
 تلود هب طوبرم نیناوق قبط دیاب هک ،نآ زا ینازیم ،میسقت لباق دوس زارحا و یمومع عمجم رد یلام یاهتروص بیوصت زا سپـ۷۴هدام
.دوش یم روظنم تکرش رد تلود هیامرس شیازفا ناونع هب یقبام و ددرگ یم زیراو روشک لک یراد هنازخ هب و نییعت دوش تخادرپ

 عونمم همانساسا نیا (۶) هدام رد جردنم ،تکرش یاه تیرومأم و فیاظو زا جراخ  ،تکرش میسقت لباق دوس زا هدافتساـ۱هرصبت
.تسا

 لقتسم سرباسح هب ار اهنآ زا هدافتسا لحم کیکفت هب تکرش لاوما تروص ،یدصت هرود یادتبا رد تسا فلکم هریدم تأیه ـ۲هرصبت
.دنک هئارا ینوناق سرزاب و

 هدیسر تفن ریزو دییأت هب هک تفن یتسدالاب تایلمع یاهحرط یلام عبانم نیمأت و یراذگ هیامرس یارب دناوت یم تکرشـ۷۵هدام
 تالوصحم یراذگ هقیثو نمض و هدومن دهعت داجیا و هدافتسا زاگ و تفن تعنص رد فراعتم یا هیامرس و یلام یاهرازبا و اهشور زا ،تسا
 و یراذگ هیامرس تالیهست تخادرپزاب هب تبسن هلصاح دیاوع ای و دیلوت لحم زا تکرش یدمآرد مهس فقس ات رثکادح ،یدیلوت

.دیامن مادقا طبترم یلام یاه هنیزه

 قح دنناوت یم ترورض بسح هک دشاب یم تکرش یلام روما ریدم و لماعریدم یاضما اب تکرش یاهباسح زا تشادرب قحـ۷۶هدام
 �القتسم هدنوش ضیوفت و هدننک ضیوفت ماقم تروص نیا رد دنیامن ضیوفت تکرش رد حالص یذ نانکراک هب صیخشت هب انب ار دوخ یاضما
.دنشاب یم لوؤسم

 هعبات یعرف یاهتکرش و تکرش یاهدادرارق ویتالماعم ،یلام ،یتایلمع روما نایرج نسح رب رمتسم تراظن لامعا روظنم هبـ۷۷هدام
 بیوصت هب هک یتاررقم قباطم و دوش یم لیکشت تکرش یلخاد یسرباسح و یسرزاب شخب ،یتیریدم یاهصخاش یاقترا و
.دیامن هئارا لماعریدم وهریدم تأیه سیئر ،تفن ریزو هب ار مزال یاه شرازگ تسا فلکم و هدومن هفیظو ماجنا دسر یم هریدم تأیه

 دنرادن قح دادرارق فرط یاهتکرش و تکرشنانکراک و ینوناق سرزاب و لقتسم سرباسح ،لماعریدم ،هریدم تأیه یاضعاـ۷۸هدام
 ریزو دروم بسح ،فلخت زورب تروص رد  .دنیامن ءاشفا تاررقم و نیناوق فالخرب دشاب هتشاد هنامرحم هبنج تکرش یارب هک ار یتاعالطا
 حالص یذ عجارم زا ار فلختم تازاجم و هدشدراو تاراسخ ناربج و هدومن قلعم دوخ تمس زا ار فلختم لماعریدم و هریدم تأیه ،تفن
.دننک یم تساوخرد

.تسا ینثتسم هدام نیا مکح زا حالص یذ یتراظن یاهداهن و اههاگتسد هب شرازگ و تاعالطا ،دانسا هئارا ـ هرصبت

 ،یسدنهم ناوت یاقترا و یتارداص ناوت شیازفا تهج یریذپ تباقر ،ییافکدوخ روظنم هب تسا فظوم تکرش هریدم تأیهـ۷۹هدام
 ینواعت و یتلود ،یصوصخ یناریا یاهتکرش داجیا فده اب روشک ،تفن تعنص هعسوت و دیلوت ،یتامدخ ،یروانف ،یشهوژپ ،یملع
 رب لمتشم ،یتارداص یاهلکشت و ناینب شناد یاهتکرش هژیو هب ،یلخاد یاهتکرش زا تیامح و کمک هتسب ،(دنرب) ناشن یاراد
 ققحت یاتسار رد اهنآ تارداص و روشک لخاد رد یرادرب هرهب روظنم هب ار یناگرزاب و یقوقح ،یدیلوت ،یشهوژپ ،یروانف یاه تیامح
 و دناسرب یمومع عمجم نیلوا بیوصت هب و دنک هیهت همانساسا نیا ندش ءارجالا مزال خیرات زا هام شش تدم فرظ یتمواقم داصتقا
.دیامن مادقا نآ یمومع راشتنا هب تبسن

