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ناگزمره ناتسا یسدنهم ماظن نامزاس مرتحم سیئر

ابسالم:

هرامش همان و روشک ترازو 1397/04/13 خروم 61601 همان هرامش هب تیانع ، دناسر یم طاالع هب

عوضوم اب ییارجا یاه هاگتسد یگنهامه ،اب ناگزمره یرادناتسا 1397/05/20 خروم 92/44/30437

متسیسوکا رد روحم تمدخ یصوصخ یاه شخب اهو نامزاس هاگیاج ءاقترا و ناریا تخاس تادیلوت یزاسدنمناوت

یم توعد روشک ، یداهج ناریدم زا یکی ناونع هب یلا عبانج ،زا نانتما و ساپس نمض هلیسو نیدب ، یتمواقم داصتقا

هاگراک هارمه هب یناریا رترب الت وصحم یروآون درکیور اب یناریا بان دنرب عیلا ناشن یلم تسشن نیلوا رد ددرگ

نیلوئسم روضح )اب یتایلمع یزیر همانرب و یدنب هجدوب تیریدم و2. یرادم یرتشم تیریدم .1) یصصخت یاه

ترازو یاه شیامه سنلا لحم رد نارهت رد یراج سلا هامرذآ رد هک روشک یداصتقا یاه هاگنب ناریدم و یتلود

. دیناسر مهب روضح ، ددرگ یم رازگرب روشک

هک بان دیلوت متسیس ییاسانش یلم، تسشن نیا یراذگتسایس عیلا یاروش تابوصم ساسا رب تسا حیضوت هب المز

داوم آالتو نیشام ، یناسنا یاه تیلا اضف،عف ، نامز ) فرص اب رتشیب دیلوت موهفم اب یدیلوت رترب یاه  متسیس ردص رد

نانازیار هب یداصتقا رترب عفاالن یناهج رابتعا داجیا فده واب تسا هدمآ راک روتسد رد تسا هتفرگ رارق ( رتمک

و ددرگ یم مهارف یراجت تابسانم هعسوت یارب المز طابترا ناکما و یفرعم ناریا رد رقتسم یاه هناخترافس یناگرزاب

دنیامن زارحا ار یبایزرا و یراذگ تسایس هتیمک رظن دروم طیارش هک ناگدیزگرب زا هوکشاب مسارم نیا هیماتتخا رد

دش. دهاوخ ینادردق بان دنرب عیلا ناشن یاطعا ردقبلا

زاکاالی هدافتسا گنهرف اقترا موزل و ناریا داصتقا ینونک طیارش رد یلم دادیور نیا ژکی تارتسا تیمها هب رظن

اضاقت یلا عبانج ،زا روشک یداصتقا یاه نامرآ ققحت رد یتلود و یصوصخ شخب ییازفا ومه یهارمه اب یناریا بان

هناخریبد نیا ارهب بتارم و لوذبم ار المز یراکمه روتسد یلم دادیور نیا رت هوکشاب هچره یرازگرب تهج رد دراد

: دیئامن لا سرا

. دراد ار نانتما مکلا یلا عبانج رظن نسح زا شیپاشیپ
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