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بسمه تعالی

اطالعیه رد خصوص نحوه اعالم شرایط رعهض ردرینگ داخلی اتبلوی ربق بازار فیسیکی بورش ارنژی اریان

ث ٝاؼالق وّی ٝوبضٌعاضاٖ ٔ ٚطتطیبٖ ٔحتطْ ٔیضسب٘س پیطٕٞ ٚبٍٙٞیٞبی ا٘جبْ پصیطفت ٝجٟت تبٔیٗ ثطق
ٔصطفوٙٙسٌبٖ ثعضي ثبالی پٙج ٍٔبٚات اظ ؼطیك ثٛضس ا٘طغی ایطاٖ  ٚثب تٛج ٝث ٝزض پیص ثٛزٖ ٔمبٔالت
ٔصوٛض زض ثبظاض فیعیىی ثٛضس ا٘طغی ایطاٖ ،ضطایػ لٕٔٛی ٔمبٔالت ٔصطفوٙٙسٌبٖ ٔصوٛض زض ضی ًٙزاذّی
تبثّٛی ثطق ثبظاض فیعیىی ث ٝضطح ٔٙسضج زض پیٛست  1ایٗ اؼاللیٔ ٝیثبضس.
الظْ ث ٝشوط است لال ٜٚثط ضطایػ لٕٔٛی ٔٙسضج زض پیٛست ضٕبض 1 ٜو ٝزض وّی ٝلطظٞٝبی ثبظاض فیعیىی
ثطای ذطیساضاٖ  ٚفطٚضٙسٌبٖ الظْ االتجبق است ،ثبیستی زض سفبضشٞبی فطٚش ،ضطایػ ذبظ ٔطتجػ ثب ٞط
لطظ ٝاظ لجیُ ٔٛاضز شیُ ٘یع حست ٔٛضز تٛسػ وبضٌعاض لطظٝوٙٙس ٜث ٝصٛضت ضفبف زض سفبضش فطٚش
تصطیح ٌطزز.
 ضٚاَ ازاضیٔ ،ساضن ٔ ٚستٙسات ٔٛضز ٘یبظی و ٝذطیساض  ٚوبضٌعاض ذطیساض ثبیس پس اظ ٔمبّٔ ٚ ٝپیص اظ
ٔٛلس تسٛی ٝجٟت ؼی فطآیٙس تسٛی ٝزض اذتیبض وبضٌعاض فطٚضٙس ٚ ٜفطٚضٙس ٜلطاض زٙٞس( .زض ٔٛضز
ٔمبٔالت ثب ضٚش تسٛی ٝذبضج اظ پبیبپبی)
ٛ٘ ق ٔ ٚیعاٖ ظٕب٘ت٘بٔٞٝبٚ ،ثبیك  ٚسبیط اٚضاق ثٟبزاضی و ٝذطیساض ثبیستی پس اظ ٔمبّٔ ٚ ٝپیص اظ
ٔٛلس تسٛی ٝجٟت أعبی فطْ تسٛی ٝذبضج اظ پبیبپبی تٛسػ فطٚضٙس ٜزض اذتیبض ٚی لطاض زٞس( .زض
ٔٛضز ٔمبٔالت ثب ضٚش تسٛی ٝذبضج اظ پبیبپبی)
٘ ح ٜٛلطائت ٔصطف ،تٛاِی  ٚصسٚض صٛضتحسبة تٛسػ فطٚضٙس ٜزض زٚض ٜتحٛیُ (زض ٔٛضز ٔمبٔالت
ثب ضٚش تسٛی ٝذبضج اظ پبیبپبی)
٘ حٛٔ ٚ ٜٛالس تسٛی ٝصٛضتحسبةٞبی صبزض ٜتٛسػ فطٚضٙس ٜزض زٚض ٜتحٛیُ (زض ٔٛضز ٔمبٔالت ثب
ضٚش تسٛی ٝذبضج اظ پبیبپبی)
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٘ ح ٜٛالتطاض  ٚحُ اذتالف زض صٛضت ثطٚظ اذتالف ثیٗ ذطیساض  ٚفطٚضٙس ٜزض ٔٛضز ٘ح ٚ ٜٛزلت
ا٘ساظٌٜیطی  ٚصٛضتحسبةٞبی صبزضٜ
 جطائٓ ٔطتجػ ثب تبذیط زض تسٛی ٝصٛضتحسبةٞبی صبزض ٜتٛسػ فطٚضٙس ٜزض زٚض ٜتحٛیُ (زض ٔٛضز
ٔمبٔالت ثب ضٚش تسٛی ٝذبضج اظ پبیبپبی)
٘ ح ٜٛپطزاذت  ٚضٕبض ٜحسبة جٟت ٚاضیع ٔبِیبت اضظش افعٚز ٜثطق ٔصطفی ٔمبّٔ ٝضس ٜزض ظٔبٖ
ضطٚق لطاضزاز  ٚؼی زٚض ٜتحٛیُ
٘ ح ٜٛلُٕ زض صٛضت ا٘فسبخ ٔمبّٔ ٝؼجك ٔمطضات ثٛضس ا٘طغی ایطاٖ
 ضطایػ فسد ٔمبّٔ ٝتٛسػ ؼطفیٗ ٔمبّٔ ٝزض ؼ َٛزٚض ٜتحٛیُ (زض ٔٛضز ٔمبٔالت ثب ضٚش تسٛی ٝذبضج
اظ پبیبپبی)
٘ ح ٜٛلُٕ زض صٛضت ثطٚظ حبزث ٝلٟطی( ٝفٛضس ٔبغٚض)
 سبیط ٔٛاضز حبئع إٞیت زض ذصٛظ ٘ح ٜٛتسٛیٛٔ ،ٝالس تسٛی ،ٝتحٛیُ ... ٚ
وبضٌعاضاٖ ٔ ٚطتطیبٖ ٔحتطْ زض صٛضت ٚجٛز ٞطٌ ٝ٘ٛسٛاَ  ٚاثٟبْ زض ایٗ ظٔیٔ ٝٙیتٛا٘ٙس ثب ضٕبضٜٞبی
 64086216 ٚ 64086301تٕبس حبصُ فطٔبیٙس.

