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مقدهم
د ٠١كدش آیی ٠ٜت٘بٕ ٘ٛبی تدٔی ضٌ ٟٞح٘بس ٝ ٠سشاكضای ٗٔتی ثضسٍ است ً ٠ثب پیشٝی اص ٝالیت كوی ٝ ٠ث٠
س١جشی اٗبٕ خ٘یٜی (س )ٟدس استوشاس ٛظبٕ ٗوذس خ٘ٞ٢سی اسالٗی ایشا ٙػضیض ًٞضیذٛذٔٗ .تی ً ٠ثب سضبدت ٝ
ایثبس خبٗؼ ٠ػْ٘ ثش هبٗت خذا خٞا١یٗ ،ؼٜٞیت ،آصادی ،استوالّ  ٝحویوت خٞیی پٞضبٛذٛذ  ٝایٗ ٚؼبٛی ثٜٔذ سا
دس ُٞش خ٢بٛیب ٙعٜی ٚاٛذاص ًشدٛذ .خبٗؼٗ ٠حش ٕٝسٝستبیی ثب ٓجیي ُلت ٚث ٠اٗبٕ خٞد ٞ٘١اس ٟدس ع١ ّٞطت
سبّ دكبع ٗوذس  ٝثب پیشٝی اص كشاٗیٗ ٚوبٕ ٗؼظٖ س١جشی اص اسًب ٝ ٙدٓسٞختِبٛ ٙظبٕ ثٞد ٝ ٟثب تٓٞیذ
ٗحصٞالت ًطبٝسصی  ٝداٗی ٝثب حضٞسدست٘بٗی ػشص١ ٠ب ٛوص اسصٛذ ٟای سا دس تذا ٕٝاٛوالة اسالٗی داضت٠
٘١چٜی ٚدس ایٗ ٚیب ٙػطبیش ً ٠ثٜب ثش سخ ٚس١جش ًجیش اٛوالة ً" ٠ػطبیش رخبیش اٛوالثٜذ" دس استحٌبٕ ٛظبٕ
ٗوذس خ٘ٞ٢سی اسالٗی ،ثب حضٞس دس ٗ ٠٘١یذا١ ٙب ثٝ ٠یژٗ ٟیذا ٙخ َٜتح٘یٔی ٛوص ثس اسصٛذ ٟای سا ایلب
ٞ٘ٛدٛذٓ .زا تٞخ ٠ث ٠اثشُزاسی ای ٚاهطبس دس اػتالی ٛظبٕ ٗوذس خ٘ٞ٢سی اسالٗی ٛٝوص آكشیٜی دس تٞسؼ٠
ًطٞس ضشٝستی اختٜبة ٛبپزیش استٓ ،زا ػٔیشؿٖ ت٘بٕ تِٜٜب١بی ٗٞخٞد ،ث ٠پبس هذسداٛی اص صح٘بت آ١ ٙب ٝ
اسج ُزاضت ٚث ٠سضبدت ١ب  ٝایثبسُشی ١بی ایٗ ٚشدٕ ضشیق الصٕ است ً٘یت ٠سٝستبیی  ٝػطبیشی ًطٞس ثب
ثشپبیی خط١ ٚبی ثبضٌ ٝ ٟٞدسخٞس آ١ ٙب یبدآٝس سٝص١بی ایثبس  ٝض٢بدت ثٞد ٝ ٟاص عشكی تجییًٜٜ ٚذ ٟسا ٟاٗبٕ ٝ
كشاٗیٗ ٚوبٕ ػظ٘بی ٝالیت دس ثی ٚخٞاٛب ٝ ٙآیٜذُب ٙثبضذ.

