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  ۱۴:۰۰ تعاس ۸/۵/۲۰۲۰ یناسر ربخ         
 

 :انورک یمدیپا عویش اب هطبار رد ،یمک رهش ی اهتیددحم و تاررقم رد تارییغت
 
 هعجارم اتسار نیا رد .تساەدش مالعا عونمم ادیکا )یراسواس ناتسرامیب( یمک ناتسرامیب نینچمه و رهش یتامدخ یاهناکم و اهدحاو هب نتفر و ندزرس .۱
 ،نامیاز شخب لثم ،دوشیم هداد هزاجا دراوم یضعب رد ەک دنچ ره ،دشابیم عونمم دیدزاب و دید تهج ناتسرامیب تبقارم یاهشخب و ،اهناتسرامیب هب
 .دوشب هتفرگ سامت  ناتسرامیب یاهدحاو لوئسم ناراتسرپ اب دیاب صاخ دراوم رد .دشاب یسوریو مئالع نودب  و هدش شیامزآ هدننکدیدزاب صخش هچنانچ
 
 .دنکیم تیلاعف برغ لامش هقطنم ناتسرامیب یمدناپ شخب ناونع هب ،یمک یراسواس ناتسرامیب ۲ هرامش دحاو ،یمدیپا نارود یزیر همانرب قبط
 ناکما دنتسه تبقارم تحت هک یتامدخ زکارم نانکاس اب تاقالم ،دازآ هدودحم رد یعامتجا یراذگ هلصاف تیاعر نینچمه و ینمیا لوصأ تیاعر ظفح اب
 ود زا رتشیب دیابن اههدننک دیدزاب رثکادح .دنشاب هدش نییعت لبق زا دیاب اهتاقالم .)دننکیم یگدنز نادنملاس هناخ رد هک یدارفا اب تاقالم الثم( دشابیم ریذپ
 .دنشاب رفن
 
 رفن هد رثکادح ،باتک نتفرگ تناماهب ماگنه هب ،هدش ررقم نیناوق هب هجوت اب .دنوشیم زاب هم هام 18 ات رثکادح باتک نتفرگ تناماهب یارب اههناخباتک .۲
 .دنوشیم هئارا رتقیقد یاه لمعلاروتسد ندوب سرتسد رد ضحم هب ،دروم نیا رد رتشیب تاعالطا .دنشاب هتشاد روضح هناخباتک رد نامزمه دنناوتیم
 
 و رفن ۱۰ تاعمجت رثکادح ۱/۶/۲۰۲۰ خیرات ات( دنوشیم زاب ۱۴/۵/۲۰۲۰ هخروم زا یعامتجا هلصاف نوناق تیاعر اب ،لیذ رد هدش رکذ یاهتیلاعف زکرم .۳
 :)رفن ۵۰ خیرات نیا زادعب
 زاب یاضف رد یشزرو یاهنیمز زا یحیرفت هدافتسا -
 
  :دنوشیم زاب ۱/۶/۲۰۲۰ خیرات زا ریز رد هدش رکذ یاهتیلاعف زکارم
 .باتک نتفرگ تناما هب یارب ،رفن ۵۰ ماحدزا رثکادح و یعامتجا هلصاف نوناق تیاعر اب ،هناخباتک /یگنهرف زکرم -
 .دنوشیم لاعف زابور ای دازآ یاههطو حم رد ناتسبات رد ناناوجون یگنهرف نوناک و ناکدوک هناخباتک زا یشخب -
 
 :دننکب ارجا ار هنیطنرق نارود یاهتیدودحم نیناوق  دیاب نانچمه یلو ،دش دنهاوخ زاب ریز یاهتیلاعف و عمجت زکارم ۱/۶/۲۰۲۰ هخروم زا
 یرامماک نیمک یاهتیلاعف زکرم -
 یشخبناوت و راک زکارم -
 
 .)دشابیم هنیطنرق نیناوق لومشم نونکامه دحاو نیا( دوشیم زاب ۱/۷/۲۰۲۰ خیرات زا دعب سادهت هپیل یاهتیلاعف زکرم
 
 :دنشابیم لیطعت ۳۱/۷/۲۰۲۰ هخروم ات ریز یاهتیلاعف زکارم
 )تسا ریمعت لاح رد نونکامه( رهش رختسا نلاس -

 اههسردم نلاس زا یحیرفت یاههدافتسا -

 

