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 22 /1337/10هَضخ زٍلتي هؼاهالت زض هساذلِ هٌغ لاًَى شوَل ػسم اػالم فطم

 پيشٌْاز) .....................................................شطكت ضسوي ٍ هجاظ ًوايٌسُ شيل كٌٌسگاى اهضاء / كٌٌسُ اهضاء

 تسيٌَسيلِ، تاييس( ...................................................................................... هٌالظِ تطاي زٌّسُ

 ٍ هؼاهالت زض زٍلت كاضهٌساى هساذلِ هٌغ لاًَى زض هصكَض هوٌَػيت هشوَل فَق شطكت كِ ًوايس هي

 زستگاُ تطسس اثثات تِ هَضَع ايي ذالف چٌاًچِ ٍ تاشس ًوي 1337 هاُ زي هظَب لتي زٍ لطاضزازّاي

 هي تائيس ٍ لثَل ّوچٌيي .ًوايس ضثظ ضا هطتَط ًاهِ ضواًت ٍ لغَ ضا پيشٌْاز كِ زاضز حك گصاض هٌالظِ

 ٍذالف ًوايس اهضاء ضا پيواى ٍ شَز زازُ تشريض فَق هٌالظِ تطًسُ زٌّسُ پيشٌْاز ايي گاُ ّط كِ گطزز

 هشوَل كِ ضا افطازي چٌاًچِ يا تطسس اثثات تِ ( هَلت تاتحَيل ) لطاضزاز هست ذالل ض ز فَق اظْاضات

 آًْا تِ ضا كاض اظ لسوتي ٍيا ًوايس شيٌفغ ٍ لطاضزازسْين ايي زض ّستٌس فَق لاًَى هصكَضزض هوٌَػيت

 تؼْسات اًجام ًاهِ ضواًت ٍ فسد ضا لطاضزاز كِ زاشت ذَاّس حك . گصاض هٌالظِ زستگاُ كٌس هحَل

 پيشٌْاز ايي اهَال اظ ضا كاض اجطاي تاذيط ٍ لطاضزاز فسد اثط زض ٍاضزُ ذساضات ٍ ضثظ ضا پيواًكاض

 تشريض ٍاضزُ تا ذساضت هيعاى تؼييي ًوايس اذص (.................................................شطكت) زٌّسُ

 هسيطاى لطاضزاز اجطاي زضحيي چٌاًچِ شَز هي هتؼْس زٌّسُ پيشٌْاز ايي تاشس هي گصاض هٌالظِ زستگاُ

 اظ تيش يا 5 زاضاي كِ شطكت شطكاء اظ ّطيك يا شطكت كٌٌسگاى ازاضُ يا ٍ كٌٌسگاى ًظاضت تاظضساى ٍ يا

 سطهايِ يا سْام هجوَع كِ شطكت شطكاء چٌسًفطاظ چٌاًچِ يا ٍ تاشٌس هٌافغ شطكت يا سطهايِ يا سْام 5%

 گيطًس لطاض فَق لاًَى اٍل زضتٌس هصكَض اشراص جعءاست  % 20 اظ تيش يا 20 زضشطكت آًْا هٌافغ يا

 يا هؼاًٍت يا ٍظاضت سوت تِ شطكت ٍ سْاهساضاى تاظضساى ٍ هسيطاى الطتاي اظ يك ّط چٌاًچِ ًيع ٍ

 زض هَاضزي چٌيي زض. تطساًس اعالع تِ فَضا ضا هطاتة تطسس زٍلتي ساظهاًْاي زض ضياست يا ٍ هسيطيت

فسد  حك گصاض هٌالظِ زستگاُ ز تشَ هساذلِ هٌغ لاًَى هشوَل ( زٌّسُ پيشٌْاز) شطكت ايي طَضتيكِ

 تٌْا ًِ ًطساًس اعالع تِ تالفاطلِ ضا فَق هطاتة زٌّسُ پيشٌْاز ايي چٌاًچِ ٍ زاشت ذَاّس ضا پيواى

 ذساضات ٍ ضثظ ًيع ضا لطاضزاز تِ هطتَط ًاهِ ضواًت تلكِ ًوايس فسد ضا زاضز لطاضزاز حك گصاض هٌالظِ

 زٌّسُ پيشٌْاز اهَال اظ ذَز تشريض تِ كاض ضا  تٌا اجطاي زض تاذيط يا ٍ لطاضزاز فسد اظ ًاشي

 . ًوايس ٍطَل(پيواًكاض)

 كاهل آگاّي فَق لاًَى زض هترلفيي تٌثيْات ٍ هجاظاتْا تط كِ زاضز هي اػالم زٌّسُ پيشٌْاز ايي"هضافا

 .تاشس هي هطتَعِ هجاظاتْاي هستحك طَضت ترلف زض ٍ زاضز
 

 .........................................................:هجاظ  اهضاء زاضًسگاى ذاًَازگي ًام ٍ ًام
 

 ............................................................................. : شطكهْط  هجاظٍ اهضاء هحل


