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 معاونین محترم 

 دریان ک  مستق  ستادیم

 / شعبه ادارات ک  استان
 

 )ص(حمد )ص( و آل محمدو صلوات  ربم  با سالم 
ع ههتردیهنههت  ییهسهها ی78/9/9908رههت  یی0800080000890089بههپیوست ههویر ههتنایه همارههپی هه ا  ی

یهسهها ی90/7/9907ههههیرههت  یی80978/ ی90097(یر ههتبپی هه ا  ی9 ه  ییربنههدیبههای ببهها)یبنههلی یعههل  و

   هها)یییرت ههپیی یههلهایی«ی8/9/9907رههت  یی7009/07/0070 ه  یی هه ا  ییرتضههتدیه ههتت »رحتههاوییرنهها  ی

یم انل:  ا ندی  یبپیرا ربیذنلی لبیرد

هههاییبس ههپیعههت  خی هها ت امدیوههای    ههر،امیرحا ههبپییییحههت)یی (یر ههتبپیقت 9پی ببهها)یبنههلی بههایرت ههپیبههی-9

نتفهدیییرابه یرنابنهای ریرها ندیحهلی یه همارهپیناه هل یریبهپی ر ییههاینهتیرتها نها)یی07.000یربلغیرهایبپرسکن

(ی98ذهاههیرمه ت)یرهاه ی رهد،ها یی ذهر  یهاندی،پیبعلی ریحلی یه همارپیرر،ت یبهای معاهاهیوس ها یبهپیراا عهپوای  

بس هپی(یقهامت یرببهت ییه 89با هنلیبا بهایرفهاهیرهاه ی   ت اعدیبته یییی یهلهایی  ا نهدیرکلهییرهدیقامت یرارسن

ی،ا ،نا ی اغلی  یرحا بپمییحت)یییرفاحایسابی  یحاه یم اننل.

حهلی یه همارهپیرهر،ت یرهایقبهلی ریههایآ یقا  ه هههایی هپینهایرهها ی امبهپیرهای،پهاییرسکنوای  یه   تصی-7

ی7/8/9909رههت  یی9970/09/9000 بهه یه ههتت  ه  یی هه ا  یهههای هها ت امدیآ یبس ههپی یمرنعاههلیذاهنههل 

ییحت)یییرفاحایسابیحاه یذاهه.ی

یمیرنظهت یم هته یآ یبا هلی،ا (یواه  ویذاهنهل بس پی ا ت امدی ری تییرا تی ی ذر  مل ،پیی یحت ردیه یتوجه:       

ی ا ت امدیرنتطیبپی عالوی ضهانو ا وییی اریراربطیبایع لسا یبویرنح ا یبا،ا یبس پیراا عپبلهدیی ه ییسابی

یی،ا یییثبویآ یه یهقتای عبپی ت هلیبته.یییرت قاویرکتتبیرا تینایی ذر  مل 

 

 
 ایبیمهونت امعحوزه: 
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یبس هپمی یمی ی هاییی،ا  نا ها ی   هلییحههت)ییهه ،لمیرعایمسنیبس هپرسئت)ییسنی  ا یی ننیبخمنارپیرلنا  ییی 

یی هانای عبیبس پیمی ی امیرعایمسنییی نسسی رت ییحت)یی بار  دیهقارایقامتمدیییبار  دی،ا ذاهدی ه    ی،لی  تا 

  با نل.ردی یی  العا یاهقتایقنی یلهاییراربطییی

ی

 

 

 

 
 

 

 مصطفی  ساالری 




