
89/45329/09/1391/ـه هرامش                            

 هدام 2 هرصبت و يروشک تامدخ تیریدم نوناق 121 هدام عوضوم ییارجا همان نییآ 19 هدام لاطبا عوضوم اب يرادا تلادع ناوید یمومع تأیه  615 ـ 614 هرامش يأر

614ـ 615 :همانداد هرامش                   6/9/1391 :همانداد خیرات 

453 و 89/823 :هدنورپ هسالک 

يرادا تلادع ناوید یمومع تأیه :یگدیسر عجرم 

ریس ناهج دیمح و درف یناحور دیعس نایاقآ :یکاش 

نوناق نامه 21 هدام 2 هرصبت و يروشک تامدخ تیریدم نوناق 121 هدام عوضوم ییارجا همان نییآ 19 هدام لاطبا :هتساوخ و تیاکش عوضوم 

:هک تسا هدرک مالعا هتساوخ نییبت تهج رد و هدش راتساوخ ار يروشک تامدخ تیریدم نوناق 121 هدام ییارجا همان نییآ 19 هدام لاطبا یتساوخداد بجوم هب درف یناحور دیعس ياقآ :راک شدرگ 

 خیرات رد کینورتکلا تلود یعامتجا روما نویسیمک وضع ناریزوِ بوصم ،يروشک تامدخ تیریدم نوناق 121 هدام و 21 هدام 2 هرصبت ییارجا همان نییآ 19 هدام هرصبت بجوم هب«     
ییعت طقف ،يروشک تامدخ تیریدم نوناق 45 هدام 4 هرصبت بجوم هب هک تسا یلاح رد نیا .دشاب یم طبر يذ ییارجا هاگتسد تارایتخا هلمج زا دوجوم نیناوق فالخ رب نادنمراک تمدخ ییایفارغج لحم
ید نیناوق اب تسا يروشک تامدخ تیریدم نوناق 45 هدام 4 هرصبت اب ریاغم هک نیا رب هوالع رکذلا قوف هبوصم 19 هدام اذل .تسا هدش هتشاذگ طبر يذ ییارجا هاگتسد هدهع هب مادختسا ودب رد نادنمراک
کعلاب و روبزم نوناق زا ینثتسم تاسسؤم هب يروشک مادختسا نوناق لومشم یتلود تاسسؤم و هناخترازو نیمدختسم لاقتنا هوحن ینوناق هحیال هدحاو هدام فلا دنب اب ریاغم تیاکش دروم 19 هدام هلمج
 هرصبت هک نیا رب هوالع .تسا زاجم مدختسم عوبتم هسسؤم ای هناخترازو تقفاوم و مدختسم تیاضر و یضاقتم ییارجا هاگتسد ياضاقت اب یمسر نیمدختسم لاقتنا ،هدام نآ بجوم هب اریز .تسا
د هب اج چیه رد يروشک تامدخ تیریدم نوناق هوالع هب .دنریگ یم رارق تمدخ زاغآ رد هک تسا ینادنمراک هب طوبرمً اتعیبط و تسا هدمآ »مادختسا« ناونع تحت متفه لصف لیذ رد هتفرگ رارق هبوصم
».دنیامن نییعت ار لحم تمدخ يادتبا رد هکلب دنهد رییغت ار نادنمراک ییایفارغج لحم دناوتب هک تسا

:هک تسا هتشاد راهظا يا هناگادج تساوخداد یط ریس ناهج دیمح ياقآ نینچمه و     

ت لکهایس ییاتسور تمدخ زکارم زا یکی هب تشر زا ارم هلاس 25 تمدخ لحم يراداریغ یمادقا رد 25/10/1389 ـ 77638/108 هرامش هیغالبا رودص اب نالیگ يزرواشک داهج نامزاس سیئرً اریخا«     

21( هدام )2( هرصبت ییارجا همان نییآ 19 هدام و دشاب یم روکذم هیغالبا دانتسا دروم ناریزو تأیه 31/1/1389 ـ 20461/44295 هبوصم 19 هدام هک نیا هب رظن     
 »تمدخ لحم ییاجباج« ای رکذلا قوف هیغالبا لاطبا نآ عبت هب و روکذم همان نییآ 19 هدام لاطبا ،ددرگ یم میدقت رظن ناعما و یگدیسر تهج لیذ حرش هب هک تسا يدایز ینوناق ياهتریاغم و تاداریا

نوناق نتم و دافم رییغت ـ1

انکراک تمدخ لحم ییایفارغج رییغت هب صاصتخا نآ 19 هدام اما تسا رگید ییارجا هاگتسد هب ییارجا هاگتسد کی زا تلود نانکراک تیرومأم دروم رد روکذم همان نییآ داوم هعومجم هک نیا حیضوت     

