
 سخه سردبیر       

ٞا تٛزٜ اؾت. ٞطجا وٝ پاي تحَٛ زض ٔياٖ اؾت، واٖ٘ٛ                  لسْ زض افتالي ويفيت      اظ ٌصقتٝ تا تٝ أطٚظ، ٕٞٛاضٜ واٖ٘ٛ واضقٙاؾاٖ پيف             

      ٓ ٝ   واضقٙاؾاٖ ٔتحَٛ ٘رؿتيٗ اؾت. يىي اظ ٟٔ ٜ   تطيٗ فطن ؾاظي ٔطزْ، اضتثاعات اؾت. زض فهط اضتثاعات زيٍط وٕتط وؿي اؾت وٝ ضٚظا٘ٝ                ٞاي آٌا

ف تٛزٜ  ذٛياذثاضٞاي ٔٛضز ٘ياظ ذٛز ضا ز٘ثاَ ٕ٘ٙايس. واٖ٘ٛ واضقٙاؾاٖ ٘يع تٝ فٙٛاٖ ٟ٘ازي پٛيا، زض ٕٞٝ حاَ تٝ ز٘ثاَ اضتثاعي ٔٛثط تا ٔراعثيٗ                            

 تاقس. زض ضٚظٞايي وٝ تحطاٖ آب، حطف ٘رؿت تٕاْ ٔحافُ تٛزٜ ٚ آب ٘مف حياتي تطاي                   اؾت. يىي اظ اتعاضٞاي ايٗ اضتثاط، ٘كطيٝ زاذّي واٖ٘ٛ ٔي          

ثاط تط اظ ٞط ظٔاٖ زيٍطي اؾت. اظ ايٗ ضٚ واٖ٘ٛ واضقٙاؾاٖ زازٌؿتطي تط آٖ قس وٝ فالٜٚ تط حفؼ اضت                        تكط أطٚظ زاضز، ٔهطف پايساض ٔٙاتـ ضطٚضي       

 A4غص  وا  ٔٙاؾة تا ٔراعثيٗ، تحطاٖ آب ٚ اؾتفازٜ پايساض اظ ٔٙاتـ ضا ؾطِٛحٝ لطاض زازٜ ٚ ٘كطيٝ ذٛز ضا تٝ نٛضت اِىتطٚ٘يه ٔٙتكط ٕ٘ايس. ٞط تطي                          

تاقس. پؽ ياضي قٕا تطاي ٞطچٝ تٟتط قسٖ ايٗ ٘كطيٝ اِىتطٚ٘يه، ٘ٝ تٟٙا تٝ جصب ٔراعثيٗ تيكتط وٕه ٕ٘ٛزٜ،                        ِيتط آب ٔي    01ٔقازَ تا ٔهطف    

 تّىٝ زض حفؼ ٔٙاتـ آب وكٛض ٘يع ٔفيس ذٛاٞس تٛز.
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٘فط اظ واضقٙاؾاٖ ضقتٝ ٞاي ٔرتّف وٝ ٔتماضي ا٘تتتمتاَ اظ       01پطٚ٘سٜ 

اؾتاٖ ٞاي ٔرتّف تٝ تٟطاٖ تٛز٘س تقس اظ ا٘جاْ تكطيفات ازاضي ٚ تىٕيُ 

پطٚ٘سٜ ٔتماضي، زض وٕيؿيٛ٘ي تحت فٙٛاٖ وٕيؿيٖٛ ا٘تماالت ٔتٛلتت     

 ٔٙترة ٞيأت ٔسيطٜ ٔغطح ٚ تهٕيٓ ٟ٘ايي ٌطفتٝ قس.

پطٚ٘سٜ تقساز ظيازي اظ واضآٔٛظاٖ وٝ زٚضٜ يىؿاِٝ واضآٔٛظي آٟ٘ا تٝ پايتاٖ  

ضؾيسٜ جٟت ٌصضا٘سٖ والؼ ٞاي آٔٛظقي ٚ اتياٖ ؾٌٛٙس تتٝ لؿتٕتت      

 ٔطتٛعٝ اضجاؿ زازٜ قس.

