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 هیات رئیسه محترم مجلس شورای اسالمی 

  اسالمی شورای مجلس محترم نمایندگان

   علیکم سالم

ا رولدبهد همزمهدن مللیها انبالباالوتمدمهداوومیرما     امکهدن خهدم    خداونهدادروووواند  لطه   بهه  که اکنون             

 مبهدو  موبه    وبهدون  بیگیفده ازالهو  مدتمهدا ازنوواممهدن مله  سهیافیاز امهیان اهو الفیاهم  هدی اسه  وامه           

 روله   روادله   امهیان   هیم   مله   بهه  مدعهدبه اصل مدیاها وتمه  فبیهه وو هنه خهدم       حضووگیانمدمه افیار 

 ههد   وز  و مهوز  ال امنلدنه  متدرهیم بعنهوان خهدمدیزاو  کورهر روعیصهه مههدو   مه         اس  گیرمدی سیزرهم

و هکل   240هزاو موز هیدی  زارفنها وحیفهه ا  وایمه  بهه      12بهی  از  نمدمنهدی  بعنهوان  ا  غییرولدا و وحیفه فنا

روواسهدد  فیمدم هد  حکیمدنهه مبهدم معههم وهبهی  روخلهو   هکل         ایبهه الها الهه و   ال  صنتا فعدا روام  حوزی

ام  بهد ووسهعه  مهوز  ههد  فنها وحیفهه ا  و      پییو  ازمنومد  معههم لهه روخلهو    وانبالبا  بوان وگیی  رولدا 

بدووکه مهدو  کلید ا هدادا وا هدادا ونههد وای بهیون وفه  ازم هکال  ومعههال  ابدمهدعا روومهدما حهوزی ههد             

حضهی   ومدسه  متدهیم بمههوو  اسهالما امهیان      همیهدو   روام  میهیی همیاهها و  وال فیهنیا واادلدر  ما بد د

 میدانم . وهمکدونم تزموا بیخوربند   اد  رکدی وئییا  م  اله 

 لکارکدیحله  الهه عبهدالم     اهد   بنهد  اوائهه  هدی    ههد   بیندمهه  مببولیه  بندبیام  بدووبه بدمعی  و                   

 روبیندمهه خلوصهد بهیا  بره  غییرولدها ال      وو ه   ههد   افه   ووبلهوو  ابدمهدعا  کدوووفهدی  وعهدون  وزمیپی نهدر 

 حهداکری   بدحمدمه  وبدضهدراومم   اسهالما   هووا   ملله   متدهیم  نمدمنهدگدن  بزوگواوان ال همد حضووهمه ازال  ام دن

 وئهی   الوانبالبها  بهوان  رولدها  گیهی   رو هکل  انبهال   وهبهیمعهم  نهدا   ال ضم  لبیهر بهه   ام دن به اعدمدر ووا 

 ندبیهمدن  سیمعدیاوضهد   هیرهه  وفهی و هکیل رولدها مبدهدوال مطیهی وپیهیو وهبهی  و      رواو ومیرمها  بمهوومتبو 

 .نمدئید مدو  وابدمدعا اادلدر 

بدمعهه اسهالما ومهیرم  هیم  ال نلیه  ووتمدمهداو امهیان        زور   هدهد بهیون وفه     به بهه لطه  امهزر     ان  دله و

 .ازم کال  بد یم  اسالما 

 

 

 

 

 

 سیداسماعیل سیداشرفی 

 رئیس هیات مدیره
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