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(:يمذظلويولعمله)مقمميمعظمي هبریيويفررماذدهي كي قويي

«يي.ييرمینذنمنظق يييي ويدافعيغیرعممكيييييو دنیمزميرپوژهياهیيحسمسيويمهميوعتبم يي،مقظفيگرداذيرديوعتبم وتيعمرونهيييويسمزرمنياهيييوزو تخمهنياهيييمنيبعذيکلیو»

وینيکم يوزيعیتيدافعهيکشق يرديآنيمق ديتقهجيقرو يگیرد،يوگريرميبخقوهیميجمده،يپك،يسذ،ينیروگمهيويفرودگمهينیبيولمللهيبسمزیميبمیذيرب سهيشقديهکيشمیستويوستيهکيهمويطرحياهیيرلهيوزيلحمظيو تبمطيبميوض»

«يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي. يدافعهيرديهچيوضعیتهيقرو يمهيگیردنظنقطوي

ناههتصویة

کشوروزیرهحترم

وزیرهحترمدفاعوپشتیثانینیروهایهسلّح

ریسیکشورهعاوىهحترمرئیسجوهورورئیسسازهاىهدیریتوترناهه

رئیسهحترمکویسیوىاهنیّتهلّیوسیاستخارجیهجلسشورایاسالهی

سرداررئیسهحترمارکاىواهورهشترکنیروهایهسلح

رعاهلکشورسرداررئیسهحترمسازهاىپدافندغی

 



 کشَض پسافٌسغیطعبهل سبظهبى اسبسٌبهِ( 8)استٌبز هبزُ ثِکشورپدافندغیرعاهل(شورایعالی) دائویکویته

۳تثصره(ع)دستورالعولاجراییتند" تشکیل جلسِ زاز 26/03/1394ٍ زضتبضید ي(هدظلهالعالی)يهعظنرهثریوفرهاندهیکلقوامهقاهصوب

اسبسٌبهِ هصکَض ضا ثطضسی ٍ  (9)هبزُ (4)ثٌس هَضَع کشَض پسافٌسغیطعبهل سبظهبى پیشٌْبز "کشور کل 1۳94جهتود قانوىواحدههاده

 : ظیطتصَیت ًوَز شطح ثِ

ًبهِ اجطایی  تفبّنکشَض  ثب سبظهبى پسافٌسغیطعبهل 94هبزُ ٍاحسُ قبًَى ثَزجِ سبل 3تجصطُ( ع)ثٌس زض اجطای اجطایی ّبی زستگبُ (1

 .هجبزلِ ًوبیٌس

، سْنِ هطثَط ثِ اجطای (1)ًبهِ طجق تفبّن ًبهِ ثٌس ی هَافقت ضیعی کشَض ثطاثط قبًَى، ٌّگبم هجبزلِ ثطًبهِ ٍ اى هسیطیتسبظم (2

 .ضا زض هَافقت ًبهِ زضج ٍ ثِ سبظهبى پسافٌسغیطعبهل کشَض اعالم کٌس 94هبزُ ٍاحسُ قبًَى ثَزجِ سبل 3تجصطُ(ع)ثٌس

ّبی  اذتصبص سْوی اظ اعتجبضات تولک زاضایی اجطایی ضا ثطای ّبی است زستگبُکشَض هکلف  سبظهبى پسافٌسغیطعبهل :تثصره

 .زض هَافقت ًبهِ ّب تَجیِ ًوبیسزستگبُ ٍ زضج ططح ّب ٍ ثطًبهِ ّبی پسافٌسغیطعبهل  ثِ ای سطهبیِ

ای پسافٌسغیطعبهل ضا ثطای ططح ّب ٍ ثطًبهِ ُ 94هبزُ ٍاحسُ قبًَى ثَزجِ سبل 3تجصطُ(ع)ّبی اجطایی، اعتجبضات ثٌس زستگبُ (3

 .اذتصبص زٌّس حسبسهطثَط ثِ ظیطسبذت ّبی هَجَز ٍ زضحبل ثْطُ ثطزاضی ثب اٍلَیت حیبتی ٍ 