 ب: کالسهای آموزشی قثل از اتیان سوگنذ

افالْ ٘تايج ٚ لثِٛي پاياٖ زٚضٜ والؼ ٞاي افعايف نالحيت ؾطلفّتي ٚ    

حك وؿة ٚ پيكٝ ٚ نسٚض ٌٛاٞي تطاي واضقٙاؾا٘ي وتٝ ايتٗ زٚضٜ اظ         

والؼ ٞا ضا تا ٔٛفميت تٝ پاياٖ ضؾا٘سٜ ا٘س ٚ تطٌعاضي چٟاض جّؿٝ ٔجتسز  

   .تطاي وؿا٘ي وٝ ٔٛفك تٝ لثِٛي زض ايٗ زٚضٜ ٘كسٜ تٛز٘س

ج: تخشی از مصوتات هیأت مذیره کانون در خرداد و تیر ماه سال  
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  ٘تفتط اظ        53٘أٝ أٛض واضقٙاؾاٖ زض ذهٛل افعايف نالحيت

ٔتماضياٖ افعايف نالحيت ٔغطح ٚ ٔتمتطض ٌتطزيتس پتطٚ٘تسٜ             

واضقٙاؾاٖ تطاي ضؾيسٌي تٝ وٕيؿيٖٛ نالحيت فّٕي ٚ فتٙتي   

ضقتٝ ٔطتٛعٝ اضجاؿ ٚ تطاي ؾايط ٔتماضياٖ وٝ زض ٔجأـ فٕٛٔي 

  قطوت ٘ىطزٜ ا٘س پؽ اظ اضائٝ تٛجيٝ وتثي تٝ ضيتاؾتت وتا٘تٖٛ،      

تٛؾظ ايكاٖ اتراش تهٕيٓ ٌطزز ٚ زض آيٙسٜ ٘يع تٝ ٕٞتيتٗ ضٚاَ     

 الساْ ٌطزز.  

     07٘أٝ أٛضواضقٙاؾاٖ زض ذهٛل تائيس اتٕاْ زٚضٜ واضآٔتٛظي 

٘فط اظ واضآٔٛظاٖ واضقٙاؾي ضؾٕي زازٌؿتطي اؾتتتاٖ تتٟتطاٖ       

 لطائت ٚ ٔٛضز تهٛية لطاض ٌطفت.   

  ٝتا تٛجٝ تٝ ٔهٛتٝ قٛضاي فاِي زض ذهٛل ا٘تراتات ٞيأت ضئيؿ

ٌطٜٚ ٞا ٚ ٌعاضقات جٙاب آلاي جٛاز ناِحي ٚ آلاي ٔتٟتٙتسؼ      

ؾيسفّي ٔيال٘ي حؿيٙي تقٙٛاٖ ٕ٘ايٙسٌاٖ ٔحتطْ ٞيأت ٔتسيتطٜ   

افتالْ     3زض تطٌعاضي ٚ ٘ؾاضت تط ا٘تراتات ٞيأت ضئيؿٝ ٌتطٜٚ      

فطٔٛز٘س وٝ افتطاضات ضؾيسٌي قس ٚ ٔٛضزي وٝ ؾثة ذتسقتٝ     

زاض ٕ٘ٛزٖ ٘تايج ا٘تراتات ٌطزز اضائٝ ٘كسٜ، ِصا نحت ا٘تراتات ضا 

تائيس فطٔٛز٘س ٚ ٞيأت ٔسيطٜ ٘يع تٝ اتفاق آضاء ٘تيجٝ ا٘تراتتات ضا    

تهٛية ٕ٘ٛز ٚ ٔمطضٌطزيس تطاي افطاز تكطح ظيط احىاْ ٔتطتتٛعتٝ    

  تٛؾظ ضياؾت ٔحتطْ واٖ٘ٛ نازض ٌطزز.

