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 : مالعتسا
خیرات زا  دنـشاب  نوناق  نآ  رد  روکذم  نیرومام  زا  بکترم  ھک  یتروص  رد  بوصم 1367  یرادربھالک  سالتخا و  ءاشترا ، نیبکترم  تازاجم  نوناق  دیدشت  نوناق  هدام 7  مکح  ھب  ھکنیا  ھب  رظن 

نییآ نوناق  داوم 299 و 366  ساسا  رب  شخب  ییاضق  هزوح  رد  ییوس  زا  دـشاب  یم ارـسداد  داھن  رب  رظاـن  تساوخرفیک  ظـفل  زا  هدافتـسا  دـش  دـنھاوخ  قلعم  دوخ  لغـش  زا  تساوخ  رفیک  رودـص 
لامعا ایآ  ھیف  نحن  ام  رد  اذـل  تسا  ود  یرفیک  مکاحم  میقتـسم  تیحالـص  رد  ھجرد 7 و 8  میارج  دننامھ  ارـسداد  نودـب  اسار و  هاگداد  نیا  رد  یگدیـسر  بوصم 1392  یرفیک  روما  رد  یـسرداد 

؟ شخب هاگداد  ھبعش  یوس  زا  یعطق  ریغ  یار  رودص  رب  رظان  ای  تسا  یگدیسر  نایرج  عورش  یتامدقم و  تاقیقحت  مامتا  ھلحرم  ھب  رظان  شخب  هاگداد  رد  هدش  دای  دیدشت  نوناق  هدام 7  تاررقم 
 : خساپ

داوم 22  ) ارسداد طسوت  یتامدقم  تاقیقحت  بوصم 1392 ، یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق  بسح  ھک  تسا  صخا ) یانعم  ھب  یسرداد  یتامدقم و  تاقیقحت   ) ھلحرم ود  یاراد  یرفیک  یگدیـسر  ًالوصا 
هدام ریخا  تمسق  قباطم  دوش ، یم حرطم  یرفیک  هاگداد  رد  ًامیقتسم  هدنورپ  ھک  یدراوم رد  اما  دریذپ ؛ یم تروص  نوناق  نیا  هدام 294  رد  روکذم  یرفیک  یاھ  هاگداد یوس  زا  یسرداد  و  و 92 )
هدام قباطم  ھک  شخب  هاگداد  لاؤس ، ضرف  دروم  رد  نیاربانب  .دریگ  تروص  طوبرم  تاررقم  قبط  دـیاب  هاگداد  طسوت  یتامدـقم  تاقیقحت  ماجنا  بوصم 1392 ، یرفیک  یسرداد  نییآ  نوناق   341

یرورـض ار  یـسرداد  ماجنا  ھچنانچ  نآ ، زا  سپ  هداد و  ماجنا  اـسأر  ار  یتامدـقم  تاـقیقحت  دـیاب  ًاودـب  دـنک ، یم یگدیـسر  ود  یرفیک  هاـگداد  تیحالـص  رد  میارج  یماـمت  ھب  رکذـلا  قوف نوناـق   299
ھک یرادربھالک  سالتخا و  ءاشترا ، نیبکترم  تازاجم  دـیدشت  نوناق  رد  جردـنم  یاھ  هزب ھچناـنچ  تروص  نیا  رد  .دـنک  مادـقا  نیفرط  راـضحا  یگدیـسر و  تقو  نییعت  ھب  تبـسن  دـھد ، صیخـشت 

تقو نییعت  روتـسد  رودـص  یتامدـقم و  تاقیقحت  متخ  مـالعا  نمـض  تسا  فلکم  شخب  هاـگداد  دـبای ، باـکترا  نوناـق  نیا  رد  روکذـم  نیرومأـم  یوس  زا  تسا  هدـش  ررقم  نآ  یارب  سبح  تازاـجم 
.دنک مالعا  حالص  یذ نامزاس  ای  هرادا  ھب  ار  رکذلاریخا  نوناق  هدام 7  لامعا  بتارم  نیفرط ، راضحا  یگدیسر و 
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