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خالصه جریان
واقعه :
ذالصَ زالیل
ّ هطبلجَ
څبضًْال

ؼتطٍ هحکوَ جوِْضی اؼالهی افغبًؽتبى
ضیبؼت هحکوَ اؼتیٌبف ّالیت کٌسظ
ضیبؼت هحکوَ اثتسائیَ ـِطی
ضیبؼت زیْاى جعاء
فبضهت ًفط احکبم ًِبئی هحبکن اثتسائیَ زض لضبیبی جعائی
ـوبضٍ ()59

اسم

تخلص

وظیفه

ثَ اؼبغ اطالػیَ (ى ُـ) ّلس (م م ) ازػبی غصت یک ؼیت هجبیل ذْیؿ ضا ػلیَ (ف ز) ّلس ( ع ة ) ًوْزٍ کَ څبضًْال هْظف ثَ زالیل شیل الصکط جطم هْصْف ضا ثبثت زاًؽتَ.
 -1اػتطاف هتِن هصکْض هجٌی ثط ایٌکَ هْصْف هجبیل ( ى ُـ) هتضطض ضا ؼطلت ًوْزٍ .
 -2ازػبی هسػی حك الؼجس هجٌی ثط ایٌکَ هتِن هصکْض هجبیل هْصْف ضا زض حیي توبغ اظ زؼت اؾ گطفتَ ّ اظ هحل ضّیساز فطاض ًوْزٍ اؼت  .اثطاء هتضطض لضیَ ثطای ًبهجطزٍ زال
ثطالعاهیت ّی ضا هیٌوبیس ّ زض اذیط څبضًْال طجك ُسایت ثٌس( )2هبزٍ ( )712کْز جعا هطبلجَ هجبظات ًوْزٍ ( اصل صْضت زػْی ضن زّؼیَ هیجبـس).

ذالصَ زفغ
هتِن ّ یب
ّکیل هسافغ

هْکلن چٌیي ثیبى هیساضز هست ؼَ یب چِبض هبٍ هیفْز کَ زض هطثْطبت ضیبؼت هحتطم اهٌیت هلی ایفبی ّظیفَ هیٌوبین الجتَ اظ ططف ـت صجح آى زض ذبًَ ثْزم آهط حْظٍ زّم اظ ًعزم ًبم چٌس ًفط
ضا پطؼیس ثطایؿ گفتن ًوی ـٌبؼن زض هْتط ضًجط هطا اًساذت زض ًظبضت ذبًَ ثطز یک ًفط زض آًجب آهس ازػبی ؼطلت هجبیل ذْز ضا ػلیَ هي ًوْز کَ زض پیًْس ثَ لضیَ تحت تؼمیت ػسلی لطاض
گطفتن ّکیل هسافغ توبهب اتِبهبت ّاضزٍ ضا ػلیَ هْکل اؾ ضز ًوْزٍ.

ذالصَ
اؼتسالل ُیئبت
لضبئی

طجك هالحظَ ضّحیَ اّضاق اتِبم ّاضزٍ ػلیَ هتِن هصکْض ثَ شکط زالیل شیل الصکط کؽت العاهیت هیٌوبیس.
 -1اػتطاف هتِن هصکْض هجٌی ثط ایٌکَ هْصْف هجبیل (ى ُـ) هتضطض ضا غصت ًوْزٍ.
 -2ازػبی هسػی حك الؼجس هجٌی ثط ایٌکَ هتِن هصکْض هجبیل هْصْف ضا زض حیي توبغ اظ زؼت اؾ گطفتَ ّ اظ هحل ضّیساز لضیَ فطاض ًوْزٍ اؼت .اثطاء هتضطض لضیَ ثطای ًبهجطزٍ زال
ثطالعاهیت ّی ضا هیٌوبیس.

ًص حکن

هب ُیئبت لضبئی زیْاى جعاء ضیبؼت هحکوَ اثتسائیَ ـِطی هطکع کٌسظ زض جلؽَ لضبئی ػلٌی هٌؼمسٍ تبضیری  1399/6/33ذْز ُب زض حبل حضْض زاـت ططفیي لضیَ ثَ اتفبق آضاء تْ( ف ز) ّلس (
ع ض ) ضا زض لضیَ غصت یک ؼیت هجبیل ( ى ُـ) ّلس ( م م ) هلعم زاًؽتَ طجك ثٌس( )2هبزٍ ( )712کْز جعاء اظ اثتسا ایبم ًظبضت ّ تْلیفی تبضیری  1399/5/21ثوست ـؿ هبٍ حجػ تٌفیصی
هحکْم ثَ هجبظات ًوْزین.

ؼجت لطؼیت
حکن هحکوَ
اثتسائیَ

فیصلَ زیْاى جعا ثبالثط فیصلَ ( )49هْضخ  1399/8/7زیْاى جعا اؼتیٌبف کٌسظ هجٌی ثط هحکْهیت هتِن ثوست ـؿ هبٍ حجػ تٌفیصی تبئیس گطزیسٍ اظ اثط لٌبػت څبضًْال هْظف جعای ػوْهی
ّهحکْم ػلیَ کؽت لطؼی گطزیسٍ اؼت.

ًْت :جلؽَ لضبئی تحت ضیبؼت هحکوَ اثتسائیَ ـِطی ّ زّ تي اظ اػضبی لضبئی ضیبؼت زیْاى جعاء هحکوَ اثتسائیَ ـِطی کٌسظ فیصلَ گطزیس.
تبضید1399/ 9 / 33

هحل اهضبء آهط ثب صالحیت