 :دنتسه وربور تیدودحم اب یوناث عالطا ات ریز یاهتیلاعف 

 ،اهنآ هنازور یاهتیلاعف و هنازور یاهناتسرامیب -

 ،دشابیم هورگ کی هب دودحم انواس سیورس -

 ،دنوشیم لیطعت  الیپآ تقوم یاهتبقارم زکرم تامدخ -

 ،دنوشیم دودحم اههداوناخ یتیامح یاهتیلاعف -

 ،لایسوس هرادا راک تعاس هلمج زا ،دنوشیم دودحم یعامتجا تامدخ رتافد راک تاعاس -

 رد و ەدومن یوریپ تاررقم نیمه زا زین یبهذم عماوج و یراک یاهەژورپ ەمه هک ،دنکیم یدج ەیصوت نادنورهش همه ەب نینچمه ،یمک یرادرهش -
  .دننک دودحم الماک ار دوخ یاهتیلاعف همه تقو عرسا
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 و ،یگناخ هنازور یاهتبقارم شخب ،اهکدوکدهم همه لماش میمصت نیا .دنوشیم زاب لماک روط هب ۱۴/۵/۲۰۲۰ هخروم زا اهیناتسبدشیپ و اهکدوکدهم .۴
 .دوب دهاوخ مه یناتسبد و یناتسبد شیپ یشزومآ یاهشخب نینچمه

 

 :ییادتبا سرادم و ناتسریبد .۵

   .دنکیم رازگرب ار شیاهشزومآ ،رود هار زا شزومآ تروص ەب یوناث عالطا ات ویسول ناتسریبد -
 .دوشیم هداد شزومآ هسردم یاهسالک رد ییادتبا نازومآشناد هب نیاربانب و دنوشیم زاب ۱۴/۵/۲۰۲۰ خیرات زا ییادتبا سرادم -
 

 یمومع یاهناکم رد لیلد یب روضح زا هک مینکیم تساوخرد نانچمه نادنورهش زا و ،دنراد رفن ۱۰ ات تیدودحم تاعمجت ۳۱/۵/۲۰۲۰ هخروم ات .۶
 .)۲۰۲۰/۷۰۱ هبوصم ،یمک هقطنم نوناق( .دنیامن یراددوخ

 و کسیر ضرعم رد نانچمه رشق نیا ،تلود همان نییآ قبط .دننک یراددوخ دارفا ریاس اب سامت زا مینکیم هیصوت نانچمه لاس ۷۰ یالاب دارفا هب .۷
 .دنشابیم رطخ

 .دهدیم شهاک ار یرورض ریغ تیلاعف نازیم و ،ەدرب الاب نکمم هجو نیرتهب هب ار یعامتجا و یتشادهب یاهتبقارم و تامدخ تیفرظ یرادرهش .۸
 .درادن دوجو ینوناق یاه تلهم تیاعر یارب یدهعت ،نیناوق یریذپ فاطعنا لوصا نتفرگرظن رد اب  نامزمه

 .دنکیم داجیا یفلتخم ییاهتیدودحم ،دننکیم یگدنز تبقارم تحت ینامزاس یاهەناخ رد ەک ییاهنآ و کسیر ضرعم رد صاخشا یارب نینچمه یادرهش -
  .دهاکیم اهنآ یترواشم و یعامتجا یاهتکراشم زا زین و ،لزنم زا جراخ یاهیمرگرس زا ەنومن یارب

 دروم رد ییامنهار و ترواشم بسک یارب .تشاد دهاوخ ەمادا نانچمه لیصحت و راک روما رد یناسر یرای و ددم هلمج زا و ،هنازور یرورض یاهکمک -
 .دیریگب سامت  ۰۱۶-۲۵۹۵۵۲ نفلت ەرامش اب ریذپان بانتجا و یرورض یاهکمک

 

 .دشابیمن هتفه رخآ و رصع تامدخ لماش نیا یلو ،داد دنهاوخ همادا ناشراک هب همانرب قبط هنازور یمومع لقن و لمح تامدخ .۹

 .دنراد تیلاعف رصع ۱۸ تعاس ات هعمج ات هبنشود یاهزور رد اهسیورس نیا و ،دننکیمن راک یرهش سوبوتا یاهسیورس هبنشکی و هبنش یاهزور -

 

 سامت ۰۴۰۶۸۰۳۱۲۰ نفلت هرامش اب دناوتیم ،زاین تروص رد .دوب دهاوخ هتسب نایرتشم یور هب ،یمک یرادرهش نامتخاس ،هناریگشیپ تامادقا رطاخ هب .۱۰
 .دییامنب حرطم یرتشم تامدخ عجرم اب ار دوخ یاهزاین و هتفرگ

 

 .دنراد لماک زکرمت ،ەقطنم حطس رد بآ و شیامرگ ،قرب نیمات زا تبقارم یور رب یمک ەقطنم قرب و بآ یاهتکرش  .۱۱

 

 .دنوش یم زور هب تلود تئیه و ەقطنم تیریدم تئیه تامیمصت و طیارش هب هجوت اب اه لمعلاروتسد

 

 نلیو اککوی :لک ریدم
 یمک یرادرهش
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