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ي:ييي(مذظلويولعمله)مقمميمعظمي هبریيويفررماذدهي كي قوييييي

کمميسمختيبمیذييدليهبيبیرونينبنذیم،يرمييمقتذ يکنیميوييي وييرهيهچيمیتقونیميردونيخقدي» «ي.رلهيييردونهيوقتذو ييبپردوزیميهبيوستح

«يي.رمینذنمنظق ي ويدافعيغیرعممكيييييو دنیمزميوژهياهیيحسمسيويمهميوعتبم يرپي،مقظفيگرداذيرديوعتبم وتيعمرونهيييويسمزرمنياهيييوزو تخمهنياهيييمنيبعذيکلیو»

ًاهِتصَیة

ٍزیرهحترمکشَر

ٍزیرهحترمدفاعٍپشتیثاًیًیرٍّایهسلّح

ریسیکشَرهعاٍىهحترمرئیسجوَْرٍرئیسسازهاىهدیریتٍترًاهِ

یاسالهیرئیسهحترمکویسیَىاهٌیّتهلّیٍسیاستخارجیهجلسشَرا

سرداررئیسهحترمارکاىٍاهَرهشترکًیرٍّایهسلح

غیرعاهلکشَرسرداررئیسهحترمسازهاىپدافٌد

ي

 پسافىسغیزػبمل کطًر سبسمبن اسبسىبمٍ (8)ی استىبز مبزٌ بٍ کشَرغیرعاهلپدافٌد(عالیشَرای)دائوی کویتِ

 بزگشاری ومبیطگبٌاستمبع گشارش  تطکیل جلسٍ زاز ي پس اس 26/03/1394 تبرید زري(هدظلِالعالی)هصَبهقامهعظنرّثریٍفرهاًدّیکلقَا

،حوایتازتَلیدکٌٌدگاىهحصَالتتَهی بٍ مىظًر( 94ذززازمبٌ ) زر محل ضًرای ػبلی فضبی مجبسی صىؼت بًمی سبیبزی

ٍدرزیرساختّایحیاتیٍحساسکشَراستفادُازهحصَالتتَهیسازیفرٌّگ،شٌاساییتَاًوٌدیّاٍهعرفیهحصَالتتَهی

:  ضزح سیز مصًة ومًزٌ ة ،اسبسىبمٍ مذکًر (6)ی  مبزٌ مًضًعتَهیاتتَلیدّرچِتیشترازدرحوایتیتیيدستگاُسازیّواٌّگ

زر برص ذصًصی َسایت ي راَبزی  ،ي تمًیت ارتببط ببَسف حفظ لزارگبٌ پسافىسسبیبزی، -سبسمبن پسافىسغیزػبمل کطًر (1

 .زبیزذبوٍ زائمی ومبیطگبٌ صىؼت بًمی سبیبزی را تطکیل زَس ،سبیبزی بًمیمحصًالت تًلیس میىٍ س

 التصبزی َبی بىگبٌ ي تؼبيوی ذصًصی، َبی ضزکتسبسمبن پسافىسغیزػبمل کطًر عزح َب ي پزيصٌ َبی ذبظ سبیبزی  (2

 بزای تبئیس آن سبسمبن می ضًز را  کٍ مىتج بٍ تًلیس صىبیغ بًمی سبیبزی مًرز غیززيلتی ػمًمی مؤسسبت متؼلك بٍ

 صىسيق تًسؼٍ ملی بٍ ویزيَبی مسلح يسارت زفبع ي پطتیببوی تًسظَبی ارسی صىسيق تًسؼٍ ملی  اس حمبیت مىسی بُزٌ

 .مؼزفی ومبیس

يز ایبزی را زر بًزجٍ سبالوٍ خَبی پسافىسس عزح َب ي پزيصٌ پطتیببوی اساػتببر السم جُت  اوس مًظف َبی اجزایی زستگبٌ (3

 .لحبظ ومبیىس

 ٌعلیکنسـالم

 ؛يوحتروميمحمذيويوآليييمحمذيصلقوتيربيبم 
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بکبرگیزی ي استفبزٌ اس سبمبوٍ َبی سبیبزی ذبرجی کٍ مطببٍ زاذلی زاروس، زر تمبمی زستگبَُبی اجزایی زارای سیزسبذت  (4

 .استممىًع حیبتی ي حسبس اَمیت زرجٍ بب 

 .کطًر الشامی استي ذبظ، اذذ مجًس اس سبسمبن پسافىسغیزػبمل  ازر مًارز استثه :تثصرُ

زر اذتیبر َز ضص مبٌ یکببر تُیٍ ي  را بًمیسبیبزی  محصًالت ػىبيیهفُزست  است مًظفیزػبمل کطًر سبسمبن پسافىسؽ (5

  .زستگبٌ َبی اجزایی لزار زَس

 .است ٌػبمل مسئًل پطتیببوی فىی ي وظبرت بز حسه اجزای ایه مصًةغیزسبسمبن پسافىس (6

رّثریهصَبهقامهعظنػبمل کطًرسبسمبن پسافىسغیز  اسبسىبمٍ 9  ازٌم 1 بٍ استىبز تبصزٌ تثصرُیکٍتٌدشش  ایه مصًبٍ مطتمل بز

 .گززز جُت اجزا ابالؽ میييي(مذظلويولعمله)ٍفرهاًدّیکلقَا
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ياتد كينیرواهیيمسلحيوييکمیتويدوئمهيپذوفنذغیرعممكيکشق ي ئیسيس

 سرلشکريبسیجهيدکتريسیذيحسنيفیروزآبمدیي
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