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ثطًسُ ثحطاى زض ضٍاثظ عطثستبى ٍ هتحساًص،
سَضیِ ٍ ایطاى ثَزًس


ل
نیب ا مللی

زضذَاست آًکبضا ثطای استطزاز
فَضی فتحاهلل گَلي

ػشویغ خثشی سوصنامه اسن -مؼاو نخؼتوصیش تشویاه
تا تیا اینىه ادامه تاذیذهای سوهانی تشنتاثااس ػااوان
آمشیىا غیش لاتل لثول اػت ،گفت واؿناتن تاایاذ فاوسا
سئیغ ػاصما تشوسیؼتی فتحاهلل گولن سا ته آنىاسا تحویل
دهذ.ته گضاسؽ ایؼنا ،ته نمل اص خثشگضاسی آنادولو ،نوما
ووستولموؽ ،مؼاو نخؼتوصیش تاشوایاه دوؿاناثاه دس
ونفشانغ خثشی گفت :فتحاهلل گولن وه طوئیاه گازؿاتاه
افشاد تؼیاسی سا تشای ػشناونی دمووشاػای دس تاشوایاه
ؿایذ وشد ،همچنا ػاون ایالت انؼیلوانیا دس آمشیىاػت
و انااس هیچ اتفالی نیفتاد اػت .گولان تاا سػااناه هاای
خثشی مام خاا ملاهثه میونذ و ت ؽ داسد تا تاؼاااذ
ػاصمانی هواداسانؾ سا تحشیه ونذ.ته گفته او ،تشویاه و
آمشیىا تاسیخ دوس و دساصی اص همىاسی دس ناتو داسناذ و
ائت فـا دس خاوسمیانه اػتشاتظیه اػت .ووستاولاماوؽ
گفت :این ائت ف و دوػتی نیاصمنذ آ اػت وه گاولان
تاصداؿت ؿذ و فوسا تاصگشدانذ ؿود .اك لاتال لاثاول
نیؼت وه سئیغ یه ػاصما خونین و لاتل همچاناا تاه
تاذیذ تشویه اص آندا ادامه دهذ.

زضذَاست عجساهلل صبلح اظ عطفّبی یوٌی
ثطای اهتیبظزّی جْت تحمك صلح ضجبعبًِ

ػشویغ خثشی سوصنامه اسن-سئیغ خماوس ایـین یامان
اص تمامی عشفهای یمنی خواػت تشای اایا خاناگ دس
وـوس ته امتیاصدهی اشداخته و دیاش اص عشفهای خاسخی
تثؼیت نىننذ.
ته گضاسؽ ایؼنا ،ته نمل اص ؿثىه خثشی المیاادیان ،ػالای
ػثذاهلل كالح ،سئیغخماوس ایـین یمن دس ػخنشانی خود
ته مناػثت ػالشوص انم ب  ۳۲طوئایاه خاواهاا گـاود
كفحه خذیذی دس یمن اص عشیك آؿاتای مالای فاشاگایاش
ؿذ.وی تش لضو تشلشاسی كلح دلیشانه و نه كلحی واه اص
عشیك تؼلیم ؿذ ته دػت میآیذ ،تأویاذ واشد.ػاثاذاهلل
كالح گفت :موعغ یىپاسچه یمنیها تاػث مای ؿاود تاا
تشادسا و وؼانی وه تا آناا ائت ف داسنذ میضا خنایتی سا
وه دس هك مشد یمن میؿود ،دسن وننذ.
وی همچنین خواها مزاوشات مؼتمایام و سػایاذ تاه
ساهىاسهای لانغ وننذ تشای هماا ؿذ وه دس آ عشس و
صیانی نثاؿذ.ػثذاهلل كالح تأویذ وشد :ما ػلیه دؿامان دس
صمانی وه خواها كلح ؿداػانه هؼتیم ،اایذاس خاواهایام
تود .من اص تمامی عشفهای یمنای دس داخال و خااسج
میخواهم دس فذاواسی و ایثاس الاو تاؿنذ.