ضرورت و اهمیت
ثب ػٜبیت ث ٠ای ٠ٌٜپس اص ُزضت ث ٠س ٠د ٠١اص پیشٝصی اٛوالة اسالٗی ٛ،وص اهذاٗبت سٝستبئیبٝ ٙػطبیش ثب
حضٞس خٞدخٞش ٝداٝعٔجب ٠ٛدس ػشص١ ٠بی ٛجشد ً٘ٝي ث ٠خج١ ٠٢بی حن ػٔی ٠ثبعْ ٛٝوص آكشیٜی دس ٠٘١
ثش١ ٠١ب ثش ًسی پٞضیذٛ ٟیست  .ضٜبسبٛذ ٙاثؼبد  ٝآثبسای ٚاهذاٗبت ثٛ ٠سْ ١بی ثؼذی ثٝ ٠یژ ٟخٞاٛب ٙػضیض
سٝستبیی  ٝػطبیشی اٗشی است اختٜبة ٛبپزیش ٓزا خط١ ٚبی اٛوالة ثبیذ ث ٠ػٜٞا ٙیي خطٔٗ ٚی  ٝؿبٓت دس
خبٗؼ ٠سٝستبیی ًطٞس خبسی ُشدد تب ضیشیٜی ای ٚدٝسا ٝ ٙخط١ ٚب ثشای ٛسْ اٗشٝصی ٗٔ٘ٞس تش ُشدد.
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راهبرداهی کالن ستاد دهه فجر
٢ٛ .1بدی ٠ٜسبصی ٗؼبسف اٛوالة اسالٗی ٗ ٝؼشكی دستبٝسد١ب  ٝآِ١ٞبی ٗٞكن ٛظبٕ ٗوذس خ٘ٞ٢سی اسالٗی ایشاٙ
 .2تجیی ،ٚتشٝیح ،توٞیت  ٝسبصٗبٛذ١ی ضؼبئش٘ٛ ،بد١ب  ٝآیی١ ٚبی اٛوالة اسالٗی
 .3ثبصآكشیٜی ،تحٌیٖ ،تؼبٓی  ٝتوٞیت ٛظبٕ كٌشی  ٝاسصض٢بی اٛوالة
 .4اٛسدبٕ ثخطی  ٝتوٞیت ٗطبسًت كشاُیش ٛ ٝظبٜٗذ ٗشدٕ ،سبصٗب٢ٛب ٢ٛ ٝبد١بی ٗشتجظ دس ظشكیت سبصی  ٝكش َٜ١سبصی ثشای
ثشُضاسی ضبیستٗ ٠شاسٖ دٗ ٠١جبسى كدش
 .5اكضایص ٛطبط ،ضبداثی ٝصجـ ٠خط ٝ ٚسشٝس ٗشاسٖ د ٠١كدش ٗتٜبست ثب اسصش ١بی اسالٗی  ٝاهتضبئبت سا١جشدی ًطٞس
 .6عشاحی  ٝتذٝی ٚثشٛبٗ ٠خبٗغ كشِٜ١ی  ٝتجٔیـی ٗشاسٖ د ٠١كدش اٛوالة اسالٗی
 .7تجیی ،ٚتشٝیح٢ٛ ،بدی ٠ٜسبصی  ٝتحٌیٖ ُلت٘ب ٙاٛوالة اسالٗی  ٝاٛذیط١ ٠ب  ٝآسٗب١ ٙبی اٗبٕ خ٘یٜی (سٗ ٝ )ٟوبٕ ٗؼظٖ س١جشی
(ٗذظٔ ٠آؼبٓی) ٗٝوبٕ ٗؼظٖ س١جشی (ٗذظٔ ٠آؼبٓی )
 .8حلظ ٝحذت ٗٔی ٝتوٞیت تؼبْٗ كش١ َٜ١بی ٗز١جی ،هٗٞی  ٝثٗٞی
 .9تجیی ٚكشٗ َٜ١وبٗٝت ،ایثبس  ٝض٢بدت  ٝاػتالی آ ٙدس خبٗؼ٠
 .11تجیی ،ٚتشٝیح ٢ٛ ٝبدی ٠ٜسبصی كش َٜ١تؼبٓی ثخص ،ضٞم آكشی ٝ ٚاستٌجبس ستیض اٛوالة اسالٗی

