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هذف

.1

ّسف ايي استبًساضز ،تعییي العاهبت افشبی ٍجَز ضٍاثط ٍاحس گعاضشگط ثب اشربص ٍاثستِ
زض طَضت ٍجَز کٌتطل ٍ ،افشبی اطالعبت زضثابضُ هعابهالت ثایي ٍاحااس گعاضشاگط ٍ
اشربص ٍاثستِ ثب شطايط ذبص است .هَضَعبت اطلی زض افشابی اطالعابت زض هاَضز
اشربص ٍاثستِ عجبضت اظ تشریض اشربص ٍاثستِ ٍ تعییي افشبی الظم زضثبضُ هعابهالت
ٍاحس گعاضشگط ثب آى اشربص هیثبشس.

دامنه کاربرد
.2

ایي استاًذاسد تایذ دس هَاسد صیش تکاس گشفتِ شَد:
الف.

تشخيض سٍاتط ٍاتستگی ٍ هؼاهالت تا اشخاص ٍاتستِ؛

ب.

تشخيض هاًذُ حساتْای فيواتيي ٍاحذ گضاسشگش ٍ اشخاص ٍاتستِ آى؛

ج.

تشخيض ششایطی کِ افشاای هاَاسد هٌاذسر دس تٌاذّای ” الاف“ ٍ ” ب“
الضاهی هیشَد؛ ٍ

ت.

تؼييي افشای الصم دستاسُ هَاسد هٌذسر دس تٌذّای ” الف“ ٍ ” ب“.

تعاريف
.3

اططالحات ریل دس ایي استاًذاسد تا هؼاًی هشخض صیش تکاس سفتِ است :


جثشاى خذهت هذیشاى اطلیّ :شگًَِ هاتِ اصا ٍ هضایاای هساتيين یاا غيشهساتيين پشداختای
(ًيذی ٍ غيشًيذی) تَسط ٍاحذ گضاسشگش تِ هذیشاى اطلی تاتت خذهات اسائِ شذُ تِ ػٌَاى
ػضَی اص اسکاى اداسُکٌٌذُ یا کاسهٌذ ٍاحذ گضاسشگش.



خَیشاًٍذاى ًضدیک :خَیشاًٍذ ًسثی ٍ سثثی فشد کِ اًتظاس های سٍد دس هؼاهلاِ تاا ٍاحاذ
گضاسشگشٍ ،ی سا تحت ًفَر قشاس دّاذ یاا تحات ًفاَر ٍی ٍاقاغ شاَد کاِ هؼواَالا شااهل
خَیشاًٍذاى ًسثی ٍ سثثی طثيِ اٍل تا سَم است.



سشپشستیً :ظاست تش فؼاليتْای یک ٍاحذ گضاسشگش ّوشاُ تا اختيااس ٍ هساوَليت کٌتاشل یاا
اػوال ًفَر قاتل هالحظِ تش تظويوات هالی ٍ ػولياتی ٍاحذ هضتَس.
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شخض ٍاتستِ  :یک شخض دس طَستی ٍاتستِ تِ ٍاحذ گضاسشگش است کِ :
الف .تِطَس هستيين ،یا غيشهستيين اص طشیق یک یا چٌذ ٍاسطِ :
.1

ٍاحذ گضاسشگش سا کٌتشل کٌذ ،یا تَسط ٍاحذ گضاسشگش کٌتشل شَد ،یا تا آى تحات
کٌتشل یک ٍاحذ دیگش قشاس داشتِ تاشذ (شاهل ٍاحذّای کٌتشل کٌٌذٍُ ،احذّای
تحت کٌتشل ٍ ٍاحذّای تحت کٌتشل هشتشک) ،

