
( یلاعلا هلظدم   ) يا هنماخ  ..ا  تیآ  ترضح  كرابم  رضحم 

یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر 

مالس اب 

غرم مخت  دـیلوت  هصاخ  روشک ،  ینیئتورپ  تالوصحم  دـیلوت  زاین  دروم  ياه  هداهن  اه ، هنارای  يزاس  یمدرم  حرط  يارجا  زا  سپ  دیرـضحتسم  هکروطنامه  ًامارتحا ،
.دسریم ناگدننکدیلوت  تسد  هب  يربارب   5 شیازفا اب  یکاروخ 

دیلوت دصرددص  نتشاد  ششوپ  تحت  اب  روشک  راذگمخت  غرم  تعنص  یلم  لکشت  اهنت  ناونعب  نهیم  راذگمخت  غرم  نارادغرم  يزکرم  هیداحتا  حرط  يارجا  زا  لبق 
هتساوخ دراوم  یمامت  هک  دومن  میدقت  رما  نایلوتم  هب  هدش  نیودت  همانرب  بلاق  رد  دیلوت  رارمتسا  يرادیاپ و  روظنم  هب  ار  تعنـص  نیا  زاین  دروم  تامازلا  ناگدننک 

 . تفرگ رارق  دیئات  دروم  زین  هدش 

يزیر هجوج  درکن و  ادیپ  زورب  تعنص  رد  نانیمطا  مدع  مان  هب  يا  هضراع  مرتحم ،  نیلوئسم  هب  غرم  مخت  ناگدننکدیلوت  دامتعا  هدش و  هداد  ياه  هدعو  ساسارب 
.تفریذپ تروص  هدش )  يزیر  همانرب  نازیم  زا  رت  شیب  یتح  يزرواشک (  داهج  مرتحم  ترازو  یغالبا  يزیر  همانرب  قباطم  روشک  يزیر  تلوپ  و 

 . دنیامن تخادرپ  ناگدننکدیلوت  ار  يداصتقا  گرزب  یحارج  نیا  هنیزه  هک  هدیدرگ  ررقم  هیلوا ، ياه  هغدغد  زا  تلود  ییاهر  زا  سپ  ًارهاظ  اما 

، نآ هرابکی  هدـش  مامت  ياهب  شیازفا  ریخا و  ياهلاس  رد  اهالاک  ریاس  تمیق  شیازفا  مروت و  اب  بسانتم  غرم  مخت  تمیق  دشر  مدـع  لیلدـب  هکنیا  عوضوم  تیعقاو 
تمیق هب  لوصحم   شورف  شـشک  زین  اضاقت  هضرع و  رازاب  شهاک و  دشاب  یم  اهنآ  هرفـس  بلاغ  توق  ناونعب  غرم  مخت  هک  هعماج  زا  یمیظع  شخب  دیرخ  تردق 

اب ار  روشک  اهنت  هن  هدرکن و  ادیپ  قوس  کیژتارتسا  يالاک  نیا  هیهت  تمس  هب  مدرم  تالکشم  ریاس  لیلدب  زین  يدقن  هنارای  تخادرپ  هتـشادن و  ار  یعقاو  هدش  مامت 
 . تسا هدومن  هجاوم  هرطاخم  اب  زین  ار  هعماج  تمالس  زاین  دروم  نیئتورپ  نیمات  هکلب  هجاوم  دیلوت  دازام 

يارب هدوب ( هارمه  لایر  زا 100/000  شیب  نایز  اب  هدش  یـسانشراک  یملع و  ینابم  ساسارب  غرم  مخت  مرگولیک  ره  دیلوت  حرط ، يارجا  زا  زور  تشذگ 70  زادعب 
 ( هنازور لایر (  درایلیم  دصیـس  زا  شیب  هدراو  تراـسخ  زور ، رد  نترازه   3 زا شیب  دـیلوت  هب  هجوت  اب  )و  لایر زا 200/000 شیب  دـیلوت  لاح  رد  ناوج  ياه  هلگ 

 . ددرگیم دروآرب 

اهر دوخ  لاح  هب  لمع  رد  ناگدننکدیلوت  هدوبن و  یفاک  ناونع  چـیه  هب  هک  هتفرگ  تروص  تلود  طسوت  هدـش  ینیب  شیپ  لبق  زا  تراسخ  ناربج  يارب  یتامادـقا 
.دنا هدش 
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هاتوک هاگن  نیلوئـسم و  یهجوت  یب  ثعاب  هلـصاح  نایز  هب  رادغرم  عیرـس  شنکاو  ناکما  مدع  نآ و  تدم  ینالوط  دیلوت  هرود  راذـگمخت و  غرم  تیهام  ساسارب 
تدم هاتوک  رد  هعماج  زاین  نیمات  يارب  یفکم  دیلوت  مدع  ناربج  سوکعم و  طیارـش  رود  نادـنچ  هن  يا  هدـنیآ  رد  هکنیا  زا  لفاغ   ، هدیدرگ رما  نیا  هب  اهنآ  تدـم 

