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آرذبایجان

سًٍذ هطلَب پشداخت تسْیالت
ساخت هسکي دس آرستایجاى ششلی

ذبطنامض ضوظنامهاا کضن -ضئایاؽ عاماطکپ و
باؿمظی قاطی کزکضه وال ضکه و قاااطؾامظی
آشضبمیدمپ قطلی افات :ضوناس و و ااایات
شطزکذت تؿایالت بطکی ؾمذت هؿىن زض کیان
کؾ مپ هغلاب کؾت.بمبه ندفیمپ زض خلؿا ؾ مز
بمظآفطینی قاطی بنمبر کفعوز :بام عانامیات باا
کؾ مبمل هطزی و شطزکذت با ضوظ تؿااایاالت کظ
قطوت همزض ترههای عاماطکپ و باااؿامظی
قاطیر نؿبت با خصب زو هعکض و  500ؾاامایاا
خسیس کظ هحل کع بمضکت زیاط کؾا امپ هام واا
ن اکنؿ نس تؿایالت ذاز ضک زضیمفت وننسر کلاسکی
وطزه کیم.ویر کظ ومه چاامض هاعکض و 5000
هیلیمضز ضیملی زولت با قاطزکضی همی وكاض کظ
بمبت ترفیفمت نسوض شطوکنا ؾمذ ممنی زض بمفت
همی نمومضآهس و فطؾازه قاطی ذبط زکز و کظامض
وطز :قاطزکضی همی کؾ مپ بمیس زض کؾاطد ولات
خات شیایطی زضیمفت ترفیفمت کعامامل قاسه
بطکی نسوض شطوکنا همی ؾمذ ممنی زض هنمعك یامز
قسه کلسکی وننس و لؿم ی کظ هعینا هامی ناطف
قسه ضک بم هممهنای قطوت هامزض تاراهاهای
عمطکپ و باااؿامظی قاااطی کیاطکپر زضیامفات
نممینس.ندفیمپر بم کقمضه با کینىا زض  544قاااط
وكاض زو هعکض و  700هحلا فطؾازه وخاز زکضز؛
ک مفا وطز :ضویىطز زولت زض ک یمی بمفت هامی
نمومضآهس هحلا هحاضی کؾت و زض بؿایامضی کظ
قاطهمی کؾ مپ هحالت هسف هكارام قاسه
کنس.فطهمنسکض قاطؾ مپ بنمب نیع زض کین خالاؿاار
ؾمهمنسهیر تىمیل هااامباط بامظ كامیای قاسهر
آهاظـ بطکی کضتممء هؿمیل فطهناای و اطفاا
آهاظی ضک خعو بطنمها همی کولاایات زکض ؾا امز
بمظآفطینی قاطی کین قاط کعالی وطز.

افضایش  ۹دسصذی تواس
تا فَسیت ّای پلیسی ۱۱۱
دس آرستایجاى ششلی

ؾطویؽ ذبطی ضوظنمها کضن -هسیطول کهاض کل همزی و زکضکیی آشضبمیدمپقطلای بام
کقمضه با کن كمض بطذی کذبمض هبنی بط کفعکیف ؾام هملیمتی کؾ مپ زض الیحا بازخاا ؾامل
96ر فت :بطذیهم ؾرنمپ هم ضک با عناکپ ذاـ ذسه ی تلمی هیوننسر کهم چنین نیؿت .هم نظط ومضقنمؾی ذااز زض
ذهال ها اعمت هملیمتی الیحا بازخا ؾمل  96ضک با نممینس مپ کؾ مپ کعالی وطزهکیم و بمیس آنامپ زض هادالاؽ
نامیت تالـ ذاز ضک با نفع کؾ مپ کندمی زهنس.
با عکضـ کیؿنمر هنغما آشضبمیدمپ قطلیر ؾیس ض م ؿینی زض نكؿت ذبطی بم کنحمب ضؾمنا کؾ مپ زض ذهاال
کن كمض بطذی کذبمض شیطکهاپ کفعکیف ؾام هملیمتی کؾ مپر کفعوز :ه أؾفمنا بطذیهم کین قمئبا ضک کیدمز وطزهکنس واا باا
خطأت هیتاکپ فت قمئباکی غیط عمالیی و زوض کظ کنهمف کؾت.
وی ذمعطنكمپ وطز :زض شنح ؾمل صق ا هماکضه خعء  15کؾ مپ آذط زض بح همی هملیمتی بازهکیم.
هسیطول کهاض کل همزی و زکضکیی کؾ مپ زض کزکها ؾرنمپ ذاز تهطیح وطز :آشضبمیدمپ قطلی زض ؾمل صق ا نؿابات
با ؾامیا ههاب ذازر  89زضنس ونال وطزه بازر ولی بطذی کؾ مپهم ی تم ؾمف  160زضنس نایاع وناالای
زکق اکنس .شیف بینی هملیمت و کیدمز زضآهس با هانمی ونال هملیمت نیؿت.