 یاه صصخت یاقترا و ملاس تاحیرفت ،یتامدخ و شزومآ ،ینید و یگنهرف روما ،نامرد و تشادهب ،هافر نیمأت رد تکرشـ ۸۰هدام
 طیارش و راک یتخس اب بسانتم و فراعتم دح رد نانآ نکسم هیهت هب کمک و ثداوح لباقم رد اهنآ  تظافح ،دوخ نانکراک یلغش

 ،دسر یم هریدم تأیه بیوصت هب طوبرم تاررقم و نیناوق ،عمجم تابوصم ساسارب هک یا همان نییآ قباطم نانکراک تمدخ لحم یمیلقا
.دیامن یم مادقا

 و رادیاپ هعسوت بلاق رد ،یعامتجا یاه تیلوؤسم یافیا هب تبسن ،دوخ تیلاعف ییایفارغج یاه هزوح رد تسا فظوم تکرش ـ هرصبت
.دیامن  مادقا تکرش یتاونس هجدوب بوچراهچ رد دادرارق فرط یاهتکرش قیرط زا ای و �امیقتسم ،تسیز طیحم ظفح

 نیودت رد همانساسا نیا (۸۰) و (۷۸) ،(۶۸) ،(۶۷) ،(۶۳) ات (۵۶) ،(۵۴) ،(۵۰) ات (۳۷) ،(۳۰) ،(۲۹) داوم دافم تیاعرـ ۸۱هدام
 .تسا یمازلا زین تکرش هعبات یعرف یاهتکرش همانساسا

 یاهتکرش هریدم تأیه یاضعا صوصخردهمانساسا نیا (۲۹) هدام (ب) دنب عوضوم تیریدم هقباس لقادح و راک هقباس لقادح ـ هرصبت
.دشاب یم لاس جنپ و لاس هد بیترت هب هعبات یعرف

۲۱/۰۱/۱۳۷۹ بوصم یندم یسرداد نییآ نوناق (۴۴۵) ات (۴۴۳) داوم رد جردنم تاررقم عبات همانساسا نیا رد جردنم دعاومـ ۸۲هدام
.تسا

 نوناق (۴) مراهچ لصا تیاعر اب تراجت نوناق ،دشاب هدشن ررقم تکرش صوصخ رد همانساسا نیا رد یماکحا هک یدراوم ردـ ۸۳هدام
.دوب دهاوخ ربتعم یساسا

 ینثتسم یتلود یاهتکرش و یئارجا یاههاگتسدهب طوبرم یمومع تاررقم و نیناوق لومش زا ریز دراوم ریغ رد تکرش ـ۱هرصبت
.تسا

 یاههاگتسد لماش هررقم ای نوناق نآ تسا هدش ررقم ای هدیدرگ حیرصت نآ هب ای و هدشرکذ نآ رد تکرش مان هک یتاررقم و نیناوق (فلا
 .تسا مان رکذ ای حیرصت مزلتسم اهنآ رب هررقم ای نوناق لومش هک تسا یئارجا

 .تسا هدش هداد رارق طوبرم تاررقم و نیناوق عبات همانساسا نیا رد هک یدراوم (ب

 ناریا تفن یلم تکرش هب رظان هک ماظن تحلصم صیخشت  عمجم تابوصم و ماظن یلک یاه تسایس تیاعر هب مزلم تکرش ـ۲هرصبت
.دشاب یم ،تسا

 نیا ندش ءارجالا مزال زا لبق تکرش رب مکاح تاررقم و نیناوق تیاعر اب هعبات یعرف یاهتکرش و تکرش هک یتامادقا هیلک ـ۳هرصبت
.تسا ربتعم ،دنا هداد ماجنا همانساسا


