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 ٔژاد ٔٛسي ػٍي

 

  

 

  

 چىيذٖ

 

 ٘ش دس ؽٙش٘ب ايٓ. ٔبِيذ عذيذ ؽٙش٘بي رٛاْ ِي سا آٔٙب وٗ  أذ، ؽذٖ اؽذاس گٛٔبگْٛ ا٘ذاف ثب ؽٙش٘بيي ربسيخي، ِخزٍف ٘بي دٚسٖ دس

 اؽذاس ِؾيغي ٚ الزصبدي اعزّبػي، ِؾىالد ؽً صٕؼزي، أمالة ثؾش، رٛأبيي آسِبٔي، ا٘ذاف ثش رىيٗ ثب ربسيخي ٘بي دٚسٖ اص يه

 ٚ دٌٚزّشداْ رٛعٗ ِٛسد عذيذ ؽٙش٘بي ايغبد گزؽزٗ، د٘ٗ عٗ دس ٚيژٖ ثٗ ؽٙشٔؾيٕي ؽزبثبْ سؽذ ثٗ رٛعٗ ثب ٔيض ايشاْ دس. أذ ؽذٖ

 .گشفذ لشاس ؽٙشي سيضاْ ثشٔبِٗ

 

 :وشد خالصٗ دٚسٖ چٙبس دس رٛاْ ِي سا ايشاْ دس عذيذ ؽٙش٘بي ايغبد عبثمٗ

 

 ثؼذ دَٚ دٚسٖ. گشديذ وبسِٕذاْ ٘بي وٛي ايغبد ثٗ ِٕغش وٗ الزصبدي ٚ ٔظبِي عيبعي، ا٘ذاف ثب عٙبٔي عٕگ دٚ فبصٍٗ دس اٚي دٚسٖ

 عذيذ ؽٙش٘بي ثيؾزش ٔفذ، ثٗ ٚاثغزٗ صٕبيغ سؽذ ثٗ رٛعٗ ثب دٚسٖ ايٓ دس. ؽٛد ِي ؽبًِ سا 0431 د٘ٗ اٚاعظ رب دَٚ عٙبٔي عٕگ اص

 دس سا( 0431) اعالِي أمالة پيشٚصي رب 0431 د٘ٗ دَٚ ٔيّٗ عَٛ، دٚسٖ. گشديذٔذ ايغبد وبسِٕذاْ ٘بي وٛي ٚ ؽٙش٘ب ٔفذ صٛسد ثٗ

 ؽٙش٘بي ٚ يبفذ افضايؼ ؽذد ثٗ ؽٙشٔؾيٕي عّؼيذ ٔفزي، دالس٘بي أجبؽذ ٚ آْ ليّذ افضايؼ ٚ ٔفذ فشٚػ ثٗ رٛعٗ ثب. گيشد ثشِي

 پيشٚصي اص پظ ٘بي عبي چٙبسَ، دٚسٖ. گشفزٕذ سٚٔك ثضسگ ؽٙش٘بي پيشاِْٛ دس صٕؼزي ـ الّبسي ؽٙش٘بي ٚ ِغزمً صٕؼزي عذيذ

 ِؾً اِشٚصي عذيذ ؽٙش٘بي وٗ عٛسي ثٗ داؽذ، اي ػّذٖ رفبٚد لجً دٚسٖ عٗ ثب دٚسٖ ايٓ دس آْ ا٘ذاف وٗ ؽٛد ِي ؽبًِ سا أمالة

 ػٍّىشد عٕجٗ ثب ثيؾزش لجً دٚسٖ عٗ دس عذيذ ؽٙش٘بي وٗ ؽبٌي دس ؽٛٔذ، ِي رٍمي ثضسگ ؽٙش٘بي عّؼيذ عشسيض٘بي اعىبْ

 .گشديذٔذ اؽذاس الزصبدي

 



 يبثي، ِىبْ ػٍّىشد، عّؼيذ، ٔظش اص ؽٙش٘ب ايٓ ايشاْ، دس عذيذ ؽٙش٘بي ِٛعٛد ٚضغ اسائٗ ثب وٗ اعذ ايٓ ثش رالػ ِمبٌٗ ايٓ دس

 ِٛفميذ ػذَ داليً ٚ گيشٔذ لشاس اسصيبثي ِٛسد ديگش ِٛاسد ٚ عجض فضبي ِؼّبسي، عجه عبص، ٚ عبخذ ِؾيغي، صيغذ اؽزغبي،

 .گشدد ثشسعي ؽٙشٚٔذاْ ثيؾزش عزة ٚ ثٙجٛد ِٕظٛس ثٗ ِٕبعت سا٘ىبس٘بي ّ٘چٕيٓ ٚ ايشاْ دس عذيذ ؽٙش٘بي

 

 ِمذِٗ

 

 وّه وؾٛس اعزّبػي ٚ الزصبدي رٛعؼٗ ٚ سؽذ ثٗ ٍِي رٛعؼٗ ٘بي عيبعذ اص يىي ػٕٛاْ ثٗ ثبيغذ ِي ؽٙشي رٛعؼٗ وٗ ؽشايغي دس

 ٔظبَ وً دس ِزٛاصْ ػٍّىشد٘بي ثب ٔضديه اسرجبعي دس عّؼيذ اعزمشاس اٌگٛ٘بي آْ دس وٗ ثبؽذ اي عبِؼٗ ايغبد عبص صِيٕٗ ٚ وٕذ

 سيضي ثشٔبِٗ ٚ عبخذ صيش ثذْٚ ٚ ؽزبثضدٖ صٛسد ثٗ وؾٛس ٔؾيٓ ؽٙش عّؼيذ عشيغ سؽذ پزيشد، صٛسد وؾٛس اعزّبػي ٚ الزصبدي

 گغزشػ ٚ ؽٙشي فضب٘بي رغٙيض رٛاْ ثب ِزٕبعت وٗ اعذ پزيشفزٗ صٛسد اي گٛٔٗ ثٗ سؽذ ايٓ. افزبد ارفبق اخيش ٘بي د٘ٗ دس الصَ

 ٚ اصٌٛي الذاَ گٛٔٗ ٘يچ ضشٚسي ٔيبص٘بي عبيش ٚ ِغىٓ ؽذٖ، عزة عّؼيذ ٔيبص ِٛسد ِؾبغً ثشاي ػّاًل ٚ ٔيغذ ٘ب عبخذ صيش

 ؽذٖ ٘ذايذ ٚ ٍِي عبِغ ثشٔبِٗ يه صٛسد ثٗ وؾٛس عّؼيذ رٛصيغ ٚ ؽٙش٘ب فضبيي رٛصيغ. اعذ ٔؾذٖ أغبَ ؽذٖ سيضي ثشٔبِٗ