.2

تش ٍاحذ گضاسشگش ًفَر قاتل هالحظِ داشتِ تاشذ؛ یا

.3

تش ٍاحذ گضاسشگش کٌتشل هشتشک داشتِ تاشذ؛

ب  .تحت ًفَر قاتال هالحظاِ ٍاحااذ گضاسشاگش تاشاذ؛ (طثاق اساتاًذاسد هشتاَ

تاِ

سشهایِگزاسی دس ٍاحاذّای ٍاتستِ)
ج  .هشاسکت خاص ٍاحذ گضاسشگش؛
ت  .اص هذیشاى اطلی ٍاحذ گضاسشگش یا ٍاحذ کٌتشلکٌٌذُ آى تاشذ،
ث  .خَیشاًٍذ ًضدیک اشخاص اشاسُ شذُ دس تٌذّای ” الف“ یا ” ت“ تاشذ؛
ر  .تَسط اشخاص اشاسُ شذُ دس تٌذّای ” ت“ یا ” ث “ کٌتشل هیشاَد ،تحات کٌتاشل
هشتشک یا ًفَر قاتل هالحظِ آًاى است ٍ یا ایٌکِ سْن قاتل هالحظاِای اص حاق سيی
آى تِ طَس هستيين یا غيشهستيين دس اختياس ایشاى تاشذ؛ ٍ
چ  .طشح تاصًشستگی خاص کاسکٌاى ٍاحذ گضاسشگش یا طشح تاصًشستگی خااص کاسکٌااى
اشاخاص َابستً بً آن َ ٌمچىيه َاحدٌاي گزارشگر تحت کىترل
ايه گُوً طرحٍا باشد.


کٌتشل :تَاًایی ساّثشی سياستْای هالی ٍ ػولياتی ٍ استفادُ اص هٌااتغ یاک ٍاحاذ تاِهٌظاَس
دستياتی تِ اّذاف هَسد ًظش.

 کٌتشل هشتشک :هشاسکت دس کٌتشل یک فؼاليت تِ هَجة یک تَافق قشاسدادی.
 هذیشاى اطلی :کليِ هسوَليي یا اػضای اسکاى اداسُ کٌٌذُ ٍاحذ گضاسشگش کِ تِ طَس هَظاف
یا غيشهَظف اختياس ٍ هسوَليت تشًاهِ سیضیّ ،ذایت ٍ کٌتشل فؼاليتْاای ٍاحاذ گضاسشاگش سا
تِ طَس هستيين یا غيشهستيين تش ػْذُ داسًذ .اص جولِ ٍصیش ،سئاي

ٍاحاذ ،هؼااٍى ،اػضاای

ّيوت اهٌا ،هذیشاى اسشذ اجشایی ٍ یا هشاٍساى کليذی آًْا.
 هؼاهلِ تا شخض ٍاتستِ :اًتيال هٌاتغ یا تؼْذات تيي اشخاص ٍاتستِ طشف ًظش اص هطالثاِ یاا
ػذم هطالثِ تْای آى.
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ً فَر قاتل هالحظِ :تَاًایی هشاسکت دس تظوينگياشیّاای هشتاَ تاِ سياساتْای هاالی ٍ
ػولياتی ٍاحذ گضاسشگشٍ ،لی ًِ دس حذ کٌتشل سياستْای هضتَس .تاِ طاَس هثاال ،هاَاسد صیاش
تِ تٌْایی یا دس هجوَع هوکي است تياًگش ٍجَد ًفَر قاتل هالحظِ تاشذ:
الف .ػضَیت دس اسکاى اداسُ کٌٌذُ ؛
ب  .هشاسکت دس فشایٌذ سياستگزاسی؛
ج  .اًجام هؼاهالت ػوذُ تيي ٍاحذّای دسٍى یک گشٍُ گضاسشگش؛
ت  .تثادل کاسکٌاى سدُ هذیشیت؛
ث ٍ .اتستگی تِ اطالػات فٌی؛
ر  .حق هالکيت؛
چ  .قاًَى؛ یا
ح  .قشاسداد اػطای حقاالهتياص.

موضوعات اصلی در مورد اشخاص وابسته

.4

زض اضظيبثی ّطگًَِ ضاثطِ احتوبلی ثب اشربص ٍاثستِ ،ثِ هحتَای ضاثطِ ٍ ًِ طاطفب شا
قبًًَی آى تَجِ هیشَز.

.5

ضٍاثط ثب شرض ٍاثستِ ظهبًی هو ي است ضخ زّس کِ يک شرض ،هسئَل اطلی يب عضَ
اضکبى ازاضُکٌٌسُ ثَزُ يب زض تظویوبت هبلی ٍ عولیبتی ٍاحاس گعاضشگط هشابضکت زاشاتِ
ثبشس .ضاثطِ ثب اشربص ٍاثستِ هو ي است اظ ططيق ضٍاثط عولیبتی ثطٍى سابظهبًی هیابى
ٍاحس گعاضشگط ٍ شرض ٍاثستِ ًیع ايجبز شَز .اغلت ،چٌیي ضٍاثطی هستلعم زضجاِای اظ
ٍاثستگی ذسهبتی ٍ اقتظبزی ذَاّس ثَز.