:تسا لیذ رارق هب ییارجا همان نییآ 19 هدام لماک نتم     

تسد تارایتخا زا ییارجا هاگتسد زاین و يرادا حلاصم هب هجوت اب ،روشک حطس رد هاگتسد یتالیکشت ياهدحاو رد یمسر نادنمراک تمدخ ییایفارغج رییغت ،نوناق )45( هدام )4( هرصبت دافم هب هجوت اب«     
»تسا

.دنک یم نایب ار يرگید بلطم نوناق 45 هدام 4 هرصبت اما     

ذ ییارجا هاگتسد هدهع هب یمسر نادنمراک دروم رد و ددرگ یم صخشم همان نامیپ رد ینامیپ نانکراک يدصت دروم لغش و تمدخ لحم نییعت« :يروشک تامدخ تیریدم نوناق 45 هدام 4 هرصبت     

 هرصبت رد »تمدخ لحم نییعت« هک يروط هب دنداد رییغت دوخ هاوخلد هب ار نوناق فافش و حیرص نتم ییارجا همان نییآ ناگدننک بیوصت هک ددرگ یم هظحالم تقد یکدنا اب
.درادن یناسکی يانعم و دراد لابند هب ار يا هناگادج قوطنم و موهفم نوناق و ییارجا همان نییآ رد ترابع ود زیامت و توافت نیا و دنا هدرک لدبم همان نییآ 19 هدام رد »تمدخ
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 نآ هک ددرگ یم طابنتسا هنوگ نیا نآ موهفم و هلمج قایس هب هجوت اب و دیوگ یم ،دنمراک يدصت دروم لغش ـ2 دنمراک تمدخ لحم نییعت ـ1 :صخشم عوضوم ود زا 45 هدام 4 هرصبت     
.دهد رییغت ار دنمراک تمدخ لحم دیامن هدارا هطوبرم لوئسم هک نامز ره و يرادا تمدخ هرود لوط رد هن و دریذپ تروص دنمراک

یمن یقاب نآ مهف رد يا ههبش و کش و دزاس یم نایامن ار هیلوا راذگنوناق روظنم یبوخ هب نوناقِ مادختسا متفه لصف يادتبا رد نآ ياه هرصبت و 45 هدام نتفرگ رارق بیترت هب هجوت اب عوضوم نیا     

يرادا تافلخت هب یگدیسر نوناق اب ییارجا همان نییآ ضقانت ـ2

 هدام ضراعت و ضقانت نآ و دیامن یم داجیا زین يرگید تریاغم ،ییارجا همان نییآ رد »تمدخ ییایفارغج لحم رییغت« هب »تمدخ لحم نییعت« زا نوناق نتم رییغت دش هداد حیضوت هک يروط نامه     
.تسا »يرادا تافلخت هب یگدیسر نوناق« 9 هدام قوقش

.درب یم مان يرادا هیبنت کی ناونع هب »تمدخ ییایفارغج لحم رییغت« زا »يرادا تافلخت هب یگدیسر نوناق« تازاجم لصف رد 9 هدام )ـه( تمسق

ت مه دناوت یمن نامزمه ییارجا همان نییآ و نوناق دافم و انعم هک تسا یهیدب .دنک یم ناونع يرادا موسرم لمع کی ناونع هب ار »تمدخ ییایفارغج لحم رییغت« ییارجا همان نییآ 19 هدام هک یلاح رد
.ددرگ لاطبا یتسیاب یم هک تسا همان نییآ نیا ،نوناق اب همان نییآ ضراعت رد و »ناعمتجی ال ناضیقنلا« نویقطنم لوق هب تسا لاحم ضیقن ود عمج و يرادا مارتحا لباق و موسرم لمع

همان نییآ بیوصت رایتخا و زوجم نتشادن ـ3

وصخ رد همان نییآ نتشون يارب مزال زوجم و رایتخا هجو چیه هب همان نییآ هدننک بیوصت ماقمً الوصا هک تسا نیا تسا يراکشآ رایسب فلخت عقاو رد هک همان نییآ 19 هدام تریاغم نیرتگرزب و نیرتمهم
.تسا هتشادن

»ددرگ یم عضو تسا هدش ینیب شیپ نوناق رد هک یعجرم طسوت نآ حیرشت و نوناق يارجا لیهست يارب هک یتاررقم زا تسا ترابع همان نییآ« تسا هدمآ همان نییآ فیرعت رد

ق تهاجو دقاف ینوناق زوجم نودب ییارجا همان نییآ بیوصت و عضو نیاربانب .دهد یم همان نییآ هدننک عضو ماقم هب راذگنوناق هک تسا يرایتخا و زوجم همان نییآ بیوصت نکر نیرتمهم تسا یهیدب     