ػشویغ خثشی سوصنامه اسن-تحلیلاش مؼائل خاااا ػاشب،
تحشا دس سواتظ ػشتؼتا و هم ایمانانؾ سا تاه ػاود ایاشا و
ػوسیه دانؼت.ته گضاسؽ تاؿاا خثشنااسا خوا  ،ػثذالاثااسی
ػغوا تحلیلاش مؼایل ػشب دس تحلیلی تا تیا ایناىاه تاوعایاه
چینی های و عشح های منفی ػشتؼتا ولغش ته ػنوا هامیا اكلی خاناگ دس ػاوسیاه دامانااایاش
خودؿا ؿذ نوؿت :تشنذ اكلی تحشا ونونی دس سواتظ لغش تا ػشتؼتا و متحذانؾ ػوسیه و ایشا
هؼتنذ وه مؼادالت سا ته نفغ خود تغییش داد انذ .ػغوا دس تحلیل سوصخود دس سوصنامه فاشاماناغاماه
ای سای الیو نوؿت :تـاس اػذ سئیغ خماوسی ػوسیه دس سوصهای گزؿته چنذین تاس دس ػخنااناؾ
ته مؼیله فؼاد دس این وـوس و عشوست مماتله تا آ اشداخت و این ػخنا هاماضماا تاا تاحاوالت
میذانی دس خنگ ػوسیه ،ایـشوی های استؾ و تضؼی مخالفا دس خناح ػیاػی ،ؿىؼت داػاؾ
دس موكل و تنگ ؿذ محاكش تش این گشو تشوسیؼتی دس سله و دیشالضوس ػاوسیاه كاوست مای
گیشد .وی دس ادامه افضود :تؼیاسی اص تحلیلاشا و ناظشا مؼتمذنذ وه تاویذ تـاس اػذ تش این مؼایلاه
نـا می دهذ وه وی ته ایشوصی خود و تی اثش ؿذ خغشات اعمینا یافته اػت.

تحطینّبی جسیس کبخ سفیس علیِ ایطاى
ّوعهبى ثب تبییس پبیجٌسی ثِ ثطجبم



ػشویغ خثشی سوصنامه اسن-سػانههای آمشیىایی اػ وشدناذ
همضما تا اػ اایثنذی ایشا ته تشخا اص ػوی دولات تاشاماپ،
تحشیمهای خذیذی ػلیه ایشا اتخار میؿود.
ته گضاسؽ گشو تینالملل تاؿاا خثشنااسا خاوا تاه نامال اص
اایاا خثشی تاصفیذ  ،دولت تشامپ اایثنذی ایشا ته تشخا سا دس هالی تاییذ خاواهاذ واشد واه لاشاس
اػت تحشیمهای خذیذی ػلیه  ۲نااااد دولاتای و  ۵فاشد ایاشانای اص ػاوی واا ػافایاذاػاماال
ؿود.ممامات وصاست خضانه داسی آمشیىا مذػی ؿذنذ این واس تشای این اػت وه ته ایشا نـا داد ؿود
ته خاعش فؼالیت های تذؽ تنثیه خواهذ ؿذ ،صیشا آ فؼالیت ها ته مثاته یىی اص خذیتشین تاذیذها عاذ
منافغ آمشیىا هؼتنذ.تاصفیذ تا اػ دػتیاتی ته تشخی اص مفاد تیانیه دولت آمشیىا دس این ساتغاه ماذػای
ؿذ وه لشاس اػت وصاست خضانه داسی آمشیىا تحشیم هایی سا تش هفت نااد و انح ؿخلایات ایاشانای دس
ت ؽ تشای نـا داد ػض خود دس تحشیم ایشا و آنچه وه فؼالیتهای تذخیم این وـوس دس ماناغاماه
نامیذ ؿذ  ،وعغ ونذ.