مدرییت عملیات بازار ربق
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بسمه تعالی
"ضطایػ لٕٔٛی ٔمبٔالت زض ضی ًٙزاذّی تبثّٛی ثطق ثبظاض فیعیىی ثٛضس ا٘طغی ایطاٖٚ-یطایص
٘رست"
 .1لطظٞٝبی ضی ًٙزاذّی تبثّٛی ثطق ثبظاض فیعیىی زض چبضچٛة ٔصٛثٞٝبی ضٕبض95/50373/20/100 ٜ
ٔٛضخ ٛٔ 95/15681/20/100 ،95/12/07ضخ ٚ 95/3/1ظیط ٔحتطْ ٘یط/145937 ٚ ٚتٜ 50999
ٔٛضخٞ 94/11/10یئت ٔحتطْ ٚظیطاٖ (پیٛست) ا٘جبْ ٔیپصیط٘س.
 .2ضطوتٞبی تٛظیك ٘یطٚی ثطق جٟت حعٛض زض لطظٔ ،ٝجبظ ث ٝاستفبز ٜاظ ٔجبِغ تبٔیٗ التجبض ضس ٜتٛسػ
ضطوت تٛا٘یط زض حسبةٞبی ٔتصُ ث ٝوس ٔمبٔالتی ذبظ ذٛز ٘جٛز ٚ ٜزض صٛضت تحٛیُ فیعیىی ٘یع
ٔطٕ َٛزضیبفت ٞعی ٝٙتأٔیٗ ٚجٛٔ ٝظٛق ؼطح تبٔیٗ ٔٙبثك ٔبِی ضطوتٞبی تِٛیس  ٚتٛظیك ٘یطٚی ثطق اظ
ؼطیك ثٛضس ا٘طغی ایطاٖ ٕ٘یٌطز٘س.
 .3زض صٛضتیىٚ ٝفك لٛا٘یٗٔ ،مطضات  ٚسبظٚوبضٞبیی وٚ ٝظاضت ٘یط ٚالالْ ذٛاٞس وطز ،ضطوتٞبی
ذطزٜفطٚضی تحٛیٌُیط٘س ٜثطقّٔ ،عْ ث ٝپطزاذت ٞعیٞٝٙبی ٔطثٛؼ ٝثٔ ٝبِه ضجىٔ ٝحُ فمبِیت  ٚسبیط
شی٘فمبٖ ض٘ٛس ،ثبیستی ـطف ّٟٔت ٔمطض ٘سجت ث ٝپطزاذت آٖ ث ٝشیٙفمبٖ الساْ ٕ٘بیٙس.
ٚ .4فك ثٙس ٔ 2صٛث ٝضٕبضٛٔ 95/50373/20/100 ٜضخ ٚ 95/12/07ظیط ٔحتطْ ٘یطٔ ٚجٙی ثط الالْ ضطایػ تأٔیٗ
ثطق ٔتمبظیبٖ ثبالی پٙج ٍٔبٚات اظ ؼطیك ثٛضس  ٚلطاضزازٞبی زٚجب٘جٔ ،ٝتمبظیبٖ جسیس (ٔصطفوٙٙسٌبٖ
جسیس) زض صٛضت تٕبیُ ث ٝذطیس ا٘طغی ثطق اظ ؼطیك ثٛضس ا٘طغی ایطاٖٛٔ ،ـف ٞستٙس پیص اظ ٘رستیٗ
ٔمبّٔ ٝثطق ،اٚضاق ٌٛاٞی ـطفیت ضا ٔتٙبست ثب لسضت لطاضزازی ث ٝضطوت ثطق ٔٙؽمٝای/تٛظیك ٘یطٚی ثطق