اهدا ف کمیتو روستایی وعشاری ی ستاد دهه فجر انقالب اسالمی

 تحون ٜٗٞیبت ٗوبٕ ٗؼظٖ س١جشی دس ثشُضاسی خط١ ٚبی اٛوالة .
 تشٝیح خط١ ٚب ٗٝشاسٖ ١بی اٛوالة ثب ث٢شٜٗ ٟذی اص ٛظشات ٗشدٕ ضشیق سٝستبیی ٝػطبیشی دس ایبٕ ا..دٗ ٠١جبسى كدش .
ُ شاٗیذاضت یبد ٝخبعش ٟاٛوالة اسالٗی ٝاٗبٕ ساحْ (س)ٟدس ثشُضاسی خط١ ٚب ٗٝشاس٘بت دٗ ٠١جبسى كدش .
 اهذإ الصٕ ثشای اخشای ٗشاسٖ دس ض٢شستب٢ٛب ٝد١ستب٢ٛب.
 استوبء تؼبْٗ  ٝاستجبط سٝسبی ستبد استبٛی ثب ٗسٓٞی ٚسبیش ً٘یت١ ٠بی استبٛی  ٝض٢شستبٛی
 ث٢شٜٗ ٟذ ضذ ٙاص داٛص ٢ٗ ٝبست اكشاد ٗتخصصٗ ،ت٢ذ  ٝاٛوالثی دس اٗش ثشٛبٗ٠سیضی  ٝثشُضاسی ٗشاس٘بت دٗ ٠١جبسى كدش
ٝایدبد ضٞس ٛٝطبط
 تالش دس خ٢ت ٗشدٗی ٞ٘ٛدٗ ٙشاسٖ ٝخط١ ٚبی دٗ ٠١جبسى كدش اٛوالة اسالٗی
 تجبدّتدشثیبت ً٘یت ٠ثب سبیش دستِب١ ٟبی استبٛی دس اٗش ثشُضاسی ٗشاسٖ ١ب ٝخط١ ٚبی اٛوالة
 استوبی سغح ًیلی ثشٛبٗ١ ٠ب ٗتٜبست ثب  ٠٘١اهطبس دس سد١ ٟبی سٜی
 خٔت ٗطبسًت ٢ٛبد١ب ٝسبصٗب١ ٙبی ٗشدٗی
 تجی ، ٚتشٝیح ،توٞیت ٝسبصٗبٛذ١ی ضؼبئش ٘ٛ،بد ١ب ٝآیی١ ٚبی اٛوالة اسالٗی .
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سیاست اهی کمیتو روستایی وعشاریی ستاد دهه فجر انقالب اسالمی
 صٗی ٠ٜسبصی ثشای حضٞس ٗٝطبسًت ٗشدٗی  ٝت٘بٗی ظشكیت ١بی دستِب١ ٟب ًٝب١ ٙٞٛبی ٗز١جی،اهتصبدی ،اخت٘بػی
ٝكشِٜ١ی دس سٝستب١ب دس ثشٛبٗ ٠سیضی ٝاخشای ٗشاسٖ

ُ ستشش ً٘ی ًٝیلی ثشٛبٗ١ ٠ب  ٝؿٜب ثخطی كٌشی ٗ ٝحتٞایی ٗشاسٖ ٗتٜبست ثب اسصش ١بی اٛوالة اسالٗی ایشاٙ
ٗ تٜبست ثٞد ٙضؼبس ١ب ٝتجٔیـبت ثش اسبس كشٝ َٜ١آداة ٝسسٜٗ ٕٞبعن سٝستبیی ٝػطبیشی .
 صٗی ٠ٜسبصی حضٞس ٗٝطبسًت خٞاٛب ٙسٝستبیی دس اٛدبٕ كؼبٓیت٢ب ٗٝذیشیت خط١ ٚب .

ٛ وص آكشیٜی پیطٌسٞتبٝ ٙاكشادی ً ٠دس پیشٝصی اٛوالة س ٖ٢ثسضایی داضت ٠اٛذ ،ث ٠ػٜٞا ٙضبخص ٗٝحٞس ثشُضاسی
ٗشاسٖ ١بی دیٜی ٗٝز١جی ٝثشپبیی خط١ ٚبی اٛوالة .