 وؾٛس ؽّبي اص ثبسيىي ٔٛاس ٚ غشثي ٔيّٗ اص ٘بيي ثخؼ دس وؾٛس عّؼيذ اص دسصذ 11 اص ثيؼ وٗ عٛسي ثٗ. اعذ ٔگشفزٗ صٛسد

 اعزمشاس عّؼيذ عَٛ اصيه وّزش عٕٛثي، ٚ ؽشلي ٘بي اعزبْ ؽبًِ وؾٛس، ِغبؽذ وً اص دسصذ 01 اص ثيؼ دس وٗ ؽبٌي دس أذ، عبوٓ

 .أذ يبفزٗ

 

 اص عّؼيذ ثيؾزش عزة ثبػش آٔٙب دس فؼبٌيذ رّشوض ٚ ِؾٙذ ٚ رٙشاْ ٔظيش ثضسگ ؽٙش٘بي رٛعؼٗ ِب، وؾٛس ؽٙشي ٔظبَ دس ّ٘چٕيٓ

 دٔجبي ثٗ سا صٛري آٌٛدگي ٚ ٘ٛا آٌٛدگي عٕبيذ، ٚ عشَ ثيىبسي، ِغىٓ، وّجٛد ٔظيش ِؾىالري اِش ايٓ. اعذ ؽذٖ وؾٛس ٔمبط الصي

 گزاؽزٗ ٔيض اعشا ثٗ آٔٙب اص ثؼضي ٚ گشديذٖ ارخبر ِخزٍفي ٘بي عيبعذ اِش ِزٌٛيبْ ٚ ِغئٛالْ عٛي اص ِٕظٛس ّ٘يٓ ثٗ. اعذ داؽزٗ

 .اعذ ثٛدٖ عذيذ ؽٙش٘بي ايغبد آٔٙب رشيٓ ُِٙ اص يىي وٗ اعذ، ؽذٖ

 

  

 ايشاْ دس ٔؾيٕي ؽٙش رؾٛالد

 

 رغيشاد دٌيً ثٗ آْ اص ثؼذ اِب. اعذ داؽزٗ ِغٍٛثي ٚضؼيذ خٛسؽيذي 0411 عبي اص پيؼ رب ايشاْ ؽٙشٔؾيٕي ٚ ؽٙشي ٔظبَ

 ٚ سٚعزب٘ب اص عّؼيذ عزة اصفٙبْ، ٚ ِؾٙذ رٙشاْ، ٔظيش خبؿ ؽٙش٘بي دس عبص ٚ عبخذ ٚ ٔفزي دسآِذ افضايؼ ٚ الزصبدي

 ؽٙشي ٔظبَ ثٗ ِخزصش عٛس ثٗ اداِٗ دس. اعذ وشدٖ رؾٛالد دعزخٛػ سا ؽٙشي ٔظبَ ٚ افزبدٖ ارفبق ؽٙش٘ب ايٓ ثٗ ِزٛعظ ؽٙش٘بي

 .ؽٛد ِي اؽبسٖ خٛسؽيذي 0413 عبي عشؽّبسي رب 0931 عبي اص وؾٛس ؽٙشٔؾيٕي ٚ

 

 صٔذگي ؽٙش٘ب دس ٔفش ٘ضاس 44 ٚ ِيٍيْٛ 9 خٛسؽيذي، 0913 عبي دس ايشاْ عّؼيذ ٔفش ٘ضاس 201 ٚ ِيٍيْٛ 3 ِغّٛع اص

 ٔٛاؽي ثب ِمبيغٗ دس ؽٙش٘ب عّؼيذ. اعذ ثٛدٖ دسصذ 0/91 ؽٙشٔؾيٕي ضشيت ٚ ػذد 33 عبي ايٓ دس ؽٙش٘ب رؼذاد[. 0]وشدٔذ ِي

 .اعذ آِذٖ ِي ؽّبس ثٗ أذن ثغيبس وؾٛس وٛچٕذٖ عبِؼٗ ٚ سٚعزبيي

 



 دسصذ 3/40 ثٗ ؽٙشٔؾيٕي ضشيت. اعذ سعيذٖ ٔفش ٘ضاس 331 ٚ ِيٍيْٛ 3 ثٗ وؾٛس ؽٙشٔؾيٓ عّؼيذ 0443 عبي عشؽّبسي ثشاثش

 .سعيذ ؽٙش 033 ثٗ ؽٙش 33 اص ؽٙش٘ب رؼذاد ٚ

 

 ثٛدٖ سؽذ ٚ ا٘ٛاص ثبخزشاْ، ؽيشاص، آثبداْ، ِؾٙذ، اصفٙبْ، رجشيض، رٙشاْ، ؽبًِ ٔفش ٘ضاس 011 ثبالي ؽٙش٘بي عبي ايٓ دس

 .[9]اعذ

 

 .اعذ وشدٖ ِي ٔمؼ ايفبي ِغٍظ ؽٙش ِضبثٗ ثٗ ؽٙش ّ٘يٓ رٕٙب ٚ اعذ داؽزٗ ٚعٛد( رٙشاْ) ِيٍيٛٔي 0 ؽٙش يه رٕٙب ؽٙشي ٔظبَ دس

 

 ؽٙش٘ب رؼذاد دسصذ، 1/42 ثٗ ٔؾيٕي ؽٙش ضشيت ٔفش، ٘ضاس 131 ٚ ِيٍيْٛ 3 ثٗ ايشاْ ؽٙشٔؾيٓ عّؼيذ ،0433 عبي عشؽّبسي دس

 ٔغجذ رٙشاْ ؽٙش عّؼيذ دٚسٖ ايٓ دس. سعذ ِي دسصذ 3 ثٗ 0433-0443 عبٌٗ دٖ دٚسٖ عي ؽٙشٔؾيٕي عّؼيذ سؽذ ٚ ؽٙش 910 ثٗ

 ؽٙش رٕٙب رٙشاْ ّ٘چٕبْ اِب يبفزٗ، افضايؼ وٛچه ؽٙش٘بي رؼذاد ٔيض ٚ اعذ داؽزٗ چؾّگيشي افضايؼ وؾٛس ؽٙشي عّؼيذ وً ثٗ

 .اعذ ؽذٖ ِي ِؾغٛة وؾٛس ؽٙشي ٔظبَ دس ِيٍيٛٔي

 

 ؽٙش 414 ثٗ ؽٙش 910 اص ٘ب ؽٙش رؼذاد ٚ ٔفش ٘ضاس 233 ٚ ِيٍيْٛ 03 ثٗ وؾٛس ٔؾيٕي ؽٙش عّؼيذ ،0433 عبي عشؽّبسي دس

