
 


��ری ��رای ��	ی 
	ب �� ای�ان  ���� ������
���  ٢٣و � ١٢$�ا$� $#  ١٣٩٧اردی

* ا(�#ی آن، $�&	ار &�دی%#+, ���� #$. 

ارا6ۀ &	ارش ھ��2 ,%ارک $�&	اری 0/�. 
��ری ��رای ��	ی 
�?< &��ی >�#>*، &	ارش #;* از ��89ه و  �@�و ھ��2 
,���B ���� �99%&#ن، $�ر>* او?#ع >�#>* ���ر و 
ا���#$#ت دو ار&#ن ھ��2 >�#>* ـ ا�0ا6* و ھ��2 ر��6ۀ 

  .��رای ��	ی، از 0+/. �ارد در د>��ر $�د�%

�دا��I $. &	ارش ھ#، $. $GH و &��E �8�Fا�ن 
%ھ#ی �Iوج K�E د از�I *و ��8ا� �Iدا�E ر��� *<#�< ��L?و

��89ه ا���#ر >9% >�#>* را . دو;� ا�NO# از $�0#م را $�#ن ��د
��رای ��	ی $. $�ر>* >�E *<#�< %9دا�I و $. روز ��دن >%9 


	ب اQ�I#ص داد  ��;#LR م و را>�#ھ#ی�� S6#وظ ���L, .$ ی $��* از و@� ���� را	����رای 
��رای ��	ی $�I GHد را روی >. �?�ع ارا6. 

�R�& ا���#$#ت ھ��2 >�#>* ـ ا�0ا6* و ھ�#ت ر��6. در د>��ر @�ار UV< . �2اد ا(�#ی ھ�%L,
%� ���L, ی	���#ر,9% . >�#>* ا�0ا6* X$#Y ا>#>#9. ,�>W ��رای ) B��9ا>#* رZR#ی 

���%ی �Eوی	، $��Lد �Rزا�. (]�+*، H+% ا(]+*، وھ#ب ا�Q#ری، (/* �Eر��Zی،  ،X�/I وز

#ZRو >. ,� از ر �R�& را در د>��ر @�ار�� \Oاز آن ا���#ب ھ��2 ر��6. دا UE : ،*�#��89, \ی�
��9�� &/�� و 
^� �#ر�^* $. (��ی� ھ��2 ر��6. $�&	ی%ه �%�%.  

+�\ &��R �. ��را ,Q. در E#ی#ن $. �?�ع �$�ط $. ز#ن $�&	اری ��89ه آی9%ۀ 
	ب ر>�%&* �%
  .$�ر>* ز#ن ��89ه ,�>W ھ��2 ر��8�E .��6ی �%ه و ���^. آن $. ��رای ��	ی ارا6. ��د

X/I ا�6#ن%R(  
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)X/I ا�6#ن%R ( و  ٢٢در روزھ#ی

* ا(�#ی آن، $�&	ار &�دی% ٢٠١٨#ه .  ١٣و #+, ���� #$

ارا6ۀ &	ارش ھ��2 ,%ارک $�&	اری 0/�. 
��ری ��رای ��	ی 
�?< &��ی >�#>*، &	ارش #;* از ��89ه و  �@�و ھ��2 
,���B ���� �99%&#ن، $�ر>* او?#ع >�#>* ���ر و 
ا���#$#ت دو ار&#ن ھ��2 >�#>* ـ ا�0ا6* و ھ��2 ر��6ۀ 

��رای ��	ی، از 0+/. �ارد در د>��ر $�د�%

E از UE ���� ن��دا��I $. &	ارش ھ#، $. $GH و &��E �8�Fا
%ھ#ی �Iوج K�E د از�I *و ��8ا� �Iدا�E ر��� *<#�< ��L?و

دو;� ا�NO# از $�0#م را $�#ن ��د
��رای ��	ی $. $�ر>* >�E *<#�< %9دا�I و $. روز ��دن >9% . $. ��رای ��	ی >�Vده $�د

  .* را $. ھ��2 >�#>* ـ ا�0ای* وا&eار ��د


	ب اQ�I#ص داد  ��;#LR م و را>�#ھ#ی�� S6#وظ ���L, .$ ی $��* از و@� ���� را	����رای 
��م ا���#ب ��د f6#���رای ��	ی $�I GHد را روی >. �?�ع ارا6. . و �+�����* را $�ای ارا6ۀ 

#+�+Q, ده و�+� 	��+�  .ت ?�ور را ا,�#ذ ��د�%ه از B�#0 �+����ن 

�R�& ا���#$#ت ھ��2 >�#>* ـ ا�0ا6* و ھ�#ت ر��6. در د>��ر @�ار UV<
%� ���L, ی	��>�#>* ا�0ا6* X$#Y ا>#>#9. ,�>W ��رای 

���%ی �Eوی	، $�Rزا�. (]�+*، H+% ا(]+*، وھ#ب ا�Q#ری، (/* �Eر��Zی، 
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$. ��رای ��	ی >�Vده $�د
* را $. ھ��2 >�#>* ـ ا�0ای* وا&eار ��د$�ای ا���#ر $��و�


	ب اQ�I#ص داد  ��;#LR م و را>�#ھ#ی�� S6#وظ ���L, .$ ی $��* از و@� ���� را	����رای 
��م ا���#ب ��د f6#�و �+�����* را $�ای ارا6ۀ 

#+�+Q, ده و�+� 	��+��%ه از B�#0 �+����ن 

�R�& ا���#$#ت ھ��2 >�#>* ـ ا�0ا6* و ھ�#ت ر��6. در د>��ر @�ار UV<
%� ���L, ی	��>�#>* ا�0ا6* X$#Y ا>#>#9. ,�>W ��رای 

�%ی �Eوی	، $��: از�Rزا�. (]�+*، H+% ا(]+*، وھ#ب ا�Q#ری، (/* �Eر��Zی، 
  .H�R* و �Eوی	 ��ی%ی

#ZRو >. ,� از ر �R�& را در د>��ر @�ار�� \Oاز آن ا���#ب ھ��2 ر��6. دا UE
��9�� &/�� و 
^� �#ر�^* $. (��ی� ھ��2 ر��6. $�&	ی%ه �%�%

در E#ی#ن $. �?�ع �$�ط $. ز#ن $�&	اری ��89ه آی9%ۀ 
	ب ر>�%&* �%
$�ر>* ز#ن ��89ه ,�>W ھ��2 ر��8�E .��6ی �%ه و ���^. آن $. ��رای ��	ی ارا6. ��د

   

ھ��2 ر��6. ���� 
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