ؾطویؽ ذبطی ضوظنامهاا کضن -هاااموپ شایاكااایاطی کظ ولااد خاطی زکز ؿا اطی
آشضبمیدمپقطلی کظ کفعکیف آؾیب همی کخ ممعی و ل ل و ذازوكی زض کین کؾ مپ کظااامض
ناطکنی وطز و فت :نؿبت کظزوکج با عالق زض کؾ مپ زض  9همها ؾمل  95یه عاالق کظ
هط چامض کظزوکج کؾت.
با عکضـ کظ تبطیع با نمل کظ ضوکبظ عمااهای زکز ؿا اطی آشضبامیادامپ قاطلایر ض ام
هؿاازی فط زض شندمین خلؿا قاضکی شیكایطی کظ ولاد خطی کؾ مپ کظااامض واطز566 :
زضنس کظ ول کتامهمت زض کؾ مپ ضک زه کتامی( طب و خطح عمسیر تاهین باا کقارامل
عمزیر تاسیسر ؾطلت هؿ اخب تاعیطر ترطیبر کیطکز نسها بسنی غیط عاماسی باط ک اط
تهمزف ضکننس یر والهبطزکضیر تهطف عسوکنیر ذیمنت زض کهمنتر همامنااات کظ اك
تكىیل هی زهس.وی کظ ومهف شنح زضنسی نطخ ضقس زض شطونسه همی ویفطی و ومهاف
 6زضنسی نطخ ضقس زض شطونسه همی مالی زض کؾ مپ زض  9همها ؾمل  95نؿبت با هاست
هكمبا زض ؾمل  94ذبط زکز و کظ نظط آهمض ولاد ؾطلت زض وكاضر کؾ مپ آشضبمیدمپ قطلای
ضک آذطین کؾ مپ کعالی وطز.

ٍاگزاسی  82پشٍطُ دس آرستایجاى ششلی تِ تخش غیشدٍلتی
ؾطویؽ ذبطی ضوظنامهاا کضن -ضئایاؽ
ؾمظهمپ بطنمها و بازخا آشضبمیدمپ قطلی بم
کقمضه با وک صکضی شطوغه همی زولا ای باا
برف ذهانیر فات :تام وانااپ 28
شطوغه با برف همی غیاطزولا ای وک اصکض
قسه کؾت.
با عکضـ کیطنمر زکووز بابازی زض فت و
ا بم ذاباطنااامضکپ بام کقامضه باا قاف
ومض طوه ؾ مز کل همز هاماموها ای کؾا امپ
کفعوز :هحاض کنلی ومض اطوه هكامضوات
همی هطزهی و ؾطهمیا صکضیر ومضآفطینی
و تاؾاا فطهاناو و افا امامپ باحا
وک صکضی شطوغه همی زول ی کؾت.
وی بم بیمپ کینىا  211شاطوغه خااات وک اصکضی
قنمؾمیی قسهر کظامض وطز :همچنین  31شطوغه زض
مل وک صکضی کؾتر هفت شطوغه نایاع ک هام و
عکضـ آپ آهمزه وک صکضی کؾات و باطکی 20
شطوغه فطکذاکپ کضکئا قسه و تاسکزی نیع زض هط لا
بطضؾی وک صکضی هؿ نس.
بابازی بم کقمضه با کینىا یىی کظ چاملاف هامی
بمظکض ومض وكاض بح هامضت کؾتر افات :زض
عطنا ومضآفطینی نیع کلسکی بؿیمضی کندمی قسه وا
یىی کظ آنام کخطکی عطح هك طن بین کزکضه وال

