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رارصا اب  دربیم  رسب  یکشزپ  یصخرم  رد  نامرد  همادا  یارب  هقیثو  ندرپس  اب  هک  دحاو  تکرش  نارگراک  یاکیدنس  هریدم  تئیه  وضع  ینادنز و  رگراک  یباهش   اضر 
تکرش نارگراک  یاکیدنس  دش ، هدنادرگزاب  رهش  ییاجر  نادنز  هب  تسیب  هدزای و  تعاس  هامدادرم  مهدجه  هبنشراهچ  زورما  راذگ ، هقیثو  کلم  فیقوت  یارب  یناتسداد 

: تسا ریز  حرشب  اه  هینایب  نتم  درک  موکحم  ایوق  ار  نادنز  هب  دحاو  تکرش  یاکیدنس  وضع  یباهش  اضر  ندنادرگرب  هناگادج  هینایب ی  ود  رد  دحاو 

مینک یم  موکحم  ار  نادنز  هب  یباهش  اضر  ددجم  ندنادرگزاب 

هب هامدادرم  زورما ١٧  راذگ  هقیثو  کلم  طبض  یارب  یناتسداد  مادقا  لیلد  هب  هموح  نارهت و  ینارسوبوتا  دحاو  تکرش  نارگراک  اکیدنس  هریدم  تایه  وضع  یباهش  اضر 
.ددرگیم زاب  رهش  ییاجر  نادنز 

لاس شش  هب  نیوا  یدارفنا ٢٠٩  رد  راشف  هام  زا ١٩  سپ  تشگزاب و  یتینما  یاهورین  طسوت  نارفاسم  یاجباج  سوبوتا و  اب  یگدننار  ماگنه  هامدادرخ ١٣٨٩  یباهش ٢٢ 
.دیدرگ موکحم  بالقنا  هاگداد  هبعش ١۵  یوس  زا  ییاکیدنس  یاه  تیلاعف  زا  تیمورحم  لاس  جنپ  یدقن و  همیرج  ناموت  رازه  دصناپ  نویلیم و  تفه  غلبم  تخادرپ  سبح و 

یاه بیسا  رمک  ندرگ و  هیحان  زا  اسرف  تقاط  ینالوط و  یاه  ییوجزاب  نینچمه  تشادزاب و  ماگنه  رد  یتینما  یاهورین  تنوشخ  زا  یشان  تاحارج  لیلد  هب  یباهش  اضر 
تلع هب  دز و  اذغ  باصتعا  هب  تسد  هلحرم  هس  رد  اکیدنس  وضع  نیا  دندرک  یم  تفلاخم  نادنز  زا  جراخ  رد  ناشیا  نامرد  اب  ییاضق  نالوئسم  هکنیا  لیلد  هب  دید و  یدج 
هب ینوناق  یکشزپ  دییات  اب  تفرگ و  رارق  یحارج  لمع  تحت  رمک  ندرگ و  هیحان  زا  هلحرم  ود  رد  دیدرگ و  لقتنم  ناتسرامیب  هب  اذغ  باصتعا  رثا  رد  ینامسج  تماخو 

تیموکحم نارود  ءزج  یکشزپ  یصخرم  هکنیا  دوجو  اب  .دریگب  تروص  نادنز  زا  جراخ  رد  یدوبهب  نامرد و  لحارم  هکنیا  رب  ینبم  دش  مازعا  یکشزپ  یصخرم 
رداص ار  هقیثو  طبض  روتسد  ساسا  نیمه  رب  تسا  هتفرگن  رارق  دییات  دروم  یکشزپ  یصخرم  زا  هام  هس  هک  تسا  یعدم  یناتسداد  هنافساتم  .دوش  یم  بوسحم  ینادنز 

.تسا هدرک 

دیق و یب  یدازآ  ناهاوخ  دنک و  یم  موکحم  نادنز  هب  ار  یباهش  اضر  ندنادرگ  زاب  یارب  یناتسداد  تامادقا  هموح  نارهت و  ینارسوبوتا  دحاو  تکرش  نارگراک  یاکیدنس 
ناملعم نارگراک و  رگید  یدازآ  راتساوخ  نینچمه  دشاب و  یم  اکیدنس  هریدم  تایه  رگید  وضع  ود  یوضر  دواد  یددم و  میهاربا  یارب  نادنز  ماکحا  وغل  ناشیا و  طرش 