ٔحُ استمطاض ذٛز اضائٕ٘ ٝبیٙس.
 .5زض لطاضزازٞبی وطف پطیٕی ،ْٛلیٕت ٔجٙب ثط اسبس ٘طخ تمطفٞٝبی ثطق الالٔی ٚظاضت ٘یط ٚثطای ا٘ٛاق
ٔصطفوٙٙسٌبٖ  ٚثب تٛج ٝثٔ ٝیعاٖ لسضت زضذٛاستی  ٚسبلبت ٔصطف تمییٗ ٔیٌطزز وٛ٘ ٝق زلیك تمطفٝ
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زض اؼاللی ٝلطظ ٝتصطیح ٔیٌطزز .الظْ ث ٝشوط است ثب تٛج ٝثٛ٘ ٝق ایٗ لطاضزاز زض صٛضت تغییط ٘طخ تمطفٝ
ٔتٙبـط تٛسػ ٚظاضت ٘یط ٚزض ؼ َٛزٚض ٜتحٛیُ ،لیٕت ٔجٙب اظ آٖ تبضید ثط اسبس ٘طخ جسیس ٔحبسجٌ ٝطزیسٜ
 ٚصٛضتحسبةٞبی صبزض ٜتٛسػ ٘یطٌٚب ٜاظ تبضید ٔصوٛض ثط اسبس ٘طخ جسیس الٕبَ ٔیٌطزز.
 .6ذطیساض ثبیستی زض ٔمبٔالت ذٛز زض ثٛضس ا٘طغی ایطاٖ (ثبظاض فیعیىی ٔ ٚطتم )ٝسمف تحٛیُ الالٔی تٛسػ
ضطوت ٔسیطیت ضجى ٝثطق ایطاٖ ثٙٔ ٝفٛض ا٘جبْ ٔمبٔالت زض ثبظاض ثطق ثٛضس ا٘طغی ایطاٖ و ٝوٛچىتط یب
ٔمبزَ ٔیعاٖ لسضت لطاضزازی ٚی ٔیثبضس ضا ضلبیت ٕ٘بیس .زض صٛضتی ؤ ٝجٕٛق ذطیسٞبی ذطیساض زض
ظٔبٖ تحٛیُ زض وّیٕ٘ ٝبزٞبی ثبظاض فیعیىی ٔ ٚطتم ٝثٛضس  ٚلطاضزازٞبی زٚجب٘ج ٝذبضج اظ ثٛضس زض یه
زٚض ٜثیطتط اظ لسضت لطاضزازی ٚی ثبضس ٔسئِٛیت پیٍیطیٞب  ٚا٘جبْ ٕٞبٍٙٞیٞبی الظْ جٟت تحٛیُ ٚ
تسٛی ٝفیعیىی ٔبظاز ثطق ذطیساضی ضس ٜثط لٟس ٜذطیساض ٔیثبضس  ٚفطٚضٙسٌبٖ ثطق  ٚثٛضس ا٘طغی ایطاٖ
ٔسئِٛیتی زض ایٗ ظٔی٘ ٝٙرٛاٙٞس زاضت.
 .7ذطیساض ٔٛـف ثٚ ٝاضیع ٔجّغ پیصپطزاذت پیص اظ ظٔبٖ ضطٚق لطظ ٚ ٝزض ظٔبٖ ٔمطض ثط اسبس سبظٚوبضٞبی
الالٔی ثٛضس ا٘طغی ایطاٖ ٔ ٚمبزَ ٔمساض تمییٗ ضس ٜزض اؼاللی ٝلطظٔ ٝیثبضس.
