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يرهش داصتقا و یلام مرتحم نواعم-یماما ياقآ بانج

 دوجرف ياقآ بانج- تاطابترا و تاعالطا يروانف نامزاس مرتحم لماعریدم

 یکینورتکلامامت ماجنا يریگیپ عوضوم اب دنمشوه رهش و تیفافش هتیمک هسلج نیمودوتسیبودص هسلجتروص :عوضوم

 نارهت يرادرهش رد تالماعم

مارتحا و مالس اب

 ماـجنا عوـضوم اـب99/10/21 خروـم هبنـشکی زور هـک دنمـشوه رهـش و تیفافش هتیمک هسلج نیمودوتسیبودص رد

 تاروتـسد تـسا دنمشهاوخ .تفرگ رارق قفاوت دروم ریز دراوم ،دش رازگرب نارهت يرادرهش رد تالماعم یکینورتکلامامت

:دییامرف رداص تاقفاوت نیا ندشییارجا تهج ار مزال

 اـهيزـیرهـمانرب قباـطم نارهت يرادرهش قطانم رد تاصقانم هسلجتروص یکینورتکلا ياضما دنور هکنیا هب هجوت اب-1

 و لاوـما و یلاـم لـک هرادا ياـهشرازـگ قباطم هک ياهقطنم16 تاصقانم تاسلجتروص هیلک دش ررقم ،تسا هدشن ماجنا

 اـت درادـن دوـجو اهنآ رد یقوقح لک هرادا هدنیامن یفرعم ای تالماعم نویسیمک ياضعا مان تبث رد داریا یقوقح لک هرادا

 و ددرـگ لاـسرا دنمـشوه رهـش و تیفافـش هـتیمک هـب نآ ماـجنا شرازـگ و دوش اضما یکینورتکلا تروص هب هاميد نایاپ

 اـضما یـکینورتکلا تروـصهـب ار تاـسلجتروص زیـن اـهنآ اـت دوش فرطرب تقو عرسا رد زین هدنام یقاب هقطنم6 تالکشم

 و تیفافـش هـتیمک هب ار قطانم هام يد30 ات21 تاصقانم تسرهف يرهش داصتقا و یلام تنواعم دش ررقم نینچمه .دنیامن

.دیامن لاسرا دنمشوه رهش

 تاصقانم یکینورتکلا ماجنا يارب بختنم قطانم تسرهف هتفه کی تدم فرظ رثکادح یقوقح لک هرادا دش ررقم-2

 شرازـگ ررـقم نـینچمه ؛دـیامن لاـسرا دنمـشوه رهـش و تیفافش هتیمک هب ار ب و فلا ياهتکاپ ییاشگزاب و تفایرد و

.ددرگ لاسرا دنمشوه رهش و تیفافش هتیمک هب یکینورتکلا تروصهب تاصقانم نیا يارجا

 تروـصهب نامزاس نیا رد دودحم هصقانم کی هتشذگ هتفه رد تاطابترا و تاعالطا يروانف نامزاس شرازگ قبط-3

 و تـفایرد یـکینورتکلا تروـصهـب زیـن ب و فـلا ياـهتـکاپ هـک ياهنوگهب دش رازگرب یکینورتکلامامت لکشهب تولیاپ

 هب یکینورتکلا تروصهب زین هصقانم نیا هسلجتروص نینچمه ؛دش عفر دنیارف نیا رد هدمآدوجوهب تاداریا و دش ییاشگزاب

 هصقانم نیا هک دیامن دیق زین دوخ یمومع هصقانم یهگآ رد تاطابترا و تاعالطا يروانف نامزاس دش ررقم اذل .دیسر اضما

 لوا هـتفه اـت و دش دنهاوخ ییاشگزاب و تفایرد یکینورتکلا لکشهب ب و فلا ياهتکاپ و رازگرب یکینورتکلا تروصهب
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.ددرگ رازگرب یکینورتکلا تروص هب نامزاس نیا رد زین یمومع هصقانم کی ،نمهب

 يراذـگراب يارـب هـسلج رد تاـطابترا و تاـعالطا يرواـنف نامزاـس طـسوت هدـشهئارا يدنبنامز همانرب هب هجوت اب-4

 تامدـخ هزوـح رد13 هداـم نویـسیمک تاسلجتروص ندرک کینورتکلا يارب هبساحم ياهلومرف و تامدخ ياهب سراهف

