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آرذبایجان

هقالِ

ایٌجاتثشیضاست

ا أ ٝاش ؾٕبز ٠لجُااا
ثیؽ اش ٞ ۰۱۱ب ثٙب  ٚاثس تبزیجخجی ز ایجٗ پجٙجح
ٔػیسی ٌس ؾٍسی ٟ٘فم ٝاغت وٌ ٝبٞب ثب ؾٟجست
خٟب٘ی ثجت ی٘ٛػىٞ ٛػمٙد ٌ ٚبٞب ٙبٖ ٔدٚ َٟٛ
٘بؾٙبخم ٝثبلی ٔب٘د ٜا٘د و ٝز ایٗ عكس ٘ب ا٘كجبؾ
و ٝثب وٕج ٛث ٛخ ،ٝا ازات ٛٔ ٚغػبت غجت ٚ
پٙد٘ ٝسْ ٔی وٙٙد ؼجبز ـسأٛؾی ثس زٚیؿبٖ ٘ؿػمٝ
 ٚآ٘چٙبٖ و ٝثبید  ٚؾبید ث ٝایٗ ثٙب ٞجب پجس اخجت
٘ؿد ٜاغتا ِٚی ثب ایٗ ٚخ ٛید٘ؿبٖ خجبِجی اش
ِطؿ ٘یػت ٞ ٚس ودأؿبٖ و ِٝٛثبزی اش تبزیخ ٚ
ٌرؾم ٝز غی ٝٙخ ٛاز٘دا ز ایٗ ٔدبَ وجٛتجبٜ
غعی ٔب ایٗ اغت ثب ٓٞغسی ثص٘یٓ ثٞ ٕٝ٘ٛ٘ ٝبی اش
ایٗ آثبز ثسخبی ٔب٘د ٜاش لس ٚ ٖٚاعكبز و ٝثب ٞجٓ
ٔی خٛا٘یٓ:
خرید از عمق تاریخ رر زخسررخنخریخ
مجموعه تاریخی زه هم پیوسنه
یىی اش ٔؿٟٛز تسیٗ  ٚثب قالثت تسیٗ اثس تبزیخی
تجسیص  ٚؾبید ٕٟٔمسیٗ آٖ ثبشاز تبزیجخجی تجججسیجص
اغتا خبِت اغت ثدا٘ید ایٗ اثس تبزیخی ز ٔػیجس
ٌرز خب  ٜاثسیؿٓ احداث ؾدا ٚاز ثبشاز وج ٝاش
ٞس ٌٛؾ ٝی آٖ ثؿٛی حبَ ٛٞ ٚای یٍجس از ا
ش٘دٌی ز ثبشاز ز حبَ خسیبٖ اغت ثب تٕبْ ٞجبی
ٛٞ ٚی ٞبی قبحجبٖ حدسٞ ٜب ٔ ٚس ْا اٌس ٘جبَ
یص خبقی ٌؿم ٝاید  ٚز وُ ؾٟس پیدا ٘جىجس ٜ
اید ٔحبَ اغت ز ثبشاز ٘یبثیدا
تٕبٔی ٔػیسٞبی ٌس ؾٍسی پٙدٍب٘ ٝتجسیصٔ ،ػیس
ٟ٘بییٙٔ ،مٟی ث ٝثبشاز ثصزي تجسیص اغت جسا وجٝ
ایٗ اثس تبزیخی ،تدبزی  ٚالمكب ی عال ٜٚثس ایٙىٝ
ث ٝعٛٙاٖ ثصزٌمسیٗ ثبشاز غسپٛؾید ٜتبزیخی خٟبٖ
ٔحػٛة ؾد ،ٜثب شیجبیی ٞبی ٔٙحكس ث ٝـس ی وجٝ
از ٞس ثیٙٙدٜای زا ٔدرٚة خٔ ٛیوٙدا
ثبشاز تبزیخی تجسیص و ٝث ٝعٛٙاٖ ثصزيتسیٗ غجبشٜ
ث ٓٞ ٝپیٛغم ٝخٟبٖ  ٚثصزٌمسیٗ ثبشاز غسپجٛؾجیجدٜ
خٟبٖ ؾٙبخم ٚ ٝث ٝثجت زغید ٜاغت ،ثب حد ٚیه
ٔیّیٔ ٖٛجمجسٔجسثجع ٔػجبحجت ،ؾجبیػجمج ٝعجٙجٛاٖ
ثصزيتسیٗ غبش ٜغسپٛؾید ٜخٟبٖ اغتا
ایٗ ثٙبی ؾٍفت اٍ٘یص تبزیخی و ٝث ٝعجّجت لجساز
ٌسـمٗ ز ٔػیس خب  ٜاثسیؿٓ اش لسٖٞب پجیجؽ ثجٙجب
ؾد ٚ ٜپع اش شِصِٟٔ ٝیت تجسیص ٚثبز ٜتددید ثٙجب
ؾد ٜاغت ،ثسای زن ع ٕت ایٗ ثٙب وبـی اغت
ثدا٘یٓ و ۷3 ٝوبزٚا٘ػسا ۷۷ ،االٖ ۷۱ ،تیٕچ۷8 ،ٝ
ٔػددٔ 8 ،دزغ 7 ،ٝثبشاز  5 ،ٝحٕبْ ۷ ،یخجچجبَ
 ٚیه شٚزخب٘ ٝاز ا
ٔعٕبزی ثی ٘ یس  ٚؿٓ ٘ٛاش ٞس یه اش االٖٞجب،
تیٕچٞٝب ،حدسٞ ٜب ،وبزٚا٘ػساٞجب ٚااا ٞجس وجداْ
ٔٙحكس ث ٝـس ثٔ ٚ ٜ ٛعٙی ٔ ٚف ْٟٛخبقجی از
و ٝثس شیجبییٞبیی آٖ اـص ٜ ٚاغتا
اٌس ث ٝتجسیص غفس وس یجد ،غجیجبحجت ز ـضجبی
تبزیخی  ٚید٘ی ثبشاز  ٚخسید اش حدسٜٞبی غٙمی
آٖزا ز اِٛٚیت ثس٘بٔ ٝغفس خ ٛلساز ٞیدا
ٔػدد وج ٛـیسٚش ٜخٟبٖ اغالْ
یىی یٍس اش أبوٙی وٞ ٝس ٌس ؾٍس ز غفس ثجٝ
تجسیص اش آٖ ثػیبز ؾٙیدٔ ،ٜػجدجد وجججٌ ( ٛجٛی
ٔػچیدی) اغت ؤ ٝطٕٙب ِٚع یدٖ اش آٖ یجىجی
اش عٛأُ ٔػبـستؽ ث ٝایٗ و ٟٗؾٟس ث ٜ ٛاغجتا
ایٗ ٔػدد ز وٙبز أبوٗ تبزیجخجی جٔ ٖٛجٛشٜ
عكس آٛٔ ٚ ٗٞش ٜآذزثبیدبٖ لجساز از وج ٝاش
ٔحٛطٞ ٝبیؿبٖ ثٔ ٓٞ ٝمكُ ا٘دا لساز ٌسـمٗ ایجٗ
غٔ ٝدٕٛع ٝتبزیخی ٙبٖ ٔدٕٛع ٝثی ٘ یجسی زا
ز وٙبز  ٓٞایدب وس  ٜو ٝؾبید وٕجمجس ٘جٕج٘ٛجٝ
ٙیٙی ز خٟبٖ ٚخ ٛاؾم ٝثبؾدا
ٔػدد وج ٛاش ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٔٙحكس ث ٝـس ٔعٕجبزی
