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لوا یناهج گنج زا دعب ایند یداصتقا و یسایس عاضوا رییغت
 قادصم
هباشم

اههاگشناد ديتاساراديد رد يمالسا بالقنا مظعم ربهر تانايب رب يرورم

1391/05/22

 اپورا ر#عتسا عورش نارود

یمالسا یرادیب

خیرات رد هباشم قادصم دوبن

 یمالسا یاهروشک رد مالسا رب یکتم یرادیب و تیوه ساسحا

 نان#لسم یدرایلیم مین و کی تیعمج

 تیمها تلع

 رب طلست یارب اکیرمآ یربهر هب برغ قفومان شزیخ
 ایسآ برغ ساسح هقطنم

 قادصم ناتسناغفا و قارع هب هدش یزیر همانرب هلمح

هنایمرواخ یراذگمان یانبم ندوب ییاپورارکذت "هنایمرواخ" یاج هب "ایسآ برغ " هملک رب دیکات لیلد

 هقطنم رد راظتنا لباق یمالسا جوم رب هرطیس

 نانآ مهبم هدنیآ و ییاپورا یاهروشک زورما ثداوح
ینیب ناهج رد ییانبم یاطخ  اشنم

ییاپورا یاهروشک ندروخ نیمز هب ینیبشیپ

اکیرمآ ههجو لوفا

اکیرمآ ههجو هطساوب اکیرمآ نماد هب قدصم تلود ندربهانپ قادصم متسیب نرق مود همین رد اکیرمآ یالاب یههجو  هقباس

اهروشک زا یرایسب رد »اکیرمآ رب گرم« راعش شرتسگ هناشن

گنج و ملظ زا اکیرمآ تلود یرادفرط

 تلع
تاحیلست تشابنا زا اکیرمآ تلود یرادفرط

یریگروز و اهتلم رب هطلس زا اکیرمآ یرادفرط

اج همه رد اکیرمآ تلاخد

دهاش

 ناهج لوحت رد لاعف رصنع ناونع هب ناریا هژیو هاگیاج

 ناریا زا یمالسا یرادیب عورش

لیالد

ناگمه نایب و قیدصت

یمالسا ماظن لیکشت

 دیؤم

 هر\

 تیمها
فعاضم

یمالسا ماظن مکحتسم تخاس

 برغ ینمشد لوادتم یاههویش لباقم رد یتخسرس

قادصم
راتشک و رورت ،ینیرفآ گنج ،دیدهت

ینکف فالتخا و عیمطت

ناسنا یتموکح و یع#تجا ،یحور لئاسم اه هصرع

یع#تجا یمومع لئاسم هنیمز رد تیونعم رب ندg ءانتبا

ناسنا تمارک

قادصم

یسایس لئاسم هنیمز رد ینید یرالاس مدرم برغ رد هشیدنا ییازان فالخرب یمالسا یروهمج یرکف شیاز

 تیمها تلع ایند حطس رد هباشم هنوh دوبن

زاگ و تفن لثم یژرنا عبانم

قادصم یساسا و مهم تازلف

 دادعتسا اب یناسنا یورین ریاخذ

انبم هفطاع و لقع ،ن#یا

برغ یایند زاین دروم تورث زا یمیظع شخب ندوب اراد

روشک یمومع تکرح موادت و اهراشف ندش رثایب هر\

 بوخ یلیخ یاهتفرشیپ و بوخ یاهراک ماجنا
یزیرهمانرب و تیریدم رد یفنم تاکن دوجو نکل یبایزرا

ملع ندوب فرطیب هطلاغم

شلاچ

روشک یملع یاه هاگتسد ندوب یتلود rسناد مانشد هطلاغم

 هاگشناد رد قح یههبج یارب تدهاجم گنهرف هعسوت

تامازلا
شناد نایرج تیاده و یبایزرا ،دصر

 حوطسرد یاهریجنز یاهلماعت و اه تیلاعف زا یاهکبش داجیا
روشک یملع یاههاگتسد نیب درخ و ینایم ،نالک انعم

هفیظو
یروآون یلم ماظن داجیا

مرن گنج ناهدنامرف ناونع هب دیتاسا شقن ندوب هتسجرب ترورض

ملع رازبا اب یرگر#عتسا و برغ ندیسر تردق هب نالطب تلع

متسینویهص و اکیرمآ هب تمدخ ندوب گنن و یمالسا ماظن هب تمدخ راختفا نالطب تلع

هاگشناد دوخ هلیسوب تالاکشا حیحصت و فعض طاقن ندرک فرطرب مازلا

 لیلد تالوحت رب یراذگریثأت لوا فص رد نادنمشناد و اههاگشناد شقت

هیملع یاههزوح و اههاگشناد نیگنس تیلوئسمیریگ هجیتن

فده
برغ زاین دروم میظع و ینغ رایسب عبانم رب طلست

انبم نیلوئسم و مدرم  هفطاع  ولقع و ن#یا

نوگانوگ یاههنیمز رد یگدنز و نید یگتخیمآ

خساپ
تقیقح فشک ماقم رد ملع ندوبن رادتهج

یریگراکب ماگنه رد ملع یرادتهج


