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 احترام میتقد و سالم با

 یريگهمه بحران با مقابله و كشمممور مشممم الت حل در یعالجناب یبرا روزافزون توفيقات یآرزو ضمممم          

ش  یجامعه روس،یكروناو سترش شاهد ادیز ینگران با یپز ست یريگهمه  یا گ  یاجرا با تنها كه دارد باور و ا

صله بُردراه یجد شاغل و ادارات یليتعط با دولت، توسط یاجتماع یگذارفا  جمعيت ییجاجابه توقف ،یاتيرحيغ م

شور یشهربرون و یشهردرون یسفرها و سترش سرعت از توانیم در كل ك ست یبيمار ای  گ  از زيپره. كا

شت  آزاد و قرنطينه ستند خود بودن ناقل و ابتال از خبریب هم یبرخ كه - مردم ییجاجابه گذا  سنگي  عواقب - ه

شت خواهد یپ در یتاریخ و  یريگهمه تیریمد یهابرنامه در دیبا ردبراه  یا یجد یاجرا كه میباور  یا بر لذا. دا

 .دیيفرما صادر را آن عیسر یاجرا یبرا یمقتض دستور میدار تقاضا یعالجناب از و رد،يگ قرار روسیكروناو

 

 مجدد، احترام با
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