
روشک يلاعناويد هيور تدحو يارآ
روشک يلاعناويد يمومع تئيه :بيوصت عجرم
٧٣٩ :همان هژيو هرامش

١٣٩٣ رذآ ٢۶،هبنشراهچ

٢٠٣٢٧ هرامش داتفه لاس

نيمأت قودنص« زا يگدننار تافداصت زا يشان يندب تراسخ تخادرپ عوضوم ،روشک يلاع ناويد يمومع تأيه ٧٣۴ هيور تدحو يأر
»يندب ياهتراسخ

٨۴٨۶/١۵٢/١١٠۵/٩/١٣٩٣هرامش

روشک یمسر همانزور مرتحم لماعریدم

و پاچ تهج و ميظنت لیذ حرش هب نآ یأر و طوبرم همدقم اب روشک یلاع ناوید یمومع تأيه ٩٣/٣١ فیدر هیور تدحو هدنورپ شرازگ
.ددرگیم دافیا رشن

یميهاربا ميهاربا ـروشک یلاع ناوید یئاضق نواعم

همدقم :فلا

هب ٢٢/٧/١٣٩٣ خروم هبنشهس زور ٩ تعاس سأر٩٣/٣١ فیدر هیور تدحو هدنورپ دروم رد روشک یلاع ناوید یمومع تأيه هسلج
نيملسملاو مالسالا تجح روضح و روشک یلاع ناوید سيئر یمیرک نيسح یاقآ بانجنيملسملاو مالسالا تجح ترضح تسایر

یلاع ناوید بعش هيلک نواعم ءاضعا و ناراشتسم ،ءاسؤر نایاقآ نابانج تکرش و روشک لک ناتسداد یسيئر ميهارباديس یاقآ بانج
فلتخم تایرظن یسررب و حرط و هدنورپ شرازگ تئارق و ديجم هللا مالک زا یتایآ توالت زا سپ و ليکشت یمومع تأيه نلاس رد ،روشک
هیور تدحو یأر رودص هب ،ددرگیم سکعنم لیذ بيترت هب هک روشک لک ناتسداد هیرظن عامتسا و دروم صوصخ رد هدننکتکرش یاضعا
.دیدرگ یهتنم ٢٢/٧/١٣٩٣ ـ ٧٣۴ هرامش یئاضق

هدنورپ شرازگ :ب

بعش زا لوفزد ناتسرهش یئاضق هزوح سيئر یاقآ ٢۵/١١/١٣٩٢ ـ ٩٢/٨٩٩ هرامش شرازگ ساسارب :دناسریم ضرع هب ،مارتحا اب
تراسخ قودنص زا یگدننار فداصت زا یشان یندب تراسخ تخادرپ دروم رد ناتسزوخ ناتسا رظندیدجت یاههاگداد مهدزاود و متشه
صخش لباقم رد ینيمز یروتوم هيلقن لیاسو ناگدنراد یندم تيلوؤسم یرابجا هميب نوناق حالصا نوناق ١٠ و ۴ داوم عوضوم یندب
:تسا هدیدرگ رداص فلتخم ءارآ لیذ حرش هب ١۶/۴/١٣٨٧ ّبوصم ثلاث

رد ،دمحم دنزرف ناکريت قداص یاقآ ،ناتسزوخ ناتسا رظندیدجت هاگداد متشه هبعش ٨۵٠١٣٩٧ هسالک هدنورپ تایوتحم بسح ـ فلا
تمس هب کشمیدنا ـ لوفزد روحم رد یصخش ١٢۵ تلکيسروتوم اب یريبد نيما دوخ تسود هارمه هدومن مالعا ٢١/٩/١٣٩٠ خیرات
اب تشپ زا ـ هدننار تمس زا گنر ديفس ٢٠۶ وژپ یراوس وردوخ هاگتسد کی غرميس رالات یوربور ،هدوب تکرح رد کشمیدنا
لحم زا یراوس هدننار و نوگژاو )لیردراگ( هداج طسو یزلف هدرن هب دروخرب زا سپ نانآ تلکيسروتوم و هدرک دروخرب یو تلکيسروتوم
.تسا هدش یراوتم

