
 شهریار

 ّبی صثبى ثِ وِ ثَد آرسثبیجبى اّل ایشاًی ضبعش( ثْجت آى اص پیص) ضْشیبس ثِ هتخلص( ۵۶۳۱-۵۸۲۱) تجشیضی ثْجت هحوذحسیي سیذ

 دس. ضذ سپشدُ خبن ثِ ضْش ّویي همجشٓالطعشای دس ٍصیتص ثِ ثٌب ٍ آهذ دًیب ثِ تجشیض دس ٍی. است سشٍدُ ضعش آرسثبیجبًی تشوی ٍ فبسسی

 .اًذ وشدُ گزاسی ًبم «فبسسی ادة ٍ ضعش سٍص» سا هعبصش ضبعش ایي دسگزضت سٍص ایشاى

 ضبعش ٍ سٍد هی ضوبس ثِ آرسثبیجبًی تشوی ادثیبت ضبّىبسّبی اص وِ است( حیذسثبثب ثِ سالم) سالم حیذسثبثبیِ  هٌظَهِ ضْشیبس اثش تشیي هْن

 .است وشدُ یبد سٍستب ّبی صیجبیی ٍ اصبلت اص آى دس

 ٔ  جولِ اص. است داضتِ تجحش ًیض -ًیوبیی ضعش ٍ سثبعی لطعِ، غضل، هثٌَی، لصیذُ، هبًٌذ- فبسسی ضعش ّبی گًَِ اًَاع سشٍدى دس ضْشیبس

 اسادتی طبلت اثی ثي علی ثِ ًسجت ضْشیبس. وشد اضبسُ «لشثبًت ثِ جبًن آهذی» ٍ سحوت ّوبی ای علی ثِ تَاى هی اٍ هعشٍف ّبی غضل

 .است داضتِ حبفظ ثِ ًسجت ثسیبسی ضیفتگی ّوچٌیي ٍ داضت ٍیژُ

 تصَیش ثِ ضبعش ایي صًذگی اص ّبیی جلَُ آى دس ٍ ضذُ سبختِ ۵۶۲۱ سبل دس تجشیضی ووبل وبسگشداًی ثِ وِ ضْشیبس تلَیضیًَی  هجوَعِ

 .گشفت لشاس فشاٍاى استمجبل هَسد هشدم جبًت اص ٍ دسآهذ ًوبیص ثِ سیوب دٍم  ضجىِ طشیك اص ۵۶۲۳ سبل دس است، ضذُ وطیذُ

 ًبهِ صًذگی

 .تجشیض همجشٓالطعشای دس ضْشیبس  همجشُ

 دس -خطگٌبة- اش پذسی سٍستبی ٍ -لَسضبق لیص- اش هبدسی سٍستبی دس سا وَدوی دٍساى. ضذ هتَلذ تجشیض ضْش دس ۵۸۲۱ سبل ثِ ضْشیبس

 تجشیض دس وِ داضت ًبم خطگٌبثی هیشآلب حبج پذسش. ًوَد سپشی ضشلی آرسثبیجبى استبى ضشق دس آثبد ثستبى ضْشستبى داش تیىوِ ثخص

 داسالفٌَى ٔ  هذسسِ دس ٍ ضذ تْشاى عبصم تجشیض اص تحصیل ٔ  اداهِ ثشای ۵۶۱۱ سبل دس تجشیض، دس هتَسطِ اٍل سیىل پبیبى اص پس. ثَد ٍویل

 .داد تحصیل ٔ  اداهِ پضضىی ٔ  سضتِ دس آى اص پس ٍ ۵۶۱۶ سبل تب

 اص پس. وشد تحصیل تشن دیگش آهذّبی پیص ٍ خیبل ًبساحتی ٍ عطمی ضىست علت ثِ دوتشی هذسن گشفتي اص پیص هبُ ضص حذٍد

 خشاسبى دس ضْشیبس وِ ۵۶۵۶ سبل دس. ثبصگطت تْشاى ثِ ضْشیبس ًیطبثَس، ٍ هطْذ اسٌبد ثجت  اداسُ دس وبس ثشای خشاسبى ثِ چْبسسبلِ سفشی

 تجشیض داًطگبُ. ضذ هٌتمل تجشیض ثِ هذتی اص پس ٍ استخذام وطبٍسصی ثبًه دس ۵۶۵۱ سبل ثِ اٍ. دسگزضت خطگٌبثی هیشآلب حبج پذسش ثَد،

 .ًوَد اعطب ٍی ثِ ًیض سا تجشیض ادثیبت ٔ  داًطىذُ افتخبسی دوتشای عٌَاى ٍ خَاًذ هیْي ادة ٍ ضعش پبسذاساى اص یىی سا ضْشیبس

 ّبی صثبى اص دسصذ ۳۱ ثِ حیذسثبثب ٔ  هٌظَهِ وِ ضَد هی گفتِ. سشایذ هی سا -سالم حیذسثبثبیِ- خَد هطَْس اثش ۵۶۶۱ تب ۵۶۸۳ ّبی سبل دس

 اص یىی ثب ٍ آهذُ تجشیض ثِ ۵۶۶۸ هشداد دس. گزسد دسهی هبدسش ۵۶۶۵ تیش دس. است ضذُ هٌتطش ٍ تشجوِ سَسیبلیستی ضَسٍی جوبّیش اتحبد

 ثِ پسش یه ٍ هشین ٍ ضْشصاد ّبی ًبم ثِ دختش دٍ- فشصًذ سِ اصدٍاج ایي حبصل وِ وٌذ هی اصدٍاج «عویذخبلمی عضیضُ» ًبم ثِ خَد ثستگبى

 .ضَد هی -ّبدی ًبم

 اوجش ٍ ای خبهٌِ علی سیذ خویٌی، اهلل سٍح جولِ اص- آى هسئَلیي ٍ اسالهی جوَْسی ًظبم هذح دس ضعشّبیی ۵۶۱۱ اًمالة اص پس ضْشیبس

 تْشاى هْش ثیوبسستبى دس ثیوبسی دلیل ثِ عوش آخش سٍصّبی دس ٍی. یبفتٌذ اًتطبس ٍی هشي اص پس اضعبس ایي وِ سشٍد -سفسٌجبًی ّبضوی

 .گطت هذفَى تجشیض همجشٓالطعشای دس خَد ٍصیت ثِ ثٌب ۵۶۳۱ ضْشیَس ۸۱ دس هشي اص پس ٍ ضذ ثستشی

 


