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 : هقذهه

ٍ ّبی اجشایی  هستلضم سغذ ٍ پبیص هستوش ثشًبهِسیبل ٍ هتـیش،  اهتػبدییي ًبٌّجبسی ثِ ػٌَاى هبچبم ًبال ٍ اسص هوبثلِ ثب 

ّبی اثالؿی  ثشًبهِاجشای  ضٌبسی آسیتٍ  سغذثش اسبس ست. سیضی هتٌبست ثب آخشیي ٍضؼیت گشدش ًبال ٍ اسص ا گزاسی ٍ ثشًبهِ سیبست

ٍ اكضایص سیسي تطذیذ هجبسصُ ثب هبچبم ًبال ٍ اسص  ػبًّبی ػضَ، هطخ ٍ دستگبُ دستب  دس هجوَػِپیطگیشی ٍ هجبسصُ ثب هبچبم ًبال ٍ اسص 

ٍ سَدجَیبى اهذام ثِ اًتوبل ًبالّبی هبچبم طذُ ً هٌجش هبچبم دس ایي كضب ػبهلیيثِ هحذٍدیت كؼبلیت ، كؼل هبچبم دس كضبی حویوی

دس گزضتِ تْیِ ٍ تَصیغ ًبالی هبچبم اص عشین كضبی هجبصی ًِ  عَسی ثِ. ًوبیٌذ ٍ تَصیغ آى اص عشین كضبی هجبصی هیثِ اًجبسّب 

اًجبم ثیطتشی سَْلت  بًبالّبی هوٌَػِ ٍ هبچبم ثٍ تَصیغ تَسؼِ كضبی هجبصی، تجلیؾ  حبضش ثب دسحبل لیٌياكتبد  ًذست اتلبم هی ثِ

 ضَد. هی

، تَسؼِ یبكتگی ٍ هستوین هحػَالت، اهٌبى ػشضِ ّوچَى سَْلت ٍ سشػت ثبال دس هجبدلِ پَل ٍ ًبالػَاهل هتؼذدی ػلل ٍ 

ٍ ػذم تلٌیي ٍ تجییي ٍظبیق دس كضبی هجبصی ّبی هَجَد  ًبثسبهبًیّبی ًَیي تأهیي ًبال ٍ ّوچٌیي  ضیَُثِ  جَاهغگشایص 

  .هٌجش ضذُ است دس كضبی هجبصیٍ هبچبم هجبص ؿیش ّبی كؼبلیتثِ اكضایص  ،ثخطی ثِ تجبست ًبال دس ایي كضب ّب دس ًظن دستگبُ

جبیگبُ ٍ  ثش حستهشًضی هجبسصُ ثب هبچبم ًبال ٍ اسص، ستبد ضذُ ٍ ثِ استٌبد هَاًیي ٍ هوشسات هَجَد،  ضٌبسی اًجبم ثش اسبس آسیت

اهذام ثِ تذٍیي ضیَُ ًبهِ اجشایی پیطگیشی ٍ هوبثلِ ثب هبچبم ًبال ٍ  ،ًبس ًبسضٌبسی سبػتاًجبم  غذّب ًلش  ضويٍظبیق هبًًَی خَد، 

 .اثالؽ خَاّذ ضذ ثِ هٌظَس اجشا ثِ توبهی دستگبُ ّبی هتَلیجلسِ     اػضبء اغلی صی ًوَدُ ًِ پس اص تػَیت دس اسص دس كضبی هجب

 .ًبّص یبثذهجبصی تب حذ هبثل هجَلی ًٌتشل ٍ  ػشضِ ٍ كشٍش ًبالی هبچبم دس كضبی ،ًبهِ ضیَُاجشای ایي  ثب سٍد اًتظبس هی

 :تعاریف -بخش اول

ستاد:  رًش ضذُ است. «ستبد»ثِ اختػبس  «ستبد هشًضی هجبسصُ ثب هبچبم ًبال ٍ اسص»دس ایي ضیَُ ًبهِ 