ٚ .8فك ثٙس ٔ 3صٛث ٝضٕبضٛٔ 95/50373/20/100 ٜضخ ٚ 95/12/07ظیط ٔحتطْ ٘یط ،ٚذطیساض زض ظٔبٖ تحٛیُ
ثبیستی ٞعی ٝٙتطا٘عیت ضا ٔؽبثك ثب تمطفٔ ٝصٛة ضٛضای التصبز ثٔ ٝبِه ضجى( ٝثطق ٔٙؽمٝای/تٛظیك ٘یطٚی
ثطق) پطزاذت ٕ٘بیس ،و ٝایٗ ٔجّغ زض صٛضتحسبة صبزض ٜتٛسػ ٔبِه ضجى ٝاظ ذطیساض اذص ٔیٌطزز.
ضبیبٖ شوط است ایٗ ٞعی ،ٝٙصطفٙفط اظ ٔیعاٖ استفبز ٜاظ ـطفیت تطا٘عیت ،جٟت جبثجبیی اظ ٘مؽٔ ٝطجك
ضجى ٝتب ٔجبزی ٔصطف ٔطتطن پطزاذت ٔیٌطزز .زض ظٕٗ ٕٔىٗ است ٞعی ٝٙتطا٘عیت زض ؼ َٛزٚض ٜتحٛیُ
ثب تصٛیت ضٛضای التصبز تغییط ٕ٘بیس.
 .9ذطیساضاٖ ّٔعْ ث ٝپطزاذت ٔبِیبت ثط اضظش افعٚز ٜزض ظٔبٖ ضطٚق یب ؼی زٚض ٜتحٛیُ ٔیثبضٙس (ٔبِیبت ثط
اضظش افعٚزٔ ٜؽبثك لٛا٘یٗ ٔبِیبتی سٛٙاتی زض ؼ َٛزٚض ٜتحٛیُ ِحبؾ ذٛاٞس ضس)٘ .ح ٚ ٜٛزٚض ٜپطزاذت
ٔجّغ ٔصوٛض ثط اسبس ٔٛاضز ٔٙسضج زض اؼاللی ٝلطظٔ ٝیثبضس.
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 .10زض لجط صبزض ٜتٛسػ ٔبِه ضجى( ٝثطق ٔٙؽمٝای/ضطوت تٛظیك) ثطای ذطیساضٔ ،مبزَ تٛاٖ  ٚا٘طغی ثطلی وٝ
ٔطتطن اظ فطٚضٙس ٜاظ ؼطیك ثٛضس ا٘طغی ایطاٖ تبٔیٗ ٕ٘ٛز ٜاست ث ٝتطتیت اظ ٔمساض زیٕب٘س (تٛاٖ)  ٚا٘طغی
زض صٛضتحسبة صبزض ٜتٛسػ ٔبِه ضجى ٝثطای ذطیساض وسط ٔیٌطزز .سبیط ٞعیٞٝٙبی ٔطتجػ ثب تبٔیٗ ثطق
اظ لجیُ آثٕ٘ٛبٖ ،لٛاضض ،تجبٚظ اظ لسضت لطاضزازیٞ ،عیٞٝٙبی تٛاٖ ضاوتیٕٞ ... ٚ ٛچٙبٖ ثطای وُ ٔصطف
ثطق ذطیساض و ٝتٛسػ وٙتٛض زض ؼ َٛزٚض ٜا٘ساظٌٜیطی ضس ٜاست تٛسػ ٔبِه ضجى ٝزض لجٛض صبزض ٜاظ
ٔطتطن زضیبفت ٔیضٛز.