و ٟٗایسا٘ی  ٚتٟٙجب ثجٙجبیجی اغجت وج ٝاش ٚزٜ
ـسٔب٘سٚایی لسالٛیّٞٛ٘ٛب ز پبیمخت آٖٞب ،یجعجٙجی
تجسیص ،ثبلی ٔب٘د ٜاغتا
شیجبیی ٞبی ٔعٕبزی ایٗ ٔػدد ٙجبٖ خجبِجت ٚ
خراة اغت و ٝپع اش ٌرؾت لجسٖ ٞجب ٘ ٚجیجص
قدٔبتی و ٝثس غبخمبز آٖ ٚاز آٔد ٜاغجتٞ ،جس
ا٘ػبٖ قبحجت ذٚلجی زا ٔجمجحجیجس ٔ ٚجججٟجٛت
ٔیغبش ا
ثبزشتسیٗ ٚیطٌی ٔػدد وج ٚ ٛؾٟست ٚاـس آٖ ثب
ٔعٕبزی ٚیط ٜتّفیمی  ٚاعجدبةاٍ٘یصؼ ثیؿمجس ثجٝ
ِیُ وبؾیوبزی ٔعسق  ٚتّفیك آخس  ٚوجبؾجی،
اخسای ٘مٛؼ پسوبز  ٚز حد اعدبش آٖ اغت وجٝ
شیٙتثخؽ غطٛح اخّی  ٚخبزخی ثٙب اغتا
ٔٛش ٜآذزثبیدبٖ ٔٚیٗ ٔٛش ٜثبغمبٖ ؾٙبغی ایساٖ
ثعد اش ٌرز اش ٔػدد وج ٚ ٛز یٛاز ثج ٝیجٛاز
آٖٕٟٔ ،مسیٗ ٔٛش ٜتجسیص لساز از ا ا أ ٝاز
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غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن-پد ّٞیىٛپمس ؾٕبِؽسة تجسیص
و ٝتٛغط ؾٟس ازی ٔٙطم ٝؾؽ احداث ؾجد ٜاغجت ،ثجٝ
ش ٚی ث ٝثٟسٜثس ازی ٔی زغداثٌ ٝصازؼ خجسٍ٘جبز ٌجسٜٚ
اغمبٖ ٞبی ثبؾٍب ٜخجسٍ٘بزاٖ خٛاٖ اش تججسیجص؛ثجٔ ٝجٙج جٛز
ـسا ٓٞوس ٖ تػٟیالت ٔٙبغت أدا ٘ ٚدبت ٕٞ ٚجچجٙجیجٗ
تػسیع ز أدا زغب٘ی ز ٔٛالع ثحسا٘ی ،پجد ٞجّجیجىجٛپجمجس
ؾٕبِؽسة تجسیص ز حٛشٙٔ ٜطم ٝؾجؽ ؾجٟجس ازی تجججسیجص
احداث ؾد ٜو ٝث ٝش ٚی ث ٝثٟسٜثس ازی ٔیزغداایٗ پسٚضٜ
ز شٔیٙی ثٚ ٝغعت  35ز ٔ 35مس ز حد ؾٕبَ ؼسثی پبزن قٙعت ٚالع ز خب  ٜقٙعت لسأجّجه
ثب اعمجبزی ثبِػ ثس ٔ 8۱۱یّی ٖٛزیبَ غبخم ٝؾد ٚ ٜز ؾسؾ ثٟسٜثس ازی اغتاایجٗ پجد ز زٚشٞجبی
اِٚی ٝپع اش حٛا ث خٟت ازشیبثی خػبزات ،ازغبَ وٕه ٞبی اِٚیج ،ٝخجبثجدجبیجی أجدا ٌجساٖ،
تدٟیصات ٚ ٚغبیُ أدا ی ،خبثدبیی ثبش یدوٙٙدٌبٖ اش ٔحُ حب ث ،ٝحُٕ ٘ ٚمُ ٔكدٔٚیٗ ،تٟجیجٝ
خجس ٌ ٚصازؼ ،تٟی ٝـیّٓ  ٚعىػجس ازی ٚااا وبزثس ثػیبزی از ا
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غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازنٔ-دیسوُ زاٞدازی ٚ
حُٕ ٘ ٚمُ خب ٜای آذزثبیدبٖ ؾسلی اش آٔجب ٌجی
وبُٔ  5۱زاٞدازخب٘ 5۰ ٚ ٝاویپ ز ـكُ شٔػمجبٖ
ز آذزثبیدبٖ ؾسلی خجس ا ٌفت٘ :جص یجه ثجٝ
 ۷۱۱۱ویّٔٛمس اش زاٞ ٜجبی آذزثجبیجدجبٖ ؾجسلجی
ثسؾ ٌیس اغتاثٌ ٝصازؼ تػٙیٓ اش تجسیص ٛٙٔ ،جٟجس
غّٕبٖشا  ٜز ٌفت ٌٛٚثب خجسٍ٘بزاٖ ثب اؾجبز ٜثجٝ
ایٙى٘ ٝص یه ثج ۷۱۱۱ ٝوجیجّجٔٛجمجس اش زاٞ ٜجبی
آذزثبیدبٖ ؾسلی ثسؾ ٌجیجس اغجت ااجٟجبز وجس :
آذزثبیدبٖ ؾسلی ثبِػ ثس  ۰4۱۱۱ویّٔٛمس زا ٜاقّی،
ـسعی  ٚزٚغمبیجی از وج ٝز ـكجُ شٔػجمجبٖ
تٕٟیدات الشْ خٟت ازائ ٝخدٔبت ث ٓٞ ٝاغمب٘یٞجب
ا٘دیؿید ٜایٓأدیسوُ زاٞدازی  ٚحجٕجُ ٘ ٚجمجُ
خب  ٜای آذزثبیدبٖ ؾسلی اش آٔب ٌجی وجبٔجُ 5۱
زاٞدازخب٘ 5۰ ٚ ٝاوجیجپ ز ـكجُ شٔػجمجبٖ ز
آذزثبیدبٖ ؾسلی خجس ا اـصٔ : ٚدٕٛع پسغجٙجّجی
و ٝز ـكُ شٔػمبٖ ثسای ازائ ٝخدٔبت زاٞجدازی
ز ٘ س ٌسـمٝایٓ ثیؽ اش ٘ 9۷۱فس اغت وٓٞ ٝشٔبٖ
ثب ثبز٘دٌیٞب ثب  67۰غمٍبٔ ٜبؾیٗآالت غجججه،
٘یٕ ٝغٍٙیٗ  ٚغٙجٍجیجٗ ز حجبِجت آٔجب  ٜثجبؼ
ٞػمٙداٚی ثب ثجیجبٖ ایجٙجىجٞ ٝجٓ شٔجبٖ ثجب ثجبزؼ
٘خػمیٗ ثسؾ پبییصی ،زاٞدازخب٘ٞٝب ٔ ٚبؾیٗ آالت
زاٞدازی آٔب ٜغبشی ؾد ٚ ٜاوٞ ٖٛٙجٓ آٔجب ٌجی



غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن-زئیع غبشٔبٖ ٔدیسیت  ٚثس٘بٔٝزیصی
آذزثبیدبٖؾسلی ٌفت :تّمی  ٕٝٞوبز ٜثِٚ ٖ ٛت ثبید تؽییس یبثد ٚ
٘مؽ ثخؽ عٕٔٛی ٕٞچٟ٘ ٖٛب ٞبی ٔس ْ ٟ٘ب  ٚثخؽ خكٛقجی
پسزٍ٘مس ؾ ٛاثٌ ٝصازؼ ٟٔس ،ا ٚٚثٟج ٛی ز خّجػجٔ ٝؿجمجسن
وٕیم ٝثس٘بٔٝزیصی  ٚغمب المكب ٔمبٔٚمی ؾٟسغمبٖ آذزؾٟس ااجٟجبز
وس  :ؾٟسغمبٖ آذزؾٟس اش ٘ س لبثّیتٞب  ٚپجمجب٘ػجیجُ ٞجبی ز٘ٚجی
اؾمٞٝبی ـساٚا٘ی از  ٚایٗ غسٔبیٞٝبی ز ٖٚؾٟسغمبٖ ٔیتجٛا٘جد
ث ٝخٟؽ تٛغعٝای آٖ وٕه وٙداٚی ثب ثیبٖ ایٙىٚ ٝخٔ ٛؿىالت
خ٘ ٛؿبٖ ٙٞد ٜپٛیبیی  ٚتحسن ز ٔحیط اغت  ٚثبیػمی ثب اتىب ث ٝلبثّیتٞبی ؾجٟجسغجمجبٖ  ٚاغجمجبٖ
ٔؿىالت زا زـع وس  ،اـص : ٚالشْ اغت ٔمِٛیبٖ ثخؽ ِٚمی ز ؾٟسغمبٖ پب ثج ٝپجبی ٔجدیجساٖ ثجخجؽ
خكٛقی پیٍیس حُ ٔؿىالت تِٛیدوٙٙدٌبٖ ثجبؾجٙجدازئجیجع غجبشٔجبٖ ٔجدیجسیجت  ٚثجس٘جبٔج ٝزیجصی
آذزثبیدبٖؾسلی الشٔ ٝثٟج ٛـضبی وػت  ٚوبز زا تػٟیُ ٕ٘ٔ ٖ ٛػیس ـعبِیت ثخؽ خكٛقی حمی ز
حد وبغمٗ اش یه ٔسحّ ٝثٛزٚوساغی ا ازی عٙجٛاٖ وجس ٔ ٚجمجروجس ؾجد :غجبشٔجبٖ ٞجبی ِٚجمجی
آذزثبیدبٖ ؾسلی عٕٔٛب ث٘ ٝجبَ اخسای ٔ ٛثٛٔ ٝی لٛا٘یٗ ٔ ٚمسازت ٞػمٙد  ٚایٗ ز حجبِجی اغجت وجٝ
اخسای ٔمسازت غت  ٚپبٌیس ٔب٘ع ـعبِیت ثٟی ٝٙثخؽ خكٛقی ٔیؾ ٛا

الشْ زا از٘د ٌفت :ثب تٛخ ٝثج ٝایجٗ وج ٝاغجمجبٖ
آذزثبیدبٖ ؾسلی ٔٙطمٝای وٞٛػمب٘جی  ٚعجٕجدتجب
ثسؾٌیس ث ٜ ٛثٕٞ ٝیٗ خٟت  ٚز زاغمبی اـصایجؽ
ز خجب ٞ ٜجب ثجب
ایٕٙی  ٓٞاغمب٘یٞب ٍٙٞبْ تجس
غججمججٍججبٞ ٜججبی ذی زثججط ٘ججیججص ٞججٕججىججبزی
ٔی وٙیٓاغّٕبٖ شا  ٜثس ِص ْٚاغمفجب  ٜاش ٔجخجّجٛ
ٕ٘ه  ٚؾٗ ز یخش ایی خب ٞ ٜجبی آذزثجبیجدجبٖ
ؾسلی تأوید وس ٌ ،جفجت :ز زاغجمجبی اتجخجبذ
تٕٟیدات الشْ ز ـكُ شٔػمبٖ ،أػبَ ٞ 6۱صاز تٗ
ٔخّٕ٘ ٛه  ٚؾٗ زا تأٔیٗ وس  ٚ ٜز اخجمجیجبز
زاٞدازخب٘ٞٝبی اغمبٖ ٌراؾمٝایٓ تب ز قٛزت ٘یبش
اش آٖٞب اغمفب  ٜؾ ٚ ٛعال ٜٚثس آٖ ٞجیج ٌج٘ٛجٝ
تؽییسات ز زاٞدازخب٘ٞ ٝبی اغمبٖ ٘جدازیجٓ ثجّجىجٝ
الدأی و ٝا٘دبْ ا  ٜایٓ ایجٗ اغجت وج ٝأػجبَ
زاٞدازخب٘ٞٝب زا تدٟیص ٔ ٚبؾیٗآالت زا تجعجٕجیجس
وس ٜایٓا