و ناکريت قداص یاقآ ندش مودصم ٧/٨/١٣٩٠ خروم هسلجتروص یط لوفزد گرزب ناتسراميب تسارح رومأم یناقهد مود راوتسا
نار ناوختسا یگتسکش ٢١/٩/١٣٩٠ ـ ٩٠/م/٣٩٨٠ یهاوگ بجوم هب زين ینوناق کشزپ و شرازگ ناتسراميب رد ار یو ندش یرتسب
.تسا هدومن ديیأت ار یگتفر رد اب هارمه تسار

همانداد یط لوفزد فالتخا لح یاروش ١۴١ هبعش رد تلکيسروتوم هحناس هب رجنم هناورپ نودب یگدننار رطاخ هب مودصم صخش
هیرظن بجوم هب تافداصت ینف نادراک و هدش موکحم یدقن یازج لایر رازهدصتفه تخادرپ هب ۵/١٠/١٣٩٠ ـ ٩٠/١۴١/١٢٢

هک اعدا دروم ٢٠۶ وژپ یراوس هاگتسد کی مولعمان هدننار هيحان زا یطايتحایب ار فداصت همات تلع ٢٨/٩/١٣٩٠ ـ ٢۴٩/١/١٣/٢١۵٧
هبعش رایداد یاقآ و هدومن مالعا ،روهار هماننيیآ ١١٩ هدام ضقن و پچ هب یناهگان ريسم رييغت ليلد هب تسين تسد رد نآ هرامش

:هدیزرو تردابم لیذ ییاهنرارق رودص هب ٢٣/١٢/١٣٩٠ خیرات رد لوفزد ناتسرهش بالقنا و یمومع یارسداد قيقحت مجنپ

یندب همدص داریا هب رجنم یگدننار رما ردیطايتحایب رب ریاد سانشان هيلع دمحم دنزرف ناکريت قداص یاقآ تیاکش صوصخ رد«
هدننار تیوه ییاسانش مدع هب هجوت اب هدنورپ تایوتحم و هدمآ لمع هب تاقيقحت هب تایانع اب فداصت هنحص زا ندش یراوتم و دمعريغ
همانیهاوگ نتشادن تهج هب تلکيسروتوم بکار هکنآ رب هوالع« دشابیمن نيعم صخش هب باستنا لباق قوف ماهتا ،یراوتم یوردوخ
زالاح یا یلع »تسا هتفریذپ تروص عجرم نآ رد )هدنورپ رد سکعنم حرش هب( ماهتا نیا هب یگديسر و یفرعم فالتخا لح یاروش هب
[ یسرداد نيیآ نوناق ١٧٧ هدام فلا دنب هب ًادنتسم اذهل ؛درادن دوجو نيعم مهتم هب ماهتا هجوت رب یفاک ليلد هزب یمومع هبنج رظن
١٣٨١ بوصم بالقنا و یمومع یاههاگداد ليکشت نوناق حالصا نوناق ٣ هدام ک دنب و یرفيک]روما رد بالقنا و یمومع یاههاگداد
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تيلوؤسم یرابجا هميب نوناق حالصا نوناق ١٠ هدام یاتسار رد هثداح مودصم ًانمض ؛ددرگیم مالعا و رداص هدربمان بيقعت عنم رارق
زا سپ هک ».ددرگیم یفرعم لوفزد ناتسرهش ییازج ـ یمومع هاگداد هب ثلاث صخش لباقم رد ینيمز هيلقن لیاسو ناگدنراد یندم
تهج ،تبث زا سپ و لاسرا لوفزد یمومع یاههاگداد رتفد هب ١۴/١/١٣٩١ ـ ۵١٢/٩٠ همان یط هدنورپ ،ناتسداد هدنیامن تقفاوم
ـ ١۶١۴۵۴٠٠٠٩١ هحیال دافم هب یفاک تیانع نودب موقرم هاگداد و هدش عاجرا ییازج یمومع هاگداد ١٠۴ هبعش هب یگديسر

ميمصت ذاختا نينچ ١٣/٣/١٣٩١ ـ ۴٠٠٢٣٧ همانداد حرش هب ،ینف نادراک هیرظن رد دوجوم تاداریا دروم رد هميب هدنیامن١٢/١٣٩١/٢۴
:تسا هدرک