 .11ذطیساض ثبیستی زض ٞط سبلت اظ زٚض ٜتحٛیُٔ ،مبزَ ٔمساض تٛاٖ ذطیساضی ضس ٜزض آٖ سبلت ضا ٔصطف
ٕ٘بیس .ثب تٛج ٝث ٝایٙى ٝصطفٙفط اظ ٔصطف ذطیساض ،فطٚضٙسٔ ٜتمٟس ث ٝتعضیك ثطق ٔمبّٔ ٝضس ٜزض زٚضٜ
تحٛیُ ٔی ثبضسِ ،صا ٔسئِٛیت لسْ ٔصطف ثطق تٛسػ ذطیساض زض ؼ َٛزٚض ٜتحٛیُ ثط لٟس ٜذطیساض ثٛزٚ ٜ
تمٟس فطٚضٙس ٜزض ایٗ اضتجبغ ایفبء ضس ٜتّمی ٔیٌطزز.
 .12آٖ ثرص اظ ٘یبظ ٔصطف ثطق ذطیساض و ٝاظ ؼطیك ثبظاض ثطق ثٛضس ا٘طغی ایطاٖ ذطیساضی ٍ٘طزیس ٜاست،
وٕبوبٖ تٛسػ ٔبِه ضجى( ٝضطوت ثطق ٔٙؽم ٝای/تٛظیك) ٔطثٛؼ ٝتبٔیٗ ٌطزیس ٚ ٜلیٕت آٖ تبثك ٔصٛثٝ
ضٕبضٛٔ 95/50373/20/100 ٜضخ ٚ 95/12/07ظیط ٔحتطْ ٘یط ٚ ٚسبیط لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ٔٛجٛز زض ایٗ ظٔیٝٙ
ٔیثبضس.
 .13ضطٚق  ٚپبیبٖ ؼ َٛزٚض ٜسبلبت وٓثبضیٔ ،یبٖثبضی  ٚاٚج ثبض زض لطظٞٝبی ثبظاض فیعیىی ٔ ٚطتم ٝثٛضس
ا٘طغی ایطاٖ ؼجك الالْ ضطوت ٔسیطیت ضجى ٝثطق ایطاٖ زض ضجى ٝسطاسطی ثطق وطٛض ٔیثبضس ؤٕ ٝىٗ
است ثب ؼ َٛزٚض ٚ ٜضطٚق  ٚپبیبٖ زٚضٜٞبی ٔصطف تمییٗ ضسٔ ٜصوٛض زض ضطوت ثطق ٔٙؽمٝای/تٛظیك وٝ
ذطیساض زض آٖ ٚالك استٙٔ ،ؽجك ٘جبضسِ .صا ٔسئِٛیت ثطضسی ِ ٚحبؾ وطزٖ ٔٛظٛق ٔصوٛض زض ذطیسٞبی ثطق
اظ ؼطیك ثٛضس ا٘طغی ایطاٖ ثط لٟس ٜذطیساض ٔیثبضس.
 .14ذطیساض زض ظٔبٖ تحٛیُ فیعیىی ٔٛـف است زض صٛضت ِع ٚ ْٚثط اسبس الالْ  ٚزضذٛاست ٚظاضت ٘یط،ٚ
٘سجت ث ٝتغییط  ٚتجٟیع زستٍبٜٞبی ا٘ساظٌٜیطی ذٛز یب ا٘جبْ تغییطات  ٚتٙفیٕبت ثط ضٚی تجٟیعات
ا٘ساظٌٜیطی ذٛز ٚفك ٔمطضات ٚظاضت ٘یط ٚالساْ ٕ٘بیس.