  افضاء انّي

 جٙاب آلاي ٔحٕسٞاقٓ ؾاالضويا

  جٙاب آلاي ؾيسحؿيٗ تٟطأياٖ

  جٙاب آلاي ؾيسٔرتاض ٔيطفالح ٘هيطي

 جٙاب آلاي فتح اِٝ ناتطي ٘ياوي

   جٙاب آلاي ٔحٕٛز ٔس٘ي

جٙاب آلاي ٔحٕس ظاٞسي ) اظ ضقتٝ أٛض ٚؾائظ ٘مّيٝ زضيايي ٔتٛضتٛؿ      

  ( % انّي01

 فضٛ فّي اِثسَ

 جٙاب آلاي ٔحٕسفّي پٛضالسْ

        زض ذهٛل زضذٛاؾت ا٘تماَ آلاي زوتط ذإ٘حتٕتسي، اؾتتتاز

زا٘كٍاٜ زض ضقتٝ اِىتطٚقيٕي ٚ پتطٚقيٕي وٝ زٚضٜ وتاضآٔتٛظي   

٘أثطزٜ زض آؾتا٘ٝ اتٕاْ ٔي تاقس، اظ لعٚيٗ تٝ تٟطاٖ ٔتغتطح ٚ       

ٔٛضز ٔٛافمت لطاض ٌطفت ٚ ٔمطض ٌطزيس پؽ اظ اذص ٔٛافمت واٖ٘ٛ 

 ٔثساء، ٔطاتة تطاي تهٛية ٟ٘ائي تٝ قٛضاي فاِي اضؾاَ ٌطزز.

  َواٖ٘ٛ تٛؾظ آلاي  0171ٌعاضـ حؿاتطؾي نٛضتٟاي ٔاِي ؾا

فطيسٖٚ ايعزپٙاٜ )ٔٙترة ٞيأت ٔسيطٜ( واضقٙاؼ ضؾٕي ضقتتتٝ     

حؿاتساضي ٚ حؿاتطؾي ٚ حؿاتساض ضؾٕي تٟيٝ ٌطزيسٜ تٛز لطائت 

 ٚ ٔمطض ٌطزيس يه ٘ؿرٝ اظ آٖ تٝ تاظضؾاٖ ٔحتطْ تؿّيٓ ٌطزز.

    ٖٛٔمطض ٌطزيس تطاي اؾتفازٜ تٟيٙٝ ٕٞىاضاٖ واضقٙاؼ فضٛ وتا٘ت

اظ ايٙتط٘ت زض ٔحُ ؾاذتٕاٖ واٖ٘ٛ، السأات الظْ ٔقَٕٛ ٚ زض     

نٛضت ٘ياظ ٘ؿثت تٝ اضتماء ٚضقيت ٔٛجٛز الساْ الظْ ٔتقتٕتَٛ      

 ٌطزز.   

       ٖٛزؾتٛضاِقُٕ ٟ٘ائي اجطائي اضجاؿ واض واضقٙاؾي تٛؾتظ وتا٘ت

ٔغطح ٚ ٔٛضز تهٛية لطاض ٌطفت ٚ ٔمطض ٌطزيس جٟت اجتطاء تتٝ     

 ٞيأت ضئيؿٝ ٌطٜٚ ٞا اتالك ٌطزز.

  ٘أٝ أٛض واضقٙاؾاٖ زض ذهٛل زضذٛاؾت آلاي حؿيٗ حؿٙي

تيجاضتٙٝ واضقٙاؼ ضؾٕي زازٌؿتطي ضقتٝ آٔتاض ٔتثتٙتي تتط            
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 آخریه اخبار کاوًن
 اؾتقفاء اظ أط واضقٙاؾي ٔغطح ٚ ٔٛضز ٔٛافمت لطاض ٌطفت.

  زضذٛاؾت اؾتقفاء آلاي ٔحٕسجٛاز نٕيٕي فط واضقٙاؼ ضؾٕي

زازٌؿتطي ضقتٝ ٚؾائظ ٘مّيٝ تٝ فّت اتتالء تٝ تيٕاضي آِتعايتٕتط    

 ٔغطح ٚ ٔٛضز ٔٛافمت لطاض ٌطفت.

        ٘أٝ زتيط فطٍٞٙؿتاٖ ٞٙط زض ذهٛل زضذٛاؾت تترتفتيتف زض

زؾتٕعزٞاي واضقٙاؾي آٖ فطٍٞٙؿتاٖ، ٔغطح ٚ ٔمطض ٌطزيس تتا  

تٛجٝ تٝ ٔٛضٛؿ فطٍٞٙي ٞٙطي زض ذهٛل ٔتيتعاٖ زؾتتتٕتعز        

واضقٙاؾي زضنس ترفيف ٔٙاؾة تا ٘ؾط ضياؾت ٔحتطْ ٞتيتأت     

 ٔسيطٜ ِحاػ ٌطزز.