فنی و طفا کی کؾ مپ بم زکنكامه ؾااناس و کضکئاا
آهاظـ همی زکنف بنیمپ کؾت.وی بم کقامضه باا
کلسکی ومض طوه ضفع هاکنع تالیس و تؿایل کفاعوز:
بیف کظ ؾا هعکض وک س زض ؾمهمنا باین یمب کؾ مپ
بت نمی وطزه کنس وا کظ کین تاسکز زض سوز 500
وک س تؿایالت زضیمفت وطزه کنس.
ضئیؽ ؾمظهمپ بطنمها و بازخا آشضبمیدمپ قطلی بم
کقمضه با کینىا زض لملب کلسکی کین ؾ مز تم وانااپ
 12هعکض و  500نفط کق غمل کیادامز قاسه کؾاتر
کزکها زکز :تم وناپ ؾا هعکض و  650هیلیامضز ضیامل

شطزکذت قسه و همبمی زض زؾت شطزکذت
کؾت.
وی کظامض وطز 44 :شطوغه نیما تممی واا
زض آؾ منا شمیمپ بازنس نیع کظ خاملاا کیان
عطح هم باز واا تؿااایاالت زضیامفات
وطزه کنس.
بابازی بم کقمضه با چملف هم زض عاطناا
باطه وضی کزکها زکز :زض اظه فاااملایات
همی وظکضت نیطو تمویس بط تدایع چمه هام
با کهىمنمت هاقمنس باز وا زض کین ضکؾ م
 401ون اض بط ضوی چمه هم نهاب قاسه
کؾت.
وی فت :زض ضکؾ می کناالح کلاااای
ههطف  20هعکض وک س فمطه کنكااامب ذامنااای
هسیطیت قسه و ههمضف آپ باا ظیاط  20ها اط
هىاب ومهف یمف ا کؾت.
ضئیؽ ؾمظهمپ بطنمها و بازخا آشضبمیدمپ قاطلای
کفعوز :زض  9قاط کؾ مپ شؿامب تهافایاا ذامناا
فم الب هم ضکه کنسکظی قسه و یه هعکض و 500
ون اض هاقمنس زض مل نهب کؾت.
وی ک مفا وطز :تاؾاا وكموضظی زکنف بنیمپ زض
عطنا باطه وضی زض کؾ مپ زض مل قىل ایاطی
کؾت.

تٌْا  52دسصذتَدجِ شْشداسی تثشیض
تحمك یافتِ است
ؾطویؽ ذبطی ضوظنمها کضن -ضئیؽ ومیؿیااپ
بطنمها و بازخا قاضکی کؾالهی قااط تاباطیاع کظ
تحمك تنام  68زضنسی بازخا قاطزکضی تاباطیاع
زض  9هاامهااا ااصق ا ااا کهؿاامل ذاابااط زکز.بااا
عکضـ ذبط عکضی فمضؼ کظ تبطیع باا نامال کظ
ضوکبظ عماهی قاطزکضی تبطیعر علایاط ام نااکی
بمغبمپر من کضکئا عکضقی زضبمضه هیعکپ تحاماك
بازخا قاطزکضی تبطیع زض  9همه صقا اا کظؾامل
955ر کظامض زکقت :زض کین بمظه ظهامنایر هایاعکپ
تحمك بازخا زض هدماد  68زضنس کؾت وا باا
تفىیه  79زضنس تحمك بازخا هنمعك و هاطواع
و  45زضنس ؾام تحمك بازخا ؾمظهمپهم کؾات
وا بم تاخا با کین هیاعکپر نؿابات باا  9هامهاا
ؾمل94ر قمهس کفاعکیاف زو زضناسی باازخاا
هؿ یم و کین عملىطز لمبل لبالی کظ لحمػ تحماك
بازه کؾت.
وی کزکها زکز :کین هیعکپ تحمكر زض ملای کؾات
وا ول زضآهس هحمكر بمیس  2100هیلیمضز تااهامپ