 ایدبد صٗیٜٗ ٠ٜبست حضٞسكؼبال ٠ٛثبٞٛا ٙدس ثشٛبٗ٠سیضی  ٝثشُضاسی خط٢ٜبی اٛوالة اسالٗیدس سٝستب١ب ٜٗ ٝبعن ػطبیشی.
 خٔت ٗطبسًت ظشكیت ١بی استبٛی ٛظیش داٛطِب١ ٟبٗ ،شاًض ػٔ٘ی .

 ث٢شُ ٟیشی اص ظشكیت خبٗؼ ٠عالة ٝسٝحبٛیٛٝ ٙٞخجِب ٙػٔ٘ی دس پیطجشد ثشٛبٗ١ ٠بی پیص ثیٜی ضذ.ٟ

اعضاء کمیتو مركزی روستایی و عشاریی ستاد دهه فجر انقالب اسالمی

ٝصیش ث٢ذاضت ،دسٗب ٝ ٙآٗٞصش پضضٌیٝ-صیش تؼبً، ٙٝبس  ٝسكب ٟاخٜ٘بػیٝ-صیش كشٝ َٜ١اسضبد اسالٗی-سئیس ٗشًض اٗٞس صٛبٝ ٙ
خبٞٛاد ٟسیبست خ٘ٞ٢سیٗ-ؼب ٙٝسئیس خ٘ٞ٢سی  ٝسئیس سبصٗبٗ ٙیشاث كشِٜ١ی ،صٜبیغ دستی ُ ٝشدضِشیٗ-ؼب ٙٝتٞسؼ٠
سٝستبیی ٜٗ ٝبعن ٗحش ٕٝسیبست خ٘ٞ٢سی-كشٗبٛذ ٟسبصٗب ٙثسیح ٗستضؼلیٗ-ٚطبٝس ٝصیش ٗ ٝذیشًْ دكتش اٗٞس صٛب ٙسٝستبیی ٝ
ػطبیشیٗ-ؼبٝ ٙٝصیش  ٝسئیس سبصٗب ٙتحویوبت ،آٗٞصش  ٝتشٝیح ًطبٝسصیٗ-ؼب ٙٝكشِٜ١ی  ٝآٗٞصضی  ٝپژ١ٝطی ٝصاست ٝسصش ٝ
خٞاٛبٗ-ٙؼب ٙٝپژ١ٝطی  ٝكشِٜ١ی ٝصاست آٗٞصش  ٝپشٝسشٗ-ؼب ٙٝپژ١ٝص ١ب  ٝاستجبعبت كشِٜ١ی ثٜیبد ض٢یذ  ٝاٗٞس خبٛجبصاٙ
اٛوالة اسالٗیٗ-ؼب ٙٝكشِٜ١ی  ٝتجٔیؾ سبصٗب ٙتجٔیـبت اسالٗی-سئیس سبصٗب ٙداسآوشآً ٙطٞس-سییس سبصٗب ٙض٢شداسی ١ب ٝ