 عبالٔٗ ِزٛعظ ٚ دسصذ 1/42 ثٗ ؽٙشٔؾيٕي ضشيت. أذ داؽزٗ عّؼيذ ٔفش ٘ضاس 011 اص ثيؼ ؽٙش 91 رؼذاد ايٓ اص وٗ اعذ، سعيذٖ

 عُٙ ّ٘چٕبْ ٚ أذ گشفزٗ ؽىً ٔفش ٘ضاس 311 ثبالي عّؼيزي ثب ؽٙش عٗ دٚسٖ ايٓ دس. سعيذ دسصذ 34/3 ثٗ 0433 د٘ٗ دس عّؼيذ

 ٘ضاس 311 رب 931 عّؼيذ داساي ِيبٔي ؽٙش٘بي رؼذاد. اعذ داؽزٗ افضايؼ وؾٛس ؽٙش٘بي عّؼيذ وً ثٗ ٔغجذ رٙشاْ ؽٙش عّؼيذ

 .اعذ وشدٖ پيذا افضايؼ وٛچه ؽٙش٘بي رؼذاد ِمبثً، دس ٚ يبفزٗ وب٘ؼ ٔفش

 

 دس افضايؼ ٔفش ِيٍيْٛ 00 ثٗ لشيت ـ اعذ سعيذٖ ٔفش ٘ضاس 233 ٚ ِيٍيْٛ 90 ثٗ وؾٛس ؽٙشٔؾيٓ عّؼيذ 0403 عبي عشؽّبسي دس

 ثٗ ٔؾيٕي ؽٙش عّؼيذ عبالٔٗ سؽذ ِزٛعظ ٚ دسصذ 4/33 ثٗ ٔؾيٕي ؽٙش ضشيت ؽٙش، 330 ثٗ ؽٙش 414 اص ؽٙش٘ب رؼذاد. د٘ٗ يه

 .[4]سعيذ دسصذ 3/3

 

 ؽٙشٔؾيٕي ضشيت ؽٙش، 303 ثٗ ؽٙش٘ب رؼذاد ٔفش، ٘ضاس 241 ٚ ِيٍيْٛ 40 ثٗ وؾٛس ٔؾيٓ ؽٙش عّؼيذ 0411 عبي عشؽّبسي دس

 يؼٕي وؾٛس سعّي عشؽّبسي آخشيٓ دس. سعيذ دسصذ 30/4 ثٗ 11 رب 03 ٘بي عبي ثيٓ عّؼيذ عبالٔٗ سؽذ ِزٛعظ ٚ دسصذ 31 ثٗ

 4/00 ثٗ ؽٙشٔؾيٕي ضشيت ؽٙش، 003 ثٗ ؽٙش٘ب رؼذاد ٔفش، ٘ضاس 111 ٚ ِيٍيْٛ 40 ثٗ وؾٛس ؽٙشٔؾيٓ عّؼيذ 0413 عبي دس

 .اعذ سعيذٖ دسصذ 01/4 ثٗ 0413 رب 0403 دٚسٖ عي عّؼيذ عبالٔٗ سؽذ ِزٛعظ ٚ دسصذ

 

  

 ايشاْ دس عذيذ ؽٙش٘بي ايغبد عبثمٗ

 



 :[3]وشد رمغيُ دٚسٖ چٙبس ثٗ رٛاْ ِي سا ايشاْ دس عذيذ ؽٙش٘بي ايغبد عبثمٗ

 

 دٚسٖ ايٓ دس. أذ يبفزٗ رىٛيٓ سٚعزبيي اٌٚيٗ ٘غزٗ يه ثشپبيٗ ٚ ػّذٖ وبسوشد٘بي ثش ِجزٕي عٙبٔي عٕگ دٚ فبصٍٗ دس اٚي دٚسٖ

 ثب دٚسٖ ايٓ دس ٔيض عذيذي ؽٙش٘بي ػالٖٚ ثٗ. ٔٛؽٙش ٚ صا٘ذاْ ٔظيش أذ ؽذٖ سيضي پي ٔظبِي -عيبعي ا٘ذاف ثب عذيذي ؽٙش٘بي

 دس دٌٚذ وبسِٕذاْ ٘بي وٛي. ثشد ٔبَ عٕٛة دس ٔفزي ؽٙش٘بي رٛاْ ِي سا ؽٙش٘ب ٔٛع ايٓ ّٔٛٔٗ أذ، ؽذٖ عبخزٗ الزصبدي ٘ذف

 .اعذ ثٛدٖ دٚسٖ ايٓ دس عذيذ ؽٙش٘بي ايغبد ديگش ا٘ذاف عٍّٗ اص ٔيض ثضسگ ؽٙش٘بي ِغبٚسد

 

 ٚاثغزٗ صٕبيغ عشيغ سؽذ ثب اعذ ِصبدف وٗ دٚسٖ ايٓ دس. ؽٛد ِي ؽبًِ سا 0431 د٘ٗ اٚاعظ رب دَٚ عٙبٔي عٕگ اص پظ دَٚ، دٚسٖ

 اص ثشخي. دادٔذ ِي رؾىيً وبسِٕذاْ ٘بي وٛي ٚ ؽٙش٘ب ٔفذ سا ؽذٖ عبخزٗ ٔٛؽٙش٘بي ػّذٖ الزصبدي، عذيذ ٘بي سؽزٗ رٛعؼٗ ٚ ٔفذ ثٗ

 رٛاْ ِي آٔٙب عٍّٗ اص وٗ داؽزٕذ خٛاثگب٘ي عٕجٗ ٚ ثٛدٔذ ٚاثغزٗ -ٔفذ -خبؿ صٕؼذ يه ثٗ فمظ يؼٕي ثٛدٔذ، پبيٗ ره ؽٙش٘ب ايٓ

 ؽىً ؽٙشي ٘غزٗ يه ِغبٚسد دس وٗ ثٛدٔذ عبصِبٔي ثضسگ ٘بي وٛي ؽٙش٘ب ايٓ اص ديگش ثشخي. ثشد ٔبَ سا الٌي ٚ ٘فزگً ؽٙش٘بي

 سا ِب٘ؾٙش ٚ آثبداْ رٛاْ ِي ؽٙش٘ب ايٓ ثبسصرشيٓ اص. وشد ِي وّشٔگ سا پبيٗ ؽٙش عيّبي وٗ ثٛد چٕبْ آٔٙب رٛاْ ٚ ٚعؼذ اِب  گشفزٕذ،