هی باز و قاطزکضی تاکنؿ ا هامزل  1450هیلیمضز
تاهمپ آپ ضک هحمك ؾمظز و  200هیلیمضز تاهمپ کظ
 1450هیلیمضز تاهمپر کظ عاطیاك فاطوـ کوضکق
هكمضوت لغمض قاطی وؿب قسه کؾت.
ضئیؽ ومیؿیاپ بطنمها و بازخاا قااضکی قاااط
کظامض زکقت 860:هیلیمضز تاهمپ کظ هیعکپ باازخاا
هحمك قسه زض  9همه کول ؾملر هامزل  75زضناس
نمسی و همبمی  25زضنس غیطنمسی کؾت وا ؾمل
صق ا کین هیعکپ هامزل  49نمسی و  51زضناس
غیطنمسی بازه کؾت.بمغبمپ تهطیاح واطز400 :
هیلیمضز تاهمپ زضآهس قاطزکضی هامر کظ هاحال
شطوکنا همی ؾمذ ممنی کؾت وا تناام  75زضناس
شیف بینی هم زض کین بمظه ظهمنی هحمك قسه کؾت.
کظ هحل همزه نس نیع  200هیلیمضز تاهمپ زضآهاس
وؿب قسه وا  130زضنس تحمك زکق اا کؾاتر
همچنین کظ ضزیف عاکضو بم  90زضنس تحاماكر
 120هیلیمضز زضآهس منل قسه وا  100هیلیامضز
تاهمپ نیع کظ هحل ضزیف فطوـ ظهین هامزل 30

اجشای طشحّای آهَصشی تفکیکاصهثذا
تَسط شْشداسی هٌطمِ  8تثشیض

ؾاطویااؽ ذااباطی ضوظناامهاا کضن-خامنكاایاان
فطهمنسهی کن ظمهی آشضبمیدمپ قطلی کظ کفعکیف 9
زضنسی تممؼ بم هطوع فاضیت همی شلیؿی 110
زض کؾ مپ ذبط زکز.
با عکضـ هاطر ؾطهنو علای هاحاماسی زض
فت و ا بم ذبطنامضکپ کظ تممؼ  740هعکض نفط
بم هطوع فاضیت همی شلیؿی  110زض عال  9هامه
کهؿمل ذبط زکز و فت :کین هایاعکپ تامامؼ کظ
کفعکیف  9زضنسی تممؼ هم نؿابات باا ؾامل
صق ا ىمیت زکضز.
وی تاسکز تممؼ همی عملیامتای قاسه زض کیان
هست ضک بیف کظ  457هعکض تممؼ شوط و بایامپ
زکقت :تممؼ همی عملیمتی قسه نیع  15زضناس
نؿبت با هست هكمبا ؾمل لبل کفعکیف شیسک وطزه
کؾت.خمنكین فطهمنسهی کن ظامهای آشضبامیادامپ
قطلی زض کزکها بم کقمضه با کیاناىاا زض  9هامهاا
ؾملدمضی  62زضناس تامامؼ هامی  110زض
آشضبمیدمپ قطلی عملیمتی قاسه کؾاتر کظااامض
زکقت :فلؿفا ضکه کنسکظی ؾمهمنا  110باطلاطکضی
ؾطیع کضتبمط بین هطزی و شلیؽ بازه و کین ؾمهمنا
ؾطیع تطین و آؾمن طین شل بطلطکضی کضتابامط بام
شلیؽ و زضذاکؾت کهسکز و واماه هاطزی زض
قطکیظ ؾرت و بحطکنی کؾت.
وی تهطیح وطز :ؾمهمنا شیمی وااتامه  110نایاع
یىی کظ کبعکضهمی تاؾاا همىامضی هاطزهای بام
هطکوع فاضیت همی شالایاؿای  110کؾات واا
قاطونسکپ هی تاکننس هط انا هاکضز کهانایا ای و
کن ظمهی ضک با ؾمهمنا  110شیمهه و شلیاؽ ضک زض
خطیمپ لطکض زهاناس.هاحاماسی کظ قاااطوناسکپ
زضذاکؾت وطز :کظ تممؼ هامی بای هااضز و
کقغمل ذغاط ؾمهمنا  110شطهیع واطزه چاطکواا
قمیس بم یه تممؼ بی هاضز و غایاط اطوضیر
شلیؽ کظ وظیفا ذغیط و شکتی ذااز زض نادامت
خمپ و همل قاطونسکپ بمظ بممنس.