ًسجت ثِ ازاهِ ضًٍس هثجت
هصاکطات سَضیِ اهیسٍاضین

زٍلت تطاهپ پبیجٌسی ایطاى ثِ ثطجبم ضا تبییس کطز
ػشویغ خثشی سوصنامه اسن-دولات دوناالاذ
تشامپ تشای دومین تاس ،اایثنذی ایشا ته تاوافاك
هؼتهای تا وـوسهای  ۵ +۳سا تاییذ وشد.
ته گضاسؽ گشو تین الملل تاؿاا خثاشنااااسا
خوا ته نمل اص اایاا اینتشنتی سوصنامه واؿنتان
تایمض ،دولت تشامپ اایثنذی ایشا ته تاشخاا سا
تاییذ وشد.سوصنامه نیویوسن تایمض نیض تا اناتاـااس
این خثش نوؿت این اتفاق اغ اص چنذین ػاػات
مـاخش تین تشامپ و ممامات اسؿذ امنیتی واا
ػفیذ كاوست گاشفات.ؿاة گازؿاتاه ؿاا
اػپایؼش ػخنااوی واا ػافایاذ دس نـاؼات
مغثوػاتی خود گفت تشامپ ،تشخاا سا تاوافاك
تذی میدانذ و وصاست خاسخه آمشیىا تاه صودی
دس تیانیهای اػ خواهذ وشد وه آیا ایاشا تاه
توافك هؼتهای اایثنذ تود اػت یا خایاش.ااغ اص
انتـاس خثش تاییذ اایثنذی ایشا ته تشخا  ،سواغ

تیلشػو وصیش اموس خاسخه آمشیىا نیض دس تیانایاه
ووتاهی ػنوا وشد تاشاػااع اعا ػااتای واه
دولت آمشیىا دس اختیاس داسد ،ایشا همچنا تاه
تؼاذات خود دس لثال توافك هؼتهای ػمل وشد
اػت.تا این هال ،وی خاعش نـا واشد ایااالت
متحذ تشای اخشای دلیك تشخا ته ایاشا فـااس
خواهذ آوسد و ته خاعش تیثثاتػاصی خاوسمیانه
نیض تحشیم های خذیذی ػلیه این وـاوس وعاغ
خواهذ وشد.
سػانه های آمشیىایی نیض ؿة گزؿتاه گاضاسؽ
دادنذ دولت تشامپ للذ داسد دس وانااس تاایایاذ
اایثنذی ایشا ته تشخا  ،تحشیم هاای خاذیاذی
ػلیه این وـوس اػمال ونذ.
وتؼایت تاصفیذ این تحشیم ها سا ؿامل  ۲ؿشوات
و  ۵ؿخق ایشانی اػ واشد اماا واؿاناااتان
فشیتیىن مذػی ؿذ  ۳۲ؿاخاق و ؿاشوات

زضذَاست ًتبًیبَّ ثطای ضایعًی فطاًسِ
ثب هیطل عَى جْت هْبض حعةاهلل

ػشویغ خثشی سوصنامه اسن-
یه سوصنامه فشامنغمه ای عمن
اػ اینىه سطیم كایونیؼاتای
ته ؿذت تا تاوافاك سوػایاه و
آمشیىاا دس خاناوب ػاوسیاه
اػاات ،افااضود:
مااخااالاا
نخؼتوصیش این سطیم اص فشانؼه
خواػته تا اػتفاد اص نفور خاود
اص ممااماات لاثاناا تاخاواهاذ
هضباهلل سا مااس وننذ.ته گضاسؽ گشو تین الملل خثشگاضاسی فااسع،
سوصنامه فشامنغمهای الـشقالوػظ ته نمل اص منثؼی ػیاػی وه تنیاامایان
نتانیاهو سا دس ػفش ته اودااؼت همشاهای مای واشد  ،ناوؿات سطیام
كایونیؼتی ت ؽ می ونذ توافك سوػی-آمشیىایی دستااس تاشلاشاسی
مناعك واهؾ تنؾ دس ػوسیه سا ته هم تضنذ صیشا ته نفؼؾ نیاؼات.ایان
منثغ افضود :اػشائیل دس ساػتای ػذ ایشوصی ایشا و ماتاحاذاناؾ دس
منغمه واس میونذ موعوػی وه مندش ته ااػخ سوػیه اص صتا ػشگایای
الوسوف وصیش خاسخه این وـوس ؿذ و وی اػا واشد سوػایاه و
آمشیىا دس ایداد مناعك واهؾ تنؾ ،منافغ اػشائیل سا نایاض دس ناظاش
خواهنذ داؿت.الـشوقاالوػظ دس ادامه نوؿت :نتانیاهو دس ػفشی واه
ته فشانؼه داؿت اص امانوئل مااواشو سئایاغ خاماااوس ایان وـاوس
دسخواػت وشد اص نفورؽ تش لثنا اػتفاد ونذ و اص مایاـال ػاو
سئیغخماوس و ػؼذ الحشیشی نخؼات وصیاش ایان وـاوس تاخاواهاذ
هضب اهلل سا مااس وننذ ،خلوی نفورؽ دس دولت سا تایشنذ و مایاضتاا
سهثشا اخشاج ؿذ هماع اص لغش نثاؿنذ.سوصنامه مزووس ػپغ اػا
وشد :نتانیاهو دس اولین موعغ سػمی خودؽ دس لثاال آتاؾ تاغ دس
خنوب ػوسیه گفت تا این توافك ته ؿذت مخال اػت صیشا مندش تاه
تمویت هضوس ایشا دس آندا میؿود.