 .ثشد ٔبَ

 

 ٘بي ثخؼ ٚ صٕبيغ دس ٔفزي دالس٘بي أجبؽذ وٗ دٚسٖ ايٓ دس. اعذ اعالِي أمالة پيشٚصي رب 0431 د٘ٗ دَٚ ٔيّٗ اص عَٛ، دٚسٖ

 ٚ ِغزمً صٕؼزي ٔٛؽٙش٘بي اؽذاس داد، افضايؼ ؽذد ثٗ سا وؾٛس ٔؾيٓ ؽٙش عّؼيذ ٚ سعيذ خٛد ؽذ ثيؾزشيٓ ثٗ الزصبدي عذيذ

 ايٓ ثبس ٔخغزيٓ ثشاي: افزبد ارفبق پذيذٖ دٚ دٚسٖ ايٓ دس. گشفذ سٚٔك ثضسگ ؽٙش٘بي پيشاِْٛ دس صٕؼزي -الّبسي ٘بي ؽٙشن

 اؽذاس ثب ايٕىٗ ديگش ٚ. ؽذٔذ سيضي پي سٚعزبيي اٌٚيٗ ٘غزٗ ٘شگٛٔٗ ثش رىيٗ ثذْٚ ٚ ؽٙشي ثبفذ اص صيبد فٛاصً دس ٔٛؽٙش٘ب

 .اعذ ٔجٛدٖ خبصي لبْٔٛ يب ٚ ٔظُ پيشٚ عذيذ ؽٙش٘بي پيذايؼ ـ خبؿ صٕؼذ يه ثٗ ٚاثغزٗ ٔٗ ـ  چٕذػٍّىشدي آصاد عذيذ ؽٙش٘بي

 

 ثؼذ عذيذ ؽٙش٘بي ِيبْ وٗ ِّٙي رفبٚد. ؽٛد ِي ؽبًِ سا وْٕٛ رب ٚ( 0431) اعالِي أمالة پيشٚصي اص پظ ٘بي عبي چٙبسَ دٚسٖ

 اؽذاس اص ٘ذف أمالة، اص پيؼ ٘بي عبي عي. ؽٙش٘بعذ گٛٔٗ ايٓ ػٍّىشد دس داسد، ٚعٛد لجً دٚسٖ عٗ ثب اعالِي أمالة پيشٚصي اص

 عّؼيذ عشسيض٘بي اعىبْ ِؾً اِشٚصي عذيذ ؽٙش٘بي وٗ ؽبٌي دس ثٛد، پبيٗ چٕذ يب ره الزصبدي ػٍّىشدگشايي ٔٛػي عذيذ ؽٙش٘بي

 دس. صٕؼزي عذيذ ؽٙش٘بي رب آٚسد دسِي الّبسي عذيذ ؽٙش٘بي ؽىً ثٗ ثيؾزش سا آٔٙب ٚيژگي، ايٓ ٚ ؽٛٔذ ِي رٍمي ثضسگ ؽٙش٘بي

 ثشاي اؽزغبي ِشاوض ايغبد ضشٚسد ٔيض ٚ آٚٔگي ٘بي ِٙبعشد اص عٍٛگيشي چْٛ ا٘ذافي ثش ؽٙش٘ب ايغبد ثبسٖ دس ٔظش٘ب آخشيٓ

 ؽٙش 92 دٚسٖ ايٓ دس. يبثٕذ ِي صٕؼزي آصاد ؽٙش٘بي ثب ٔغجي ٔضديىي رذسيظ ثٗ عذيذ ؽٙش٘بي رشريت ثذيٓ. ؽٛد ِي رأويذ آٔٙب عبوٕبْ

 وّزشيٓ. ؽٛٔذ يبثي ِىبْ ؽٙش٘ب ِبدس اعشاف دس ثٛد لشاس وٗ داؽذ ٚعٛد ػّشاْ ؽشوذ ثشٔبِٗ دس ِصٛة غيش ٚ ِصٛة عذيذ

 ٚ ِغٍغي ثٗ ِشثٛط ٚ ويٍِٛزش 11 فبصٍٗ ثيؾزشيٓ ٚ اعذ ثٙبسعزبْ ثٗ ِشثٛط ٚ ويٍِٛزش 03 ؽٙش٘ب ِبدس ثب ِصٛة ؽٙش٘بي فبصٍٗ

 .اعذ اؽزٙبسد

 

 ؽٙش دٚ ٚ أذ ؽذٖ ٚالغ رجشيض ٚ ِؾٙذ اصفٙبْ، رٙشاْ، يؼٕي عّؼيذ ٔفش ِيٍيْٛ يه اص ثيؼ ثب ِبدسؽٙش چٙبس ؽٛصٖ دس عذيذ ؽٙش 15

 وٗ ِبدسؽٙش٘ب ثميٗ ثشاي. داسٔذ لشاس وشِبٔؾبٖ ٚ ا٘ٛاص ؽيشاص، يؼٕي ٔفش ِيٍيْٛ يه رب ٘ضاس 311 ثيٓ ِبدسؽٙش عٗ ؽٛصٖ دس عذيذ

 پيؼ عجظ ٚ ساِؾبس عذيذ ؽٙش دٚ عّؼيذ، ٔفش ٘ضاس 41 ٚ ٔفش ٘ضاس 30 ثب ثٙبس چب ٚ صاثً ِبٕٔذ داسٔذ، عّؼيذ ٔفش ٘ضاس 311 صيش

 .[3]اعذ ؽذٖ ثيٕي

 



  

 اعالِي أمالة پيشٚصي اص پظ ايشاْ دس عذيذ ؽٙش٘بي ايغبد داليً

 

 ؽٙشي ٔمبط دس ٔفش ِيٍيْٛ 30 وٗ سعذ ِي ٔفش ِيٍيْٛ 041 ثٗ ايشاْ عّؼيذ وٗ د٘ذ ِي ٔؾبْ 0311 عبي دس ايشاْ عّؼيذ ثيٕي پيؼ

 ِؾذٚديذ ٚ ِٛعٛد ؽٙش٘بي ثٗ رٛعٗ ثب ٚ آِبس ايٓ ثشاثش. داؽذ خٛإ٘ذ عىٛٔذ سٚعزبيي ِٕبعك دس ِبٔذٖ ثبلي ٔفش ِيٍيْٛ 43 ٚ

 0311 دسعبي ؽٙشٔؾيٓ ِيٍيْٛ 30 عّؼيذ عزة ثشاي ؽٙش٘ب گغزشػ اِىبْ آٔٙب اعشاف ٚ ؽِٛٗ دس اساضي وبسثشي ٚ عجيؼي