ًسثت طالق تِ اصدٍاج دس آرستایجاىششلی یک تِ  4است

ؾطویؽ ذبطی ضوظنمها کضن -قاطزکض هنغاماا 2
تبطیع کظ کخطکی عطح تفىیه ظبملاا کظ هاباسک زض
بطذی هسکضؼ ؾغح اظه قاطزکضی هناغاماا زو
تبطیع ذبط زکز.با عکضـ قاااطیامض باا نامال کظ
قاطزکضی هنغما  2تبطیعر ضؾال هاؾمیی کفعوز :با
هنظاض فطهنو ؾمظی و آهاظـ زکناف آهااظکپ
بطکی کخطکی عطح تفىیه ظبملا همی لمبل بمظیمفت کظ هبسکر کخطکی کیان عاطح
عبك بطنمها ضیعی کین قاطزکضی بم هكمضوت ؾمظهمپ هسیطیت شؿممنس تبطیاع و
همىمضی ؾمظهمپ آهاظـ و شطوضـر زض هسکضؼ ؾغح اظه هنغما زو آغامظ
قسه وا تموناپ زض  4هسضؾا کب سکیی زذ طکنا با کخطک زضآهاسه کؾات.وی زض
کزکها کفعوز :کین عطح وا زض هسضؾا کب سکیی هیثمق قاطن قایاس یامغاچایامپ
باناکپ شندمین هطوع آهاظقی آغمظ قسه کؾت خات تكایك زکناف آهااظکپ
بطکی هكمضوت زض کهط تفىیه ظبملا کظ هبسک عالوه بط آهاظـ کیان عاعیاعکپر
کخطکی آپ با همطکه هؿمبممت هر لف کعم کظ نممقی و فاملیت همی فطهنای و
کهسکی خاکیع و بؿ ا همی آهاظقی کؾت.وی کیكمپ بم عناکپ کیناىاا آهااظـ
عطح تفىیه ظبملا همی لمبل بمظیمفت بط طف ا کظ آهاظـ ومضقنمؾمپ هداطب
قاطزکضی هنغما زو تبطیع کؾتر کظامض زکقت :تاظیع هرمظپ ویاػه شؿامامناس
ذكهر تاظیع بطوقاضهمی آهاظقی و زض نامیت کن رمب همیمض شاموابامپ زض
هسکضؼ ؾغح اظه قاطزکضی هنغما زو کظ هاکضزی بكممض هی آیاس واا باا
همطکه کخطکی تفىیه ظبملا کظ هبسک با کخطک زضآهسه کؾت.