.میتسه دنب  رد 

هامدادرم ٩۶ ١٧

نارهت ینارسوبوتا  دحاو  تکرش  نارگراک  یاکیدنس 

**************************************************************************************************************************************

دش هدنادرگزاب  رهش  ییاجر  نادنز  هب  یباهش  اضر 

ییاجر نادنز  هب  نارهت  یناتسداد  رارصا  اب  دادرم  مهدجیه  زور  حبص  هموح  نارهت و  ینارسوبوتا  دحاو  تکرش  نارگراک  یاکیدنس  هریدم  تایه  وضع  یباهش  اضر 
.دش هدنادرگزاب  رهش 

شیب دوب  هدمآ  یصخرم  هب  یناموت  نویلیم  تسیود  هقیثو  ندراذگ  اب  رمک  ندرگ و  هیحان  رد  نیگنس  یحارج  لمع  هلحرم  ود  لیلد  هب  هک  اکیدنس  وضع  ینادنز  رگراک  نیا 
رداص هقیثو  طبض  روتسد  مه  اریخا  دش و  دهاوخ  طبض  راذگ  هقیثو  کلم  نادنز  هب  تعجارم  مدع  تروص  رد  هک  دش  یم  دیدهت  نارهت  یناتسداد  یوس  زا  دوب  لاسکی  زا 

.دوب هدش 
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نیا .دوب  هدرک  تقفاوم  ناشیا  سبح  هدنامیقاب  یکشزپ  یصخرم  اب  ینوناق  یکشزپ  هک  تفرگ  یم  تروص  یلاح  رد  یباهش  ندنادرگزاب  یارب  نارهت  یناتسداد  رارصا 
همان 》 هک دنتفگ  ناشیا  هب  نادنز  نالوسم  درک و  هعجارم  رهش  ییاجر  نادنز  هب  دادرم  مهدفه  زور  رهظ  زا  دعب  هقیثو  طبض  زا  یریگولج  یارب  ینادنز  شکتمحز  رگراک 

《 دینک هعجارم  نادنز  هب  اددجم  دوخ  لیاسو  لیوحت  یارب  حبص  ادرف  تسا و  هدنورپ  رد  امش  یدازآ 

دوخ هکنیا  دوجو  اب  دریگب و  لیوحت  ار  دوخ  لیاسو  ات  درک  هعجارم  رهش  ییاجر  نادنز  هب  شرسمه  اکیدنس و  یاضعا  زا  یکی  هارمه  هب  یباهش  دادرم  مهدجه  زور  حبص 
هنیطنرق دنب  یهار  ار  ناشیا  لاس ١٣٩٣  رد  یباهش  تبیغ  نداد  رارق  هناهب  اب  اما  دید  هدنورپ  رد  ار  لاس ١٣٩۴  رویرهش  مراهچ  تسیب و  خیرات  هب  دوخ  یدازآ  همان  ناشیا 

.تسین تسد  رد  ناشیا  تیعضو  زا  یرگید  یعالطا  ربخ  میظنت  هظحل  ات  دندرک و 

تکرش نارگراک  یاکیدنس  ناشیا و  رب  ینوناقریغ  فعاضم و  یاهراشف  یباهش و  اضر  ندرک  ینادنز  هموح  نارهت و  ینارسوبوتا  دحاو  تکرش  نارگراک  یاکیدنس 
تسد هب  یهاوخ و  قح  یارب  ینارسوبوتا  دحاو  تکرش  نارگراک  هدارا  مزع و  رد  یللخ  دناوت  یمن  اهراشف  نیا  موادت  یتح  دراد  یم  مالعا  دنک و  یم  موکحم  ایوق  ار  دحاو 

.دنک داجیا  دوخ  ینوناق  ملسم و  قوقح  ندروآ 

٩۶ هامدادرم ١٨

نارهت ینارسوبوتا  دحاو  تکرش  نارگراک  یاکیدنس 

هموح نارهت و  ینارسوبوتا  دحاو  تکرش  نارگراک  یاکیدنس  هناسر   - ١٣٩۴
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