ایشانی دس فاشػت تحشیمی خذیذ دولت تشاماپ
لشاس داسنذ.
واؿناتن فشیتیىن مذػی ؿذ تؼته تاحاشیامای
خذیذ دولت تشامپ ػلیه ایشا ته گونهای تنظیام
ؿذ اػت وه تشخا سا نمض نىنذ.
گفتنی اػت اولین تاییاذ ااایاثاناذی ایاشا تاه
تشخا اص ػوی دولت تشامپ وه دس ما آوسیال
(فشوسدین) كوست گشفت نیض تا تاحاشیام هاای
خذیذی ػلیه ایشا همشا ؿذ.

ّط کسی اظ ّوِپطسی هٌغمِ کطزستبى عطاق
حوبیت ًکٌس ،ذبئي است

ػشویغ خثشی سوصنااماه اسن-
نماینذ دولت منغمه واشدػاتاا
ػشاق دس ایشا  ،عمن همایت اص
اكال تاشگااضاسی هامااه اااشػاای
اػتم ل وُشدها گافات :مؼایلاه
اكاالاای ،صمااا و چاااااونااااای
تشگضاسی این همه اشػی اػت.
ته گضاسؽ فاسع ،نااظام ػاماش
الذتاؽ نمایناذ دولات ماناغاماه
وشدػتا دس ایشا عمن تـشیح موعغ تاشا دس خلوف همهاشػای
اػتم ل منغمه وشدػتا ػنوا وشد :هش وؼی اص همه اشػی اػتما ل
وشدػتا ػشاق همایت نىنذ ،خائن اػت.نمایاناذ دولات ماناغاماه
وشدػتا دس ایشا و اص اػضای هضب اتحادیه میانی وشدػاتاا عای
ملاهثهای تا ؿثىه تلویضیونی سوداو ،ته ماوعاغ ایاشا دسخلاوف
همه اشػی اػتم ل اؿاس وشد و گفت :خاماااوسی اػا مای ایاشا
مخالفت كشیح خود تا این موعوع سا اػ وشد و تؼیاس تؼیذ اػات
وه موعغ این وـوس دس این صمینه دػتخوؽ تغیایاش ؿاود.مؼایاوال
اتحادیه میانی وشدػتا نؼثت تاه خاغاشاتای واه تاشگاضاسی ایان
همهاشػی ،منغمه وشدػتا سا تاذیذ می ونذ اتشاص ناشانی میوننذ اما
ناظم الذتاؽ تش این تاوس اػت وه ایشا تاه آػاانای و كاشفاا تاشای
تشگضاسی همه اشػی خود سا دسگیش خنگ نىشد و ته اهتاماال صیااد
مؼائل التلادی و تؼتن مشصها نیض اص آخشین گضینههاای فـااس ایاشا
ػلیه تلمیم استیل خواهذ تود.
ته نوؿته وشداشع ،وی عمن اؿاس ته ناشانی تمامی ػشا اهضاب و
خشیا های ػیاػی منغمه وشدػتا دس خلوف ػاوالاة تاشگاضاسی
همه اشػی اػتم ل افضود :اتحادیه میانی وشدػتا ته هیاچ وخاه تاا
همهاشػی مخال نیؼت تلىه والؼیات موخود سا موسد تشسػای لاشاس
میدهذ.