 ٔمؼ ِزٛعظ ٚ وٛچه ؽٙش٘بي ٚ سٚعزبيي ٔٛاؽي ِٙبعشاْ عّؼيذ عزة دس رٛأذ ِي عذيذ ؽٙش٘بي ايغبد ٌزا. داؽذ ٔخٛا٘ذ ٚعٛد

 .ثبؽذ داؽزٗ ِّٙي

 

 ِغىٓ، ِؾىً ٔظيش ِغبئٍي ٚ وبٌجذي ٘بي ٔبثغبِبٔي ٚ ِشط ٚ ٘شط ٚ ؽٙش٘ب صيشثٕبيي اِٛس ٘بي ٔبسعبيي اص ٔبؽي ِؾىالد ّ٘چٕيٓ

 عذيذ ؽٙش٘بي ايغبد رصّيُ ارخبر دس ٔيض ِٛعٛد ؽٙش٘بي دس سٚأي ٚ سٚؽي ِؾىالد عٕبيذ، ٚ عشَ ٔؾيٕي، ؽبؽيٗ ثيىبسي، فمش،

 .اعذ داؽزٗ ِؤصشي ٚ ػّذٖ ٔمؼ

 

 سٚيٗ ثي رٛعؼٗ اص عٍٛگيشي ِؾٙذ، ٚ رٙشاْ ٔظيش ِيٍيٛٔي چٕذ ثضسگ ؽٙش٘بي عّؼيزي عشسيض٘بي عزة ٚ رّشوضصدايي ِٕظٛس ثٗ

 ؽذٖ ؽٕبخزٗ عبيگضيٓ ثٙزشيٓ عذيذ ؽٙش٘بي ايغبد ِٙبعشري؛ ؽشوبد وٕزشي ٚ اعزّبػي ٚ الزصبدي سؽذ رؼبدي ايغبد ثضسگ، ؽٙش٘بي

 .اعذ

 

  

 ايشاْ دس عذيذ ؽٙش٘بي ا٘ذاف

 

 ثش ُ٘ ٚ فشٕ٘گي اعزّبػي، الزصبدي، عبخزبس ثش ُ٘ وؾٛس، الزصبدي ِشاوض عشف ثٗ داخٍي ٘بي ِٙبعشد سٚٔذ ٚ عّؼيذ افضايؼ

 .اعذ رأصيشگزاؽزٗ وؾٛس ؽٙش٘بي وبٌجذي عبخزبس

 

 افضايؼ ٚ ثضسگ ؽٙش٘بي ٚيژٖ ثٗ ؽٙش٘ب ؽِٛٗ دس ٘ب ؽٙشٔؾيٓ ربصٖ اص صيبدي رؼذاد اعىبْ ؽٙش، رٛعؼٗ ٚ ؽٙش٘ب فيضيىي گغزشػ

 .اعذ عبخزٗ دعزشط اص دٚس ٚ ِؾىً ثغيبس دسآِذ وُ عجمبد ثشاي سا ِغىٓ رٙيٗ ؽٙش٘ب، ِؾذٚدح دس ِٚغىٓ صِيٓ ليّذ

 

 سا ؽٙشٚٔذاْ صٔذگي ٚ ؽذٖ عجت ٔبّ٘بٕ٘گ ٚ ٔبِٛصْٚ صٛسد ثٗ سا ؽٙش٘ب ايٓ وبٌجذي رٛعؼخ وؾٛس، والٔؾٙش٘بي عّؼيذ افضايؼ

 سفزٓ ثيٓ اص ِؾيغي، صيغذ ػٛاسض عّؼيزي، ٚ ِغىٛٔي ٘بي رشاوُ اص ٔبؽي ػٛاسض. اعذ عبخزٗ ِٛاعٗ اي ربصٖ ِؼضالد ثب

 .اعذ ثٛدٖ ِؾىالد ايٓ عٍّٗ اص دعذ ايٓ اص ِٛاسدي ٚ رشافيه دسخزبْ، ٘ب، ثبؽ وؾبٚسصي، ٘بي صِيٓ

 



 وبٌجذ وٗ عبخذ سٚ سٚثٗ ٚالؼيذ ايٓ ثب سا ؽٙشي سيضاْ ثشٔبِٗ آِذٔذ، ٚعٛد ثٗ وٗ ِؾىالري ٚ ؽٙش٘ب عٛي ثٗ سٚيٗ ثي ٘بي ِٙبعشد

 عشػ ثٕبثشايٓ. ثٛد ٔخٛإ٘ذ ؽٙشٚٔذاْ ٔيبص٘بي ديگش ٚ ِغىٓ رأِيٓ ثٗ لبدس ػًّ دس ثبصعبصي ٚ ٔٛعبصي ٔظيش رّٙيذاري ثب ؽٙش٘ب

 .سعيذ دٌٚذ ٘يئذ رصٛيت ثٗ ٚ ؽذ پيؾٕٙبد ؽٙشعبصي ٚ ِغىٓ ٚصاسد عٛي اص عذيذ ؽٙش٘بي اؽذاس

 

 ٚ فؼبٌيزي ثبس وب٘ؼ عّؼيذ، عشسيض عزة ـ عٙبْ دس عذيذ ؽٙش٘بي ديگش ِبٕٔذ ـ عذيذ ؽٙش٘بي ثشاي ؽذٖ گشفزٗ ٔظش دس ا٘ذاف

 وٗ اعذ سعيذٖ ؽٙشعبصي ػبٌي ؽٛساي رصٛيت ثٗ عذيذ ؽٙش 91 وؾٛس دس اوْٕٛ ُ٘. اعذ ثٛدٖ اؽزغبي ايغبد ٚ والٔؾٙش٘ب الزصبدي

 ِشؽٍٗ دس ؽٙش ؽيشيٓ ٚ ثيٕبٌٛد ساِؾبس، ؽٙش٘بي ٚ عشاؽي ِشؽٍخ دس والسدؽذ ساِيٓ، عجظ، ٌزيبْ، عذيذ ؽٙش٘بي رؼذاد ايٓ اص

 پٛالدؽٙش، پشٔذ، عٕٙذ، ػبٌيؾٙش، گٍجٙبس، پشديظ، ػٍٛي، ِغٍغي، ِٙبعشاْ، ثٙبسعزبْ، ٘ؾزگشد، ؽٙش٘بي. داسٔذ لشاس عبص ٚ عبخذ

 .وٕٕذ عزة سا عّؼيذ ٔفش ٘ضاس 311 ؽذٚد أذ رٛأغزٗ وْٕٛ رب ِغّٛع دس ٚ أذ سعيذٖ پزيشي عّؼيذ ِشؽٍخ ثٗ ٔيض أذيؾٗ ٚ صذسا