.6

زض ثرش عوَهی هو ي است ثِ فطز يب ٍاحسی هسئَلیت سطپطستی يک ٍاحاس گعاضشاگط
هحَل شَز ،کِ ايي هسئَلیت ًفَش قبث هالحظِ ،اهب ًاِ کٌتاطل ،ثاط تظاویوبت هابلی ٍ
عولیبتی ٍاحس گعاضشگط ضا ثِ زًجبل زاشتِ ثبشس.
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.7

طجق هفبز ايي استبًساضز ،اشربص ظيط لعٍهب اشربص ٍاثستِ ًیستٌس:
الف .زٍ ٍاحاس گعاضشگط ططفب ثِ ٍاسطِ زاشتي هسيط اطلی هشتطک؛ ٍ
ة  .زٍ شطيک ذبص ططفب ثِ ٍاسطِ زاشتي کٌتطل هشتطک ثط يک هشبضکت ذبص.

.8

زض ايي استبًساضز اشربص ظيط ٍاثستِ هحسَة ًویشًَس:
الف .تأهیيکٌٌسگبى هٌبثع هبلی ،اتحبزيِّب ٍ شَضاّبی کبضگطی ططفب ثِ ٍاسطِ هعابهالت
عبزی ثب ٍاحس گعاضشگط (حتی اگط ثتَاًٌس آظازی عو ٍاحس گعاضشگط ضا هحسٍز يب
زض فطآيٌس تظوینگیطی آى هشبضکت کٌٌس)؛ ٍ
ة  .يک هشتطی ،عطضِ کٌٌسُ ،طبحت حق االهتیبظ ٍ تَظيع کٌٌاسُ هٌحظاط ثاِ فاطز ياب
ًوبيٌسگیّبيی کِ ٍاحس گعاضشگط حجن قبث هالحظِ ای اظ هعبهالت ذَز ضا ثب آًْب
اًجبم هیزّسّ ،طگبُ ضاثطِ ططفب ثِ ٍاثستگی اقتظبزی هٌجط شسُ ثبشس.

.9

ثِ زالي ظيط ضٍاثط ثب اشربص ٍاثستِ زض ثرش عوَهی ٍجَز زاضز:
الف .زستگبّْبی اجطايی تحت سطپطستی کلی زٍلت جْت زستیبثی ثِ سیبستْبی اظ پیش
تعییيشسُ ثب ي سيگط ثِ فعبلیت هیپطزاظًس؛
ة  .زستگبّْبی اجطايی ثطای ايفبی هسئَلیتْب ٍ زستیبثی ثِ اّسافشبى هعوَال فعبلیتْابی
ذَز ضا اظ ططيق ٍاحسّبی تحت کٌتطل ٍ ٍاحسّبيی کِ ثط آًْب ًفَش قبث هالحظاِ
زاضًس ،اًجبم هیزٌّس؛ ٍ
ح ٍ .ظيطاى يب سبيط اعضبی هٌترت يب هٌتظت زٍلت ٍ هسيطاى اضشس قبزض ثِ اعوبل ًفَش
قبث هالحظِ ثط عولیبت زستگبّْبی اجطايی ّستٌس.

 . 11ضاثطِ ثب شرض ٍاثستِ هی تَاًس ثط ٍضعیت هابلی ،تغییاطات زض ٍضاعیت هابلی ٍ تاَاى
اضائِ ذسهبت ٍاحس گعاضشگط تأثیط زاشتِ ثبشس .اشربص ٍاثساتِ هو اي اسات هعابهالت
ذبطی اًجبم زٌّس کِ ثیي اشربص غیط ٍاثستِ هعوَل ًیسات .ثاطای هاابل ،زساتگبّْبی
اجطايی هیتَاًٌس کبالّب ٍ ذسهبت ذَز ضا ثِ قیوت يب شطايطی هتفبٍت ،ثِ زستگبُ اجطايی
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زيگط اضائِ کٌٌسّ .وچٌیي هجبلغ هعبهالت ثیي اشربص ٍاثستِ هو ي است ثب هجابلغ هشابثِ
ثیي اشربص غیط ٍاثستِ ي سبى ًجبشس.
ٍ . 11ضعیت هبلی ،تغییطات زض ٍضعیت هبلی ٍ تَاى اضائِ ذاسهبت ٍاحااس گعاضشاگط هایتَاًاس
تحت تأثیط ضاثطِ ثب اشربص ٍاثستِ ٍاقع شَز ،حتی اگط هعبهلِای ثب اشربص ٍاثستِ طاَضت
ًگیطزٍ .جَز ضاثطِ ثِ تٌْبيی هو ي است ثطای تأثیطگصاضی ثط هعابهالت ٍاحاس گعاضشاگط ثاب
سبيط اشربص کبفی ثبشس .ططف ٍجَز ضاثطِ ثب اشربص ٍاثستِ هیتَاًس سجت گطزز ي ای اظ
زٍ ططف ،ثِ علت ًفَش قبث هالحظِ ططف زيگط ،اظ پطزاذتي ثِ اهطی اجتٌبة کٌس .ثطای هابل،
هو ي است يک ٍاحس تحت کٌتطل طجق زستَض ٍاحس کٌتطلکٌٌسُ اظ اًجبم فعبلیتْبی تحقیاق ٍ
تَسعِ هٌع شَز.
 . 12ثِ زالي هصکَض ،آگبّی اظ هعبهالت ،هبًسُ حسبثْبی فیوبثیي ٍ ضاثطِ ثب اشاربص ٍاثساتِ
هو ي است ثط اضظيبثی استفبزُکٌٌسگبى طَضتْبی هبلی اظ عولیبت ٍاحس گعاضشگط شابه
اضظيبثی ضيسک ٍ فططتْبی پیش ضٍی ٍاحس گعاضشگط ،تأثیط ثگصاضز.
افشا

 . 13زض ايااي اسااتبًساضز ،افشاابی اطالعاابت زض هااَضز طجقاابت ذبطاای اظ اشااربص ٍاثسااتِ
(زض هَاضزی کِ کٌتطل ٍجَز زاضز) ٍ ضٍاثط ٍ هعبهالت ثاب اشاربص ٍاثساتِ ،هرظَطاب
افشبی هعبهالت ٍاحس گعاضشگط ثب هسيطاى اطلی ٍ اضکبى ازاضُکٌٌسُ آى ٍ ّوچٌیي ٍاهْبی
پطزاذتی ثِ آًْب ،هَضز تأکیس قطاض گطفتِ است .ايي اهط ثِ هٌظَض حظَل اطویٌبى اظ ايفابی
هسئَلیت اهبًتزاضی هسيطاى اطلی ٍ اضکبى ازاضُکٌٌسُ ٍاحس گعاضشگط زض قجبل اذتیابضات
گستطزُ آًْب زض ث بضگیطی هٌبثع است.
 . 14استبًساضز حسبثساضی ثرش عوَهی شوبضُ

 1ثب عٌاَاى وحُي ارائهً وهُرتٍام لها

افشبی جساگبًِ اقالم ثب اّویت ضا العاهی کطزُ است .اعوبل کیفیت اّویت زض ظهیٌِ هعبهالت ثب
اشربص ٍاثستِ ،هستلعم اضظيبثی هجلغ ٍ يب هبّیت آى اسات .زض قضابٍت ًساجت ثاِ اّویات
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هعبهالت ثب اشربص ٍاثستًِِ ،تٌْب اّویت آًْب ثطای ٍاحس گعاضشاگط ،ثل اِ اّویات آًْاب زض
ضاثطِ ثب شرض ٍاثستِ ططف هعبهلِ ًیع ثبيس زض هَاضز هٌسضج زض طفحِ ثعس هسًظط قطاض گیطز:
الفٌّ .گبهی کِ شرض ٍاثستِ ططف هعبهلِ ،اظ هسيطاى اطلی ٍاحس گعاضشگط ثبشس؛ يب
ة ّ .طگبُ شرض ٍاثستِ ططف هعبهلِ ،اظ ذَيشبًٍساى ًعزيک شرض هاَضز اشابضُ زض
ثٌس ” الف“ ثبشس؛ يب
ح  .چٌبًچِ شرض ٍاثستِ ططف هعبهلٍِ ،احس گعاضشگط تحت کٌتاطل اشاربص هاَضز
اشبضُ زض ثٌسّبی ” الف“ يب ” ة“ ثبشس.
. 15

سٍاتط تيي اشخاص ٍاتستِ دسطَست ٍجَد کٌتشل تایذ طشف ًظش اص اًجام یا ػذم اًجام هؼاهلاِ
تيي آًْاا افشا شاَد .ایي اهش شااهل افشاای ًاام ّاش یاک اص ٍاحاذّای تحات کٌتاشلٍ ،احاذ
کٌتشلکٌٌذُ هياًیٍ ٍ ،احذ کٌتشلکٌٌذُ ًْایی است.

. 16

اقالم تا هاّيت هشاتِ تایذ تِ طَست هجوَع افشا شَد ،هگش ایٌکِ دسک آثاس هؼاهالت تا اشاخاص
ٍاتستِ تش طَستْای هالی ٍاحاذ گضاسشگش هستلضم افشای آًْا تِ طَست جذاگاًِ تاشذ.

ٍ . 17احسّبی ثرش عوَهی اغلات هعابهالت گساتطزُای ثاب ي اسيگط زاضًاس کاِ عواستب ثاِ
ثْبی توبم شسُ ،کوتط اظ ثْبی توبم شسُ يب ضايگبى اًجبم هیشاَز .ثاطای هاابل ،ياک ٍاحاس
گعاضشگط زٍلتی هو ي است تجْیعات ازاضی ضا ثِ طَض ضايگبى زض اذتیابض سابيط ٍاحاسّبی
گعاضشگط قطاض زّس يب ثِ عٌَاى عبه ذطيس ٍاحسّبی زيگط ،فعبلیت ًوبيس .زض ثطذی هاَاضز،
هو ي است هعبهالت هیبى ٍاحسّبی زٍلتی ثِ هجبلغی ثیش اظ ثْبی توبم شسُ ًیع اًجبم شَز.
زض ّط حبل ،توبم ٍاحسّبی ثرش عوَهی تحت کٌتطل هشاتطک ثاَزُ ٍ ثٌابثطايي اشاربص
ٍاثستِ ي سيگط هحسَة هی شًَس ٍ هعبهالت هیبى آًْب طجق تعطياف اظ ًاَم هعابهالت ثاب
اشربص ٍاثستِ است .ثب ايي ٍجَز ،افشبی هعبهالت هیبى ايي ٍاحاسّب زض طاَضتی کاِ زض
چبضچَة ضٍاثط عولیبتی عبزی هیبى آًْب ثبشس ٍ طجق شطايط عبزی حبکن ثط چٌیي هعبهالتی
زض شطايط هشبثِ اًجبم شَز ،ضطٍضی ًیست .هعبفیت ايي هعبهالت اظ العاهبت افشبی ثٌس 19
ثیبًگط ايي ٍاقعیت است کِ ٍاحسّبی ثرش عوَهی زض جْت زستیبثی ثِ اّاساف هشاتطکی
عو هیکٌٌس ّط چٌس زاضای ًظبهْبی هتفبٍتی ثطای اضائِ ذسهبت ثبشٌس .طجق ايي اساتبًساضز،
9
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افشبی هعبهالت ثب اشربص ٍاثستِ تٌْب ظهبًی العاهی است کِ ذابضج اظ ضاَاثط ٍ شاطايط
عبزی عولیبتی اًجبم شسُ ثبشس.
 . 18افشبی هعبهالت اشربص ٍاثستِ فیوبثیي اعضبی گطٍُ گعاضشگط زض طَضتْبی هبلی تلفیقای
ضطٍضی ًیست .هعبهالت زضٍى گطٍّی ثب اعضبی گطٍُ ٌّگبم تلفیق حصف هیشًَس .لای ي
ثِ زلی عسم حصف هعبهالت ثب ٍاحسّبی ٍاثستِ ای کاِ طجاق ضٍا اضظا ٍياػُ هاٌع
هیشًَس ،افشبی ايي هعبهالت زض قبلت هعبهالت ثب اشربص ٍاثستِ ضطٍضی است.
. 19

دس طَست اًجام هؼاهالت تيي اشخاص ٍاتستٍِ ،احذ گضاسشگش تایذ حذاقل هَاسد صیش سا تشای ّش
طثيِ افشا کٌذ:
الف .هاّيت ساتطِ تا اشخاص ٍاتستِ؛
ب.

ًَع هؼاهالت تش حسة طثيات ػوذُ؛

ج.

هاًذُ حساتْای فيواتيي اص جولِ هثالغ پشداختٌی ٍ دسیافتٌیً ،حَُ تسَیِ آًْا ٍ جضئيات
ّشگًَِ تضويي اسائِ شذُ یا دسیافت شذُ؛ ٍ

ت.

خالطِای اص ششایط هؼاهالت تا اشخاص ٍاتستِ ٍ تفاٍت آى تا هؼاهالت غيشاشخاص
ٍاتستِ.

 . 21هَاضز ظيط ًوًَِّبيی اظ هعبهالتی استکِ اگط ثب اشربص ٍاثستِ اًجبم شَز افشب هیگطزز:
الف .اضائِ يب زضيبفت ذسهبت؛
ة.

ذطيس يب فطٍا کبال؛

ح.

ذطيس يب فطٍا زاضايیْبی غیطجبضی؛

ت.

قطاضزازّبی اجبضُ؛

ث.

قطاضزازّبی ًوبيٌسگی؛

ج  .اًتقبل پطٍغُّبی تحقیق ٍ تَسعِ؛
چ  .قطاضزازّبی حق اهتیبظ؛
ح  .تبهیي هبلی (اظ جولِ ٍام ،تاأهیي ساطهبيِّ ،اسايبی ًقاسی ٍ غیاط ًقاسی ٍ سابيط
حوبيتْبی هبلی)؛ ٍ
01
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خ  .تأهیي تضویٌْب ٍ ٍثبيق.
 . 21هعبهالت ثب اشربص ٍاثستِ اسبسب زض زٍضُای افشب هی شَز کاِ طاَضتْبی هابلی ٍاحاس
گعاضشگط تحت تأثیط آًْب قطاض گطفتِ است .ثب ايي حبل ،زض ضاستبی اضائِ اطالعابت هفیاس،
افشبی اطالعبت زض هَضز اًعقبز قطاضزازّبيی کِ عوستب طَضتْبی هبلی زٍضُّابی آتای ضا
تحت تأثیط قطاض ذَاّس زاز ،زض زٍضُ اًعقبز ايي گًَِ قطاضزازّب ،ضطٍضت هیيبثس.
. 22

دس هَسد هذیشاى اطلی افشای حذاقل هَاسد صیش الضاهی است:
الف .تظشیح تِ ایٌکِ جثشاى خذهات هذیشاى اطلی دس چاسچَب ضَاتط هظَب حاکن تش
ٍاحاذ گضاسشگش تَدُ ٍ دس طَست ٍجَد تفاٍت افشا هیشَد.
ب.

جثشاى خذهات خَیشاًٍذاى ًضدیک هذیشاى اطلی طی دٍسُ گضاسشگشی،

ج.

دس ساتطِ تا ٍاهْایی کِ تِ طَس هؼوَل دس دستشس اشخاطی غيش اص هذیشاى اطلی ًيست
ٍ ٍاهْایی کِ افشاد جاهؼِ تِ طَس هؼوَل اص دس دستشس تَدى آى آگاّی ًذاسًذ تشای ّش
یک اص هذیشاى اطلی ٍ خَیشاًٍذاى ًضدیک آًْا تایذ هَاسد صیش افشا شَد:
.1

هثلغ ٍام دسیافتی طی دٍسُ ٍ ششایط تاصپشداخت آى،

.2

هثلغ تاصپشداخت ٍام طی دٍسُ،

.3

هاًذُ توام ٍاهْا ٍ دسیافتٌیّا دس پایاى دٍسُ ٍ

.4

دس طَستی کِ فشد ٍام گيشًذُ ،هذیش یا ػضَی اص اسکاى اداسُکٌٌذُ ٍاحذ گضاسشگش
ًثاشذ ،استثا آى فشد تا چٌيي افشادی.

ت.

هذیشاى اطلی یا اػضای اسکاى اداسُ کٌٌذُ هوکي است تاتت خذهات اسائِ شذُ دس هياهی
غيش اص هذیش یا ػضَی اص اسکاى اداسُ کٌٌذُ هثالغی تِ ػٌَاى پاداش یا جثشاى خذهت
دسیافت کٌٌذ .ایي استاًذاسد افشای ایي هثالغ سا الضاهی هیداًذ.

تاريخ اجرا
. 23

الضاهات ایي استاًذاسد دس هَسد کليِ طَستْای هالی کِ دٍسُ هالی آًْا اص تاسیخ فشٍسدیي  ٍ 1396تؼذ
اص آى ششٍع هیشَد ،الصماالجشاست.
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