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن-اغمب٘داز آذزثبیدجبٖ
ؾسلی ثب تبوید ثجس ضجسٚزت تجٛخج ٝثج٘ ٝجمجبیجح
ـعبِیتٞبی ا٘ؽثٙیبٖ ز اغمبٖ ااٟبز وس  :ا٘مج جبز
ٔیز ٚؾجسوجت ٞجبی ا٘جؽ ثجٙجیجبٖ ٔجمجِٛجیجبٖ
وػت ٚوبزٞبی خدید ز غطح اغمجبٖ ثجبؾجٙجد ا
ثٌ ٝصازؼ ایػٙبٔ ،دید خجداثجخجؽ ز ٘ؿجػجت
ثسزغی اثسثخؿی پٙدٕیٗ ٘جٕجبیؿجٍجب٘ ٜجٛآٚزی ٚ
ـٙبٚزی زثع زؾیدی ،ااجٟجبز وجس  :ایجٗ ٘ؿجػجت
ثٛ ٙٔٝز ثسزغی ٘مبیح ٔحػٛظ  ٚعیٙی پجٙجدجٕجیجٗ
ٕ٘بیؿٍب ٜزثع زؾیدی ثجسٌجصاز ؾجد ٜتجب ثجعجد اش
ثسزغی ٞبی لیك تكٕیٓ ٌسـم ٝؾ ٛو ٝآیب ٘یبش ثجٝ
ا أ ٝایٗ ز٘ٚد ز اغمبٖ ٚخج ٛاز یجب خجیجس ا
ٚی خبطس٘ؿبٖ وس  :أسٚش ز غجطجح اغجمجبٖ ثجب
ٔؿىُ غٙمی ث ٖ ٛغمٍبٞ ٜب  ٚـسایٙدٞبی تِٛید ز
ٔدٕٛعٞ ٝبی ثصزي قٙعمجی  ٚتجِٛجیجدی زٚثجسٚ
ٞػمیٓ و ٝثسای حُ ایٗ ٔؿىُ ثبید ؾسوجت ٞجبی
ا٘ؽثٙیبٖ پبی وبز آٔجد ٚ ٜثج ٝزٚشزغجب٘جی ایجٗ
ٚاحدٞب زا ثس عٟد ٜثٍیس٘د ا خداثخؽ ٔمروس ؾد:
ثب ٟبز ٛةٞبی ذٙٞی ٔٛج ٘ ْٚجٕجی تجٛاٖ ثجٝ
ٔؿىالت ٔٛج غ ْٛـبیك آٔد ،اش ایٗ زٔ ٚجبِجىجبٖ
ؾسوت ٞبی ثصزي تِٛیدی  ٚقٙعجمجی ز غجطجح
اغمبٖ ثبید ثپریس٘د ؤ ٝدیسیت یه ٚاحد تِٛیجدی
ثب ٔبِىیت آٖ ٔمفبٚت اغت  ٚثجبیجد وجبز زا ثجٝ

آهَصشٍپشٍسشآرستایجاىضشقیستثًِخستپیطگیشی
اصآسیةّایاجتواعیساکسةکشد


غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازنٔ-دیسوُ آٔٛشؼ ٚ
پسٚزؼ آذزثبیدبٖ ؾسلی ٔحٛزیت ٔعّٓ ثػیجدجی
زا ٔٛضٛع ٔأٔٛزیت ثػیح ـجسٞجٙجٍجیجبٖ ا٘ػجت
ٌفت :آٔٛشؼ  ٚپسٚزؼ زتج٘ ٝخػت عّٕىس زا
ز حٛش ٜپیؿٍیسی اش آغیت ٞبی اخجمجٕجبعجی ز
اغجججمجججبٖ از اثجججٌ ٝجججصازؼ خجججججججسٌجججصازی
تػٙیٓ اش تجسیص ،ث٘ ٝمُ اش زٚاثط عٕٔٛی آٔٛشؼ ٚ
پسٚزؼ اغمبٖ ،خعفس پجبؾجبیجی ز ٌجس ٞجٕجبیجی
ٔػئٛالٖ ثػیح ـسٍٙٞیبٖ آٔٛشؼ  ٚپسٚزؼ ٘ٛاحی
ٙٔ ٚبطك آذزثبیدبٖ ؾسلی ثب تأوید ثس ٘مؽ ٔعّٕبٖ
ثٝعٛٙاٖ عبُٔ اقّی تٛغع ٝپبیداز ،تٛخ ٝث ٝغمٍبٜ
تعّیٓ  ٚتسثیت زا تضٕیٗوٙٙد ٜـس ای ثٟمس خبٔجعجٝ
عٛٙاٖ وس أدیسوُ آٔٛشؼ  ٚپجسٚزؼ اغجمجبٖ

ٔحٛزیت ٔعّٓ ثػیدی زا ٔٛضٛع ٔأٔٛزیت ثػیجح
ـسٍٙٞیبٖ ا٘ػت  ٚاـص : ٚزٚیىس ٔدجٕجٛعج ٝز
ایٗ اغمبٖ ثس پبیٔ ٝدزغ ،ٝا٘جؽ آٔجٛش ٔ ٚجعجّجٓ
ثٝعٛٙاٖ غ ٝضّع یه ٔثّث اغمٛاز اغتاپبؾبیی ثجب
ثیبٖ ایٙىٔ ٝسوص پسٌبز الدأبت ٔدٕٛعٔ ٝعجّجٕجبٖ
ٞػمٙد یب آٚز ؾد :تٕبٔی تالؼ ٔجب ز زاغجمجبی
زضبیمٕٙدی عٕجٔٛجی ٔجعجّجٕجبٖ اغجت جساوجٝ
ثس٘بٔٞ ٝبی اخسایی آٔٛشؼ  ٚپجسٚزؼ ز ٌجسٚ
ٕٞت ایؿبٖ اغتاٚی خبطس٘ؿبٖ وس  :آٔٛشؼ ٚ
پسٚزؼ اغمبٖ ز زاغمبی تحمك اٞداؾ آٔجٛشؾجی
تسثیمی ٔدٕٛع ٝتٕبٔی ٔٙبثع  ٚأىب٘بت زا ثج ٝوجبز
ثػمٔ ٚ ٝی وٙداایٗ ٔمبْ ٔػئ َٛز اغمبٖ ٕٞبٍٙٞی
ٕٞ ٚدِی زا زٔص ٔٛـمیت عٙجٛاٖ وجس  ٚااجٟجبز