  ٝ٘أٝ وٕيؿيٖٛ تكريم نالحيتٟاي ٔكٛضتي فّٕي ٚ فٙي ضقت

ٖ «ضاٜ ٚ ؾاذتٕاٖ زض ذهٛل جاتجائي ٚاغٜ  تتجتاي      »ؾاذتٕتا

ٔغطح ٚ ٔٛضز ٔٛافمت لطاض ٌطفت ٚ ٔمطض ٌتطزيتس    »فٕطاٖ«ٚاغٜ 

 ٔطاتة تٝ قٛضاي فاِي اضؾاَ ٌطزز.

          ٚ ٖآلاياٖ ٞسايتي زازؾتاٖ ٔحتطْ ا٘تؾأي واٖ٘ٛ ٚ تتٟتطأتيتا

ٚ آلاي اؾتيتفتائتي     3ؾاالضويا ٚ فميٝ ٘هيطي ٞيأت ضئيؿٝ ٌطٜٚ 

فضٛ ٔحتطْ قٛضاي فاِي واضقٙاؾاٖ زض جّؿٝ حضٛض پيسا وطز٘س 

ٚ اظ ٞيأت ٔسيطٜ ٔحتطْ زضذٛاؾت پيٍيطي ا٘تؾأي زض ٔتٛاضز      

ٔغطح قسٜ اظ جا٘ة آلاي ٘ازض افكاضٞا واضقٙاؼ ضقتٝ ٚؾتائتظ     

٘مّيٝ زض ضٚظ ٔجٕـ فٕٛٔي فازي ؾاِيا٘ٝ واٖ٘ٛ ضا زاقتتتٙتس ٚ        

ٔمطض قس تاظضؾاٖ ٔحتطْ عي ٘أٝ اي اظ آلاي ٘ازض افكاضٞا ؾتٛاَ  

وٙٙس تا ؽطف ٔست زٜ ضٚظ ٔساضن ٚ ٔؿتٙسات حؿاتٟاي ٔتٛاظي  

ٚ فؿاز ٔسفي ذٛز زض واٖ٘ٛ ضا وٝ زض جّؿٝ اقاضٜ وتطز٘تس تتٝ        

تاظضؾاٖ تسٞٙس تا زض أٛض ٔاِي واٖ٘ٛ تطضؾي ٞاي الظْ ا٘تجتاْ ٚ     

 ٘تيجٝ زض ٞيأت ٔسيطٜ ٔغطح ٚ تهٕيٕات الظْ اتراش ٌطزز.

  ٘أٝ قٛضاي فاِي واضقٙاؾاٖ زض ذهٛل ضطٚضت تٕسيس تٝ ٔٛلـ

پطٚا٘ٝ ٞاي واضقٙاؾاٖ ضؾٕي فضتٛ وتا٘تٖٛ لتطائتت قتس ٚ               

 ٔمطضٌطزيس تٝ اؾتحضاض ٕٞىاضاٖ واضقٙاؼ تطؾس.

   ٖ٘أٝ قٛضاي فاِي واضقٙاؾاٖ زض ٔٛضز ٔٙكٛض اذالق واضقٙاؾتا

ضؾٕي زازٌؿتطي تٝ اؾتحضاض افضاء ٞيأت ٔتسيتطٜ ضؾتيتس ٚ           

 ٔمطضٌطزيس تٝ اعالؿ ٕٞىاضاٖ واضقٙاؼ ٘يع تطؾس.

   ٖ٘أٝ أٛض واضقٙاؾاٖ زض ذهٛل ا٘تماَ ٔٛلت آلاي انغط ٔيتال

واضقٙاؼ ضؾٕي زازٌؿتطي ضقتٝ ٘مكٝ تتطزاضي ٚ اعتالفتات        

ٔىا٘ي ٔٙغمٝ يه اؾتاٖ تٟطاٖ تٝ اؾتاٖ آشضتايجاٖ قطلي تٕست 

 يىؿاَ ٔغطح ٚ ٔٛضز ٔٛافمت لطاض ٌطفت.