و قاروا عيمج هب هجوت اب یندب یاهتراسخ نيمأت قودنص زا هید تخادرپ رب ینبم دمحم دنزرف ناکريت قداص تساوخرد صوصخ رد
و ثداوح هرادا زين و یماظتنا عجرم شرازگ ،تافداصت سانشراک هیرظن ،ینوناق کشزپ یهاوگ ،یکاش تیاکش هلمج زا هدنورپ تایوتحم
شریذپ اب هاگداد ،تسا هديسرن هجيتن هب رصقم هدننار ییاسانش تهج ارسداد تاقيقحت و تامادقا هکنیا و لوفزد یکشزپ یاهتیروف
نوناق ۴٩۵ و ۴۴٢ ،٣۶٧ داوم و ینيمز هيلقن لیاسو ناگدنراد یندم تيلوؤسم یرابجا هميب نوناق ١٠ هدام دانتسا هب مودصم تساوخرد
هدروخ شوجبيع نودب هک تسار نار ناوختسا یگتسکش تباب لماک هید فصن سمخ مجنپراهچ تخادرپ هب مکح ،یمالسا تازاجم
هید دصرد راهچ و طابر یگدیدبيسآ اب هارمه تسار ینگل ـ ینار لصفم یفلخ یگتفررد تباب شرا ناونع هب لماک هید دصرد هد زين و
قداص مودصم هب یندب یاهتراسخ نيمأت قودنص طسوت تسار یوناز و یفلخ یبيلص طابر یگدیدبيسآ تباب شرا ناونع هب لماک
هاگداد رد رظندیدجت لباق غالبا زا سپ زور تسيب فرظ و یروضح هرداص یأر .دیامنیم رداص قودنص تادهعت فقس و دودح رد ناکريت
لقن ًانيع هک ١١/٣/١٣٩٢ ـ ٧٩٠٠٣٠٠ همانداد بجوم هب رظندیدجت هاگداد متشه هبعش هک دشابیم ناتسزوخ ناتسا رظندیدجت
:تسا هداد رارق ديیأت دروم ار نآ ددرگیم

١٣/٣/١٣٩١ ـ ٩١٠٩٩٧۶١۴۵۴٠٠٢٣٧ هرامشهمانداد هب تبسن یندب یاهتراسخ نيمأت قودنص تیریدم یهاوخرظندیدجت صوصخ رد
ینبم ،دمحم دنزرف ناکريت قداص یاقآ تساوخرد باب رد نآ قباطم هک لوفزد ناتسرهش ییازج یمومع هاگداد مراهچ و دصکی هبعش

سپ کشمیدنا ـ لوفزد روحم رد ۶/٨/١٣٩٠ خروم هحناس رصقم هدننار ندش یراوتم و فداصت هثداح رثا رد هدراو تامدص تاید تخادرپ رب
و ینيمز هيلقن لیاسو ناگدنراد یندم تيلوؤسم یرابجا هميب نوناق ١٠ هدام هبً ادنتسم رما طیارش زارحا و هطوبرم هاگداد یگديسر زا
یگتسکش تباب هلماک هید دصرد تشه تخادرپ هب هاوخرظندیدجت تيموکحم هب مکح یمالسا تازاجم نوناق ۴٩۵ و ۴۴٢ ،٣۶٧ داوم
هارمه تسار نگل ـ ینار لصفم یفلخ یگتفررد شرا ناونع هب هلماک هید دصرد هد و هدروخ شوج بيع نودب هک تسار نار ناوختسا
یکاش قح رد ًاعومجم تسار یوناز و یفلخ یبيلص طابر یگدیدبيسآ یارب ًاشرا هلماک هید دصرد راهچ و طابر یگدیدبيسآ اب
تایوتحم و قاروا یسررب اب هاگداد تأيه .دیدرگ تبث قوف هسالک هب و عاجرا هبعش نیا هب یگديسر تهج هدنورپ و هدیدرگ موکحم
نیا رد ددرگ نآ ضقن بجوم ای دیامن دراو یاهشدخ همانداد ساسا هب هک یللدم و رثؤم ضارتعا و داریا هک دنیامنیم هظحالم هدنورپ
ًاحيحص مکاح تاررقم اب قيبطت و عوضوم زارحا و یسررب ثيح زا همانداد و هدماين لمع هب هاوخرظندیدجت یوس زا یگديسر زا هلحرم