ساُاًذاصیهجذدپشٍاصّای
فشٍدگاُسٌْذاص۷۲دیهاُ

اؾت :ؾٕٗ ثب تٛٙع ثس٘بٔٞٝب ِ ٚمٕٞ ٝجبی آٔجب ٜ
زقد ا٘حساؾ آیٙد ٜغبشاٖ ایساٖ اغالٔی اغت ٚ
ٔب ثب تٛخ ٝث ٝعالیك زٚش ا٘ؽآٔجٛشاٖ ٔجی ثجبیجد
ثس٘بٔٞ ٝبی ٔٙبغجی زا تدٚیٗ  ٚاخسا وٙیٓاپجبؾجبیجی
ٌفت :ز  4غبَ ٌرؾم ٝثجیجؽ اش ٞ 3جصاز تجیجٓ
ٚزشؾی ز لبِت إِپیب ٞبی ٚزشؾی زٔ ٖٚدزغٝ
 ٚز خٟت پیؿٍیسی اش آغیتٞبی اخمٕجبعجی ز
ٔدازظ ایدب ؾد ٜاغتا

دٍلت،اعتثاساتاحیاىدسیاچِاسٍهیٍِتثشیض۷١٠٢ساتاهیيکٌذ

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازنٕ٘-بیٙدِٚ ٜی ـمجیجٝ
ز آذزثبیدبٖ ؾسلی ثب اؾبز ٜث ٟٓٔ ٝتسیٗ ٔجٛاز
ٔ ٚػبئُ ٔطسٚح ٝز ایٗ ٘ؿػت ٌفت :یىج اش
ٔ ٟٓتسیٗ ٔطبِج و ٝز ایٗ خّػ ٝتٛغط وجمجس
خداثخؽ  ٚثٙدٔ ٜطسح ؾد ،إٞیت زٚیدا ثجیجٗ
إِّّ تجسیص  ۷۱۰8ث ٛا ثٌ ٝصازؼ ایػٙبٙٔ ،جطجمجٝ

آذزثبیدبٖ ؾسلی ،شٞسا غبعی ز ٌفت ٌٚج ٛثجب
خجسٍ٘بزاٖ پع اش خّػ ٝأسٚش ٔدٕع ٕ٘بیٙدٌجبٖ
اغمبٖ ثب ومس خٟبٍ٘یسىٔ ،جعجب ٖٚا َٚزیجیجع
خٕٟٛز ااٟبز وس  :ا٘ممب ات ز ایٗ خّػ٘ ٝػجت
ث ٝعدْ پیؽ ثی ٙث ٛخ ٝخبـ ثساى ایٗ زٚیجدا
ز الیح ٝث ٛخٔ 97 ٝطسح ؾد وٟ٘ ٝبیجمجب آلجبى
خٟبٍ٘یسى ل َٛا ٘د ز اغسع ٚلتٛٔ ،ضٛع زا
ثب ومس ٘ٛثخت ٔطسح وس  ٚ ٜث ٛخ ٚ ٝاعجمجججبز
ٔٛز ٘یبش زا ثساى پسٚضٞ ٜبى ٔ ٚ ٟٓحیبت اغمبٖ
ثخكٛـ ز حٛش ٜزا ٜتخكیف ٙٞدا ٚى ز
ثخؽ یٍسى اش غخٙبٖ خ ٛثب اؾبز ٜثج ٝطجسح
ٔٛضٛع ِص ْٚقدٚز ٔدٛش تجس خج ٛزٞٚجبى
پالن ازظ ز اغمبٖ اش غٛى ثسخ ٕ٘بیٙجدٌجبٖ
ز ایٗ خّػٔ ٚ ٝخبِفت ومس خٟبٍ٘یسى ثِ ٝیُ

ؼیسلب٘ ٘ٛثج ٖ ٛآٖ عجٙجٛاٖ وجس  :اش آلجبی
خٟبٍ٘یسى زخٛاغت وس یٓ و ٝز ایٗ ٔٛضٛع
پع اش طسح ز ٞیجبت ِٚجت  ٚخجّجت ٘ج جس
ٔٛاـمت اعضب حدالُ ز غبَ  ۷۱۰8ثالٔب٘ع اعالْ
ٌس ٔ ٚدٛش الشْ قب ز ؾ ٛا
ٚى ٕٞچٙیٗ ثب اؾبز ٜث ٝعّٕىس ثػیبز ضؽجیجؿ
ثٙیب ـسٙٞ ، ًٙٞس  ٚا ة آذزى اثساش وس  :ایدب
ـسٍٙٞػمبٖ شثبٖ تسو یىی اش ٔطبِجبت ثج ٝحجك
ٔس ْ آذزثبیدبٖ  ٚیى اش ٔ ٟٓتسیٗ ٚعدٞ ٜجبى
ٔ ٟٓآلبى زییع خٕٟٛز ثٔ ٝس ْ ایجٗ خجطج ٝاش
وؿٛز اغت  ٚز ایٗ خّػٔ ٝجمجسز ؾجد آلجبى
خٟبٍ٘یسى ٕٞبٞ ٍٙٞجبى الشْ زا ثجب وجمجس
زٚحب٘ ا٘دبْ ا  ٚ ٜایؿجبٖ ،ایجٗ ٔجٛضجٛع زا
پیٍیسى ٕ٘بیٙدا