    ٘أٝ ضئيؽ زفتط ٔحتطْ زازؾتا٘ي وُ وكٛض ٔطتٛط تٝ ٔسيتطيتت

اتحازيٝ ؾطاؾطي ٌُ ٚ ٌياٜ زض ذهٛل اؾتفازٜ اظ ؽطفيتتتٟتاي    

اتحازيٝ ٔغطح ٌطزيس ٚ ٔمطض ٌطزيس جٟت اؽٟاض٘ؾط تتٝ ٞتيتأت      

 )وكاٚضظي ٚ ٔٙاتـ عثيقي( اضؾاَ ٌطزز. 7ضئيؿٝ ٌطٜٚ 

          ٝ٘أٝ أٛض واضقٙاؾاٖ زض ذهٛل اضافٝ قسٖ ٘ؿيتٓ قتٟتط تت

 اؾتاٖ تٟطاٖ ٔغطح ٚ ٔٛضز تهٛية لطاض ٌطفت.     2ٔٙغمٝ 

 د: افسایش صالحیت

٘فط اظ واضقٙاؾاٖ اظ ٌطٜٚ ٞاي ٔرتّف زض ذطزاز ٚ    70افعايف نالحيت 

 :تٝ قطح ظيط ٔٛضز تأييس لطاض ٌطفت 0172تيط ٔاٜ 

 ٘فط 0)ٔٙاتـ آب ٚ ٔقازٖ(8  0ٌطٜٚ 

 ٘فط 0)اضظقياتي أٛاَ ٔٙمَٛ(8  0ٌطٜٚ 

 ٘فط 00)أٛض ٔاِي(8  2ٌطٜٚ 

 ٘فط 05)أٛض ٚؾائظ ٘مّيٝ(8  3ٌطٜٚ 

 ٘فط 01)ضاٜ ٚ ؾاذتٕاٖ ٚ ٘مكٝ تطزاضي(8  4ٌطٜٚ 

 ٘فط 05)نٙقت ٚ فٗ(8  5ٌطٜٚ 

 ٘فط 4)فٖٙٛ ٞٙطي(8  6ٌطٜٚ 

 ٘فط 05)وكاٚضظي ٚ ٔٙاتـ عثيقي(8  7ٌطٜٚ 

ه: مجمع عمومی عادی سالیانه کانون کاارشانااساان رسامای          

 دادگستری استان تهران

٘ؾط تٝ ايٙىٝ جّؿٝ اَٚ ؾاِيا٘ٝ ٔجٕـ فٕٛٔي فازي واٖ٘ٛ واضقٙتاؾتاٖ   

تتٝ حتس٘هتاب         0172911901ضؾٕي زازٌؿتطي اؾتاٖ تٟطاٖ زض تاضيد 

لا٘ٛ٘ي ٘طؾيس، پيطٚ آٌٟي زفٛت ٘ٛتت زْٚ، ٔجٕـ فٕٛٔي ؾاِتيتا٘تٝ زض      

زض ٔحُ ؾاِٗ اجتٕافات پػٚٞكٍاٜ ٚظاضت ٘يتطٚ تتا      0172911903تاضيد 

حضٛض ٕ٘ايٙسٜ ٔحتطْ قٛضاي فاِي واضقٙاؾاٖ ضؾٕي زازٌؿتطي، افضاء 

٘فط اظ ٕٞىاضاٖ واضقٙاؼ زض ضقتتتٝ ٞتاي         0411ٞيأت ٔسيطٜ واٖ٘ٛ ٚ 

 .ٔرتّف تطٌعاض قس

زض اتتساي ٔطاؾٓ پؽ اظ پرف ؾطٚز جٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ٚ تتالٚت      