عوقو دیؤم همکحم نیا و یودب هاگداد یاهیسررب و یتامدقم تاقيقحت لصحام هک ارچ دشابیمن بترتم نآ رب یلاکشا و هدیدرگ رداص
هدننار ريصقت یایوگ زين تافداصت سانشراک هیرظن ًافاضم هدوب هدناوخرظندیدجت هب تبسن تامدص داریا و روبزم حرش هب فداصت هحناس
یهاوخرظندیدجت یاضاقت در اب هاگداد و هدماين لمع هب یهجوم ضارتعا ای داریا هرداصیأر هبً اتجيتن .دشابیم )٢٠۶ وژپ( یراوتم وردوخ
ار هتساوخرظندیدجت همانداد]یرفيک روما رد بالقنا و یمومع یاههاگداد[ یسرداد نيیآ نوناق زا ٢۵٧ هدام فلا دنب هبً ادنتسم هلصاو
.تسا یعطق هرداص یأر .دیامنیم راوتسا و ديیأت

رد میرک دنزرف یراتخم دمحمرای مان هب یصخش ناتسزوخ ناتسا رظندیدجت هاگداد مهدزاود هبعش ٠٠٣۴۵ هدنورپ تایوتحم تلالد هب ـ ب
هدنورپ مشش و مود تاحفص رد و هتفای لاقتنا لوفزد یوبن ناتسراميب هب و مودصم تلکيسروتوم اب فداصت هطساو هب ٢٣/٢/١٣٩٠ خیرات

زين نآ بحاص هارمه نفلت هرامش و ۵ زاوها ـ٣٩۴۴ هدرک فداصت یو اب هک یتلکيسروتوم یماظتنا هرامش هک هدش ناونع
یرتنالک سيئر ،تسا هدش یراوتم ًادعب یلو هدوب مودصم هارمه ناتسراميب رد زين تلکيسروتوم هدننار و دشابیم ٠٩٣٨٨٣۴٠١٧٣

مودصم یلو هدشن لصاو تلکيسروتوم کلام تیوه هرابرد یباوج ،روهار سيلپ زا هک هدرک شرازگ ٩/٣/١٣٩٠ رد ١٢ هرامش یماظتنا
تلکيسروتوم بکار ار بالقنا نابايخ ،رازاب بنج ،یتشهب ديهش راولب ،رود یوک ،کشمیدنا نکاس ناخدارم دنزرف دنوگس دمص ،هثداح
زين هدش یفرعم صخش هک هدومن ییاسانش هدوب هنحص رظان هک ٨٠۴ هرامش یسکات هدننار طسوت ار وا هدومن هفاضا و هدرک یفرعم
رد تافداصت ینف نادراک .درادن یعالطا مه وا تنوکس لحم زا و دسانشیمن ار نآ بکار وهدوب تلکيسروتوم نيشنکرت هک هتفگ
همات تلع و ضحم بذک هدوب تلکيسروتوم نيشنکرت هک ار دنوگس دمص تاراهظا ،هدنورپ هعلاطم اب طقف ١٩/١٢/١٣٩٠ خروم هیرظن
.تسا هدومن مالعا ولج هب یفاک هجوت مدع رطاخ هب ١٢۵ ادنوهتلکيسروتوم بکار هيحان زا یطايتحایب ،ار فداصت

،ريسم رد .مورب رفعج ینب تمس هب متساوخیم مدوب لوفزد رد« :دناهتفگ ١۶/٣/١٣٩٠ خروم ییوجزاب رد دنوگس دمص یاقآ
هبعش رایداد یاقآ هک ».مسانشیمن ار وا درک فداصت یکاش اب ًادعب هک درک راوس ارم دوب کشمیدنا نکاس هک مدید ار یراوسروتوم
هب سانشان رفن کی و دنوگس دمص یاقآ ماهتا دروم رد ١/٩/١٣٩١ خروم ییاهن رارق یط ،تامادقا یاهراپ ماجنا زا دعب ،قيقحت مراهچ
١٠ هدام یارجا رد یکاش قوقح عييضت زا یريگولج تهج ار هدنورپ ،رداص یرفيک بيقعت عنم رارق ماهتا هجوت رب یفاک ليلد دقف تلع
نیا و هدیدرگ عاجرا ناتسرهش نآ ییازج یمومع ١٠۴ هبعش رد و لاسرا لوفزد یمومع هاگداد هب ثلاث صاخشا یرابجا هميب نوناق

