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عضو خدمتی

ثَ هالحظَ اؼٌبز ّ هساضک اثجبتیَ جطهی ّ صْضت زػْی څبضًْال هْظف چٌیي ثط هی آیس کَ اؼبهی ( ع ض) ّلس ( م ى ) اظ تبضید  24:7/2/23الی  24:8/4/7جوؼبً هست یک
خالصه جریان ؼبل ّ یک هبٍ ّ ثیؽت چِبض ضّظ غیبثت ّ ظیفْی ذْز اػتطاف ًوْزٍ ّ لطاض اهطیَ ـوبضٍ ( )2333هْضخ ّ 24:8/4/7ظاضت اهْض زاذلَ ثَ حیث لْهبًساى تْلی ؼْم لطؼَ اهي ػبهَ
واقعه:
ق ظّى آؼوبئی تمطض حبصل ًوْزٍ اؼت.
ذالصَ زالیل
ّ هطبلجَ
څبضًْال

-2اػتطاف صطیح زُّن څبضى ( ع ض ) ّلس (م ى ) هجٌی ثط ایبم غیبثت ّ ظیفْی هْصْف  -3 .تبئیسی غیبثت ّظیفْی ذْز ؼطاًَ هْصْف اظ جبًت ـؼجبت شیطثط ق اّالیت پکتیب -4
تبئیسی غیبثت ّظیفْی ذْز ؼطاًَ  -5هصکْض زض اهطیَ تمطضی هجسز اؾ اظ جبًت پیژًتْى ّظاضت اهْض زاذلَ .ثٌبءً اظ ضئیػ صبحت زیْاى ًظبهی ّ ُئیت لضبئی ضیبؼت هحکوَ ـِطی ّالیت
پکتیب احتطاهبً تمبضب ثَ ػول هی آیس .تب حؽت ُسایت هْازات حکن فمطٍ ( )3هبزٍ( )21ضویوَ ـوبضٍ یک کْز جعا هتِن هصکْض ضا هحکْم ثَ هجبظات فطهبئیس تب پٌس ثطای ذْزؾ ّ ػجطت ثَ
زیگطاى گطزز.

ذالصَ زفغ
هتِن ّ یب
ّکیل هسافغ

ثطای هتِن هصکْض حمْق اؼبؼی هٌسضج هبزٍ ( )42ق .ا ّ فمطات ( )9-8هبزٍ ( )8ق  .اجطاآت جعائی تْضیح ّ تفِین گطزیس پػ اظ تفِین حمْق اؼبؼی هتِن زض ضاثطَ ثَ زػْی
څبضًْال اظ ّی شضیؼَ اؼتؼالم هْضخ  24::/5/36اؼتجْاة ثَ ػول آهس کَ زض جْاة چٌیي تحطیط ًوْزٍ ( زاچی پَ کْض کی هی هطیضی لطلَ هْضهی هطیضَ ٍّ پَ کْض کی هی
کْم ؼط پطؼت ًَ زضلْزٍ ًْ ز زغَ هفکالتْ پَ اؼبغ ّظیفی تَ حبضط ًَ ـْم اّ هٌفک زّظیفی څرَ ـْم زاچی ظٍ زاکبزهی پْلیػ لیؽبًػ ین ذپلَ زفبع پرپلَ کْم اّ ّ کیل
هسافغ ًیْلْ تَ ضطّضت ًَ لطم) ّ زض جلؽَ لضبئی ثَ حضْض زاـت ططفیي لضیَ چٌیي اظِبض ًوْزٍ ( زاچی پَ کْضکی هی هطیضی لطلَ هْضهی هطیضَ ٍّ پَ کْضکی هی کْم
ؼطپطؼت ًَ زضلْزٍ ًْ ز زغَ هفکالتْ پَ اؼبغ ّظیفی تَ حبضط ًَ ـْم اّ هٌفک زّظیفی څرَ ـْم).

ثَ هالحظَ اّضاق زّؼیَ ،صْضت زػْی څبضًْال هْظف ػلیَ هتِن هصکْض ّاػتطاف زض جلؽَ لضبئی ثَ حضْض زاـت ططفیي لضیَ ػلیَ هتِن ّاضز ثْزٍ ّ ًظط ثَ زالیل شیل کؽت
ذالصَ
اؼتسالل ُئیت العاهیت هی ًوبئیس-2 .اػتطاف صطیح هتِن هصکْض  ( -3ع ض ) ػٌسالوحکوَ ثَ حضْض زاـت ططفیي لضیَ زض جلؽَ لضبئی ثَ غیبثت ّظیفْی ذْیؿ اػتطاف ًوْزٍ-4 .غیبثت
ّظیفْی ًبهجطزٍ اظ اثط هکبتیت( )783هْضخ  )627(ّ 24:8 /4/8هْضخ 24::/5/33تبئیس گطزیسٍ.
لضبئی
ًص حکن

ؼجت لطؼیت
حکن هحکوَ
اثتسائیَ

هب ُئیبت لضبئی ضیبؼت زیْاى جطاین هٌؽْثیي ًظبهی هحکوَ ـِطی ّالیت پکتیب زض جلؽَ لضبئی ػلٌی هٌؼمسٍ تبضیری  24::/5/36ذْیؿ زض حبل حضْض زاـت حمیمی ططفیي
لضیَ ثَ اتفبق آضاء تْ ( ع ض ) ّلس ( م ى ) ضا زض لضیَ غیبثت ّظیفْی طجك ُسایت فمطٍ ( )3هبزٍ ( )21ضویوَ ـوبضٍ یک کْز جعا ثَ هجلغ( )31111ثیؽت ُعاض افغبًی جعای
ًمسی هحکْم ثَ هجبظات ًوْزین.
حکن هحکوَ اثتسائیَ هصکْض جعای ًمسی هجلغ()31111ثیؽت ُعاض افغبًی هطبثك ثَ ػول اضتکبثیَ هتِن ثْزٍ ثٌبءً جبًجیي لٌبػت ًوْز
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