آياتي اظ والْ اهلل ٔجيس، تطاي ا٘تراب ٞيأت ضئيؿٝ ٔجٕـ ضأي ٌتيتطي       

تقُٕ آٔس ٚ جٙاب آلاي ٟٔٙسؼ فطخ ٔقعي تٝ فٙٛاٖ ضئيؽ جتّتؿتٝ ٚ      

آلاياٖ حؿيٗ ذغيثياٖ ٚ ٞٛقًٙ ظاضفي تٝ فٙٛاٖ ٔٙكي ٞاي جتّتؿتٝ    

ا٘تراب قس٘س ٚ پؽ اظ افالْ ضؾٕيت جّؿٝ تٛؾظ ضئيؽ ٔجٕـ، جٙتاب  

آلاي تٟطأقّي ضياؾت ٞيأت ٔسيطٜ واٖ٘ٛ ضٕٗ فطو ذيط ٔتمتسْ تتٝ        

واٖ٘ٛ وٝ اٞٓ آٖ تتٝ قتطح ظيتط         0171ٕٞىاضاٖ، ٌعاضـ فّٕىطز ؾاَ 

 :تاقس ضا لطائت ٕ٘ٛز٘س ٔي

 ٔاللات تا ٔمأات فاِيٝ وكٛض تٝ ٔٙاؾثت اياْ ٘ٛضٚظ،-

 تطٌعاضي ٔطاؾٓ ضٚظ واضقٙاؼ،  -

ٔكتتتٕتُ تتط اؾتأتي            0172جّس ؾاِٙأٝ ؾاَ  00111چاج تقساز -

واضقٙاؾاٖ زض ضقتٝ ٞاي ٔرتّف ٚ اضؾاَ آٖ تطاي وتّتيتٝ ٞتٕتىتاضاٖ         

 واضقٙاؼ ٚ ٔطاجـ لضائي ٚ اجطايي وكٛض،  

 تطٌعاضي ا٘تراتات ٞيأت ضئيؿٝ ٌطٜٚ ٞا،-

 تطٌعاضي ٔطاؾٓ اتياٖ ؾٌٛٙس،  -
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 تغثيك اعالفات واٖ٘ٛ تا ؾيؿتٓ ضايا٘ٝ ٔطوعي ا٘فٛضٔاتيه لٜٛ لضائيٝ،  -

 فّٕىطز ٚاحس أٛض ضفاٞي ٚ پطؾّٙي واٖ٘ٛ،  -

تكىيُ جّؿات ٌطٜٚ ٞا ٚ ضقتٝ ٞا تٝ ٔٙؾٛض تثازَ ٘ؾتط ٚ تكتىتيتُ         -

٘فط اظ واضقٙاؾاٖ تٝ ٔٙؾتٛض اضتتمتاء       341والؾٟاي آٔٛظقي تطاي تقساز 

ؾغح زا٘ف واضقٙاؾي ٚ افعايف نالحيت تطاي ضقتٝ ٞاي ٔرتّتف تتٝ     

 نٛضت ضؾٕي،

ٌعاضـ ٚ اؽٟاض٘ؾط واضقٙاؾاٖ فضٛ واٖ٘ٛ تطاي ٔطاجـ لضايي ٚ اجطايي -

فمطٜ ٚ ٕٞچٙيٗ واضٞاي اضجتافتي    051.111ٚ ترف ذهٛني تٝ تقساز 

 فمطٜ، 0251تٛؾظ واٖ٘ٛ تٝ ٕٞىاضاٖ تٝ تقساز 

 ٕٞىاضاٖ  0171تىٕيُ اِىتطٚ٘يىي فطٟٔاي اؽٟاض٘أٝ ٔاِياتي ؾاَ -

 .0171واضقٙاؼ تٝ ٞعيٙٝ واٖ٘ٛ ٚ ؾايط ٔٛاضز ا٘جاْ قسٜ زض ؾاَ 

واٖ٘ٛ لطائت ٚ اظ ٚيسئٛپتطغوتتتٛض تتٝ        0171زض ازأٝ ٌعاضـ ٔاِي ؾاَ 

ؾٕـ ٚ ضٚيت ٕٞىاضاٖ واضقٙاؼ ضؾيس ٕٞچٙيٗ پيكٟٙاز تٛزجتٝ ؾتاَ     

  ٘يع اضائٝ ٌطزيس. 0172

زض پاياٖ ٔطاؾٓ ؾٝ ٘فط اظ واضقٙاؾاٖ ٔٛاضزي ضا ٔغطح وطز٘س وٝ ضياؾت 

واٖ٘ٛ تٝ ٔٛاضز ٔغطٚحٝ پاؾد زاز٘س زض ا٘تٟا فّٕىطز واٖ٘ٛ ٚ نٛضتتٟتاي   

پؽ اظ اذص ضأي تٝ تهٛية ٔجٕـ  0172ٚ تٛزجٝ ؾاَ  0171ٔاِي ؾاَ 

 فٕٛٔي ضؾيس.
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  5اوتخابات َیأت رئیسٍ گريٌ 