زضنس تحمك بازخا کندمی قسه کؾتر کظ هاحال
تغییط ومضبطی نیع  50هیلیمضز تاهمپ زض  9هامهاا
زضآهس وؿب وطزه و تطکوم فطوقای نایاع 240
زضنس ضقس شیسک وطزه و با  50هیالایامضز تااهامپ
ضؾیسه کؾت.
وی زض کزکها ؾرنمپ ذازر با تكطیح هیعکپ تحمك
بازخا زض قاطزکضی همی هانامعاك شاطزکذات و
فت :هیعکپ تحمك بازخا زض قاااطزکضی هامی
هنمعك با تفىیهر هنغما یه  80زضنسر هنغماا
زو 74ر هنغما ؾا 46ر هنغما چامض 57ر هنغما شنح
 112زضنسر هنغما قف 36ر هنغما هافات 51ر
هنغما هكت 47ر هنغما نا  63و هنغما زه نیع 63
زضنس کؾت.

توذیذ فشاخَاى طشاحی ٍ ساخت الواى
ّای ًَسٍصی سال۹5

ؾطویؽ ذبطی ضوظنمها کضن -زو ط ذلایالای بام
کعالی کین ذبط و بم کقمضه با کینىا قاااطزکضی هام
هما ؾملا بم نعزیه قسپ با کیمی شمیمنی ؾمل و فاطک
ضؾیسپ ناضوظر زض تغییط و تلغیف وطزپ ؾیامام و
فضمی قاط تممی تالـ ذاز ضک با ومض هی یطناسر
هسف کظ کین کلسکی ضک همامهاناو واطزپ نامامی
ظمهطی قاط بم فهل بامض و چاطه عبیات زض قااط
عناکپ وطز.با عکضـ ضوکبظ عماهی ؾمظهمپ ظیبمؾمظیر زو ط ذلیلی بم کعاالی
کین ذبط و بم کقمضه با کینىا قاطزکضی هم هما ؾملا بم نعزیاه قاسپ باا کیامی
شمیمنی ؾمل و فطک ضؾیسپ ناضوظر زض تغییط و تلغیف وطزپ ؾیمم و فضمی قاااط
تممی تالـ ذاز ضک با ومض هی یطنسر هسف کظ کین کلسکی ضک هممهناو واطزپ
نممی ظمهطی قاط بم فهل بامض و چاطه عبیات زض قاااط عانااکپ واطز .کیان
هؿئال ک مفا وطز :ؾمظهمپ ظیبمؾمظی قاطزکضی تبطیع نیع شیطو ؾملامی صق ا
و همننس زیاط قاطهمی وكاض فطکذاکپ عطک ی و ؾمذت کلممپ همی نااضوظی
ؾمل 96ضک بط عکض هی ونس وا بم تاخا با کؾ مبمل بی نظیط هاناطهاناسکپ ر کیان
فطکذاکپ تمسیس قس و عاللمنسکپ هی تاکننس آ مض ذاز ضک تم شمیمپ ولت کزکضی
ضوظ زوقنبا هاضخ  95/11/4با زبیطذمنا ؾمظهمپ کضؾمل نممیناس .بانامباا کیان
عکضـر هسیطعمهل ؾمظهمپ زض کزکها ؾرنمپ ذاز هایمض کضظیمبی آ مض کضؾاملای
کظ ؾای عاللمنسکپ با قطوت زض فطکذاکپ ضک نامه ذاللمنا و کنالی با نااضوظ
و بامض عبیات عناکپ وطز.

تغییش ضَاتط داًشجَیاى اًصشافی دس طشح جشیوِ هشوَالى غایة
ؾطویؽ ذبطی ضوظنمها کضن -هااموپ وظایافاا
عماهی کؾ مپ کظ تغایایاط ااکباظ زکنكاداایامپ
کنهطکفی زض عطح خطیما هكماالپ غمیاب ذاباط
زکز .با عکضـ قاااطیامضر کباطکهایام آغزپ زض
ذهال تغییط اکبظ هطباط با عطح خاطیاماا
هكماالپ غمیبر کظامض زکقت :بركی کظ اکباظ
عطح خطیاماا هكامااالپ غامیاب هاطبااط باا
زکنكدایمپ کنهطکفی کؾت واا باطکباط آذاطیان
کبالغیا ؾ مز ول نیطوهمی هؿلحر هبنمی هحمؾاباا
تمضید تطن تحهیل یم کذاطکج کیان زؾا اا کظ
زکنكدایمپ با  31/6/95تغییط یمفت.وی کفاعوز :
زکنكدایمپ زکضکی هااامفایات تاحاهایالای واا
تحهیالت ذاز ضک با کتممی نطؾمنسه و تام شامیامپ
قاطیاض همه  1395کنهطکف زکزه و یم کذطکج قاسه