رد رایتخا و زوجم نیا روکذم همان نییآ صوصخ رد دوش یم هتشون ینشور هب نوناق لصف ای و هدام ای هرصبت نایاپ ردً الومعم هدننک عضو عجرم نییعت و همان نییآ ای همان بیوصت عضو رایتخا و زوجم     
ن نییآ ناونع رد هک نانچ .تسا هدادن ییارجا همان نییآ نتشون تهج يا هزاجا هنوگ چیه یلصا راذگنوناق يروشک تامدخ تیریدم نوناق 45 هدام 4 هرصبت صوصخ رد اما تسا هدش هداد 121 هدام و 21
عضو رد دوخ رایتخا زا هدننک بیوصت ماقم جورخ ناریزو تأیه 31/1/1389 خروم 20461/44295 هرامش ییارجا همان نییآ 19 هدام يارجا و بیوصت هک نیا و قوف بتارم هب هجوت اب نیاربانب ،تسا هدشن
 هدام و 21 هدام 2 هرصبت ییارجا همان نییآ« 19 هدام لاطبا يرادا تلادع ناوید یمومع تأیه زا ،تسا يرادا تلادع ناوید نوناق 19 هدام 1 شخب زراب قادصم عوضوم
».مناهاوخ يرادا تلادع ناوید نوناق 42 هدام

:هک تسا هداد حیضوت 17/9/1389 ـ188339/12113 هرامش هحیال بجوم هب )روهمج سیئر یقوقح تنواعم( تلود یقوقح روما رتفد لکریدم و رواشم ،روکذم تیاکش هب خساپ رد     

( هدام ًافرص یمالسا ياروش سلجم تسایر 16/6/1389 ـ ب/ـه39241 هرامش همان یط و هدیدرگ حرطم نیناوق اب تلود تابوصم قیبطت و یسررب تأیه رد رکذلا قوف همان بیوصت ـ1«     

م یمادختسا نارود یمامت رب رظان نیاربانب و هدمآ رصح ودیق نودب و قالطا روط هب )1386 بوصم( يروشک تامدخ تیریدم نوناق )45( هدام )4( هرصبت رد »لغش و تمدخ لحم نییعت« ترابع ـ2

نثتسم تاسسؤم هب يروشک مادختسا نوناق لومشم یتلود تاسسؤم و اه هناخترازو نیمدختسم لاقتنا هوحن ینوناق هحیال هدحاو هدام »فلا« دنب و 20461/44295 هرامش همان بیوصت )19( هدام ـ3
.دنتسه توافتم عوضوم ود رب رظان )1359 بوصم( سکعلاب

ب رظان ینوناق هحیال هدحاو هدام »فلا« دنب هک نآ لاح ،تسا هداد مکح روشک حطس رد هاگتسد نامه یتالیکشت ياهدحاو رد تمدخ ییایفارغج لحم رییغت دروم رد همان بیوصت 19 هدام هک نیا حیضوت
.دشاب یم نارهت يرادرهش و روبزم نوناق زا هدش ینثتسم یتلود تاسسؤم و اهتکرش هب يروشک مادختسا نوناق لومشم یمسر

  ».تساعدتسا دروم یمیدقت تیاکش در قوف بتارم هب انب     

یم تردابم يأر رودص هب هدنیآ حرش هب ءارآ تیرثکا اب ،یسررب و ثحب زا سپ .دش لیکشت ناوید بعش ناسرداد و ناراشتسم ،اسؤر روضح اب هدش دای خیرات رد يرادا تلادع ناوید یمومع تأیه     

یمومع تأیه يأر

مدخ لحم نییعت و تسا هدش لوحم طبر يذ ییارجا هاگتسد هدهع هب یمسر نادنمراک تمدخ لحم نییعت ،1386 لاس بوصم يروشک تامدخ تیریدم نوناق 45 هدام 4 هرصبت رد هک نیا هب رظن     
ضرف رد هک تسا هدش ءاصحا يرادا ياهتازاجم هلمج زا تمدخ ییایفارغج لحم رییغت ،1372 لاس بوصم تلود نانکراک يرادا تافلخت هب یگدیسر نوناق 9 هدام ـه دنب رد و دشاب یم تمدخ ییایفارغج
 هرامش هبوصم عوضوم يروشک تامدخ تیریدم نوناق 121 هدام و 21 هدام 2 هرصبت ییارجا همان نییآ 19 هدام نیاربانب ،دوب دهاوخ لامعا لباق یطباوض و طیارش تحت يرادا
.دوش یم مالعا و رداص نآ لاطبا هب مکح ،يرادا تلادع ناوید نوناق 42 هدام و 19 هدام 1 دنب دانتسا هب و تسا هدش دای نیناوق ریاغم ،کینورتکلا تلود و یعامتجا روما نویسیمک
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يرظتنم رفعجدمحم ـ يرادا تلادع ناوید یمومع تأیه سیئر

 نوناق پاچ
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