اعضامّ۵ضاسهذدجَیآرستایجاىضشقیتِاسدٍّایصیاستی
غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازنٔ-عب ٖٚـسٍٙٞی وٕیم ٝأدا آذزثبیدبٖ ؾسلجی
ٌفت :پٙح ٞصاز ٘ ۷6۷ ٚفس اش ٔد خٛیبٖ تحت حٕبیت وٕیم ٝأدا اغمبٖ ز
ٔ 9ب ٝٞغبَ خبزی ث ٝعمجبت عبِیبتٔ ،ؿٟد ٔمدظ  ٚلٓ اعصاْ ؾد٘دا
ثٌ ٝصازؼ خجسٌصازی ثس٘ب ز آذزثبیدبٖ ؾسلی ،یجٛغجؿ شٔجب٘جی ٔجعجبٖٚ
ـسٍٙٞی وٕیم ٝأدا اغمبٖ آذزثبیدبٖ ؾسلی ثب اعالْ ایٙى ٝپٙح ٞصاز ۷6۷ ٚ
٘فس اش ٔد خٛیبٖ تحت حٕبیت ایٗ ٟ٘ب ز ٔ 9ب ٝٞغبَ خبزی ثج ٝعجمجججبت
عبِیبتٔ ،ؿٟد ٔمدظ  ٚلٓ اعصاْ ؾد٘دٌ ،فت :ثسای اعجصاْ ایجٗ تجعجدا اش
ٔد خٛیبٖ ثٔ ٝؿٟد ٔمدظ  ٚعمجبت عبِیبت حد ٚیه ٔیّیبز تٔٛبٖ ٞصیٙجٝ
ؾد ٜاغتا
ٚی ثب اعالْ ایٙى ٝاش ایٗ تعدا ٟبز ٞصاز ٘ 359 ٚفس اش ٔد خجٛیجبٖ تجحجت

حٕبیت ثٔ ٝؿٟد ٔمدظ  ٚلٓ اعصاْ ؾد٘د ،اـص : ٚطسح ؾٛق شیبزت ثبٞجدؾ
اعصاْ ٔد خٛیب٘ی و ٝتبو ٖٛٙتٛـیك شیبزت ثبزٌبّٔ ٜىٛتی أبْ حػیٗ (ع) ٚ
أبْ زضب (ع) زا ٘داؾمٝا٘د ،ثب وٕه خیساٖ اخسا ٔیؾ ٛا
شٔب٘ی ثبثیبٖ ایٙى٘ 9۱3 ٝفس اش خب٘ٛازٞبی تحت حٕبیت ٘یص ز ٔ 9ب ٝٞأػجبَ
زاٞی عمجبت عبِیبت ؾد٘د ،ثیبٖ وس ٔ :د خٛیبٖ ز ٔدت یه ٞفم ،ٝثبزٌجبٜ
ّٔىٛتی حضست أبْ عّی (ع) ز ٘دؿ اؾسؾ  ٚحسْ ٔطٟس أبْ حػیٗ (ع)
 ٚحضست عجبظ (ع) زا ز وسثالی ٔعّی شیبزت وس ٘دا
ٔعب ٖٚـسٍٙٞی وٕیم ٝأدا اغمبٖ آذزثبیدبٖ ؾسلی ٌفت :از ٞٚبی شیبزتجی
ثبٞدؾ تحىیٓ ثٙیبٖ خب٘ٛا  ،ٜایدب ٘ؿجب ٔجعجٙجٛی  ٚتجمجٛیجت زٚحجیجٝ
خ ٛثبٚزی ٔد خٛیبٖ تحت حٕبیت ثسٌصاز ٔیؾ ٛا

پیًَذایذُّایجذیذٍتجشتیاتگزضتِ،ضاهياّذافساصهاًیاست


غسٚیع خججسی زٚش٘جبٔج ٝازن -ثجب
حضٛز لبئٓ ٔمبْ ؾٟس از ٔ ٚدیساٖ وُ
حساغت  ٚثبشزغی ؾٟس ازی تجججسیجص،
ٔساغٓ ٔعبزـ ٝؾٟس ازاٖ ٔٙبطك ٚ 6 ،3
ٔ ،9دیسعبُٔ غبشٔبٖ غیٕب ٙٔ ٚج جس ٚ
ـضبی غجصٔ ،دیسعبُٔ غبشٔبٖ ٚزشؼ
ٔ ٚدیسوُ زٚاثطعٕٔٛی  ٚثیٗاِجٕجّجُ
ؾٟس ازی تجسیص ثسٌصاز  ٚاش خجدٔجبت
ٔدیساٖ غبثك ایٗ ٔدٕٛعٞٝب لجدز ا٘جی
ؾداثٌ ٝصازؼ ؾٟسیبز ،زغٛٔ َٛغبیی
لبئٓٔمبْ ؾٟس از تجسیص ،ز ٔساغٓٞجبی
ٔعبزـٔ ٝدیساٖ خجدیجد ،ثجب اؾجبز ٜثجٝ
ایٗ و ٝتحٛالت ٔدیسیمی ،أسی طجیعی
ز ثس٘بٔٞٝبی غبشٔب٘ی اغجت ،اـجص: ٚ
پبودغمی  ٚتخكفٔ ٚ ،الن عٕجُ
ز ا٘مخبة ٔجدیجساٖ اغجت؛ ایجٗ ٚ
ٔعیبز ،ز پی٘ٛد ثب ایدٞ ٜبی خجدیجد ٚ
تدسثیبت ازشؾٕٙد ٌجرؾجمج ،ٝضجبٔجٗ
اٞداؾ غبشٔب٘ی خٛاٞد ث ٛأٛغجبیجی،
ز ٔساغٓ ٔعبزـ ٝؾٟس از ٔجٙجطجمج9 ٝ

تجسیص ،ثب اؾبز ٜثج ٝایجٗ وج ٝؾجٟجسن
خبٚازٖ ثب ٌرؾت  3۱غبَ اش تبغیجع،
ثٔ ٝسحّ ٝازشؾٕٙدی اش شیسغبختٞبی
تٛغع ٝغت یبـم ،ٝتبویجد وجس  :ایجٗ
ؾٟسن ثجب ا أج ٝز٘ٚجد تجٛغجعج ٝز
آیٙد ٜای ٘ص یه ،غسزیص خٕعیمی ؾٟس
تجسیص زا پٛؾؽ خٛاٞد ا ا
ٚی ثب ثیبٖ ایٗوٟٓٔ ٝتسیجٗ ضجسٚزت
ٔٙطم ،9 ٝغجبٔجبٖ ٞجی  ٚتجىجٕجیجُ
ثس٘بٔٞٝبی تّٕه اغجت ،خجبطجس٘ؿجبٖ
وس ٚ :ضعیت أسٚش ٔٙطم ،9 ٝـسقجت
ٔٙبغجی اغت تب ٔدیسیت خدید اش تٛزْ
غبشٔب٘ی ٔٙطم ٝپیؿٍیسی وس ٔ ٚ ٜب٘جع
اش زؾد ٞصیٞٝٙب ؾ ٛأٛغبیی ز پبیجبٖ
ایٗ ٔساغٓ ،ثٟساْ ٘ػیب٘ی زا ث ٝعجٙجٛاٖ
ؾٟس از ٔٙطم 9 ٝتجسیص ٔجعجسـجی  ٚاش
خدٔبت ؾبٛٞز ی ،ؾٟس از غبثك ایجٗ
ٔٙطم ٝلدز ا٘ی وس ا
ٚی ز ایٗ ٔساغٓ ،ثب ثیبٖ ایٗ وج ٝز
غبخمبز خدید ؾٟس ازیٞجبی وؿجٛز،