 ؛يوحتروميمحمذيويوآليييمحمذيصلقوتيربيبم

 ٌعلیکنسـالم
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ّبی پسافٌسغیطعبهل جسیس ، زضیبفت هجَظ اظ  ّب ٍ پطٍغُ ا ثطای ططح.ا.قبًَى ثطًبهِ پٌجسبلِ پٌجن تَسعِ ج 215ثطاثط هبزُ (4

 .سبظهبى پسافٌسغیطعبهل کشَض العاهی است

 .ّبیی کِ قجال هصَثِ ٍ یب هجَظ کویتِ زائوی ضا زاشتِ اًس ًیبظ ثِ اًجبم تشطیفبت زضیبفت هجَظ ًساضًس ططح :تثصره

ّب هسئَل اًجبم تشطیفبت تصَیت ٍ صسٍض هجَظّبی  اجطایی ٍکویتِ پسافٌسغیطعبهل استبى زستگبُپسافٌسغیطعبهل  کویتِ (5

 .ّب اظ سبظهبى پسافٌسغیطعبهل کشَض ّستٌس هَضزًیبظ ططح

اجطایی ًظط ُ زستگبسبظهبى پسافٌسغیطعبهل کشَض هَظف است ظطف یکوبُ پس اظ زضیبفت هشرصبت ططح پسافٌسغیطعبهل اظ  (6

  .ذَز ضا ثصَضت هکتَة اعالم کٌس

ططح  ثِ هٌعلِ هَافقت ثب اجطایِ هبُ اظ ظهبى زضیبفت هشرصبت ططح سبظهبى پسافٌسغیطعبهل پس اظ یکًظط  عسم اعالم :تثصره

 .زذَاّس ثَ

ٍ سبیط آییي ًبهِ ّبی هطثَطِ  1391/ 04/07ٍضخمخ  /م/175/315/127شوبضُ  کشَض غیطعبهلاجطایی پسافٌس ٍ فٌی ًظبمضعبیت  (7

 .ّبی اجطایی العاهی است ّب ٍ ثطًبهِ ّبی پسافٌسغیطعبهل ثطای کلیِ زستگبُ زض اجطای ططح

فیوبثیي زستگبُ )ًبهِ  ًبهِ ٍتفبّن است ثطاثطهَافقت ّبی اجطاییِ هَضَع ایي زستَضالعول هَظف شیحسبة ّط یک اظ زستگبُ (8

 .ّبی هطثَط ضا ثطاثط هقطضات ثطضسی ٍکٌتطل کٌس ّب ٍططح ی ثطًبهِ اسٌبز ّعیٌِ( شیطثط ثب سبظهبى پسافٌسغیطعبهل کشَض

کشَض  پسافٌسغیطعبهل ضا ّطسِ هبُ یکجبض تْیِ ٍ ثِ سبظهبى قبًَىایي ثٌس اظ  اعتجبض کطز ّعیٌِ اًس ای اجطایی هَظفُُ زستگب  (9

 .گعاضش کٌٌس

 .ضا ثِ ضئیس زستگبُ ٍ شیحسبة گعاضش ًوبیساظ ثطًبهِ ّطگًَِ اًحطاف هَظف است سبظهبى پسافٌسغیطعبهل  :تثصره

غیطعبهل کشَض هسئَل ضاّجطی ٍ ًظبضت ثط حسي اجطای ایي زستَضالعول است ٍ هَظف است پیشطفت سبظهبى پسافٌس (10

 .ُ یکجبض ثِ کویتِ زائوی گعاضش کٌساجطای زستَضالعول ضا ّطسِ هب

 . ثِ تصَیت ضسیس 26/03/1394زض تبضید  تجصطُچْبض ٍ  زض یبظزُ ثٌس زستَضالعولایي  (11

رهثریهصوبهقامهعظنعبهل کشَضسبظهبى پسافٌسغیط  اسبسٌبهِ 9  هبزُ 1 تجصطُثِ استٌبز   یازدهتندوچهارتثصره ایي هصَثِ هشتول ثط

 .گرددجهتاجرااتالغهی"ي(هدظلهالعالی)وفرهاندهیکلقوا
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