 

 ِٕغجك ٚ صؾيؼ ا٘ذاف أزخبة. داسد آٔٙب اؽذاس ا٘ذاف ثب رٕگبرٕگي اسرجبط ايشاْ دس عذيذ ؽٙش٘بي ِٛفميذ ػذَ يب ٚ ِٛفميذ ِيضاْ

 ٚ غيشِٕغمي ا٘ذاف أزخبة ثشػىظ ٚ داسد عذيذ ؽٙش ِٛفميذ دس ِّٙي ٔمؼ فشٕ٘گي ٚ عيبعي الزصبدي، اعزّبػي، ٚالؼيبد ثش

 ثب آٔٙب رغجيمي ِمبيغخ ٚ ايشاْ دس عذيذ ؽٙش٘بي اؽذاس ا٘ذاف ثٗ اداِٗ دس. ؽٛد ِي عذيذ ؽٙش ِٛفميذ ػذَ عجت گشايبٔٗ غيشٚالغ

 .ؽٛد ِي پشداخزٗ ِٛعٛد ٚضغ

 

  

 اعالِي أمالة پيشٚصي اص پظ عذيذ ؽٙش٘بي ا٘ذاف
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 عذيذ ؽٙش٘بي ِٛعٛد ٚضؼيذ ثب آْ ِمبيغخ ٚ ا٘ذاف

 

 عيبعذ ايٓ اگش وٗ اعذ ٚاضؼ. ثشؽّشد ؽٙشعبصي ٚ ِغىٓ ٚصاسد ٘بي عيبعذ رشيٓ ُِٙ اص يىي رٛاْ ِي سا عذيذ ؽٙش٘بي ايغبد

 ِؾىالد ٚ ِغبئً عبيش ٚ ِغىٓ ثخؼ ِؼضالد وؾٛس، دس ؽٙشٔؾيٕي ثبالي سؽذ ٚ عّؼيذ فضايٕذح سؽذ ثب لغؼًب گشديذ، ّٔي ارخبر

 .ؽذ ِي رش افضْٚ ِشارت ثٗ ثضسگ ؽٙش٘بي

 

 دس ؽذٖ، رؼييٓ ا٘ذاف ثٗ سعيذْ ٚ ثضسگ ؽٙش٘بي عّؼيذ عشسيض عزة ِٕظٛس ثٗ عذيذ ؽٙش٘بي ايغبد ضشٚسد ثٗ رٛعٗ ثب ّ٘چٕيٓ

 داؽزٗ ديگش ِٛاسد ٚ اؽزغبي عّؼيذ، عزة ايشاْ، ؽٙشي ِشارت عٍغٍٗ ٔظبَ دس ِّٙي ٔمؼ رٛإٔذ ِي عذيذ ؽٙش٘بي آري ٘بي عبي

 دس وٗ گفذ رٛاْ ِي ؽذٖ، گشفزٗ ٔظش دس ا٘ذاف ثب ايشاْ دس عذيذ ؽٙش٘بي ِٛعٛد ٚضغ ِمبيغخ صٛسد دس رٛصيف ايٓ ثب اِب. ثبؽٕذ

 .ثشعٕذ خٛد ا٘ذاف ثٗ أذ ٔزٛأغزٗ عذيذ ؽٙش٘بي ِٛاسد اص ثؼضي

 

 ّ٘ىبسي ٔجٛد ٚ ٔبّ٘بٕ٘گي ٚ ؽٙش٘ب ايٓ عبخذ ٘بي ٘ضيٕٗ رأِيٓ ِٕبثغ ٔؾذْ رؼشيف ٚ عذيذ ؽٙش٘بي لبٔٛٔي عبيگبٖ دليك رؼييٓ ػذَ

 ثشاي عذيذ ؽٙش٘بي وبًِ ِٛفميذ ػذَ داليً رشيٓ ُِٙ اص الزصبدي، ٘بي فؼبٌيذ ٔجٛد ٚ صيشثٕبيي اِىبٔبد فمذاْ ِخزٍف، ٘بي عبصِبْ

 .اعذ ثٛدٖ ؽذٖ رؼييٓ ا٘ذاف ثٗ سعيذْ

 

 ؽٙش٘ب ايٓ عّؼيذ وٗ عٛسي ثٗ. اعذ آْ وٕذ سٚٔذ ٚ عّؼيذ ثغئي عزة اعذ، رٛعٗ دسخٛس عذيذ ؽٙش٘بي عّؼيزي ِمٌٛٗ دس آٔچٗ

 .داسد صيبدي فبصٍٗ 0431 افك رب ؽذٖ ثيٕي پيؼ ا٘ذاف ثب

 

 ٔفش ٘ضاس 311 آيذ، ِي ؽّبس ثٗ وؾٛس ِٛفك عذيذ ؽٙش٘بي اص يىي وٗ ٘ؾزگشد عذيذ ؽٙش ثشاي ؽذٖ ثيٕي پيؼ عّؼيذ ّٔٛٔٗ ػٕٛاْ ثٗ

 .وٕذ عزة سا رٙشاْ ِضً والٔؾٙشي عّؼيذ اص ٔفش 92111 رٕٙب اعذ رٛأغزٗ ؽبضش صِبْ دس اِب ثٛدٖ

 

 عذيذ، ؽٙش٘بي اص يىي دس ؽذْ عبوٓ صٛسد دس وٗ وٕٕذ ِي ِغشػ سا عؤاي ايٓ عذيذ ؽٙش دس عىٛٔذ ثشاي اٚي ٍٚ٘ٗ دس ِٙبعشاْ

 ـ الزصبدي رٛعؼٗ ٚ عّؼيذ عزة اصٍي سوٓ الزصبدي ٘بي فؼبٌيذ ايغبد ثٕبثشايٓ، ثٛد؟ خٛا٘ذ چگٛٔٗ آٔبْ الزصبدي ٘بي فؼبٌيذ

 .آيذ ِي ؽّبس ثٗ عذيذ ؽٙش٘بي اعزّبػي

 



 عزة ثبػش ثٍىٗ اعذ، عبوٓ عّؼيذ اؽزغبي پبعخگٛي رٕٙب ٔٗ عذيذ ؽٙش٘بي دس آْ اعزمشاس ٚ الزصبدي ٘بي فؼبٌيذ گشفزٓ ٔظش دس

 ثب ؽٙش٘ب گٛٔٗ ايٓ دس ِٕبعت ٘بي ِىبْ دس الزصبدي ٘بي فؼبٌيذ ايغبد. گشدد ِي ٔيض ؽٙش٘ب گٛٔٗ ايٓ ثٗ ِٕبعك ديگش اص فؼبي عّؼيذ