 مراسم افطاری ماٌ مبارك رمضان 

تٝ پيطٚي اظ ؾٙت زيطيٙٝ ٚ اذالق حؿٙٝ اؾالٔي ٚ تا أيس تٝ تطذٛضزاضي 

وأُ اظ فٙايت ٚ ضحٕت ٚاؾقٝ اِٟي ٚ تساْٚ ٕٞىاضي ٞاي  نٕيٕا٘تٝ ٚ    

اضظ٘سٜ واضقٙاؾاٖ تا واٖ٘ٛ واضقٙاؾاٖ ضؾٕي زازٌؿتتتطي، ضتيتافتت          

افغاضي ٔاٜ ٔثاضن ضٔضاٖ تا حضٛض ضياؾت واٖ٘ٛ، افضاء ٞيأت ٔتسيتطٜ     

واٖ٘ٛ، افضاء ٞيأت ضئيؿٝ تٕأي ٌطٜٚ ٞاي واضقٙاؾي، ضؤؾاي زازٌتاٜ    

ٞا، ٔجتٕـ ٞاي لضايي ٚ زازؾطاٞا ٚ تطذي اظ ٔمأات لضايي ٚ اجتطايتي   

ٔهازف تتا زٞتٓ ٔتاٜ           0172وكٛض زض قأٍاٜ ضٚظ قٙثٝ قكٓ تيط ٔاٜ 

ٔثاضن ضٔضاٖ زض ٔحُ ٔجٕٛفٝ ٚضظقي ٚ فطٞتٙتٍتي ٘تٟتاز ضيتاؾتت            

 جٕٟٛضي تطٌعاض قس.

 8 أٛض حُٕ ٚ ٘مُ)تطاتطي(، أٛض ٚؾائظ ٘مّيٝ زضيايي ٚ غٛاني، أٛض ٚؾائظ ٘مّيٝ ضيّي، أٛض ٚؾائظ ٘مّيٝ ٔٛتٛضي ظٔيٙي 3ضقتٝ ٞاي ٌطٜٚ 

 ٘ا9ْ ٘اْ ذا٘ٛازٌي ؾٕت فٙٛاٖ ٌطٜٚ ٌطٜٚ

  

  

  

 3ٌطٜٚ 

  

  

  

 أٛض ٚؾائظ ٘مّيٝ

 جٙاب آلاي ؾيسحؿيٗ تٟطأياٖ )أٛض ٚؾائظ ٘مّيٝ ٔٛتٛضي ظٔيٙي( ضئيؽ

 جٙاب آلاي ؾيسٔرتاض ٔيطفالح ٘هيطي )أٛض ٚؾائظ ٘مّيٝ ٔٛتٛضي ظٔيٙي( ٘ائة ضئيؽ

 جٙاب آلاي ٔحٕٛز ٔس٘ي )أٛض ٚؾائظ ٘مّيٝ ٔٛتٛضي ظٔيٙي( ٔٙكي

 جٙاب آلاي ٔحٕسٞاقٓ ؾاالضويا )أٛض ٚؾائظ ٘مّيٝ ٔٛتٛضي ظٔيٙي( فضٛ انّي

 جٙاب آلاي فتح اِٝ ناتطي ٘ياوي )أٛض ٚؾائظ ٘مّيٝ ٔٛتٛضي ظٔيٙي( فضٛ انّي

 جٙاب آلاي ٔحٕس ظاٞسي )أٛض ٚؾائظ ٘مّيٝ زضيايي ٚ غٛاني( فضٛ انّي

 جٙاب آلاي ٔحٕسفّي پٛضالسْ )أٛض ٚؾائظ ٘مّيٝ ٔٛتٛضي ظٔيٙي( فضٛ فّي اِثسَ

٘فط ضئيؽ،    تا ضأي ٔرفي يه     3اظ تيٗ افضاء ٔٙترة ٞيأت ضئيؿٝ ٌطٜٚ         

 ٘فط ٔٙكي تكطح ظيط ا٘تراب ٚ تٛؾظ ضياؾت  ٘فط ٘ائة ضئيؽ ٚ يه يه
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