ٔمخككبٖ  ٚخٛا٘بٖ ثػپبز٘جد ا ٚی ثجب اؾجبز ٜثجٝ
٘یبشٞبی ـٙبٚزا٘ ٝاغمبٖ یب آٚز ؾد :أسٚش ز اغمجبٖ
ز حٛش ٜحػبثدازیٔ ،جبِجی ٞ ٚجٛؾجٕجٙجدغجبشی
غیػمٓٞبی ـسٚؼ ٘یبشٔٙد ٚز ٚخدی ـجٙجبٚزاٖ ٚ
ؾسوت ٞبی ا٘ؽ ثٙیبٖ ٞػمیٓ  ٚأیدٚازیٓ ـجعجبالٖ
ایٗ عسق ٝایٗ ٔ ٟٓزا ز اِٛٚیت ثس٘بٔٞٝبی خجٛ
لساز ٙٞد ا ٚی ؾٙبخت ثبشاز ٚ ٚضعیت حبوٓ ثجس
آٖ زا تٛغط ؾسوت ٞبی ا٘ؽ ثجٙجیجبٖ ضجسٚزی
ا٘ػت ٌ ٚفت :ثب خٛؾفىسی ٔدیجس یجه ٚاحجد
تِٛیدی ز ٔٙطم ٝآشا ازظ وفؽ ٞبیی ثجب ثجس٘جد
٘یّی ز ایٗ ٔدٕٛع ٝتِٛید ٔیؾ٘ ٚ ٛىمج ٝلجبثجُ
تٛخ ٝایٙىٛٔ ٝا اغمفب ٜؾد ٜز ایٗ وجفجؽ ٞجب اش
خّٕ ٝسْ آٖ اش تجسیص ث ٚ ٜ ٛازای ازشؼ اـجصٜ ٚ
ثبالیی اغت؛ ایٗ ٔٛاز ٘ؿبٖ ٔجی ٞجد وج ٝاٌجس
خٛا٘بٖ ایجسا٘جی ثجخجٛاٞجٙجد حجمجی ٔجی تجٛا٘جٙجد
اغمب٘داز ٞبی ٔٛز تبیید ثس٘دٞبی ٔطسح زا ٘یص ثجٝ
غت ثیبٚز٘د ا

غبشٔبٖ پبزن ٞجب  ٚـضجبی غجججص ٚ
غبشٔبٖ شیجبغبشی ا ؼبْ ؾد ٚ ٜتجحجت
عٛٙاٖ غبشٔبٖ غیٕب ٙٔ ،س  ٚـضبی غجص
ؾٟسی ٔعجسـجی ٔجی ؾج٘ٛجد ،اـجص: ٚ
ٕٛٞاز ٜز زاغمبی ایٙى ٝثجمجٛا٘جیجٓ ز
تجسیص ثحث احیبی ثبغ ؾٟس ٙد ٞجصاز
غبِ ٝتجسیص زا ٔحمك وٙیجٓ اـجسا ی ثجب
اـىبز خدید ث ٝغبشٔبٖ پبزوٟب  ٚـضبی
غجص آٔد ٜا٘دِٚ ،ی ؾبید ایٗ تالؼ ٞجب
وبـی ٘ج ٚ ٜ ٛثبید ثبش  ٓٞـىس  ٚثس٘بٔجٝ
خدید ث ٝایٗ غبشٔبٖ ٔٙممُ ؾ ٛا