صی دس سغح داخلی ٍ جْبًی داضتِ ٍ سٍص ًسجت ثِ كضبی هجب ایي ضَسا اضشاف ًبهل ٍ ثِ  :شورای عالی فضای مجازی

ًسجت ثِ ًحَُ هَاجِْ كؼبل ٍ خشدهٌذاًِ ًطَس ثب ایي هَضَع اص حیث سخت اكضاسی، ًشم اكضاسی ٍ هحتَایی دس چبسچَة  گیشی تػوین

ویوبت دس ّوِ سغَح تطٌیل ضذُ است ًِ ثِ اختػبس دس ًظبست ثش اجشای دهین تػهٌظَس  ضَد ًِ ثِ هیاًجبم هػَثبت ضَسای ػبلی 

 ًبهیذُ هی ضَد.« ضَسا»ایي ضیَُ ًبهِ 

ّش كؼل یب تشى كؼلی است ًِ ثِ هَجت ًوض تطشیلبت هبًًَی هشثَط ثِ ٍسٍد ٍ خشٍج ًبال ٍ اسص گشدد ٍ ثش   چاق کاال و ارز:قا

دس هجبدی ٍسٍدی یب ّش ًوغِ اص ًطَس حتی اسبس ایي هبًَى ٍ یب سبیش هَاًیي، هبچبم هحسَة ٍ ثشای آى هجبصات تؼییي ضذُ ثبضذ، 

 هحل ػشضِ آى دس ثبصاس داخلی ًطق ضَد
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نماد اعتماد الکترونیک: ؛ّبی ایٌتشًتی است ّب ٍ كشٍضگبُ یتهٌظَس اػتوبدسبصی ًبسثشاى دس ٌّگبم هشاجؼِ ثِ سب ای ثِ هطخػِ 

ّضاس ًوبدالٌتشًٍیٌی  23ٍ دس حبل حبضش ثیص اص  ًوبد اػتوبد الٌتشًٍیٌی سا ثش ػْذُ داسد لِ اػغبیهشًض تَسؼِ تجبست الٌتشًٍیٌی ٍظی

 .ثشای ًست ٍ ًبسّبی ایٌتشًتی غبدس ضذُ است

ّش  هػَثِ ّیبت هوشسات صدایی دس خػَظ ًست ٍ ًبسّبی هجبصی داهٌِ ضوَل غٌلی ٍ ؿیش غٌلی داسد ٍعجن  فروشگاه مجازی: 

عَس هستوین ٍ یب  )ًبال ٍ یب خذهبت( ثِلهحػَ ی ثشای اسائِ (ضخع حویوی ٍ یب حوَهیٍاحذ غٌلی هجبص كؼبل دس كضبی هجبصی )

، ضجٌِ ّبی تیًًٌٌذگبى اص عشین ٍة سبیت ایٌتشضبى ٍ هػشفكشٍكشٍضبى، خشدُغَست ًلی یب جضئی ثِ ػوذُهستوین ٍ ثِ ؿیش

 ٍ داسای هجَصّبی الصم اص هشاجغ ریػالح ثبضذ.دایش ضذُ  اجتوبػی داخلی ٍ خبسجی، ًشم اكضاس ّب ٍ ...

  هجبدست ثِ دسیبكت هحػَل ًوبیذ. ،ّش ضخػی ًِ دس اصای پشداخت ٍجِ ثب ّذف ؿیشتجبسی ٍ غشكب ثشای هػشف خَد:خریدار

سامانه اصناف: ( iranianasnaf.irسبهبًِ الٌتشًٍیٌی غذٍس پشٍاًِ ًست اغٌبف)  

 اتحادیه کشوری:

دستگاه یا اعضاء متولی: 