بمقنسر کظ تمضید فطکغت کظ تحهیل زض همغع لبلی
غمیب هحؿاب هی قانس و چنمنچا هست غیابات
آنمپ تم شمیمپ  1395با بیف کظ  8ؾمل باطؾاسر زض
قمال کین هامفیت لطکض هی یطنس.هاموپ وظیافاا
عماهی بم شوط هثملی ک مفا وطز  :با عناکپ هثمل ؛
زکنكدای ومضقنمؾی شیاؾ اا واا تام لابال کظ
قاطیاض همه  1395کنهطکف زکزه و یم کذطکج قاسه
بمقس ر غیبت وی کظ تمضید فطکغت کظ تحهیل زض
همغع زیپلم و یم شیف زکنكامهی هحمؾاباا و زض
ناضتی وا هست غیبت وی تم شامیامپ ؾامل 95
بیف کظ  8ؾمل بمقسر هی تاکنس کظ عاطیاك زفامتاط
ذسهمت کلى طونیه کن ظمهی ( شلیؽ 10+باطکی
هامفیت کلسکی ونس.کین هممی کن ظمهی ذمعاط نكامپ
وطز :هكماالپ غامیاب زض نااضت نایامظ باا

کعالعمت بیك ط هی تاکننس کظ عطیك شمیامه کعاالد
ضؾاااامناااای ؾاااامظهاااامپ بااااا نكاااامناااای
ww.vazifeh.police.irر ؾمهمنا تلفن ایام
با قممضه  096480و یم ؾمهمنا شیمهه با قامامضه
 110206010کظ آذطین کذبمض هطباط با تااایایان
تىلیف هكماالپ غمیب کعالد منل نممینس.

پشداخت حمَق کاسگشاى
تا هذیشیت هَفك هالی
دس شْشداسی اًجام هیگیشد

ؾطویؽ ذبطی ضوظنمها کضن -عضا قاضکی کؾالهی قاط
تبطیع بم تمویس بط شطزکذت با هالع امااق وامض اطکپ کظ
عطف قاطزکضی فت :ومض طکپ زض عال همه ؾااای زض
کندمی نحیح وظمیف هحالا ذازقمپ هؿ نس و شاطزکذات
با هالع ماق و هعکیم هی تاکنس خنبا کنااایاعقای زکقا اا
بمقس.
با عکضـ کیؿنمر هنغما آشضبمیدمپقطلیر هحمس بملط لغفی
زض کین ذهال کظامض وطز :چكم ومض طکپ قاطزکضی باا
زضیمفت با هالع مالكمپ کؾت و هی تاکپ بام شاطزکذات
ماق و شمزکـ زض کظکی ؿن کندمی ومضر ضغبت بایاكا اط
ومضی و فضمی ضلمب ی زض هدماعا قاطزکضی کیدمز وطز.
وی بم کقمضه با ضواز بمظکض ؾمذت و ؾمظ و ومهف زضآهاس
قاطزکضی زض ؾمل همی کذیط کظامض زکقات :عاسی تام ایاط
شصیطی شطزکذت ماق وامض اطکپ ووامضوانامپ کظ کیان
ضوازر نكمپ کظ هسیطیت هملی زض هدماعا قاطزکضی تبطیع
زکضز.عضا قاضکی کؾالهی قاط تبطیع تكطیح وطز :که مامی
قاطزکض و هسیطکپ کضقس کین هدماعاا زض کخاطکی عاطح
یىؿمپ ؾمظی ماق و هعکیمی ومض طکپ و همچنین عاطح
همی کنایعقی همچاپ باطه هنسی کظ کهىمنمت ظیامضتای و
تفطیحی ؾ ازنی کؾت و کعضمی قاضک نیع کظ عاطح هامی
هكمبا کؾ مبمل ذاکهس وطز.
وی بم کقمضه با کفعکیف زو زضنسی تحمك باازخاا زض 9
همها ؾمل خمضی ذمعط نكمپ وطز :باراف عاماسه کی کظ
زضآهس قاطزکضی هم کظ عاکضو هحلی و ناسوض هادااظ
شطوکنا همی ؾمذ ممنی کؾت و ومهف آپ هااخاب عاسی
تحمك بازخا زض شمیمپ ؾمل هی قاز ولی کین هاا ااد بام
هسیطیت هملی تم وناپ زض تحمك بازخا عبك آهامض کعاالی
قسه کظ عطف قاطزکض تبطیع تم یط صکض نبازه کؾت.
نمئب ضییؽ ومیؿیاپ ؾطهمیا صکضی قااضکی کؾاالهای
قاط تبطیع کظامض کهیسوکضی وطز :زض کزکهاا کخاطکی عاطح
یىؿمپ ؾمظی ماق ومض طکپ قاطزکضی هی تااکنایام بام
ؿن هسیطیت قاطزکض تبطیع کظ ؾمل همی آیاناسه قامهاس
یىؿمپ ؾمظی لطکضزکز همی ومض طکپ نیع بمقیم.