تاریخ 69/30/22 :
پیوست :دارد

 .15زض صٛضت ذبتٕ ٝلطاضزاز ذطیساض زض ثٛضس ا٘طغی ایطاٖ ،ضطوت ثطق ٔٙؽمٝای/تٛظیك ٘یطٚی ثطق ٔتمٟس ثٝ
تبٔیٗ ثطق ذطیساض ثٛز٘ ٚ ٜیع ٔتمٟس ث ٝتبٔیٗ لسضت ٔ ٚصطف ٔبظاز ٔطتطن ٘سجت ثٔ ٝمساض ا٘طغی ذطیساضی
ضس ٜاظ ؼطیك ثٛضس ا٘طغی ایطاٖ ٔیثبضس .الظْ ث ٝشوط است ٔجٙبی ٔحبسج ٝلیٕت ٔمساض ٔصوٛض ثطای
ٔطتطویٗ ٔٛجٛز ثط اسبس ٘طخ تمطفٞٝبی ٔطثٛؼ ٚ ٝثطای ٔطتطویٗ جسیس ثط اسبس لیٕت ثبظاض ثطق ضطوت
ٔسیطیت ضجى ٝایطاٖ ٔیثبضس.
 .16تمٟس ٘یطٌٚب ٜزض ایٗ لطاضزازٔ ،طثٛغ ث ٝتعضیك ثطقٔ ،مبزَ ٔمساض ٔمبّٔ ٝضس ٜزض زٚض ٜتحٛیُ ث٘ ٝمؽٔ ٝطجك
زاز  ٚستس زض ضجى ٝسطاسطی (ٞبة) ٔیثبضس  ٚاٌط ثٞ ٝط لّتی اظ لجیُ جٌّٛیطی اظ افت فطوب٘س یب ِٚتبغ ٚ
یب ٕٔب٘مت اظ تجبٚظ ثبض ذؽٛغ  ٚپستٞبی ثطق اظ ٔیعاٖ ٔجبظ  ٚزض ٘تیج ٝحفؿ پبیبیی ،پبیساضی ٚ
جٌّٛیطی اظ آسیت ث ٝتبسیسبت ،لسضت ٔطتطن ثب الالْ ٔطوع زیسپبچی ًٙث ٝؼٛض ٔٛلت ٔحسٚز  ٚیب لؽك
ٌطزز ،تمٟس ٘یطٌٚب ٜایفب ضس ٜتّمی ٌطزیس٘ ٚ ٜیطٌٚبٞ ٜیچ ٌٔ ٝ٘ٛسئِٛیتی زض ایٗ ذصٛظ ٘ساضز .ثسیٟی است
زض ایٗ ضطایػٚ ،فك ٔمطضات جبضی ٚظاضت ٘یط ٚزض ذصٛظ اذتالَ زض ضجىٞٝبی سطاسطی ثطق وطٛض لُٕ
ذٛاٞس ضس.
 .17اٌط ثٞ ٝط زِیّی (لصٛضاً یب تمصیطاً) ٘یطٌٚبٜٞبی پصیطش ضس ٜزض ثٛضس ا٘طغی ایطاٖ أىبٖ تِٛیس ثطق تمٟس
ضس ٜزض ٔمبٔالت ثبظاض فیعیىی ٔ ٚطتم ٝثٛضس ا٘طغی ایطاٖ ضا زض زٚض ٜتحٛیُ ٘ساضت ٝثبضٙس (٘ىٕ٘ َٛبیٙس)،
تبٔیٗ ثطق ذطیساضی ضس ٜزض ثٛضس ا٘طغی ایطاٖ ٚفك سبظٚوبض ثبظاض لٕسٜفطٚضی ثطق وطٛض تٛسػ ضطوت
ٔسیطیت ضجى ٝثطق ایطاٖ تمٟس ٌطزیس ٚ ٜذطیساضاٖ لبثّیت زضیبفت ثطق ٔٛضز ٔمبّٔ ٝضا زض ٔٛلس ٔمطض ذٛاٙٞس
زاضت.
ٚ .18فك ثٙس ٔ 8صٛث ٝضٕبضٛٔ 95/50373/20/100 ٜضخ ٚ 95/12/07ظیط ٔحتطْ ٘یط ٚتب ظٔب٘ی وٞ ٝعی ٝٙسٛذت
ٔصطفی ٘یطٌٚبٞی وطٛض تٛسػ ضطوت تٛا٘یط تسٛیٔ ٝیٌطزز ،فطٚضٙسٛٔ ٜـف استٞ ،عی ٝٙسٛذت ٔصطفی
ضا ٔتٙبست ثب حجٓ ٔصطف  ٚلیٕت سٛذت ٘یطٌٚبٞی زض چبضچٛة ٔمطضات ثبظاض ثطق ایطاٖ ثب ضطوت تٛا٘یط
تسٛیٕ٘ ٝبیس.