 :گیری قاچاق در فضای مجازی شکل علل و عوامل اصلی - دومبخش 

 سَْلت ٍ سشػت ثبال دس هجبدلِ (1

 دس ّش صهبى ٍ ّش هٌبى ذیاهٌبى خش (3

 ًبال دس كضبی هجبصی ًسجت ثِ كضبی حویویؿیشهبًًَی سیسي پبییي ػشضِ  (2

 هوٌَػِ یٍ كشٍش هبچبم ًبالّب ؾیسَْلت تجل (4

 یهبًًَ ٌذیكشا یهجبص هطشٍط ثذٍى ع یاهٌبى هجبدلِ ًبالّب (5

 تش ًسجت ثِ ثبصاسيییپب یّب وتیهثؼضبً  (6

 یاجتوبػ یّب دس ضجٌِ ذاسیجلت اػتوبد خش (7

 پیچیذگی كشایٌذ سغذ هسیش ػشضِ ًبالّبی هبچبم دس كضبی هجبصیدسجِ ضلبكیت پبییي ٍ  (8

اعالع سسبًی ضؼیق ٍ ػذم ضلبكیت دس اػالم جشاین ٍ هجبصات خشیذاساى ٍ كشٍضٌذگبى ًبالی هبچبم دس كضبی هجبصی) دس اكٌبس  (9

تٌویل ًٌٌذُ كشایٌذ هبچبم ثَدُ ٍ  ػوَهی تٌْب ػشضِ ًٌٌذُ ًبالی هبچبم هجشم ضٌبختِ  هی ضَددس حبلیٌِ خشیذاس ایٌگًَِ ًبالّب ًیض

 ػوال هشتٌت جشم ضذُ اًذ(
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 :ها ها و آسیب چالش -بخش سوم

ثهِ ایهي ًهَع اص هجهبسصُ      دستگبُ ّبی هتَلی ػذم تَجِ دٌّذُ ضَاّذ ٍ هشایي هَجَد دس ایي حَصُ اص هجبسصُ ثب هبچبم ًبال ٍ اسص ًطبى     

ضشح ریل، هٌجش ضذُ است ًِ ًیبص اسهت ثهب ثشًبههِ سیهضی دهیهن ٍ       ًبپزیش ثِّبیی ججشاى  ّب ٍ آسیت ٍ گستشش چبلصسضذ  ًِ ثِ است

 هٌسجن ایي چبلص ّب هشتلغ ٍ صیش سبخت ّبی هوبثلِ ای جذیذی تذٍیي گشدد.

 هتَلیّبی ػذم ًظبست ًبكی ثش تجلیؾ، ػشضِ ٍ كشٍش ًبالی هبچبم)ثِ ٍیژُ ًبالّبی هوٌَػِ( تَسظ دستگبُ (1

 ّبی هتوبضیثشای دسگبُ يیدس اػغبء ًوبد اػتوبد الٌتشًٍ یػذم ًظبست ًبك (3

  یهتَل یّبالصم دستگبُ یٍ ّوٌبس یػذم ّوبٌّگ (2

 ٍ ... سبصهبى یبكتگی جشم ػشضِ ًبالی هبچبم دس كضبی هجبصی (4

  یدس هجبدالت هبل تیػذم ضلبك ثبًٌی ٍ ٍاسظ یّب دسگبُ نیاص عشاهٌبى پشداخت آسبى  (5

 یًظبست ًبك ... ثذٍىًبالسسبى ٍ  یّب ضشًت ،هبچبم تَسظ پست یاًتوبل ًبالّبًول ٍ  (6

 هبچبم  یًبالّب ثشایگزاساى وِیث یتَسظ ثشخ ایوِیثپَضص  (7

  تجلیـبت اؿَا ًٌٌذُ ٍ پَضص سسبًِ ّبی خبسجی)ثیطتش اص عشین هبَّاسُ( (8

 پیشاهَى خشیذ ًبالی هبچبمّبی كضبی هجبصی  سسبًی ًبكی ثِ جبهؼِ دس هَسد آسیت ػذم اعالع (9

