
یاا                                                        یالاک  زا  ام 
هاگشناد یشهوژپ  مرتحم  ریدم  هداز  نیسح  الیل  رتکد  مناخ  راکرس 

ع)  ) یلع ماما  یناقلاط...ا و  تیآ  ياه  ناتسرامیب  كرتشم  ینیلاب  تاقیقحت  هعسوت  دحاو  هسلجتروص  عوضوم :

مارتحا مالس و  اب 

هب خروم 97/11/14  (ع ) یلع ماما  یناقلاط...ا و  تیآ  ياه  ناتسرامیب  كرتشم  ینیلاب  تاقیقحت  هعسوت  دحاو  هسلج  تروص  هلیسونیدب             
مرتحم تسایر  يداهرف  رتکد  ياقآ  بانج  روضح  اب  یناقلاط...ا  تیآ  ناتسرامیب  تسایر  رتفد  رد  روبزم  هسلج ي  .ددرگ  یم  لاسرا  روضح 

.دیدرگ رازگرب  یشهوژپ  ياروش  مرتحم  ياضعا  ینیلاب و  تاقیقحت  هعسوت  دحاو  سیئر  ناتسرامیب و 
 

.دیدرگ ذاختا  ریز  تامیمصت  تفرگ و  رارق  یسررب  دروم  لیذ  حرش  هب  لازوپورپ  هس  هسلج ي  نیا  رد 

رد پیه ) ) نگل فارطا  ياه  یگتسکش راچد  نارامیب  رد  یتیدیبروم  یتیلاتروم و  نازیم  ناونع " اب  این  ینایک  میرم  مناخ  ییوجشناد  لازوپورپ 
رد هدش  حرطم  تاحالصا  دییات  زا  سپ  دیدرگ  ررقم  دش و  حرطم  يریبخ  دیعس  دیس  رتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار  هب   " لاس يالاب 60  نس 

دروم روپ  يردان  نالسرا  رتکد  ياقآ  بانج  بئاص و  یضترمرتکد  ياقآ  بانج  يردیح ، رقابدمحم  رتکد  ياقآ  بانج  طسوت  اروش ، هسلج 
.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا  طسوت  تاحالصا  دریگ و  رارق  یسررب 

 

ریز 30 هدش  یفارگویژنآ  دارفا  رد  رنورک  قورع  ياهروتکاف  کسیر  یبسن و  یناوارف  یسررب  ناونع " اب  يدیوم  هیناه  مناخ  ییوجشناد  لازوپورپ 
دیدرگ ررقم  دش و  حرطم  یناهبزور  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار  هب   " هاشنامرک رهش  (ع ) یلع ماما  ناتسرامیب  هب  هدننک  هعجارم  لاس 

بانج يرظتنم و  هسیفن  رتکد  مناخ  راکرس  مدقم ، يردیح  اضررتکد  ياقآ  بانج  طسوت   ، اروش هسلج  رد  هدش  حرطم  تاحالصا  دییات  زا  سپ 
.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا  طسوت  تاحالصا  دریگ و  رارق  یسررب  دروم  يرهلک  ازریمروپ  اضررتکد  ياقآ 

 

اب طبترم  لماوع  رابمول و  کیساروت و  رالوکیدپ  ياهورکسا  ییاجباج  یناوارف  عیزوت  یسررب  ناونع " اب  يریما  میرم  مناخ  ییوجشناد   لازوپورپ 
هب    " هاشنامرک یناقلاط  هللا  تیآ  و  ع )  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکارم  رد  لاس 1398  رد  تارقف  نوتس  یحارج  لمع  تحت  نارامیب  رد  نآ 

بانج طسوت   ، اروش هسلج   رد  هدش  حرطم  تاحالصا  دییات  زا  سپ  دیدرگ  ررقم  دش و  حرطم  یمرکا  اضردمحم  رتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار 

 

 

 " یلاعت همسب  "  

تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد   
هاشنامرک ینامرد  یتشادهب      
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طسوت تاحالصا  دریگ و  رارق  یسررب  دروم  یمالغ  یلعرتکد  ياقآ  بانج  نایحاتف و  اضررتکد  ياقآ  بانج  يریبخ ، دیعسدیس  رتکد  ياقآ 
.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا 
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