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 سپهر معظم سردارسرتیپ 

 فرمانده محترم قرارگاه مهارت آموزی ستادکل نیروهای مسلح 

 م اواحتر با سالم

سالروز                      شهر  آزادیضمن تبریک  شت   ،قهرمان خرم سدا شهدای دفاع مقدس وارج نهادن به  پا  یادوخاطره 

جلسه  مضافا  ،علیرغم برگزاری جلسات مکررتوجیهی ،می رساند نیروهای مسلح ، باستحضار   های رزمندگان غیور رشادت 

شترک   صورت وبیناری  کاخیرم ضور ه ب سازمان آموزش فنی وحرفه ای    محترم نمایندگانوباح سلح ،  وکانون  نیروهای م

مسررالو ن محترم اسررتانی متاسررنانه ازبرخی اسررتان اخباری مبنی برعدم توجیه برخی ،برگزارگردیدسررراسرررکشررور در

وانجام نیروهای مسررلح درخصررون نحوه برخورداری کارکنان وفینه ، پایور ، بسرریب ، بازنشررتاان وخانواده های م  م 

شان از         اقداماتی درجهت ان قاد تناهم صورت گرفته که ن شوری  ستقل ازتناهم نامه ک صورت م ستانی به  عدم نامه های ا

 . داردتناهم نامه ودستورال مل اجرایی اطالع صحیح ازمواد

ستانی به دستورال مل اجرایی    به طرق مقتضی ضمن جلب    ابالغ به امرفرمائید،خواهشمنداست   توجه مسالو ن محترم ا

 امتناع فرمایند .جدا راهبری مشترک ملی کمیته اقدام مستقل وموازی باتصمیم وازهرگونه ومواد تناهم نامه فی مابین ،

شترک ، این          صوب کمیته راهبری م ستورال مل م صورت عدم رعایت د ست در سبت به ت هدات محوله  بدیهی ا کانون ن

شت     سالولیتی نخواهد دا شااه های آزادفنی        م سامانه جامع آموز صرا ازطریق  ستورال مل اجرایی و منح صرفا درقالب د و

 وحرفه ای کشورنسبت به اجرای ت هدات وارائه خدمات اقدام خواهد نمود . 

     

 ای آزاد ومشارکت مردمی جهت استحضار وابالغ به استان هارونوشت : جناب آقای دکتر نماینده ، مدیرکل محترم دفترآموزشگاه ه

   بهره برداری الزم  روسای محترم کانون های استانی جهت استحضار و             

 سیداسماعیل سیداشرفی
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