 ػذم ٍجَد سبختبس هٌبست دس دستگبُ ّبی هتَلی ثِ تٌبست ضشایظ هَجَد ٍ پیص سٍ (11

 دس كضبی هجبصی هبچبم یضگشدّب غیسش شییتـ (11

 

 :قوانین و اسناد باالدستی  -بخش چهارم 

 ّبی ًلی ًظبم ٍ سیبست الؼبلی( )هذظلِكشاهیي هوبم هؼظن سّجشی (1

 احٌبم دائوی ًطَس (3

 پٌج سبلِ ضطن تَسؼِ ثشًبهِ (2

 ای هبًَى جشائن سایبًِ (4

 هبًَى تجبست الٌتشًٍیي (5

 هبًَى هجبسصُ ثب هبچبم ًبال ٍ اسص (6

 هبًَى تؼضیشات حٌَهتی (7
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 هبًَى ًظبم غٌلی (8

 هبًَى پست (9

 ًٌٌذگبى  حوَم هػشفاص هبًَى حوبیت  (11

 هػَثبت ّیأت ػبلی ًظبست ثش كضبی هجبصی  (11

 1294غٌلی هػَة ًظبم هبًَى  87ًبهِ اجشایی تجػشُ هبدُ  آییي (13

 آییي ًبهِ اجشایی غذٍس ٍ توذیذ پشٍاًِ ًست ٍ ًحَُ ًظبست ثش اكشاد غٌلی دس كضبی هجبصی (12

 دستَسالؼول اػغبی ًوبد اػتوبد الٌتشًٍیي ٍ ًظبست ثش كؼبلیت ًست ٍ ًبسّبی ایٌتشًتی (14

 هبًَى سكغ هَاًغ تَلیذ)هَاد ّیبت هوشسات صدایی ٍ غذٍس هجَصّب( (15

 : ی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در فضای مجازیها و رویکردهاسیاست  – پنجنبخش 

 ّبی هشتجظ دس هجبسصُ َّضوٌذاًِاكضایی ٍ ّوبٌّگی دستگبُاكضایص ّن (1

 سبصی گشدش ًبال دس كضبی هجبصیضلبف (3

 سبصی هجبدالت هبلی ایي حَصُی ٍ ضلبفثبًٌ یّبٌتشل تشاًٌصً (2

 اغلی ثب ّذف اكضایص سیسي هبچبمّب ٍ ػبهلیي ضٌبخت ٍ ثشخَسد ثب سشضجٌِ (4

 ی، پیي ٍ ...(سغذ هشسَالت پستًظبست ثش صًجیشُ تَصیغ) (5

  یهجبص یهجبسصُ ثب هبچبم دس كضب یدس ساستب ّبّب ٍ تطٌل، اًجوياغٌبف تیاص ظشك یشیگ ثْشُ (6

 چبمآضٌبیی ٍ كشٌّگسبصی هػشف ًٌٌذگبى ثشای ضٌبسبیی، تطخیع، چگًَگی گضاسش دّی ٍ ػذم خشیذ ًبالی هب (7

 توَیت ٍ تشؿیت ٍاحذّبی غٌلی هبًًَی كؼبل دس كضبی هجبصی ثشای هوٌَػیت خشیذ اص ٍاحذ ّبی ؿیش هجبص (8

 ًظبست ثش كؼبلیت ٍة سبیت ّبی داسای ًوبد اػتوبد اص عشین پٌل ًظبستی سبهبًِ ایٌوبد تَسظ دستگبُ ّبی ًظبستی ٍ تخػػی (9
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 برناهه ها و هحورهای اقذام