 عذيذ ؽٙش٘بي دس ِٛضٛع ايٓ وٗ ؽبٌي دس گيشد؛ لشاس ؽٙشي سيضاْ ثشٔبِٗ ٔظش ِذ ثبيذ فؼبي عّؼيذ اعىبْ ٚ آيٕذٖ عّؼيذ ثيٕي پيؼ

 .اعذ ٔگشفزٗ لشاس رٛعٗ ِٛسد ايشاْ

 

 ـ  ؽذٖ رٛعٗ آْ ثٗ وّزش ربوْٕٛ ٚ ـ گيشد لشاس رٛعٗ ِٛسد ثبيذ عذيذ ؽٙش٘بي ثشاي ِىبْ رؼييٓ ٚ ايغبد دس وٗ ِغبئٍي ديگش عٍّٗ اص

 .اعذ عذيذ ؽٙش٘بي ثب آْ اسرجبط ٚ ايشاْ ؽٙش٘بي ِشارجي عٍغٍٗ ٔظبَ گشفزٓ ٔظش دس

 

 دس ٔبِٛصْٚ ٚ سٚيٗ ثي گغزشػ ايٓ. أذ ؽذٖ رجذيً ثضسگ ؽٙش٘بي ثٗ ٚ يبفزٗ گغزشػ ثباليي عشػذ ثب ؽٙش٘ب اخيش، ٘بي د٘ٗ دس

 اص ثؼضي دس ؽزي وٗ اعذ سفزٗ پيؼ عبيي رب ثضسگ ؽٙش٘بي دس عّؼيذ رّشوض. اعذ ؽبدرش سؽذ ؽبي دس ٚ ٔيبفزٗ رٛعؼٗ وؾٛس٘بي

 اعزّبػي، الزصبدي، ِؾىالد ثشٚص ِٛعت ثضسگ والٔؾٙش٘بي ايٓ. ؽٛد ِي ؽبًِ سا ؽبْ عّؼيذ اص دسصذ 41 اص ثيؼ وؾٛس٘ب

 اص عٍٛگيشي ِٕظٛس ثٗ ٘بيي ؽً ساٖ يبفزٓ ثشاي ٌزا. ؽٛٔذ ِي ؽٙشٚٔذاْ ثشاي سٚأي ٚ ٘ٛايي ٚ صٛري ٘بي آٌٛدگي ثٙذاؽزي،

 ٔمؼ ٚ ػٍّىشد٘ب ٔٛع ِشارجي، عٍغٍٗ ٔظبَ ؽٙشي، ؽجىٗ پشاوٕذگي، ٔٛع دس ِغبٌؼٗ آْ، اص ٔبؽي ِؾىالد ٚ ِشص ٚ ؽذ ثي رّشوض٘بي

 .وٕذ ِي پيذا ضشٚسد آٔٙب

 

 اص وٗ اعذ ٘بيي ٚيژگي داساي ايشاْ ؽٙشي ٔظبَ. گيشد صٛسد ؽٙشي ِشارت عٍغٍٗ ٚ ؽٙشي ٔظبَ ثٗ رٛعٗ ثب ثبيذ عذيذ ؽٙش ايغبد

 رشاوُ ٚ ثضسگ ؽٙش٘بي رٛعؼٗ  وٛچه، ؽٙش٘بي رؼذاد افضايؼ ِبدسؽٙش٘ب، ٚ ثضسگ ؽٙش٘بي رؼذاد افضايؼ ثٗ رٛاْ ِي آٔٙب رشيٓ ُِٙ

 .آيذ ػًّ ثٗ خبؿ رٛعٗ آْ ثٗ ثبيذ عذيذ ؽٙش٘بي عبّٔبيي ٕ٘گبَ وٗ وشد اؽبسٖ آٔٙب دس عّؼيذ

 

 ايغبد عشيك اص عذيذ ؽٙش٘بي رأعيظ ٚ ِزٛعظ ؽٙش٘بي ثشاي اِىبٔبد رٛعؼٗ لجيً اص الذاِبري ؽٙشي، ٔظبَ دس رؼبدي ايغبد ثشاي

 اص عيبعي -اداسي ٔظُ دس رغييش صٕؼزي، ؽٙش٘بي ٚ ٘ب لغت ايغبد عيبعي، ِشوض رغييش ثضسگ، ؽٙش٘بي اعشاف دس الّبسي ؽٙش٘بي

 ثٗ ثبيذ آري ٘بي عبي دس عذيذ ؽٙش٘بي ايغبد ثشاي ؽٙشي سيضاْ ثشٔبِٗ ٚ ثبؽٕذ داؽزٗ اعبعي ٔمؼ رٛإٔذ ِي وٗ ٘غزٕذ ِٛاسدي عٍّٗ

 .داسٔذ ِجزٚي خبصي رٛعٗ آٔٙب

 

  

 عذيذ ؽٙش٘بي عبصي ثٙيٕٗ ٚ ؽٕبخذ ثشاي سا٘ىبس٘بيي

 

 ّ٘بٕ٘گ عذيذ ؽٙش٘بي يبثي ِىبْ دس ثبيذ وؾٛس صٕؼزي سؽذ ٚ فشٕ٘گي ٚ اعزّبػي الزصبدي، ثشٔبِٗ گزاسي، عشِبيٗ ِيضاْ    -1

 ثبؽذ؛
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 عذيذ؛ ؽٙش٘بي دس ِغزمً فشٕ٘گي ٚ اعزّبػي الزصبدي، ٘بي فؼبٌيذ ٚ ٘ب عبخذ صيش عشيغ ايغبد      -3

 

 اسرجبعي؛ ٘بي ساٖ عبخزٓ فشاُ٘ عشيك اص ؽٙشي ثيٓ آعبْ ٚ عشيغ دعزشعي      -4

 

 ٍِي؛ رٛعؼٗ ِذد ثٍٕذ سا٘جشد٘بي رؼييٓ      -5

 

 عشصِيٓ؛ آِبيؼ عشػ اعشاي      -6

 

 عذيذ؛ ؽٙش٘بي ا٘ذاف پيؾجشد ثشاي لٛي ِذيشيذ      -7

 

 ٘ب؛ فؼبٌيذ عبيش ٚ ِذيشيزي فشٕ٘گي، اعزّبػي، الزصبدي، ٘بي فؼبٌيذ ٔظش اص عذيذ ؽٙش٘بي وشدْ خٛدوفب      -8

 

 ٘ب؛ ؽٙشن گٛٔٗ ايٓ ؽذْ خٛاثگب٘ي اص عٍٛگيشي      -9

 