:هدومن ميمصت ذاختا لیذ حرش هب ١٠/١٢/١٣٩١ ـ ١٢٢٧ همانداد بجوم هب هبعش

یگدننار رما رد یطايتحایب زا یشان یدمعريغ یندب همدص داریا رب ینبم میرک دنزرف یراتخم دمحمرای یاقآ تیاکش صوصخ رد«
زا نوصمهلحرم نیا ات هک تافداصت سانشراک رسفا هیرظن و هدنورپ تایوتحم و قاروا عومجم هب هجوت اب یراوتم و سانشان هدننار هيلع
هدام ضقن و ولج هب هجوت مدع تلع هب ١٢۵ ادنوه تلکيسروتوم بکار بناج زا یطايتحایب ار فداصت همات تلع و تسا هدنام ضارتعا

هید تفایرد رب ینبم یکاش یاضاقت و هدنورپ رد جردنم ینوناق یکشزپ یاهیهاوگ هظحالم و تسا هداد صيخشت روهار هماننيیآ ١٨٠
داوم هب ًادنتسم هاگداد نیا هدنورپ رد دوجوم تاراما و نیارق ریاس و یندب یاهتراسخ نيمأت قودنص یقوقح هدنیامن یمیدقت حیاول و
ناگدنراد یندب تيلوؤسم )یحالصا نوناق( یرابجا هميب نوناق زا ١٠ هدام و یمالسا تازاجم نوناق زا ۴٣٨ و ۴٩۵ ،٣۶٧ ،۴٨۴ ،۴٨٠ ،٢
هید مدص ود ،مشچ ود ره یالاب رد یگدشهايس تباب رانید ١٢ تخادرپ هب مکح ثلاث صخش لباقم رد ینيمز یروتوم هيلقن لیاسو
و تسد ود ره تشپ رد یگديیاس تباب هلماک هید مدص مين و راهچ )هصراحود( ینيب هيحان و پچ یوربا یالاب رد یگديیاس تباب هلماک
رد یگديیاس تباب شرا ناونع هب هلماک هید دصرد کی ،)ددع هن( پچ دعاس و جنرآ ود ره پچ یاپ قاس و وناز ود ره ،پچ تسد چم
 نودب هک پچ فرط هوقرت یگتسکش تباب رانید لهچ ،)هيماد( تروص تسار تمس رد یگراپ تباب هلماک هید مدصود ،ولهپ ود ره هيحان

هناش لصفم هيحان رد یتکرح تیدودحم هدنامیقاب تباب شرا ناونع هب هلماک هید دصرد راهچ و تسا هدروخ شوج یدرکلمع بيع
هرداص یأر .دیامنیم موکحم مودصم یکاش قح رد )ناریا هميب یماهس تکرش( یندب یاهتراسخ نيمأت قودنص یوس زا تسار

ضارتعا اب هک ».دشابیم ناتسزوخ ناتسا زکرم رظندیدجت مرتحم مکاحم رد یهاوخرظندیدجت لباق ینوناق ررقم تلهم فرظ یروضح
ار یکاش و ضقن ار نآ دوشیم لقن ًانيع هک ٢۵/٣/١٣٩٢ ـ ٣٠٠۴٢۶ همانداد بجوم هب رظندیدجت هاگداد مهدزاود هبعش هاوخرظندیدجت
:تسا هدومن داشرا طبریذ عجرم هب یقوقح یوعد هماقا یارب

هدنورپ رد لوفزد ناتسرهش ییازج هاگداد ١٠۴ هبعش زا هرداص ١٠/١٢/١٣٩١ خروم ٩١٠٩٩٧۶١۴۵۴٠١٢٢٧ هرامش همانداد بجوم هب
یاقآ قح رد هید یریداقم تخادرپ هب )ناریا هميب یماهس تکرش( یندب یاهتراسخ نيمأت قودنص ٩٠٠٩٩٨۶١۴٨۴٠٠٣۴۵ هسالک
تیانع اب .تسا هدومن یهاوخرظندیدجت و ضارتعا نآهب تبسن هيلعموکحم ،یأر غالبا زا سپ .تسا هدیدرگ موکحم یراتخم دمحمرای
تروص یعدم یوس زا تساوخداد حرط عبت هب هید تخادرپ هب هاوخرظندیدجت تـيموکحم دوشیم هظحالم هدنورپ تایوتحم و قاروا هب
هدنورپ رد زين یتساوخرفيک و هدوبن روصتم ناشیا یوس زا هزب باکترا هاوخرظندیدجت یقوقح تيصخش هب هجوت اب و تسا هتفرگن