 ضبخع اسصیبثی ثبصُ صهبًی اجشا دستگبُ ّوٌبس هجشی سیضثشًبهِ ّب ػٌَاى ثشًبهِ ًالى

 اضشاف اعالػبتی

 پلیس كتب ّبی كشٍش ًبال هبچبم دس كضبی هجبصی ضٌبسبیی ٍ سغذ سشضجٌِ
تجبست هشًض تَسؼِ 

 الٌتشًٍیي
 اكضایص ًطلیبت هستوش

 ًٌتشل، ًظبست ٍ ثبصسسی هستوش ًست ٍ ًبس ایٌتشًتی 
اتبم اغٌبف)اتحبدیِ 

 غٌلی( 

هشًض تَسؼِ تجبست 

 الٌتشًٍیي
 هستوش

 ٍ اثش ثخطی تؼذاد

 ثبصسسی ّب

هسئَلیت پزیشی 

دستگبُ ّب، اتحبدیِ 

 ّب ٍ اغٌبف

ّبی آهَصضی هشتجظ ثب حَصُ هجبسصُ ثب هبچبم دس كضبی هجبصی  ثشگضاسی ًبسگبُ

 ایٌتشًتی ًست ٍ ًبسّبیثشای غبحجبى 

هشًض تَسؼِ تجبست 

 الٌتشًٍیي
 تؼذاد ًبسگبُ ّش سِ هبُ  ستبد+اتحبدیِ غٌلی

 پیگیشی تْیِ سٌذ ًست ٍ ًبس تجبست الٌتشًٍیي

كشٍضگبُ ّبی ایٌتشًتی ثب تَجِ ثِ الضاهبت *تذٍیي كشایٌذ غذٍس كبًتَس سسوی دس 

 هَجَد ثشای اسائِ كبًتَس سسوی

هشًض اغٌبف ٍ ثبصسگبًبى+ 

 +اتبم اغٌبف ایشاىستبد

*هشًضتَسؼِ تجبست 

الٌتشًٍیٌی+هشًض اغٌبف 

ٍ ثبصسگبًبى+ستبد+ هشًض 

تَسؼِ تجبست 

 الٌتشًٍیٌی

توبهی دستگبُ ّبی 

 هتَلی
 هستوش

تؼذاد غذٍس كبًتَس 

 سسوی

 هشًض اغٌبف ٍ ثبصسگبًبى تْیِ ضیَُ ًبهِ چگًَگی ػشضِ ٍ كشٍش ًبالّبی خبسجی دس كضبی هجبصی
هشًض تَسؼِ تجبست 

 الٌتشًٍیي
 اثالؽ ضیَُ ًبهِ هبُ 2

 ٍ ثشخَسد ثب گشداًٌذگبى اغلی  پیگیشی ٍ سسیذگی ثِ جشاین ٍ تخللبت
 تؼضیشات -هشاجغ هضبیی

 حٌَهتی
 ّبتؼذاد پشًٍذُ  هستوش پلیس كتب
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 سبهبًذّی اسسبل هشسَالت اص عشین ضشًت پست ٍ حول ٍ ًول ًبالّب

 پست+ 

 ٍصاست ًطَس)ضْشداسیْب(

 

*هشًض تَسؼِ تجبست 

الٌتشًٍیٌی+توبهی 

دستگبُ ّبی ًظبستی ٍ 

 تخػػی

 هبُ 2 اتحبدیِ غٌلی
ًبّص اسسبل ًبالی 

 هبچبم

ًوبد اػتوبد هشاسداد ضشًت پست ثب كشٍضگبّْبی كبهذ ػوذ ٍ ػذم توذیذ ػذم 

 الٌتشًٍیي
 پست

هشًض تَسؼِ تجبست 

 الٌتشًٍیي
 هستوش

ػذم ػوذ ٍ ػذم توذیذ 

 هشاسداد

 اسائِ گضاسش كػلی دس خػَظ ٍظبیق هحَلِ ٍ اسائِ آى ثِ ستبد
توبهی دستگبُ ّبی 

 هتَلی
  ّش سِ هبُ یٌجبس 

 تؼذاد جلسبت هستوش ّبی هتَلیدستگبُ  ستبد تطٌیل ًبسگشٍُ تخػػی هجبسصُ ثب هبچبم ًبال دس كضبی هجبصی