تاریخ 69/30/22 :
پیوست :دارد

 ٕٝٞ .19ذطیساضاٖ  ٚفطٚضٙسٌبٖ ّٔعْ ث ٝضلبیت ضطایػ لٕٔٛی ٔمبٔالت ثطق زض ضی ًٙزاذّی تبثّٛی ثطق ثبظاض
فیعیىی ثٛضس ا٘طغی ایطاٖ ٔیثبضٙس  ٚایٗ ضطایػ لٕٔٛی جعء الیٙفه اؼاللیٞٝبی لطظ ٝزض ضی ًٙزاذّی
تبثّٛی ثطق ثبظاض فیعیىی ٔیثبضس.
 .20ذطیساض  ٚفطٚضٙس ٜثب اؼالق وبُٔ اظ ضطایػ لٕٔٛی (ایٗ سٙس)  ٚضطایػ اذتصبصی و ٝزض اؼاللی ٝلطظ ٝلیس
ٔیٌطزز٘ ،سجت ث ٝا٘جبْ ٔمبّٔ ٝزض ثٛضس ا٘طغی ایطاٖ ٔجبزضت ٔیٕ٘بیٙس.

تاریخ 69/30/22 :
پیوست :دارد

پیٛست:
ٔصٛث ٝضٕبضٛٔ 95/50373/20/100 ٜضخ ٚ 95/12/07ظیط ٔحتطْ ٘یطٚ

تاریخ 69/30/22 :
پیوست :دارد

تاریخ 69/30/22 :
پیوست :دارد

ٔصٛث ٝضٕبضٛٔ 95/15681/20/100 ٜضخ ٚ 95/3/1ظیط ٔحتطْ ٘یط:ٚ

تاریخ 69/30/22 :
پیوست :دارد

تاریخ 69/30/22 :
پیوست :دارد

ٔصٛث ٝضٕبض/145937 ٜتٛٔ ٜ 50999ضخٞ 94/11/10یبت ٔحتطْ ٚظیطاٖ:

