
 

یلیمکت تالیصحت  مرتحم  ریدم 
اه هدکشناد مرتحم  ياسؤر 

هاگشناد یتاقیقحت  زکارم  مرتحم  ياسؤر 
هاگشناد ییوجشناد  تاقیقحت  هتیمک  مرتحم  تسرپرس 

مالساب

رد قالخا  یلم  هتیمک  هبوصم  لاسرا  عوبتم و  ترازو  يرواـنف  تاـقیقحت و  مرتحم  نواـعم  یبتک  هبتاـکم  وریپ  ًاـمارتحا ،        
هبوصم 1398/1/20، تسویپ ) هب   ) یکـشزپ موـلع  ياـه  شهوژپ رد  قالخا  ياهدرادناتـسا  تیاـعر  ءاـقترا  تهج  رد  شهوژپ 

روتسد تسا  دنمشهاوخ  .دناسر  یم یلاعبانج  راضحتسا  هب  لیذ  حرش  هب  هبوصم  نیا  مهم  هجوت و  لباق  دراوم  مها  هلیـسو  نیدب
ياهدـحاو هیلک  يارب  خـیرات  نیا  زا  هتفرگ و  تروص  یـشهوژپ  یـشزومآ و  فلتخم  ياه  هورگ رد  مزال  یناسر  عالطا دییامرف 

.دشاب یم ارجالا  مزال یشهوژپ  یشزومآ و 

دک تفایرد  لازوپورپ و  دییأت  زا  لبق  ای  تبث و  نودـب  شهوژپ  عون  ره  ماجنا  شهوژپ ، رد  قالخا  ياه  لمعلاروتسد ساسا  رب  - 1
راتفر شهوژپ  رد  قالخا  یلم  هتیمک  بوصم  لمعلاروتـسد  اب  قباـطم  فلختم  اـب  دوش و  یم بوسحم  یشهوژپ  فلخت  قالخا 

.دوش یم

رد قالخا  هتیمک  دییأت  هب  لازوپورپ  هک  دشاب  یم رودقم  ینامز  اهنت  یهاگـشناد  همان  نایاپ تبث  ای  یشهوژپ و  دادرارق  دقع  - 2
( يا هلخادم ریغ  يا و  هلخادم را  معا  تاعلاطم  هیلک   ) .دیامن تفایرد  ار  هطوبرم  دک  دشاب و  هدیسر  شهوژپ 

ماجنا همان ) نایاپ یتاقیقحت /  حرط   ) بوصم شهوژپ  کی  ساـسا  رب  هک  دریگ  یم قلعت  یتالاقم  هب  تالاقم  شاداپ  تفایرد  - 3
.دشاب هدومن  تفایرد  ار  قالخا  دک  هبوصم و  هدش و 

زایتما هنوگ  ره  ياطعا  هدوب و  یشهوژپ  رابتعا  هنوگ  ره  دقاف  دنوش  هیامن  ( Black List  ) ربتعمان تالجم  رد  هک  یتالاقم  - 4
.دشاب یم عونمم  هلاقم  نآ  هب  یشزومآ  یشهوژپ و 

ای زایتما  دشاب ، هتفای  صاصتخا  يزایتما  قیوشت و  هتفرگ ، رارق  ربتعم  ان  تالجم  تسیل  رد  هطوبرم  هلجم  هک  یتالاقم  هب  هرصبت :
.دوش یم هتفرگ  سپ  زاب  هطوبرم  قیوشت 

مامت يرایتسد  مود  لاس  نایاپ  ات  رثکادـح  تسا  مزال  یکشزپنادند  یکشزپ و  يرایتسد  هرود  ياه  همان نایاپ صوصخ  رد  - 5
.دشاب هدرک  تفایرد  شهوژپ  رد  قالخا  دک  هطوبرم  لازوپورپ  هدش و  یط  همان  نایاپ بیوصت  لحارم 
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روپ  یسیمخ  اضرمالغ  رتکد 

يروانف تاقیقحت و  نواعم 
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