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 جطیبى ٍالعِذالصِ 

یىی اظ هسبفطیي بٌبم  هَظفیي اهٌیتی هیساى َّائی هَالًب هحوس بلری زض اثٌبی چه ٍوٌتطٍل هسبفطیي وِ عبظم وطَض ٌّس بَزًس  ببالی 18/10/1397هالحظِ اٍضاق تحمیك ٍفیصلِ  ّبی هحبون تحتبًی چٌیي بط هیأیس وِ بتبضید  اظ

(گطام هَاز هرسض تحت ًبم ّیطٍئیي 260صَف ضا بِ زلت شضیعِ هبضیي اوسطی ٍسگْبی تعلیوی هَضز تالضی لطاض هیسٌّس وِ زض ًتیجِ اظ یه بیه آى همساض )یىِ بب ذَز سِ عسز بیه زاضتِ هطىَن هیگطزًس ٍبیه ّبی هَ م

( زٍسیِ زض ًتیجِ آظهبیص اظ تىِ ّبی هصوَض 22بِ هطوع اضسبل ضسُ ٍبطٍیت ٍضق ) بسست آهسُ ٍاسبهی م ى ًبم زض پیًَس بِ لضیِ گطفتبض ٍتحت ًظبضت لطاض هیگیطز ٍ بعساَ تىِ ّبی وِ زض بیه هصوَض بَزُ ًیع جْت تست

وبى سین سبضی (گطام ّیطٍئیي تثبیت گطزیسُ است اسبهی م ى زض جطیبى تحمیك بیبى زاضتِ وِ بٌسُ زض وببل ز965ٍ(گطام هَاز هرسض ًَع ّیطٍئیي زضیبفت هیگطزز وِ هجوَع هَاز بسست آهسُ بِ ٍظى ذبلص همساض )705همساض)

زاذل هَتط ف ز ًبم بَز بب سپطی ضسى زٍ ضٍظ بِ هعاض ضطیف بِ هیساى َّائی آهسم تب بِ  زاضم اهَال زٍوبى ضا بعضی ٍلت اظ وطَض ٌّسٍستبى ذطیسضای هیٌوَزم ایي ببض بربطط سفط بِ ٌّس چٌس ضٍظ لبل هعاض ضطیف آهسم بیه ّبین زض

اعتطاف زاضز ٍهَاز هرسض ًیع ببلفعل اظ ًعزش ذل بیه ام هَاز هرسض زض یبفت ٍببظزاضت گطزیسُ ام، ّیئت تحمیك بعس اظ اووبل تحمیمبت بِ هسؤلیت هتْن هصوَض بط هبٌبء ایٌىِ بجطم ذَز ٌّس سفط ًوبین وِ زض هیساى َّائی اظ زا

 بسست آهسُ.

ًص حىن هحىوِ 

 ابتسائیِ 

( وَز جعا بوست ّطت سبل حبس تٌفیصی 302( هبزُ)1( فمطُ )4ء )(گطام هَاز هرسض اظ ًَع ّیطٍئیي ٍفك جع965ذَیص اسبهی م ى ٍلس ا ى ضا زضلضیِ لبچبق همساض )6/12/1397(هَضخ 184) هحىوِ ابتسائیِ بلد شضیعِ فیصلِ ًوبط

 ًبم ضا وِ ضوبضُ تیلفَى ٍهطرصبت آى اظ ططف هتْن اضائِ گطزیسُ لببل تعمیب عسلی زاًستِ اًس.اعتببض اظتبضید گطفتبضی هحىَم بِ جعا ًوَزُ ٍبِ هصبزضُ هَاز هرسض بسست آهسُ ًیع اصساض حىن وطزُ است ٍّىصا اسبهی ف ز 

ًص حىن هحىوِ 

 استیٌبف
 هصوَض اصساض حىن هیٌوبیس.ذَیص فیصلِ ذط ًوبط فَق هحىوِ ابتسائیِ ضا لبًًَی زاًستِ استیٌبفبَ بِ تبئیس فیصلِ هحىوِ  12/1/1398( هَضخ 7هحىوِ استیٌبف ٍالیت بلد شضیعِ فیصلِ ضوبضُ)

ذالصِ زالیل اعتطاض 

 حبضًَال
 هبٌی بط ایٌىِ هَاز هصوَض حس اوثط بَزُ ًسبت ذفت هجبظات فطجبم ذَاُ گطزیسُ.حبضًَالی 

 ٍاضظیببی  تحلیل

 لضبئی هستطبضاى
 فیصلِ هحىوِ  استیٌبف هستسل، لبًًَی ٍعبزالًِ اصساض یبفتِ لببل تبئیس است.

 استتائید  ًص لطاض

     (                              هحل اهضبء آهط بب صالحیت )12/11/1398تبضید  
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