 ياـضف تـیولوا رد رییغت اب يدنبنامز همانرب نیا هتفه کی تدم فرظ رثکادح دش ررقم ،تالماعم عماج هناماس رد يرهش

 هـب دوـش یـیارجا و هدـش لاسرا دنمشوه رهش و تیفافش هتیمک هب ،هامنمهب لوا هتفه ات شخب نیا ياهلومرف لامعا و زبس

 هدش يراذگراب تالماعم هناماس رد يرهش تامدخ هزوح هبساحم ياهلومرف و اهب سراهف هیلک هامنمهب نایاپ ات هک يوحن

.دوش دیلوت یکینورتکلا تروصهب هزوح نیا تاسلجتروص و دشاب

 تامادـقا« ناوـنع اـب نارـهت مرتـحم رادرهـش همانـشخب يرهش داصتقا و یلام هزوح شخب3 دنب يارجا رد دش ررقم-5

 داجیا« رب ینبم99/06/01خروم10/507940هرامش هب یغالبا »انورک سوریو اب گنهامه هلباقم ياتسار رد يرادرهش

 هژورـپ يارجا رد نینچمه و »نآ یکیزیف فذح و یلام دانسا کینورتکلا ياضما دنیارف لیمکت تهج مزال ياهتخاسریز

 ود تدـم فرـظ ،»دانـسا تلاـصا و ناربراک تیوه زارحا و لاتیجید ءاضما« ناونع اب دنمشوه نارهت فلا حطس رادتیولوا

 اـت دوـش لیکـشت تاـطابترا و تاـعالطا يرواـنف نامزاـس و لاوما و یلام لک هرادا ناگدنیامن زا لکشتم یهورگراک هتفه

 هـتیمک هـب و هدرـک هیهت ار نآ يارجا يدنبنامز همانرب ،هدومن یسررب ار نآ ققحت عناوم و رما نیا يارجا يارب مزال لحارم

.دنیامن لاسرا دنمشوه رهش و تیفافش

 فرظ رثکادح دش ررقمbusiness.tehran.ir تیاسبو ياوتحم صوصخ رد یلام لک هرادا تادییات هب هجوت اب-6

 دناوتب تاطابترا و تاعالطا يروانف نامزاس هک يوحن هب دوش يراذگراب روکذم تیاسبو يور اوتحم نیا ،هتفه کی تدم

.دیامن مالعا ار نامزاس اب ناراکنامیپ یتاطابترا هار نینچمه و تیاسبو نیا ،ناراکنامیپ هب یلاسرا کمایپ رد

 ماـجنا رد هـک یتالکـشم مالـعا تهج ناراکنامیپ و هعبات ياهدحاو ،قطانم عیرس طابترا ناکما داجیا صوصخرد-7

 يارـب تمدـخ زیـم تاـطابترا و تاـعالطا يرواـنف نامزاـس شرازـگ اب قباطم ،دنوشیم هجاوم نآ اب تالماعم یکینورتکلا

 تـمدخ زیم هتفه ود تدم فرظ رثکادح دش ررقم .تسا هدش يزادناهار يرادرهش هعبات ياهدحاو و قطانم هب ییوگخساپ

.ددرگ یناسرعالطا و هدش يزادناهار5-137هرامش بلاق رد زین ناراکنامیپ هب ییوگخساپ

 عیرـس طاـبترا ناـکما داـجیا نینچمه وbusiness.tehran.ir تیاسبو يور دیدج ياوتحم يراذگراب زا سپ دش ررقم

 ،دنوـشیـم هـجاوم نآ اـب تالماـعم یـکینورتکلا ماـجنا رد هـک یتالکشم مالعا تهج ناراکنامیپ و هعبات ياهدحاو ،قطانم

 هراـبرد ناراـکنامیپ هـب یناـسرعالطا فده اب و روکذم یطابترا هار و تیاس یفرعم اب تاطابترا و تاعالطا يروانف نامزاس

 هـیلک هـب ،نارـهت يرادرهـش رد تالماـعم یـکینورتکلا يرازـگرب يارـب لاـتیجید ياـضما زا هدافتسا و نکوت تفایرد موزل

.دیامن لاسرا کمایپ ،يرادرهش ناراکنامیپ

 دـننامه هـناهام هنیزه ياهشرازگ دروبشاد دش ررقم ،هناهام هنیزه و دمآرد طخرب ياهشرازگ راشتنا صوصخرد-8

160/23678

1399/10/23

0