د١یبسی ١ب-سئیس ً٘یت ٠اٗذاد اٗبٕ خ٘یٜی(س-)ٟسئیس سبصٗب٢ٛ ٙضت سٞاد آٗٞصی-سئیس سبصٗب ٙاٗٞس ػطبیش ایشا-ٙسئیس
سبصٗب ٙداٗپضضٌی ًطٞس-سئیس سبصٗب ٙتؼب ٙٝسٝستبیی-سئیس سبصٗب ٙخ٢ِٜٔب ٗشاتغ  ٝآثخیضداسی ًطٞس-سئیس سبصٗبٙ
اٗٞساساضی-سئیس سبصٗب ٙضیالت-سئیس سبصٗب ٙحلظ ٛجبتبت-سئیس سبصٗبٛ ٙظبٕ ٜٗ٢ذسی ًطبٝسصی ٜٗ ٝبثغ عجیؼی-سئیس
سبصٗب ٙثسیح ٜٗ٢ذسی ًطبٝسصی-سئیس سبصٗب ٙثسیح اهطبس سٝستبئیب ٝ ٙػطبیش-سئیسسبصٗب ٙثسیح ٗسبخذ ٗ ٝحالتٗ-ذیشًْ
ثسیح سبصٛذُی  ٝضجٌ ٠ػبٗٔی ٚتشٝیحٗ-سئً ّٞب١ ٙٞٛبی كشِٜ١ی ٜ١ ٝشی ٗسبخذ ًطٞس-سئیس صٜق ًطبٝسصا ٙایشا-ٙسئیس
سبصٗب ٙثسیح خبٗؼ ٠پضضٌی-خ٘ؼیت ١الّ اح٘شٗ-ذیش ػبْٗ اتحبدی٘١ ٠بِٜ١ی ٛ ٝظبست تؼبٛٝی تٓٞیذٗ-ذیشػبْٗ اتحبدی٠
ٗشًضی تؼبٛٝی  ٝسٝستبیی ً ٝطبٝسصیٗ-ذیشػبْٗ ضٞسای ٘١بِٜ١ی تطٌٔ٢بی ثخص ًطبٝسصیٗ-ذیشػبْٗ ٗد٘غ ٗٔی خجشُبٙ
ًطبٝسصاٗ-ٙذیشػبْٗ ثبٛي ًطبٝسصیٗ-ذیشػبْٗ پست ثبٛي ایشاٗ-ٙذیش ػبْٗ صٜذٝم ح٘بیت اص سشٗبیُ ٠زاسی دس ثخص
ًطبٝسصیٗ-ذیش ػبْٗ ٗحتشٕ صٜذٝم ثی٘ٗ ٠حصٞالت ًطبٝسصیٗ-ذیش ػبْٗ صٜذٝم ثی٘ ٠تبٗی ٚاخت٘بػی ًطبٝسصا، ٙسٝستبئیبٙ
 ٝػطبیشٗ-ذیش ُش ٟٝتٔٞصیٛٞی خ٢بدٗ-سئ ّٞحٞص٘ٛ ٟبیٜذُی ٓٝی كوی ٠دس سبصٗب ٙخ٢ِٜٔب ٗشاتغ  ٝآثخیضداسیٗ-سئ ّٞحٞصٟ
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٘ٛبیٜذُی ٓٝی كوی ٠دس سبصٗب ٙاٗٞساساضیٗ-سئ ّٞحٞص٘ٛ ٟبیٜذُی ٓٝی كوی ٠دس سبصٗب ٙتحویوبت آٗٞصش  ٝتشٝیح ًطبٝسصی-
ٗسئ ّٞحٞص٘ٛ ٟبیٜذُی ٓٝی كوی ٠دس سبصٗب ٙضیالتٗ-سئ ّٞحٞص٘ٛ ٟبیٜذُی ٓٝی كوی ٠دس سبصٗب ٙحلظ ٛجبتبت ًطٞسٗ-سئّٞ
حٞص٘ٛ ٟبیٜذُی ٓٝی كوی ٠دس سبصٗب ٙاٗٞس ػطبیشیٗ-سئ ّٞحٞص٘ٛ ٟبیٜذُی ٓٝی كوی ٠دس سبصٗب ٙداٗپضضٌیٗ-سئ ّٞحٞصٟ
٘ٛبیٜذُی ٓٝی كوی ٠دس سبصٗب ٙتؼب ٙٝسٝستبیی

تشکیالت کمیتو روستایی و عشاریی ستاد دهه فجر انقالب اسالمی رد استان
تشًیت اػضبء ً٘یت ٠دس استب١ ٙب ٝض٢شستب٢ٛب ٗغبثن ثب سغح دٝایش ٗٞخٞد دس استبٝ ٙض٢شستبٗ ٙطبث ٠ثب تشًیت
ً٘یتٗ ٠شًضی است ٗٝسئٓٞیت آ ٙثش ػ٢ذٗ ٟسئ ّٞحٞص٘ٛ ٟبیٜذُی ٓٝی كوی ٠دس خ٢بد ًطبٝسصی استبٗ ٙی ثبضذ.