 اغالح سبختبس هبُ 2 پلیس كتب تؼضیشات تؼییي ضؼت ٍیژُ ثشای سسیذگی ثِ تخللبت هبچبم ًبال ٍ اسص دس كضبی هجبصی

هبًَى هجبسصُ ثب هبچبم ًبال  11الضام دستگبُ ّبی هتَلی ثشای اجشای ثٌذ الق هبدُ 

 ٍ اسص
 هبُ 9 ستبد توبهی اػضبء هتَلی

سبختبس ٍ اكضایص اغالح 

 تؼذاد ثبصسسبى

ضلبف سبصی 

 هجبدالت

 ًست ٍ ًبسّبیالضام ثِ اسائِ سسیذّبی الٌتشًٍیي یٌپبسچِ اص سَی غبحجبى 

 ایٌتشًتی

هشًض تَسؼِ تجبست 

 الٌتشًٍیي
 تؼذاد كشٍضگبُ  هبُ 2 اتحبدیِ غٌلی

 هبُ 2  ثبًي هشًضی سبهبًذّی دسگبُ ّبی پشداخت ایٌتشًتی

ّبیی ًِ دس تؼذاد دسگبُ 

اختیبس كشٍضگبُ ّبی 

 ایٌتشًتی ؿیش هجبص است

 تؼذاد كشٍضگبُ هبُ 2 اتحبدیِ غٌلیهشًض تَسؼِ تجبست توبهی كشٍضگبُ ّبی ایٌتشتی هلضم ّستٌذ تب اص ٍاحذ ّبی غٌلی كیضًی اهذام ثِ 
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 الٌتشًٍیي تْیِ ًبال ًوبیٌذ ًِ داسای هجَص ٍ داسای اًجبس ثجت ضذُ ثبضٌذ

ضلبف سبصی 

 گشدش ًبال

ّبی هشتجظ( ثشای ضٌبسبیی ٍ ثشخَسد ثب  ّبی ٍیژُ)هشًت اص دستگبُ ایجبد گطت

خَد سا اص عشین كضبی هجبصی  ًبالّبی ؿیشهجبص ًِّبی هجبص ٍ ؿیشهجبص  كشٍضگبُ

 ًٌٌذ.هی ػشضِ

ٍصاست غٌؼت، هؼذى ٍ 

 تجبست

ٍصاست ثْذاضت، سبصهبى 

تؼضیشات حٌَهتی، ًبجب، 

پلیس كتب، سبصهبى هلی 

 ستبًذاسدا

 هستوش
تؼذاد ٍ اثشثخطی 

 ّب ثبصسسی

م.م.ة.م( ثِ خشیذاس پس اص ثجت  12الضام ثِ ًوبیص ًذسّگیشی ًبال)هَضَع هبدُ 

 سلبسش ٍ دسج آى دس كبًتَس كشٍش 

اتحبدیِ غٌلی، اتبم 

 اغٌبف ایشاى

ٍصاست غٌؼت، هؼذى ٍ 

 تجبست
 ثجت ًذ سّگیشی هستوش

تطذیذ اهذاهبت 

 ًٌتشلی

ّبی ػشضِ ًٌٌذُ ًبال داسای ًوبد اػتوبد الٌتشًٍیي دس كضبی  كشٍضگبُسبهبًذّی 

 هجبصی

هشًض تَسؼِ تجبست 

 الٌتشًٍیي
 تؼذاد كشٍضگبُ هبُ 2 اتحبدیِ غٌلی

 ّبی ثب كؼبلیت چٌذیي غٌق سبهبًذّی سبیت

هشًض تَسؼِ تجبست 

 الٌتشًٍیي

*هشًض تَسؼِ تجبست 

الٌتشًٍیٌی+توبهی 

دستگبُ ّبی ًظبستی ٍ 

 تخػػی

 تؼذاد كشٍضگبُ هبُ 2 اتحبدیِ غٌلی

 تؼذاد اًجبس هبُ 4 اتحبدیِ غٌلی هشًض اغٌبف ٍ ثبصسگبًبى ّبی هجبصی ثِ سبهبًِ جبهغ اًجبسّب الضام ثجت اًجبسّبی تبهیي ًٌٌذُ ًبال كشٍضگبُ