تصَیة  65طشح
اص ٍلَع جشم دس آرستایجاى ششلی

ؾطویؽ ذبطی ضوظنمها کضن-ضئیاؽ وال زکز ؿا اطی
آشضبمیدمپ قطلی فت 56:عطح شیكایطی کظ ولاد خاطی
زض کؾ مپ ههاب و باا لااه لضامئایاا شایاكانااامز زکزه
قسه کؾت.
با عکضـ طوه کؾا امپ هامی بامقااامه ذاباطنااامضکپ
خاکپ کظ تبطیع؛ دت کالؾالی هظفطی زض خلاؿاا قااضکی
شیكایطی کظ ولاد خطی کؾ مپ کفعوز  6عطح کظ کین تاااسکز
تهایب قسه و زض وكاض زض مل کخطکؾت.
وی بطکی ومهف آهمض عالق و تحىیام بانایامپ ذامنااکزه
ذاکؾ مض خسیت کعضم و هؿئاالپ بطکی آهاظـ ظوخایان
لبل و باس کظ کظزوکج قس.
دت کالؾالی هظفطی بط کؾمؼ قىمیمت ه اسز ذامنااکزه
هم نظمضت بط آظهمیكامه هم رزکضوذمنا هم رهطکوع شعقاىای
ذهانی و زول ی رولینیه هم و شمضکوالایانایاه هام ضک
نمومفی زکنؿت و ذاکؾ مض ضعامیات هااکظیان قاطعای و
کذاللی زض کین هطکوع قس.
بطضؾی تحلیلی و آهمضی تاسکز تلفمت تهمزفمت ضکننس ای
و کضکئا عط ی بطکی ومهف کین ضونس ر کلاعکی  5زضناس
بملیممنسه هطکوع زضهمنی با ضعمیت لمناپ شؿممنس و بی ذغط
ؾمظی ظبملا همی بیممضؾ منی و غیط بیمامضؾا امنای ر کلاعکی
هكموضه همی کظزوکج بطکی ظوخین وا هم کوناپ زض کؾىاا
و هطنس با عاض شمیلات کخطک هی قاز
و تامیم کین عطح با زیاط قااطؾا امپ هام زض نااضت
ض میت برف بازپ ن میح کخطکی آپ و تهایب والایامت
عطح شیكایطی کظ ولاد خطی قاطؾ مپ خالافام کظ خاملاا
ههابمت کین نكؿت باز.