Firefox https://rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=2375

2 of 3 2/14/2023, 10:58 AM



یسرداد نيیآ رد سکعنم یگديسر تافیرشت تیاعر نودب هتساوخرظندیدجت همانداد هکنیا هب هجوت اب نیاربانب ؛تسا هدیدرگن سکعنم
،یرفيک روما رد بالقنا و یمومع یاههاگداد یسرداد نيیآ نوناق ٢۵٧ هدام ب دنب دانتسا هب اذل ،تسا هدیدرگ رداص یرفيک و یندم
.تسا یعطق هرداص یأر .ددرگیم داشرا یقوقح یوعد حرط هبیکاش و ضقن روکذم همانداد

هحناس مودصم یاضاقت ساسارب ًافرص ،ناتسزوخ ناتسا رظندیدجت هاگداد متشه هبعش نوچ قوف رد روکذم بتارم هب تیانع اب
،لوفزد ییازج یمومع هاگداد ١٠۴ هبعش ١٣/٣/١٣٩١ ـ ۴٠٠٢٣٧ همانداد دشاب تساوخداد میدقت و ميظنت هب زاين هکنیا نودب و یگدننار
دروم ريظن رد ،ناتسا رظندیدجت هاگداد مهدزاود هبعش یلو هدومن ديیأت ار هید تخادرپ هب یندب یاهتراسخ قودنص تيموکحم رب ینبم
ضقن یسرداد تافیرشت تیاعر مدع تلع هب ار هتساوخرظندیدجت همانداد و لوکوم تساوخداد میدقت هبار موقرم قودنص زا هید هبلاطم
ّبوصم یندم تيلوؤسم یرابجا هميب نوناق ١٠ و ۴ داوم زا طابنتسا اب هباشم دراوم رد تفاهتم ءارآ رودص ظاحل هب اذل ،تسا هدومن

اضاقت دروم یرفيک روما رد بالقنا و یمومع یاههاگداد یسرداد نيیآ نوناق ٢٧٠ هدام عوضوم یئاضق هیور تدحو یأر رودص ١٣٧٨
و رصقم هدننار بيقعت هجيتن رد و هموتخم اههدنورپ یرابجا هميب قودنص تيموکحم رب مکح رودص اب دراوم بلغا رد نوچ و دشابیم
نوناق ١٠ هدام راذگنوناق و دوشیم شومارف تسا هدومن دراو یلام تراسخ و یناج همدص یقوقح و یقيقح صاخشا هب هک یراوتم
هب انب ،یراوتم و رصقم ناگدننار ییاهر یارب هن تسا هدرک بیوصت یگدننار ثداوح ناگدیدنایز زا تیامح یارب ًافرص ار یرابجا هميب
هب ،همانشخب رودص اب ات مالعا هيئاضق هوق هب ار بتارم بیوصت تروص رد دوشیم تساوخرد روشک یلاع ناوید مرتحم تسایر زا بتارم
ندش هموتخم زا و مادقا یراوتم رصقم ناگدننار ییاسانش هب تبسن مزال ینوناق ريبادت ذاختا اب دنیامن فيلکت روشک یئاضق عجارم

.دنیامرف یراددوخ هميب قودنص زا تراسخ تخادرپ هناهب هب اههدنورپ عیرس

یراتخم نيسح ـ روشک یلاع ناوید یئاضق نواعم

روشک لک ناتسداد هیرظن :ج

ای دنیامن یگديسر هيئاوکـش نیا هب تبسن دنراد قح یرفيک مکاحم هکنیا لوا لاؤس .تسا حرطم لاؤس دنچ عوضوم نیا صوصخ رد
و هدومن یگديسر هدشدراو یگدننار تافداصت زا یشان یندبتراسخ عوضوم هب ات هداد هزاجا یدراوم رد یرفيک هاگداد هب نوناق ؟ريخ
.دیامنميمصتذاختا

نوناق ١٧ و ١۴ داوم رد زين ار عوضوم نیا فيلکتراذگنوناق هک تازاجم ای تسا حرطم تراسخ ناونع هب شرا و هید هکنیا مود لاؤس
ینيبشيپ نوناق رد یناج زا ريغ یدارفا یارب هید نييعت .تسا هدرب مان یلام تازاجم ناونع هب هید زا و هدومن نشور یمالسا تازاجم

.ليبق نیا زا یدراوم و لاملاتيب زا هید تخادرپ ای هلقاع طسوت هید تخادرپ ريظن،هدش

صخش لباقم رد ینيمز یروتوم هيلقن لیاسو ناگدنراد یندم تيلوئسم یرابجا هميب نوناق حالصا نوناق ١۴ هدام رد زين هيفنحنام رد
نتشاد اب دوخ یاهتراسخ تفایرد تهج ميقتسم روط هب هک هداد هزاجا هدیدنایز ثلاث صاخشا هب راذگنوناق ١۶/۴/١٣٨٧ بوصم ثلاث

