
 « به نام خدا»
 

و کسبب  و  شببرکه یاب باراربابش شبباکه اب عملکردنظارت بر  کمیته اعالم دبیرخانه محترمبرحسبب  

و اغواگرانبه در  تالیغ خالف واقع   ،مواردب کبه مدبببرات رهتباریبا و شبببیوب یباب هربا بربکباریباب مزبارب  

 گردنر عاارت ر ار:شاکه یاب اجتماعش )نظیر اب ستاگرام، واتس آپ و تلگرام( محسوب مش 

هرصبه درآمرب غیر ار رر  وبوددیش مدبوب که بارارباب ار رربن آم ممکس اوبه درآمر  ادعاب -1

 چ ر وطحش کس  نمابر. ) نظیر کس  درآمر ار رربن توکس، رمز ارر، درآمر رورانه با یفتگش(.

اوبتفادب ار تک ی  یاب هرو  با هابار باج ج ه تحه هابار قرار دادم باراربابام جربر به نحوب که  -2

هرصبه مطاعهه و هکر کردم بارارباب درخدبوپ ویووبتس به شبرکه و خربر محدبوجت وبل  نمابر. 

و اصبرار و واهابارب را شبامر گردد.  )به کارگیرب یر شبیوب اب که محرودبه رمام را بادآورب ک ر  

ان ر آخربس ویاب  اد، آخربس هرصبه، آخربس نفر، اگر اک وم اقرام نابود هرصبه ار دوبه خوایر  م

 رهه.(

یر عملش که وبا  برانگیتتس و تحرب  به م ظور جبب بارارباب جربر شبود. )نظیر وبوتاوبتفادب ار   -3

بیام اب که با ویووبتس به شبرکه، رنرگش خود را تیییر دییر  –وضبهیه رنرگش و درآمرب اشبتاپ 

 کس  درآمر نزومش( –تاوبن به ترک شیر تمام وقه  –

ابزاری برای نشاا د دادد نمباب  اغرات آمیز آوبارتمبام، وبال و اتومایبر یباب گرام قیمبه ببه ع وام   -4

 موفقیت و کسب درآمد خود جهت جذب ب زاری ب جدید.

بتاببش خود که به م ظور برترب، وببلطه جوبش و اعتاار  بکارگیرب اعقاب و ع اوبس تووببب بارارباب  -5

 نساه به دبگر باراربابام )خارج ار مفاد رر  ووددیش( باشر.

 تاکیر بر جبب باراربابام جربر به ع وام ت  ا راب کس  درآمر. -6

تابیر با تزوبز محدبو  تووبب بارارباب تحه ع وام متتدبر هراتر ار تتدبر و تزربه حاصبر ار   -7

 مدرف شتدش محدو  باشر.



یاب دوعتش و ام یتش به نحوب که نابام دی رب نفو  و قررت شبرکه اوبتفادب ار نام ارگام یا و ن اد -8

 باشر.

ع اوبس و نابام اهراد و مووبسباتش که داراب شب رت یسبت ر به نحوب که بارارباب  اوبتفادب ار اوبامش، -9

 .را هرب  دیر

یر ادعابش متضببمس برترب با ج انش بودم شببرکه که بروم داشببتس توانابش جرم بیام شببود با   -10

بروم ییچ حقیقه خاصبش بدبورت ما  ، کلش و اغرات آمیز باشبر. )نظیر کسب  رتاه ج انش ار بیس 

کابور، داشبتس دانابگاب و مووبسبات  ههاعیه در خارج ار  شبرکه یاب باراربابش شباکه اب خارجش و  

 آمورشش(

ادعابش متضبمس برترب با ج انش بودم محدبوجت بروم وابتوانه قانونش و اوبتفادب ار صبفات  یر -11

تفضبیلش و عاعش بدبورت صبرب  و با به کارگیرب یر شبیوب دبگرب در نگار  با قراته متس به م ظور 

،  "مهززب آوببا"اعقاب مف وم برتر با برتربس بودم بروم تابیر مراجع  ب صببال  )شببامر ترکیاات 

 درمانش و نتابج تضمیس شرب مدرف محدو (.خاصیه  

ار نظر کمیه با  ادعاب کبب با خالف حقیقه که موج  هرب  با اشبتااب ج ه خربر محدبو   -12

 کیفیه شود.

اوبتفادب ابزارب ار رنام و کودکام که نق  اصبلش را در مهرهش محدبوجت و کسب  درآمر شبرکه  -13

 ابفات نماب ر.

گوایش صبادر شبرب ار مراکز روبمش مورد تابیر مراجع  ب صبال ، اوبت اد به تقربرنامه، جابزب و   -14

 یا.  هراتر ار متس آم

    انتظار میرود کلیه رایارام وبببارمام در ی گام انزام ههاعیه یاب هرو  و شببباکه وبببارب تمام موارد  

 مرنظر قرار دی ر و با اهراد خارش برخورد قانونش صورت خوایر گرهه.هوت اعبکر را 

 

 


