
 

یلاعت همسب 

بیرق دادرهم  رتکد  ياقآ  بانج 
یعامتجا نیمأت  نامزاس  يا  همیب  مرتحم  نواعم 

مالس اب 
هدـنزرا تاروتـسد  رودـص  وریپ  انورک و  سوریو  زا  یـشان  يرامیب  عویـش  زا  سپ  هک  دـناسر  یم  راضحتـسا  هب  ًاـمارتحا ،     

يداصتقا دوکر  دـیدش  ریثأت  تحت  هک  ینایامرفراک  اب  تدـعاسم  رب  ینبم  هعبات  ياهدـحاو  هب  نامزاس  نآ  مرتحم  نالوئسم 
دوخ تامادقا  تدش  رب  هکلب  دننک  یمن  يوریپ  تاروتـسد  نیا  زا  اهنت  هن  یئارجا  ياهدحاو  زا  یخرب  هنافـسأتم  دـنراد ، رارق 
دافیا ناریاداپ  تکرش  خروم 99/2/2  هرامـش 99202  همان  هیوصت  تسویپ  هب  هنومن  ناونع  هب  .دـنا  هدوزفا  نایامرفراک  هیلع 

تساوخرد دنناوت  یم  نایامرفراک  یعامتجا  نیمأت  نوناق  « 46  » هدام دافم  بجوم  هب  دنراد  راضحتسا  هک  هنوگنامه  .ددرگیم 
یم یقلت  نانآ  يوس  زا  یهدـب  نیکمت  هلزنم  هب  تابلاطم  طیـسقت  .دـنیامنب  ار  نامزاس  نآ  هب  دوخ  ياـه  یهدـب  طیـسقت 

فقوتم دـیاب  یم  ددرگ  یم  تخادرپ  عقوم  هب  طاسقا  هک  ینامز  ات  نایامرفراک  هیلع  ناـمزاس  نآ  تامادـقا  هجیتن  رد  ددرگ ،
هب امرفراک   نیکمت  دوجو  اـب  یئارجا  ياهدـحاو  دوش ، یم  هظحالم  رکذـلا  قوف  تکرـش  دروم  رد  هک  روطنامه  نکل  .ددرگ 

ثعاب هدوب و  ضرغ  ضقن  یعون  لمع  نیا  هک  دنهد  یم  همادا  اه  تکرش  هیامرس  باسح و  دادسنا  لاوما و  یفیقوت  تایلمع 
هک ددرگیم  ثعاب  نامزاس  تامادـقا  عون  نیا  تقیقح  رد  .ددرگ  یم  اهتکرـش  يراج  ياه  تیلاـعف  هار  رـس  رب  عناـم  داـجیا 

هدنادزاب تامادـقا  ًادـبا  هدوب و  تابلاطم  لوصو  فدـه  ًاملـسم  .دنـشابن  یعامتجا  نیمأت  تابلاطم  هیدأت  هب  رداق  ناراکهدـب 
.تسین نامزاس  نآ  مرتحم  نالوئسم  زا  کی  چیه  رظندم  راک  بسک و 

ار قاتا  نیا  رما  هجیتن  زا  هتفرگ و  رارق  یسررب  دروم  عوضوم  دیئامرف  روتـسد  تسا  دنمـشهاوخ  قوف  بتارم  هب  تیانع  اب     
.دوب دهاوخ  دیلوت » شهج  قنور و   » راعش ققحت  رد  مهم  یماگ  نیب  امیف  شخب  رثا  دیفم و  يراکمه  کش  یب  .دنیامن  علطم 

  

 

   

: تشونور
راضحتسا تهج  نارهت  قاتا  مرتحم  لک  ریبد  یقشع  نمهب  ياقآ  بانج 

تنواعم نیا  هب  هباشم  دراوم  ساکعنا  راضحتسا و  تهج  يداصتقا  ياه  لکشت  مرتحم  ياسؤر 
راضحتسا تهج  ناریاداپ  تکرش  مرتحم  لماعریدم 

روپ  یجاح  نموه 
راک بسک و  نواعم 
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