تشکیالت کمیتو روستایی و عشاریی رد شهرستان

تشًیت اػضبء ً٘یت ٠دس استب١ ٙب ٝض٢شستب٢ٛب ٗغبثن ثب سغح دٝایش ٗٞخٞد دس استبٝ ٙض٢شستبٗ ٙطبث ٠ثب تشًیت
ً٘یتٗ ٠شًضی است ٗٝسئٓٞیت آ ٙثش ػ٢ذٗ ٟسئ ّٞدكتش ٘ٛبیٜذُی ٓٝی كوی ٠دس خ٢بد ًطبٝسصی ض٢شستبٗ ٙی ثبضذ.

رتکیب اعضای ستاد اهی مردمی روستایی وعشاریی ستاد دهه فجر انقالب اسالمی رد روستا
سئیس ضٞسای اسالٗی سٝستب –سئیس ستبد
د١یبس سٝستب –دثیش ستبد
ٗسئ ّٞدكتش حٞص٘ٛ ٟبیٜذُی ٓٝی كوی ٠اداس ٟخ٢بد ًطبٝسصی دس ض٢شستبٛ – ٙبظش
سئیس اداسات ٗستوش دس سٝستب –ػضٞ
ثسیح ٗحالت ٗٝسبخذ –ػضٞ
ٗسئٓٞی ٚخب١ ٠ٛبی هشآ ٙسٝستبیی – ػضٞ
ٗسئٓٞی ٚخب١ ٠ٛبی ث٢ذاضت سٝستبیی-ػضٞ
پٜح ػض ٞضٞسای اسالٗی سٝستب – ػضٞ
سٝحبئی ٗحْ – ػضٞ
سٛ ٠لش ٗؼت٘ذ سٝستب – ػضٞ
٘ٛبیٜذ ٟخبٞٛاد ٟض٢ذا – ػضٞ
كشٗبٛذ ٟپبیِب١ ٟبی سٝستبیی ٝػطبیشی – ػضٞ
ٗذیشاٗ ٙذاسس – ػضٞ
٘ٛبیٜذ ٟتطٌْ ١بی داٛص آٗٞصی – ػضٞ
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اماكه استقرار پای گاه اهی فجر انقالب اسالمی رد مراكز روستایی وعشاریی :
ضٞسای اسالٗی سٝستبٗ-شاًض خذٗبت خ٢بدًطبٝسصیٗ-شًض خذٗبت ث٢ذاضت -ضجٌ ٠داٗپضضٌیً-تبثخب١ ٠ٛبی سٝستبیی-
ٗسبخذ سٝستب –خب١٠ٛبی هشآٗ -ٙذاسس-د١یبسی -تؼبٛٝی١ب ٝتطٌْ ١بی تٓٞیذی ٝسبیش دٝایش ٗستوش دس سٝستب

تخ
وظایف کمیتو صصی روستایی و عشاریی ستاد دهه فجر انقالب اسالمی

ً٘یت ٠تخصصی ستبد د ٠١كدش اٛوالة اسالٗی ثٜٗ ٠ظٞس استوبء سغح ًیلی ثشٛبٗ١ ٠ب  ٝتس٢یْ دس اخشای آ١ ٙبٗ ،تٜبست ثب
حٞص١ ٟبی ٗختٔق ٗ ٝخبعجیٝ ٚیژ ٟخٞد ،ث ٠صٞست تخصصی دس سغٞح ٗختٔق ثشای اخشای ٞ٘ٛدٝ ٙظبیق صیش تطٌیْ
خٞا١ذ ضذ:
 ثشُضاسی خٔسبت ٜٗظٖ ثب دستِب١ ٟب ٘ٛ ٝبیٜذُب ٙدستِب١ ٟب  ٝصبحت ٛظشا ٙثٜٗ ٠ظٞس ٘١بِٜ١ی  ٝاستوبء سغح ثشٛبٗ٠
سیضی ٝیژٗ ٟخبعجیً٘ ٚیت٠
 خٔت ٗطبسًت  ٝاستلبد ٟث٢ی ٠ٜاص تٞاٜ٘ٛذی ١بی ٗٞخٞد دستِب١ ٟب

