
يمالسا يروهمج فعض و توق طاقن
تلادع و تفرشيپ ههد رد يمالسا بالقنا مظعم ربهر تانايب رد هدش حرطم
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 ماظن ییاناوت و روشک یوق هینب
)۲(و)۱( اهشلاچ و اهدیدهت رب هبلغ رد ۱

  یداصتقا و یماظن ،یتینما ،یسایس یاهدیدهتهنیمز

 ناگناگیب میقتسم تلاخد اب یاهدیدهت

 أشنم
اهدیدهت

یلخاد یاههنیمز اب یاهدیدهت

یناهج زهجم یاهتردق یاهیشارتعنام و اهشلاچ رب ماظن هبلغ تیمهاتلع
   یللملانیب نابیتشپ نودب و اهنت ِتسد

)۱( یمالسا ماظن و مدرم نایم د<تعا ۴

تیمها اهروشک رگید نیب رد یمالسا ماظن هب ناریا مدرم د<تعا یریظنمک

 ماظن هب مدرم ید<تعایب زا یاهدع ندزمد
یسانشبیسآ مدرم د<تعا نشور لیالد ندیدن و

۸۸لاس تاباختنا رد طیارش نیدجاو دصرد۸۰ زا شیب تکرش

سدق زور و نمهب۲۲ هنالاس یی<یپهار ود رد مدرم هدرتسگ تکرش دهاش

۸۸ید۹ هس<ح رد ماظن هیلع تامادقا ربارب رد مدرم میظع تکرح

سدق زور و نمهب۲۲ یی<یپهار ندوبنهتسباو
صاخ ینایرج و تلود چیه هب تیمها

ید۹ هس<ح رد روشرپ ناناوج رب هوالع مدرم راشقا همه روضح تیمها

)۱(  میرحت طیارش نیرتتخس رد تفرشیپ ۸

 یروانف و ملع رد تفرشیپ

هصرع

 یسدنهم و ینف یاهیدنXاوت و روشک یاهتخاسریز رد تفرشیپ

 یلم سفن هب د<تعا رد تفرشیپ

 ،تاجناخراک ،رلیس ،دس ،هارگرزب ،هداج هنیمز رد تفرشیپ
... و دالوف یتعنص یاه هدروآرف دیلوت دیؤم

یملع راک هنوگره ماجنا یارب ناناوج یگدامآ

هتشذگ لاس۲۰ ،۱۰ هب تبسن زورما ناناوج سفن هب د<تعا ندش رتشیبیبایزرا

 ،اضف و اوه عیانص ،ون یاهیژرنا ،ونان ،یتسیز ،یاهتسه یروانف
اههصرع اهوراد ویدار و یزاسهیبش هناماس ،یداینب یاهلولس ،هنایارربا تخاس

ایند یملع دشر نیرتعیرس نداتفاقافتا رب ینبم ایند یملع زکارم شرازگ
 دیؤم ایند رد مهدفه و هقطنم رد یملع لوا هبتر ندوب اراد و ناریا رد

)۲(  موس و مود لسن هب بالقنا یاهشزرا لاقتنا  داژنییاضر و نشوریدمحا تداهش دهاش۶

 یشخبماهلا ،یزاسوگلا رد راوشهج ءاقترا
)۲( ناهج و هقطنم هدمع لئاسم رد یراذگرثا و ۲

روشک رد اهتیموق کیرحت قادصم

یلیمحت گنج

اهمیرحت
قادصم

دیؤم

)۲(هیملع یاههزوح و اههاگشناد لثم یملع زکارم یفیک و یمک ءاقترا ۵

 بالقنا ندرک لعفنم زا نانمشد یدیماان
)۱( اهنآ تاناکما ندش رتشیب و اهشور ندش رتهدیچیپ مغریلع ۳

)۱(  ارجا و یراذگنوناق رد مکارتم هبرجت ۷

)۱( یللملانیب بوخ رایسب رابتعا ۱۰

یللملانیب ظاحل زا ماظن عضو ندوب یفنم رب ینبم یخرب تاراهظایسانشبیسآ

 روشک کی ناونع هب یمالسا یروهمج ندش هتخانش دهاش
یللملانیب تسایس یاضف رد ذفنتم و ربتعم ،راذگرثا ،مرتحم

 تلع
 مدرم یگداتسیا و روضح

 نیلوئسم و مدرم نابز و تسد رد بالقنا نشور یاهراعش

 رکذت

یمالسا ماظن یللملانیب تزع ندشن رادهشدخ
 ایند هشوگ کی رد تلود نالف یجکنهد اب

 یمالسا یروهمج هبتر لزنت روصت یتسردان
ربکتسم یاهتلود زیمآتناها یاهرظن راهظا اب

)۱( روشک یرفن نویلیم جنپوداتفه تیعمج روشک رد رفن نویلیم۱۵۰ تیفرظ دوجو و تیعمج تtک هب داقتعا یربهر عضوم۹

 نمشد هدرتسگ یاههسیسد و اههئطوت مغریلع روشک تابث
 رثا

 اهینمشد لباقم رد هغدغد و ینارگن و بارطضا مدع

۱۳۹۰/۰۵/۱۶ ـ ماظن نالوئسمرادید رد تانایب-۱
۱۳۹۰/۱۱/۱۴ـ نارهت هعمج زاX یاه هبطخ رد تانایب-۲