سبهبًذّی كشآیٌذ غذٍس ًوبد اػتوبد الٌتشًٍیي ّوبًٌذ غذٍس جَاص ًست دس 

 كضبی حویوی

تَسؼِ تجبست  هشًض

 الٌتشًٍیي
  هبُ 1 

 ّبی غٌلی هشثَط ّب ثشای دسیبكت هجَص اص اتحبدیِ هلضم ًوَدى غبحجبى سبیت

 *الضام ثِ اسائِ هجَصّبی الصم ثب تَجِ ثِ ًَع كؼبلیت هجبصی)ثِ ٍیژُ كؼبالى ًَپب(

هشًض تَسؼِ تجبست 

 الٌتشًٍیي
 تؼذاد كشٍضگبُ هبُ 2 

 تؼذاد كشٍضگبُ هبُ 3 اتحبدیِ غٌلیهشًض تَسؼِ تجبست  ًبس دس كضبی هجبصیسبهبًذّی ستجِ ثٌذی ًست ٍ 
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 الٌتشًٍیي

 

الضام كشٍضگبُ ّبی هجبص داسای ًوبد اػتوبد الٌتشًٍیي ثِ ثجت دس سبهبًِ سشآهذ ٍ 

 سبهبًذّی دس غَست كؼبلیت دس ضجٌِ ّبی اجتوبػی)تلگشام، ایٌستبگشام ٍ ...(

هشًض تَسؼِ كٌبٍسی 

سسبًِ ّبی اعالػبت ٍ 

 دیجیتبل

هشًض تَسؼِ تجبست 

الٌتشًٍیي+ اتحبدیِ 

 غٌلی

 تؼذاد كشٍضگبُ هبُ 1

سبهبًذّی ثیوِ گزاساى ثشای ثیوِ ًوَدى ًبالّبیی ًِ هٌطبء اسٌبد آى هبًًَی ٍ 

 سسوی ثبضذ
 ثیوِ هشًضی

هشًض تَسؼِ تجبست 

 الٌتشًٍیي
 تؼذاد ثیوِ غبدسُ هبُ 2

)كضبی هجبصی اػن اص ایٌتشًت، هَثبیل، هبَّاسُ ٍ سغذ ٍ گضاسش تجلیـبت ؿیشهجبص 

)... 

ٍصاست غٌؼت، هؼذى 

 تجبست

ستبد، سبصهبى تؼضیشات 

حٌَهتی، پلیس كتب، 

ًبجب، ٍصاست ثْذاضت، 

 سبصهبى هلی استبًذاسد

 هستوش
تؼذاد تجلیـبت ؿیشهجبص 

 ضٌبسبیی ضذُ

تسْیل ًست ٍ ًبس 

 هجبصی

كؼبالى هبًًَی دس كضبی هجبصی )ثَیژُ ّب ٍ حوبیت اص  اختػبظ تسْیالت، هطَم

 كؼبالى ًَپب(

هشًض تَسؼِ تجبست 

الٌتشًٍیٌی+ٍصاست 

غوت+سبصهبى اهَس 

هبلیبتی+ ٍصاست 

تؼبٍى،ًبس ٍ سكبُ 

 اجتوبػی

ٍصاست غٌؼت، هؼذى ٍ 

 تجبست ٍ اتحبدیِ غٌلی
 هستوش

گشدش هبلی ًست ٍ ًبس 

 هجبصی هبًًَی

 خشیذی هغوئي دس ثستش كضبی هجبصیاعالع سسبًی ٍ تشٍیج چگًَگی  كشٌّگسبصی

هشًض تَسؼِ تجبست 

الٌتشًٍیي ٍ اتحبدیِ 

 غٌلی

 هستوش غذا ٍ سیوب
اكضایص خشیذ ًبالی 

 هبًًَی

 


