
هسلجتروص عوضوم :

هتیمک ياضعا  بایغ  روضح و  تسیل  مامضنا  هب  یکشزپ  هدکشناد  تسایر  رتفد  رد  تعاس 12 خیرات 98/10/16  رد  یسرد  يزیر  همانرب  هتیمک  هسلج  نیمهدزای 

: دیدرگ ذاختا  ریز  تامیمصت  رازگرب و  يزیر   همانرب 

ياقآ بانج  یکشزپ  قالخا  هورگ  مرتحم  ریدـم  تقفاوم  تروص  رد  دـیدرگ  ررقم  هتیمک  ءاضعا  قفاوم  رظن  اب  داژن و  يرواد  رتکد  ياقآ  باـنج  داهنـشیپ  قبط  - 1

.ددرگ سیردت  ینیلاب  تامدقم  هرود  ( 4  ) یکشزپ بادآ  سرد  بلاق  رد  رامیب  هارمهو  رامیبو  کشزپ  نیب  یطابترا   ياهتراهم  يدزیا  رتکد 

همانرب هتیمک  ءاضعا  هب  لاسکی )  تدم  هب  هاگشناد  یمومع  یکشزپ  شزومآ  هرود  تیحالص  دییات    ) عوبتم ترازو  یلاسرا  یشخب  رابتعا  ینوریب  یبایزرا  جیاتن  - 2

ثحب یشزومآ  ياه  يزیر  همانرب  يدعب و  ياه  هتیمک  رد  هدکشناد  فعض  طاقن  عفر  تهج  ، دیدرگررقم وددرگ  لاسرا  ینیلابو  هیاپ  ياهورگ  ناریدمو  یسرد  يزیر 

.دریگ تروص  رظن  لدابتو 

یط دیدرگ  ررقم  یسیون  هخـسن  سرد  رد  ( ADR) ییوراد ياهاطخ  ییوراد و  هتـساوخان  ضراوع  اب  ییانـشآ  شزومآ   يا  هسلج  کی  سیردت  صوصخ  رد  - 3

.ددرگ  مالعا  هورگ  نآ  مرتحم  ریدم  تارظن  يژولوکامراف  هورگ  اب  هبتاکم 

هبتاکم یط  دیدرگ  ررقم  یناریا  بط  لوصا  لمکم و  بط  روهـشم  بتاکم  اب  ییانـشآ  دـحاو  رب 2  ینبم  خرومد 6/6/98  هرامش 4522/500/ همان  صوصخ رد  - 4

.ددرگ مالعا  هورگ  نآ  مرتحم  ریدم  تارظن  یتنس  بط  هورگ  اب 

اب دیدرگ  ررقم  ینیلاب  لالدتسا  یکشزپ و  بادآ  يزاجم  ياهورگ  لیکشت  تهج  یکشزپ  ) بادآ  شزوما  ياهدرادناتسا  يارجا  ) 73782 هرمش همان  صوصخ  رد  - 5

هب ینیلاب  لالدتسا  يزاجم  هورگو  يدزیا  کباب  رتکد  ياقآ  بانج  هدهع  هب  یکـشزپ  بادآ  يزاجم  هورگ  لیکـشت  لوئسم  تسویپ  تمرف  قبط  ءاضعا  قفاوم  رظن 

ررقم نینچمه  .دـیآ  لمع  هب  توعد  ناگدربمان  زا  راک  تفرـشیپ  شرازگ  هئارا  تهج  يدـعب  هسلج  ردو  .دوش  ماجنا  مزال  تامادقا  دشاب و  يرونا  اتیب  رتکد  هدهع 

صاخـشا هب  اهورگ  نیا  رد  تیوضع  هب  دنمقالع  دارفا  دریگ و  تروص  ینیلابو  هیاپ  ياهورگ  اب   يا  هبتاـکم  يزاـجم  ياـه  هورگ  نیا  رد  تیوضع  ناوخارف  دـیدرگ 

.دندرگ یفرعم  هدربمان 

ياه یگنهامه  یکشزپ  هدکشناد  EDO دحاو دـیدرگ  ررقم  يژولویب  ورکیم  ینوفع و  سرد  ثحابم  ماغدا  رب  ینبم  يریبع  رتکد  ياقآ  باـنج  داهنـشیپ  قبط  - 6

.دهد ماجنا  ینیلاب  هیاپ و  سورد  يدومع  ماغدا  تهج  ار  مزال 

98-99 مرت لوا  لاسمین  یناحتما  همانرب  رد  و.تفرگ  رارق  تقفاوم  دروم  هتیمک   ءاضعا  ءارا  اب  ازجم  خـیرات  ودرد  نیلپیـسید  یمیـشویب  ناحتما  نامز  رییغت  اـب  - 7

.دیدرگ ارجا 

تهج دوب  هدشن  هدـید  نآ  مولوکیروک  رد  هک  اهنومروه  یمیـشویب  سرد  هب  یلمع  دـحاو  ندش 0/2  هفاضا  رب  ینبم  یمیـشویب  هورگ  مرتحم  ریدم  داهنـشیپ  - 8

.ددرگ لاسرا  هاگشناد  هب  يدعب  تامادقا  يارب  هناخترازو  یسرد  يزیر  همانرب  هتیمک  رد  ندش  حرطم 

   
: هب تشونور   

یملع   تأیه  ياضعا  هیاپ  عیفرت  همانراک  رد  جرد  تهج  دیتاسا  هیاپ  عیفرت  یشزومآ و  همانراک  سانشراک  ینامحر  بنیز  مناخ  راکرس 

یتمارک یلع  رتکد 

یمومع یکشزپ  شزومآ  نواعم 
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