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هجيتننىيسعػا تريـة اة هاسمه يداهج تكسخ اة مك ؽياديپ

ت و  داهج ،نلع رهش ،نق 
ريص

ت
ارثج

قع ن
گداتفا ة

اه ي
نق ي

 مك هة ندمآ ياسة )ض(همىـعم همطاف ترضخ ليامت زاهظا
ناؼيا شا نىيسعػا لاتلتطا و

رصاعم نازود زد مك مدسم تريـة و تدهاجم

 هجيتن

ميداـم

يهلا و يمالطا فزاعم هاگياپ نيستسة هة مك ليدتت

42 لاط يازىػاع و دادسخ 15 زد مك مدسم سثؤم ؽلن يافيا

ماما هة نمػد تناها يپ زد 56 لاط زد هدرتظگ يمدسم تاسهاظت

باللنا يشوريپ شا عپ نازود زد مدسم تريـة اة و ؾالخا اة زىضخ

تلع
 تىغاط تمىكخ دصن مك ندىة بىضغميگداتفا ثلع

 هفيظو
نالىئظم

مك زد بآ هلئظم لخ ياسة غالت

يشزواؼك دىتهة ياسة بآ لالتنا

مك غسف ؾىـخ هة مك يتطد عيانؿ شا تيامخ

يباللنا و يمالطا يزامعم ياهدامن ياه تياعز

مدسم يگدنش هة نيلىئظم تافالتخا سثات شا صيهسپ

نيد
هدره و ي

دوت ي
قنا ن

ال
ن و ب

سا ماظ
هال

ي

ليالد

 باللنا ياسة مك سهػ ندىة هاگتطاخ
زىؼك سهػ نيست يتهرم ناىنعة

باللنا ربهز ندىة گزصة يملاع و فىظليف ،هيلف

 تلع

اه تطايط

ملظ سةاسة زد تموالم ياسة نيد ندىة لماع

ميداـمينيد تاطدلم نداد زاسك زاكنا و ديدست دزىم
يدػز ناملط ياسجام

ناىج لظن ؾىـخ هة مدسم ناميا ياه هياپ لصلصت ياسة غالت

تاغيلتت ي هليطو هة غشزا اة  زاك سه زد ديدست و ينيةدة مخت ندنكاسپ

نمػد ططىت مدسم يزادافو و نيد ندػ جامآ هجيتن

مدسم زىضخ نودة نمػد سةاسة تموالم زد ماظن يناىتان

دوىيلاه يمالطا دض ياه مليف تخاط

اهزىتاكيزاك ياسجام

يشىط نآسك

يسگ يهاةا و يزاةودنة يب هعاػاميداـم

يگناخ ياهاظيلك هكتػ و بذاك ياه نافسع جيوست

تيئاهة جيوست

اىك ياطوز شا مدسم يديماان ياسة يشاط هعياػ

اه تىك ندسك ناهنپ و فعض طالن نداد ناؼن سةاسة دنچ

مدسم و ناىج لظن سةاسة زد هدنيآ ندنايامن هريت ياسة غالت

ليلدنمػد يعطك تظكػيياهن هجيتن

يداتع ياه غشزا و ينيد لءاظم هة مدسم يدنتياپ ؽياصفا

يد 9 دننامه يسايط لءاظم هنيمش زد مدسم ينية نػوز

هتػرگ لاط تاةاختنا زد مدسم ينىيلم لهچ زىضخ

88 لاط هنتف لةالم زد مدسم يگداتظيا

مدسم يگدنش سة اه ميسدت نتػادن ضىظدم ريثأت

نيد هزاةزد يساطا هطلن ود سة نمػد ديكأتسكرت

ميداـم
تيناخوز ياهنم مالطا

تطايط ياهنم مالطا

تطا صكسمتم نآ سة نمػد هاز هؼلن هك يطالن هة هجىتضزد

هلةالم هاز

مدسم هماع و ؾاىخ ططىت "يلم هملك تدخو" نتفسگ يدج

هىك هط اة ؾاىخ و مدسم نوصفا شوز يگتظتمه

يياصفا تريـة ياسة ناناىج غالت

هيسجم هىك اة يگتظتمهمهم ميداـم

ناىج لظن يسكف ياعشاين نيمأت و ينيد ناميا تيىلت

تيناخوز هتظياػ و تطزد يفسعم

زىؼك يملع عماج هؼلن تهج زد تكسخ و ملع تفرشيپ ياسة غالت

هيملع ياه هشىخ زد هدنةاتػ يتكسخ ماجنا

تدخو ياه تمالع و اه فخاػ هة هجىتهمشال

هيملع ياه هشىخ و تيناخوزلىئظم

لىئظم
تيناخوز

ناهاگآ و ناسكفنػوز

 مدسم ياسة  شاط لكؼم و يياضزان لماىع عفز هة مامتها

تلودلىئظم

قادـم

تؼيعم هلئظم

فلتخم لئاظم زد اه هاگتطد يزاكمه و يئاصفا مه همشال

لاغتػا

 يزادا يهدناماط 

 الاة حىطط زد ؾىـخ هة اه هاگتطد ناةىـنم 

دنيوسةوز مدسم اة اميلتظم هك يماظتنا يورين و اه يزادسهػ

:امنهاز
تانایة زىدم
هعىمجمسیش

هناتسآ ناديم رد مق مدرم راديد رد يمالسا بالقنا مظعم ربهر تاناية رة يرورم
1389/7/27

هلةاط
84 لاط شا تازاتتعا ؽياصفا

79 لاط شا ناواسف ياهزاك ماجنا

 ي همه هة و ام هة ام صيصع ماما گزصة ضزد
 هتػاد ناميا ناتدىخ يورين هة؛دىة نيمه تلم

 تزىؿ هة ورين نيا ؽياصفا زد ،ديػاة
 و لاعتم يادخ هة و دينك غالت نوصفاشوز

 سگا؛ديػاة هتػاد نانيمطا يهلا ي هدعو
 ،ديدسك تكسخ ريةدت اة و ديدسك يگداتظيا

 هك ديػاة نئمطم
.تطا هاسمه امػ اة يهلا ترصن
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