تب ثطآٍضزُ ضسى ذَاستِّبیوبى تحطین لغط ضا ازاهِ هیزّین
ػشویغ خثشی سوصنامه اسن-ػشتؼتاا اػا
وشد وه تحشیم لغش تا صما اخشای خواػتههاای
۳۱گانه وـوسهای تحشیم ونناذ دوهاه اداماه
خواهذ داؿت.
ته گضاسؽ ایؼنا ،ته نمل اص خاثاشگاضاسی واع
ػشتؼتا  ،ػواد تن كالح الؼواد ،وصیش فشهنگ و
اع ع سػانی ػشتؼتا دس اظااااساتای ااغ اص
نـؼت واتینه این وـوس تاا اؿااس تاه تایاانایاه
اخیش ػشتؼتا  ،ملش ،اماسات و تاحاشیان اػا
وشد وه واتینه دس خشیا گضاسؽ های مشتوط ته
تحوالت دس تحشا لغش لشاس گشفته اػت.
الؼواد افضود :واتینه تش مفاد تیانیه مـتشن چااااس
وـوس تحشیم وننذ دوهاه ماثانای تاش اداماه
الذامات ونونی خات اایثناذ واشد لاغاش تاه
اخشای وامل خواػته های ایان چااااس وـاوس
تاویذ داسد.دس این تیانیه تش لضو اایثنذی لغش تاش

خواػتههای  ۳۱گانه وـوسهای ػشتی محاكاش
وننذ تاویذ و ادػا ؿذ وه این امش تاه تاحاماك
ثثات و امنیت دس منغمه ومه میونذ.
اغ اص اػ لغغ سواتظ دیپلماتیه و تاولا
همل و نمل دسیایی ،صمینی و هاوایای چااااس
وـوس ػشتؼتا  ،اماسات ،ملش و تحشین تا لاغاش
دس اندم طوئن  ۷۱۳۲می دی منغمه ؿاهذ تناؾ
گؼتشد میا اػشاب اػت.
وـوسهای ػشب هاؿیه خلیح فاسع مامااماات
لغش سا ته همایت اص تشوسیؼم و تای ثاثااتای دس
منغمه متام میوننذ اما دوهه این اتاامات سا سد
و تاویذ وشد وه این الذامات وـوسهای تحشیم
وننذ غیشلاتل توخایاه اػات و ایان ادػااهاا
تیاػاع و نادسػت اػت.
دس  ۷۱طوئن  ۷۱۳۲ػشتؼتا  ،اماسات ،تحشیان و
ملش تا میاندیگشی دولت وویت ،لایاؼات ۳۱

ػشویغ خثشی سوصنامه اسن -ماؼااو ػاخاناااوی
دتیشول ػاصما ملل متحذ نؼثت ته ادامه سونذ ماثاثات
مزاوشات ػوسیه اتشاص امیذواسی وشد.
ته گضاسؽ ایؼنا ،ته نمل اص خثشگاضاسی اػاپاوتانایاه،
فشها هك ،مؼاو ػخناوی دتیشول ػااصماا مالال
متحذ تلشیح وشد :ته سغم آ واه مازاواشات اخایاش
دستاس ػوسیه ته توافك موفامای ماناداش نـاذ اػات،
سایضنی ها تایذ تا سویه مثثات اداماه داؿاتاه تااؿاذ.وی
خاعشنـا وشد :ما لغؼا امیذ داسیم سونذ دیپلماتیه تاا
هما سویه ای وه دس هال اناداا اػات ،اداماه اایاذا
ونذ.فشها هك گفت :این نـاناه خاوتای اػات واه
مزاوشات تاونو ادامه داؿته اما هما عوس وه میدانیذ
ایـشفت مـخلی هاكل نـذ ولی ما میخواهیم ایان
سونذ مثثت همچنا ادامه داؿته تاؿذ.این مما ػااصماا
ملل متحذ اص اظااسناظاش دستااس گاضاسؽ هاایای واه
دسخلوف اهتمال تحشیم تشخی اتثاع ػوسی تاوػاظ
اتحادیه اسواا منتـش ؿذ اػت ،خودداسی وشد.