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازنٔ-دیسوجُ ـجسٌ ٚجبٞ ٜجبی
آذزثبیدبٖ ؾسلی ٌفت :ثب تدٟیص ـسٌ ٚب ٜغٟٙد ث ٝخبیٍبٜ
غٛخت  ٚأىب٘بت خدید ٘بٚثسی ٛٞاپیٕب ،پسٚاشٞبی ایجٗ
ـسٌ ٚب ٜاش  ۷7ی ٚثبز ٜزاٜا٘داشی ٔیؾ ٛا
ثٌ ٝصازؼ خجسٌصازی ٟٔسٔ ،حٕد قفبیی ز ٘ؿػجت ثجب
ـسٔب٘داز ٔساؼ ٝااٟبز اؾت :ثب تدٟیص ـسٌ ٚب ٜغٟجٙجد ثجٝ
خبیٍب ٜغٛخت  ٚأىب٘بت خجدیجد ٘جبٚثجسی ٞجٛاپجیجٕجب،
پسٚاشٞبی ایٗ ـسٌ ٚجب ٜاش  ۷7ی ٚثجبز ٜزا ٜا٘جداشی
ٔی ؾ ٛاٚی اـص : ٚثسای ایدب خبیٍب ٜغٛخت  ٚأىب٘بت
٘بٚثسی ز ایٗ ـسٌ ٚب٘ ٜص یه ثٔ ۰۱ ٝیّیبز زیبَ ٞصیجٙجٝ
ؾد ٜاغتاقفبیی ز ٔساؼٌ ٝفت :پسٚاشٞبی ایٗ ـسٌ ٚبٜ
زٚشٞبی ؾٙجٟ ٚ ٝبزؾٙجٞ ٝس ٞفم ٝث ٝاسـیت ٘ 8۱جفجس اش
تٟساٖ ث ٝـسٌ ٚب ٜغٟٙد  ٚثبِعىع ا٘دبْ خٛاٞد ؾدا
ٚی اضبـ ٝوس  :اش أسٚش تٕبْ أىب٘بت ،تدٟیصات ٘بٚثجسی
٘ ٚیسٚی ا٘ػب٘ی ثسای ثسلسای پسٚاش ز ـجسٌ ٚجب ٜغجٟجٙجد
آٔب  ٜؾد ٚ ٜایٗ ـسٌ ٚب ٜآٔب  ٜـسٛٞ ٚاپیٕب اغتا
ٔدیسوُ ـسٌ ٚبٜٞبی آذزثبیدبٖ ؾسلی ز ا أٌ ٝجفجت:
اِٚیٗ پسٚاش ـسٌ ٚب ٜغٟٙد تٛغط ؾسوت تجبثجبٖ زٚش ۷7
ٔب ٜخبزی غبعت  9قجح ز ـسٌ ٚب ٜغجٟجٙجد ثج ٝشٔجیجٗ
ٔی ٘ؿیٙداقفبیی اـص : ٚپسٚاشٞبی خدید ـسٌ ٚب ٜغجٟجٙجد
زٚشٞبی ؾٙجٟ ٚ ٝبز ؾٙج ٝقجح اش تٟجساٖ ثج ٝـجسٌ ٚجبٜ
غٟٙد  ٚثبِعىع خٛاٞد ث ٛاٚی اضبـج ٝوجس  :اش أجسٚش
ٔػبـساٖ ؾٟسٞبی ٔٙطم ٝثسای زـت آٔد ث ٝتٟساٖ اش طسیجك
ایٙمس٘ت ٔ ٚساخع ٝث ٝآضا٘عٞبی ٔػبـستی ٔیتٛا٘ٙد ثّجیجط
تٟی ٝوٙٙدأعب ٖٚاغمب٘داز  ٚـسٔب٘داز ؾٟسغمبٖ ٚیطٔ ٜساؼجٝ
٘یص ٌفت :اغممجبَ ؾٟس٘ٚداٖ ٔساؼ ٚ ٝؾٟجسٞجبی خجٙجٛة
آذزثبیدبٖؼسثی  ٚؾٕبَ وس غمبٖ ٔجی تجٛا٘جد ز ز٘ٚجك
ٚثبز ٜایٗ ـسٌ ٚبٛٔ ٜثس ثبؾٙدا
افس ٔحٕدی اـص : ٚأسٚش آخسیٗ الدأبت ٕٞ ٚبٍٙٞیٞب
زخكٛـ أىب٘بت ٘بٚثسی  ٚشیسغبخت ٞجبی پجریجسؼ
پسٚاش ٔ ٚػبـس ز ـسٌ ٚب ٜا٘دبْ ؾد ٜاغتا

سْنکویتِاهذاداّشاصتسْیالت
اضتغال۵هیلیاسدتَهاىاست

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازنٔ -دیس وٕیمجٝ
أدا ؾٟسغمبٖ اٞس ثب اؾبز ٜث ٝـعبِیت وٕیمٝ
أدا ز عسق ٝتِٛید  ٚاؾجمجؽجبٌَ ،جفجت:
أػبَ غ ٟٓوٕیم ٝأدا اٞس اش تػجٟجیجالت
اؾمؽبَ ٔ 5یّیبز ٔ ۰۱۱ ٚیّی ٖٛتٔٛبٖ اغتا
ثٌ ٝصازؼ خجسٌصازی تػٙیٓ اش اٞس ،ازغالٖ
طٕٟبغجی عكس أسٚش ز ٌجفجت ٌٚج ٛثجب
خجسٍ٘بزاٖ ثب اؾبز ٜث ٝایٙى ٝتحمك الجمجكجب
ٔمبٔٚمی ،تِٛید  ٚاؾمؽبَ خص ٚاِٛٚیت ٞجبی
اقّی وٕیم ٝأدا أب خٕیٙی(زٔ )ٜحجػجٛة
ٔیؾ ، ٛااٟبز وس  :ز طٔ 9 َٛجبٞج ٝغجبَ
خبزی ٘ ۰74فس اش ٔد خٛیبٖ وٕیجمج ٝأجدا
اٞس اش ٔحُ تجكس ۰6 ٜثج ٛخج ٝوؿجٛز ز
لبِت لسل اِحػجٙج ٝتػجٟجیجالت زیجبـجت
وس  ٜا٘داٚی ا أ ٝا  :تػٟیجالت اؾجمجؽجبَ
وٕیم ٝأدا أب خٕیٙی(ز )ٜؾٟسغمبٖ اٞس اش
ٔ ٚحُ و ٝیىی اش آٖ تجكسٜٞبی ثج ٛخجٝ

وؿٛز تأٔیٗ ٔیؾ ٛایٗ ز حبِی اغت وجٝ
تػٟیالت اؾمؽبَ وٕیم ٝأدا اٞس تجب پجبیجبٖ
آذزٔب ٜو ٝتخكیفیبـم ٚ ٝثج ٝثجب٘جه ٞجب
اثالغؾد ٜاغت ث ٝثیؽ اش ٔ 5یّیجبز ۰۱۱ ٚ
ٔیّی ٖٛتٔٛبٖ ٔیزغد و ٝز ایٗ زاغمب 36۱
٘فس اش ٔد خٛیبٖ ٔػمعد اؾمؽبَ  ٚوػب٘ی وٝ
تججٛاٖ اخججسای طججسح  ٚپججسٚض ٜزا از٘ججد
ؾٙبغبیی ،تؿىیُ پس٘ٚد ٚ ٜث ٝثب٘هٞب خٟت
زیبـت تػٟیالت اؾمؽبَ ٔعسـی وس ٜایٓا
ٔدیس وٕیم ٝأدا ؾٟسغمبٖ اٞس اـص : ٚاش ایٗ
تعدا ٔممبضی تػٟیالت اؾمؽبَ وٕیم ٝأدا
حد٘ ۰7۱ ٚفس تب پبیبٖ آذزٔجبٔ ٜجٛـجك ثجٝ
زیبـت تػٟیالت ؾد ٜا٘د ،اِججمج٘ ٝجباجسیجٗ
وٕیم ٝأدا ث ٝاـسا ی و ٝتػٟیالت اعجطجب
ٔی ؾ ٓٞ ٛز شٔبٖ لجُ ،حیجٗ  ٚثجعجد اش
اخسای پسٚضٜٞب ثس آٟ٘ب ٘ بزت از٘د تب اٌجس
طسحی زاود ٔب٘د  ٚیب ایٙى ٝاش ٞصیٙج ٝوجس
تػٟیالت ز خبی یٍسی خٌّٛیسی ؾجٛ
ز ٕٞیٗ خكٛـ ٘باسیٗ ثس طسحٞب ٘ بزت
از٘دا