 تالش دسخ٢ت تحون پیط٢ٜبد١بی اسائ ٠ضذ ٟاص سٞی سبصٗب١ ٙبی ػضً٘ ٞیت ٠سٝستبیی  ٝػطبیشی
 ت٢ی ٝ ٠تذٝی ٚثشٛبٗ١ ٠بی اخشائی ثش اسبس سیبست ١بی اػالٕ ضذ ٟاص سٞی ستبد ٗشًضی د ٠١كدش اٛوالة اسالٗی
 اٛدبٕ ت٘٢یذات الصٕ ثٜٗ ٠ظٞس اخشای ثشٛبٗ١ ٠بی ٗصٞة

 ت٢ی ٝ ٠تذٝیٝ ٚاثالؽ دستٞس آؼْ٘ ١بی اخشایی ٗشثٞط ً٘یت١ ٠بی استبٛی  ٝض٢شستبٛی
 اتخبر تص٘یٖ ثٜٗ ٠ظٞس ث٢جٞد ٗست٘ش سٝش ١بی اخشایی ١ ٝذایت ثشٛبٗ١ ٠ب

 تجبدّ ٛظش پیشاٗٛ ٙٞح ٟٞاخشای دستٞس آؼْ٘ ١ب ،آئیٛ ٚبٗ١ ٠ب ،ثخص ٛبٗ١ ٠ب ٗ ٝصٞثبت ستبد ٗشًضی
٘١ بِٜ١ی ٌ٘١ ٝبسی ثب سبیش ً٘یت١ ٠ب خ٢ت اخشای ثشٛبٗ١ ٠بی ٗطتشى

 اسائُ ٠ضاسش ػٌ٘ٔشد ً٘یت ٠دس ت٘بٕ سغٞح ث ٠ستبد ٗشًضی ً٘یت ٠سٝستبیی  ٝػطبیشی د ٠١كدش اٛوالة اسالٗی
 اٛدبٕ ثشٛبٗ ٠سیضی ٜٗبست ث ٠خ٢ت تطٌیْ ستبد١بی ً٘یت ٠سٝستبیی ٝػطبیشی

 تطٞین  ٝتشؿیت سٝستبئیب ٙثٜٗ ٠ظٞس ٛوص آكشیٜی خٞدخٞش دس ثشپبیی ٗشاسٖ ایبٕ ا ...دٗ ٠١جبسى كدش
 توٞیت ثشٛبٗ١ ٠بی د ٠١كدش دس هبٓت ٗشاسٖ ١بی كشِٜ١یٜ١ ،شی ٝ ٝسصضی
 آسیت ضٜبسی ٗٝستٜذ سبصی ٗشاسٖ ایبٕ ا..د ٠١كدش ٝاٛتوبّ تدشثیبت

 ثبصِٛشی ٝؿٜیسبصی ٗحتٞایی ثشٛبٗ١٠ب ٝكؼبٓیت٢بی ً٘یت ٠سٝستبیی ٝػطبیشی ثب  ٖ١اكضایی سبیش ستبد١بی استبٛی
 تٞسؼٝ ٠سبصٗبٛذ١ی ستبد١ب دس ٗشاًض ٝض٢شستب١ ٙب ٝض٢ش١ب ثب تجیی ٚضشح ٝظبیق

 كشا ٖ١سبصی صٗی ٠ٜحضٞس ٗطبسًت سٝستبئیبٝ ٙػطبیش دس ١شچ ٠ثبضٌ ٟٞثشُضاس ضذ ٙخط١ ٚب ٝآئی٢ٜبی اٛوالة
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