کطتِ ضسى  ۸۱زاعطی زض تلعفط ٍالع
زض غطة هَصل

ػشویغ خثشی سوصنامه اسن -هملاه هاوایای استاؾ
ػشاق ته مشاوض داػؾ دس تلؼفش والغ دس غشب موكل ته
وـته ؿذ  ۳۱نفش اص ػناكش داػؾ و اناذا چاناذیان
خودسوی آناا مندش ؿذ.
ته گضاسؽ فاسع ،نیشوی هوایی استؾ ػاشاق ماشاواض
استثاعات داػؾ ؿاشػتا تلؼفش اػتا نینوی والاغ دس
ؿمال این وـوس سا تمثاسا وشد.مشوض اعا ع سػاانای
نظامی واتؼته ته مشوض فشمانذهی ػامالایاات مـاتاشن
استؾ ػشاق دوؿنثه ؿة دس تیانیهای اػ وشد وه ۳۱
نفش اص ػناكش داػؾ دس هم ت خنانذ های ػشالی دس
تلؼفش والغ دس غشب موكل اص ااای دسآماذ و ااناح
خودسوی آناا دس منغمه المحلثیه مناذ ؿذنذ.
دس ادامه تیانیه آمذ اػت وه یه واسگا مواد منفداش
داػؾ و ممشهای اكلی استثاعات دس محله الاماادػایاه
مناذ و محل تدمغ ػناكش داػؾ دس ماحلاه الامالاؼاه
هذف لشاس گشفت وه دس ای آ هفت نفش اص تشوسیؼت
ها وـته ؿاذناذ.داػاؾ اص خاوالی ػاال  ۷۱۳2تاش
ؿاشػتا تلؼفش ػیغش یافته اػت ،اماا گاضاسؽ هاای
سػانه ای نـا می دهذ وه اخت فات ؿذیذی اواناو
تین ػناكش داػؾ وخود داسد و همین ػامل تاػث ؿاذ
وه نیشوهای ػشالی ساهتش تتواننذ تشای آصادػاصی وامل
تلؼفش الذا وننذ.

هصط سیستن عسم ًیبظ ثِ ضٍازیس
ضا ثطای لغطیّب لغَ هیکٌس

گانهای اص دسخواػتهای خود سا تحویل لاغاش
دادنذ وه تا اخشای آ محاكش لغاش ؿاىاؼاتاه
می ؿذ و تاسصتشین خواػته آناا واهاؾ ػاغاح
سواتظ دیپلماتیه دوهه تا ایشا و تؼتن اایاااا
نظامی تشویه دس ایان وـاوس ،تؼاتان ؿاثاىاه
الدضیش  ،لغغ تمامی سواتاظ تاا گاشو اخاوا
المؼلمین ،داػؾ ،الماػذ و هاضب اهلل لاثاناا
اػت.

ػشویغ خثشی سوصنامه اسن-وصاست اماوس خااسخاه
ملش اػ وشد :این وـوس ته سونذ ػذ نایااص سوادیاذ
تشای ؿاشونذا لغشی اایا میدهذ.ته گضاسؽ ایؼاناا،
ته نمل اص خثشگضاسی سویتشص ،دولت لاهش دس آخاشیان
الذامات خود ػلیه دوهه اػ وشد وه دس نظاش داسد
ػیؼتم ػذ نیاص ته سوادیذ تشای ػفش ته ملاش سا تاشای
ؿاشونذا لغشی لغو ونذ.وصاست اموس خاسخه ملش تاا
انتـاس تیانیه ای اػ وشد وه این سونذ تشای ؿاشوناذا
لغشی ته غیش اص ماواسدی اػاتاثاناایای لاغاو خاواهاذ
ؿذ.ػشتؼتا  ،اماسات ،تحشین و ملش اص اندم طوئان تاا
لغغ سواتظ دیپلماتیه تاا لاغاش ػالایاه ایان وـاوس
تحشیمهای متؼذدی اػمال وشدنذ.

آگْی زعَت هجوع عوَهی عبزی سبلیبًِ

آگْی زعَت هجوع عوَهی عبزی سبلیبًِ

ثسیٌَسیلِ ثبعالع اعضبی هحتطم ضطکت تعبًٍی  024ذبظ کبضکٌبى سبظهبى هسیطیت ٍ ثطًبهِ ضیعی آشضثبیجبى ضطلی ثِ ضمومبضُ
ثجت ٍ404۱ضٌبسِ هلی  ۸4244۸20200هی ضسبًس جلسِ هجوع عوَهی عبزی سبلیبًِ ًَثت زٍم ضطکت تعبًٍی زض سبعت  2ضٍظ
زٍضٌجِ هَضذِ  ۸024940942زض هحل ًوبظذبًِ سبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزجِ آشضثبیجبى ضطلی ٍالع زض اٍل ظعفطاًیِ -جٌت هربثطات
ثطگعاض ذَاّس ضس .اظاعضبء هحتطم زعَت هی ضَز زض جلسِ حضَض ثْن ضسبًٌس.

