه  يیاهنتب  هریدم  تایه  سییر  بیان  ياضما  اب  يمالسا  دوقع  اهدادرارق و  تاورب و  ، هتفس کچ ، لیبق  زا  تکرش  روآ  دهعت  راداهب و  دانسا  قاروا و 
بیان ياضما  اب  يرادا  يداع و  قاروا  ياضما  قح  تکرـش و  رهم  اب  هارمه  اـقفتم  لماعریـدم  هریـدم و  تاـیه  سییر  بیاـن  ياـضما  اـب  اـی  تکرـش و  رهم 

روپ يعیبر  دیحو  ياقآ  ناسرزاب همانساسا قبط  لماع :  ریدم  تارایتخا  .دشاب يم  ربتعم  تکرش  رهم  اب  هارمه  يیاهنتب  لماعریدم  ای  هریدم  تایه  سییر 
سرزاب تمس  هب  يلم ۰۰۶۴۷۵۷۰۹۹  هرامش  هب  يدحاو  نیـسح  ياقآ  لاس تدم ۱  هب  لـدبلا  يلع  سرزاب  تمـس  هب  يلم ۰۰۱۲۴۳۴۲۸۰  هرامـش  هب 

خروم ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ هرامش ۶۰۲۴۲  زوجم  بجومب  .دیدرگ نییعت  تکرـش  ياه  يهگآ  جرد  تهج  راربا  راشتنالا  ریثک  همانزور  لاس تدم ۱  هب  يلصا 
.دیدرگ سیسات  يروشک  يیاوه  نامزاس 

نارهت يراجتریغ  تاسسوم  اه و  تکرش  تبث  هرادا  ۰۰۰۳۳۰۴۴۰۵۸۵۵۶۸ يریگیپ :  هرامش 
http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=15866721 : يمسر همانزور  تیاس  رد  يهگآ  کنیل 
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