 . دومن دنهاوخ  تخادرپ  مدرم  ًاعطق  ار  نآ  ياه  هنیزه  دوب و  دهاوخن  روسیم  زین  تادراو  اب  یتح 

راظتنا دیابن  ًاعطق  هدـنیآ  هب  اه  هدـعو  يارجا  ندرک  لوکوم  تلود و  نالک  حطـس  رد  تدم  دنلب  هنانیب و  عقاو  هاگن  دوجو  مدـع  هحورطم ،  تاحیـضوت  هب  هجوت  اب 
بلـس هتفرگ و  تروص  نیلوئـسم  هب  دامتعا  اب  هدش  ماجنا  ياه  يراذگ  هیامرـس  مامت  هکنیا  نمـض  دهد  همادا  نایز  اب  ار  دوخ  دـیلوت  رادـغرم  هک  میـشاب  هتـشاد 

 . تخادنا دهاوخ  هرطاخم  هب  ار  دشاب  یم  روشک  تینما  رارقتسا  هیاپ  نیرت  یلصا  ناونعب  هک  روشک  ییاذغ  تینما  نیمات  ههاریب و  هب  ار  روشک  اهنآ  زا  نانیمطا 

زا زرا ، خرن  رییغت  زا  سپ  مرتحم  تلود  ییوج  هفرص  هب  هجوت  اب  نینچمه  نیلوئـسم و  هب  یلبق  هدش  یـسانشراک  تاداهنـشیپ  هئارا  اهرادشه و  تابتاکم ، وریپ  اذل 
نامز ات  تدم و  هاتوک  يارب  ار  يزاس  دازآ  زا  یشان  دمآرد  زا  یشخب  رذگ  هلحرم  نیا  زا  روبع  يارب  دنیامرف  روتسد  تیروف  دیق  اب  میدنمشهاوخ  هنازرف  زیزع و  ربهر 
دازام جورخ  يارب  یتارداص  قوشم  هدننکدیلوت ، هب  هدش  لیمحت  ياه  هنیزه  زا  یتمـسق  تخادرپ  اب  هدمآ  شیپ  يداصتقا  تیعـضو  اب  هدننکدیلوت  طیارـش  قیبطت 

تیامح نامه  هدننکدیلوت  زا  تیامح  انامه  هک  ، ینابیتشپ ناگدننکدیلوت  زا  هدش  مامت  تمیق  ندومن  یعقاو  يزاس و  دازآ  زا  لبق  نارادغرم  تابلاطم  هیوست  دیلوت ،
 . دشاب یم  هدننک  فرصم  زا 

زا روشک  رادتقا  دیلوت و  رارمتسا  نمض  يداهج  یبالقنا و  يروتسد  رودص  اب  ات  میراد  نآ  دیما  هتشاد و  مالعا  ار  ینادردق  لامک  یلاعترضح  هجوت  لذب  زا  شیپاشیپ 
 . میشابیم زیزع  ربهر  دکوم  رماوارظتنم  هناربص  یب  .ددرگ  يریگشیپ  یساسحا  ياهراتفر  هنوگره  زورب 

یتمالس يوزرآ  اب                                                                                                                                            

نهیم          راذگمخت  غرم  نارادغرم  يزکرم  هیداحتا                                                                                                                                          

                                                       

   
    

 : تشونور

.راضحتسا تهج  یمالسا  يروهمج  مرتحم  روهمج  سیئر  یسیئر  رتکد  ياقآ  بانج 

يدارم دمحم 
لماع ریدم 
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 . راضحتسا تهج  روهمج  سیئر  مرتحم  لوا  نواعم  ربخم  رتکد  ياقآ  بانج 
 . راضحتسا تهج  يزرواشک  داهج  مرتحم  ریزو  داژن  یتاداس  رتکد  ياقآ  بانج 

 . راضحتسا تهج  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  مرتحم  تسایر  یمظاک  ریم  رتکد  ياقآ  بانج 
.راضحتسا تهج  هاپس  تاعالطا  مرتحم  تسایر 
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