ثسیٌَسیلِ ثبعالع اعضبی هحتطم ضطکت تعبًٍی اعتجبض کبضکٌبى سبظهبى هسیطیت ٍ ثطًبهِ ضیعی آشضثبیجبى ضطلی
ثِ ضوبضُ ثجت ٍ4402ضٌبسِ هلی  ۸4244۸242۱4هی ضسبًس جلسِ هجوع عوَهی عبزی سبلیبًِ ًَثت زٍم ضطکت
تعبًٍی زض سبعت  ۸۸ضٍظ زٍضٌجِ هَضذِ  ۸024940942زض هحل ًوبظذبًِ سبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزجِ آشضثبیمجمبى
ضطلی ٍالع زض اٍل ظعفطاًیِ -جٌت هربثطات ثطگعاض ذَاّس ضس .اظاعضبء هحتطم زعَت هی ضَز زض جملمسمِ
حضَض ثْن ضسبًٌس.

ًَثت زٍم ضطکت تعبًٍی  024ذبظ سبظهبى هسیطیت ٍ ثطًبهِ ضیعی آشضثبیجبى ضطلی

زستَض جلسِ:
-۸اضائِ گعاضش ّیبت هسیطُ ٍ ثبظضس
-2عطح ٍ تصَیت صَضت ّبی هبلی سبل ّبی  24الی 20
 -0تعییي ذظ هطی آتی ضطکت ثطای سبل 24
 -0تصوین گیطی زض هَضز ثیالى ٍ گعاضش حسبثطسی سبل ّبی  ۱4الی ۱2
 -0تصَیت ثَزجِ پیطٌْبزی ثطای سبل 24
 -4ثطگعاضی اًتربثبت ثبظضس اصلی ٍ علی الجسل ثطای یکسبل هبلی
تصکط : ۸افطازی کِ هی ذَاٌّس ٍکیل ثِ هجوع اععام ًوبیٌس اظ تبضید  24940922تب تبضید  24940944اظ سبعمت ۸4
صجح تب سبعت  ۸0ثعس اظ ظْط ثِ ّوطاُ ٍکیل ذَز زض هحل تعبًٍی حضَض یبفتِ فطم هطثَط ضا تکویل ًوبیٌس(.زض حضمَض
ّیئت هسیطُ)
تصکط :2اضائِ کپی کبضت هلی جْت حضَض زض هجوع عوَهی العاهی هی ثبضس.

ّیبت هسیطُ ضطکت تعبًٍی  024ذبظ
تبضید اًتطبض * ۸02494092۱ :ضٍظًبهِ سطاسطی اضن

ًَثت زٍم ضطکت تعبًٍی اعتجبض کبضکٌبى سبظهبى هسیطیت ٍ ثطًبهِ ضیعی آشضثبیجبى ضطلی

زستَض جلسِ:
-۸اضائِ گعاضش ّیبت هسیطُ ٍ ثبظضس
-2ثطضسی هیعاى ٍ ًحَُ پطزاذت ٍام
 -0تعییي حسالل ٍ هیعاى افعایص هبّبًِ سطهبیِ اعضبء
 -0تعییي ذظ هطی ٍ ضاّکبضّبی تمَیت تعبًٍی ٍ تصَیت آى
 -0عطح ٍ تصَیت صَضت ّبی هبلی سبل  ٍ 20عطح ثَزجِ پیطٌْبزی ثطای سبل 24
 -4ثطگعاضی اًتربثبت ثبظضس اصلی ٍ علی الجسل ثطای یکسبل هبلی
تصکط :۸افطازی کِ هی ذَاٌّس ٍکیل ثِ هجوع اععام ًوبیٌس اظ تبضید  24940922تب تبضید  24940944اظ سبعت  ۸4صجح تمب
سبعت  ۸0ثعس اظ ظْط ثِ ّوطاُ ٍکیل ذَز زض هحل تعبًٍی حضَض یبفتِ فطم هطثَط ضا تکویل ًوبیٌس(.زض حضَض ّیئت هسیطُ)
تصکط :2اضائِ کپی کبضت هلی جْت حضَض زض هجوع عوَهی العاهی هی ثبضس.

ّیبت هسیطُ ضطکت تعبًٍی اعتجبض
تبضید اًتطبض * ۸02494092۱ :ضٍظًبهِ سطاسطی اضن