 عذيذ؛ ؽٙش٘بي دس خبسعي گزاسي عشِبيٗ عزة   -10

 

 ِؼّبسي؛ ويفيذ اسرمبي    -11

 

 ؛ اداسي ٚ رغبسي فشٕ٘گي، ِغىٛٔي، اصٍي ِؾٛس٘بي ايغبد عشيك اص عذيذ ؽٙش٘بي ِشوضي فضب٘بي وشدْ پٛيب    -12

 

 ٚ آري؛ ٘بي عبي ثشاي عذيذ ؽٙش٘بي دس ٘ب عشػ ثٛدْ پزيش أؼغبف    -13
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 گيشي ٔزيغٗ

 

 ايغبد ٚ والٔؾٙش٘ب فشٕ٘گي ٚ الزصبدي اعزّبػي، ِؾىالد ؽً ثشاي اعبعي سا٘ىبس٘بي اص يىي ػٕٛاْ ثٗ عذيذ ؽٙش٘بي اِشٚصٖ

 خبؿ رٛعٗ ِٛسد اخيش ٘بي عبي دس ٚ ؽذٖ پزيشفزٗ سؽذ ؽبي دس ٘بي وؾٛس دس ٚيژٖ ثٗ ؽٙش٘ب عّؼيزي پشاوٕؼ رٛاصْ ٚ رؼبدي

 .أذ گشفزٗ لشاس ؽٙشي ِزخصصبْ

 

 اعذ، آِذٖ ٚعٛد ثٗ وؾٛس ربسيخ اص ٘بيي دٚسٖ دس وٗ خبؿ الزصبدي ٘بي ِٛلؼيذ ٚ ؽٙشٔؾيٕي سٚٔذ ثٗ رٛعٗ ثب ٔيض ِب وؾٛس دس

 عّؼيزي رؼبدي ٚ ؽٙشي ؽجىٗ وبٌجذ، ثبفذ، اِش ايٓ ٚ وشدٖ پيذا صؼٛدي عيش يىجبسٖ ثٗ رٛعؼٗ ؽبي دس وؾٛس٘بي عبيش ِضً ؽٙشٔؾيٕي

 ديذگبٖ اص گضيٕٗ ثٙزشيٓ ايشاْ، ؽٙش٘بي خصٛؿ دس آِذٖ پيؼ ِؾىالد ٚ ِغبئً ؽً ثشاي. اعذ عبخزٗ رغييشاد دعزخٛػ سا وؾٛس

 .اعذ ثٛدٖ عذيذ ؽٙش٘بي ايغبد ؽٙشي ِزخصصبْ

 

 ايٓ دس آٔچٗ اِب. سعيذٔذ پزيشي عّؼيذ ِشؽٍٗ ثٗ ؽٙش 03 آْ ِغّٛع اص وٗ اعذ ؽذٖ ايغبد عذيذ ؽٙش 02 وؾٛس دس اعبط ّ٘يٓ ثش

 دس رأصيشگزاس ٚ ُِٙ ػٛاًِ اص يىي وٗ اعذ عذيذ ؽٙش٘بي دس الزصبدي ٘بي فؼبٌيذ فمذاْ گيشد، لشاس رٛعٗ ِٛسد ثبيذ خصٛؿ

 ؽٙشٚٔذاْ عىٛٔذ سٚٔذ ػبًِ ايٓ  ؽذ، ػٕٛاْ ِمبٌٗ ِزٓ دس وٗ عٛس ّ٘بْ. آيذ ِي ؽّبس ثٗ ؽٙش٘ب گٛٔٗ ايٓ ِٛفميذ ػذَ يب ٚ ِٛفميذ

 .اعذ ؽذٖ آٔٙب ؽذْ خٛاثگب٘ي ثبػش ّ٘چٕيٓ ٚ وشدٖ وٕذ سا عذيذ ؽٙش٘بي دس

 

 ِؼّبسي ٘بي ويفيذ ثٗ عذيذ، ؽٙش٘بي دس الزصبدي ٘بي فؼبٌيذ ايغبد ثب وٗ ؽٛد ِي ِؾمك صِبٔي عذيذ ؽٙش٘بي وبًِ ِٛفميذ ثٕبثشايٓ

 ِشدَ ٚ ٘ب دعزگبٖ ّ٘ٗ ِؾبسوذ ٚ عذيذ ؽٙش٘بي ِشوضي فضب٘بي اسرجبعي، ٘بي ؽجىٗ رٛعؼٗ گزاسي، عشِبيٗ عزة ؽٙشي، عشاؽي ٚ

 .آيذ دس اعشا ثٗ ٚ ؽٛد خبؿ رٛعٗ

 

 ٚ اعذ ؽذٖ رصٛيت عذيذ ؽٙش٘بي صِيٕٗ دس اخيش ٘بي عبي عي وٗ لٛأيٕي ٚ گشفزٗ أغبَ وٗ ٘بيي رالػ ثب گفذ رٛاْ ِي وٍي عٛس ثٗ

 دس اعذ اِيذ خبسعي، ٘بي عشِبيٗ وّه ثب عذيذ ؽٙشعبصي ثٗ ِشثٛط ٌٛايؼ ٚ ؽٙش٘ب ِؾذٚدح چْٛ ٌٛايؾي رصٛيت ثب ّ٘چٕيٓ

 ٚضغ ٚ ثؾشاْ ؽبٌذ اص والٔؾٙش٘ب ِشدَ، اعزمجبي ثب ثيٓ ايٓ دس ٚ گشدد ٚالغ عذيذ ؽٙش٘بي ثيؾزش چٗ ٘ش سٚٔك ٚ سؽذ آري ٘بي عبي

 .يبثٕذ ٔغبد ِٛعٛد

 

 ِٕبثغ
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 .0403. 0 ؽّبسٖ. لذط آعزبْ أزؾبساد. عغشافيبيي عّيٕبس ِمبالد ِغّٛػٗ       -5

 

  

 

  

 

  

 

 .12ؿ. 0429. عذيذ ؽٙش٘بي سيضي ثشٔبِٗ. اهلل وشاِذ صيبسي، - [1]

 

 .13ؿ. ّ٘بْ - [2]

 

 .13ؿ ّ٘بْ، - [3]

 

 .30 ٚ 39ؿ ؿ. 0429. ذعذي ؽٙش٘بي سيضي ثشٔبِٗ. اهلل وشاِذ صيبسي، - [4]

 

 .33ؿ. 0429. عذيذ ؽٙش٘بي سيضي ثشٔبِٗ. اهلل وشاِذ صيبسي، [5]