هب زاين نودب ات دراد دوجو زين مکاحم یارب نذا یلوا قیرط هب دننک هعجارم یندب تراسخ قودنص هب ًاميقتسم نوناق رد روکذم طیارش
اب هتبلا ؟یندم ای دراد یرفيک تيهام هید ایآ دوش نايب تسا نکمم .دنیامن ءاشنا ار مزال مکح و هدش یگديسر دراو تساوخداد میدقت
هب هيضق رد یماهبا یاج ،هداد هزاجا راذگنوناق هک ییاج رد نکيلو دشاب هتشاد ار تيهام ود ره دناوتیم هید تفریذپ ناوتیم هاگن کی
؛دشابیمن شریذپ لباق و هدوب داضت رد راذگنوناق تمکح اب نیا و وغل روکذم نوناق زا ٢٢ هدام دوش حرطم هکنآ رگم دیآیمن دوجو
زا عافد ماقم رد نوناق نیا هک درادن دوجو یدیدرت هکنآ هب تیانع اب و دش نايب هک یتاحيضوت و ٢٢ و ١۴ داوم دافم هب هجوت اب اذهیلع
هفسلف اب ،هنیزه ليمحت و یرادا مخ و چيپ رد نتفرگ رارق و یمگردرس و دشابیم هدیدنایز یوس زا نایز ليصحت رد ليهست و نایز
زاين نودب مکاحم و هدوبن تساوخداد میدقت هب یزاين چيه نوناق نیا رد روکذم دراوم رد بناجنیا رظن هب اذلف ؛دراد تافانم نوناق نیا نیودت
ار ناتسزوخ ناتسا رظندیدجت هاگداد متشه هبعش یأر نیاربانب ،دنیامن یأر ءاشنا و هدش یگديسر دراو دنزاجم تساوخداد میدقت هب
.میامنیم ديیأت ار هدش رداص تاررقم اب قباطم هک

روشک یلاع ناوید یمومع تأيه ٢٢/٧/١٣٩٣ ـ ٧٣۴ هرامش هیور تدحو یأر :د

صخش لباقم رد ینيمز یروتوم هيلقن لیاسو ناگدنراد یندم تيلوؤسم یرابجا هميب نوناق حالصا نوناق ١٠ هدام ربارب هکنیا هب رظن
هک تسا یگدننار ثداوح ناگدیدنایز زا تیامح »یندب یاهتراسخ نيمأت قودنص« ليکشت هفسلف ،١۶/۴/١٣٨٧ بوصم ثلاث

ییارجا هماننيیآ و نوناق تاررقم زا هکنیا هب تیانع اب و تسين تخادرپ لباق هميب یاهتکرش یوس زا اهنآ هب هدش دراویاهتراسخ
رد ليهست و عیرست راذگنوناق رظن هک دوشیم دافتسم نينچ تراسخ تفایرد یارب قودنص هب ناگدیدنایز هعجارم هوحن صوصخ رد نآ
حلاص ییازج یمومع هاگداد ،هدیدنایز یندب تراسخ تخادرپ زا قودنص عانتما تروص رد نیاربانب ؛تسا هدوب نانآ هب تراسخ تخادرپ
یهیدب .درادن ترورض دراوم نیا رد یقوقح یواعد یارب ررقم تافیرشت تیاعر و دوب دهاوخ دروم صوصخ رد رظنراهظا و یگديسر هب
هبعش یأر بتارم هب انب ؛دبای همادا دیاب رصقم هدننار ییاسانش و بيقعت یارب ییاضق تامادقا زين تراسخ تخادرپ تروص رد تسا

قبط یأر نیا .دوشیم صيخشت ینوناق و حيحص ءارآ تیرثکا هب دراد قابطنا رظن نیا اب هک ناتسزوخ ناتسا رظندیدجت هاگداد متشه
اههاگداد و روشک یلاع ناوید بعش یارب هباشم دراوم رد یرفيک روما رد بالقنا و یمومع یاههاگداد یسرداد نيیآ نوناق ٢٧٠ هدام
.تسا عابتالامزال

روشک یلاع ناوید یمومع تأيه
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