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سرهقالِ
*مدیرمسئول  -محمّد اشراقی

قوم گرائی از بین خواهد رفت
ّش ٍضؼیت ،هَلؼیت ٍ الذاهی داسای شذت ،ضؼف
ٍ اًَاع دسخِ ثٌذی ّب هی ثبشذ .ثب تغییش شذت ،ضؼ
ٍدسخِ ثٌذیْبً ،سجت فبیذُ ٍ ضشس هَاسد هزوَس تغییش
هی یبثذ .ثطَس هثبل هفَْم لَم گفشایفی اگفش دٍ فت
داشتي ،احتشام ٍ داشتي دغذغِ خفبرفش حفففو الفَام
ثبشذ ،اهشی هدبص ،هؼمَل ٍ هفیذ هفی ثفبشفذ .الفَام
اطَال ثؼٌَاى تشویت هشخظی اص اًسبًْب هفثفا اخفضا
خَد داسای اًَاع حمَق اًسبًی ٍ ا ختوبػی ّسفتفٌفذ.
الَام هثا خبًِ ٍ خبًَادُ هفلفا تفَ فذ ،شفشٍس ٍ
صًذگی افشاد هی ثبشذٍ .ػیي خبًَادُ ثبیذ تویض ،اهفي،
ساحت ٍ دس سفبُ هطلَة ثبشذ.حمَق الَام ّفن هفثفا
حمَق افشاد هلتشم ا ت ٍ ثبیذ ثِ رَس هطلَة حفو
ٍ سػبیت شَد.
اگش حمَق الَام فبسؽ اص افىفبس ،اّفذا ٍ هفٌفبففغ
یب ی ٍ التظبدی سػبیت شَد ،فطفا اخفتف ففبت
ٍتٌش ّب ٍ هیضاى ٍلَع دسگیشیْب ٍ خٌگ ّب وفبّفش
هی یبثذ ٍ ًَػی آساهش ٍ طلا دس خبهفؼفِ خفْفبًفی
حبون هی شَد.ثب حمَق افشاد ٍ الَام دس وشفَسّفب ٍ
دسٍى هلت ّبی هختل ثب تَخِ ثِ سشذ اختفوفبػفی،
طا توذىًَ ،ع فشٌّگ ،اػتمبدات ٍ ادیبى ریفشثف
ثِ طَست ّبی گًَبگَى ٍ شفذت ٍضفؼف ّفبی
هتفبٍت ،ثشخَسد هی شَد.
هث دس آهشیىب رشص سفتبس ثب یبّبى اص خولِ هسبیا ٍ
هؼض ت ػوذُ آى وشَس ثشوبس هی سٍد .دس آهشیىفب
تبسیخ سفتبس ثب یبّبى ،دس ریفی اص ثشدُ داسی ،تجؼیض
ًژادی حبد تب ًَػی تجؼیض خفی هخفی بصهبى یبفتِ
دسخشیبى ثَدُ ا ت .ثطَسیىِ دس دٍ دّفِ ٍ حفتفی
ب ْبی اخیش هَخت تشٌح ّبی هتؼذد ثَدُ ا ت.یب دس
چیي ًیض وِ وشَسی وثیش ا ولِ ثشوبس هی سٍد ،الفَام
هختل دس دسخبت گًَبگَى ثب اًَاع تجفؼفیفض ّفبی
لَهی ٍ ًژادی سًح هفی ثفشًفذ .اخفجفبس هفشثفَ ثفِ
هلذٍدیت ّبی اختوبػی تلویا شذُ ثفِ تفشوفْفبی
اٍیغَس هسلوبى ثسیبس شذیذ ٍ غن اًگیض ا فت .حفتفی
الذاهبت هشثَ ثِ صًذاًفی وفشدى فیفسفتفوفبتفیفه
اٍیغَسّب غیش لبثا لجَل ٍ ػوا غیش اًسبًی چیٌی ّب دس
هَسد ػمین وشدى ػوَهی اٍیغَسّب ففبخفؼفِ اًسفبًفی،
اخ لی ٍ ٍحشیگشی ثِ شوبس هی سٍد .لفَم گفشایفی
ػولی هغبیش ثب اطَل اخ لی ٍ اًسبًی ثَدُ ٍ ثِ ّفیف
ٍخِ لبثا شفزیفش لفَاًفیفي ٍ هفدفبهفغ خفْفبًفی
ًوی ثبشذ .ثبٍس ایٌست وِ چٌبًچِ ثشدُ داسی اص ثفیفي
سفتِ ا ت ،سٍصی ًیض خَاّذ آهفذ وفِ فبیفِ شفَم
لَم گشایی ًیض اص ثیي ثشٍد.

آغاز رّاسازی حق آبِ دریاچِ ارٍهیِ
از آذرهاُ اهسال

شٍیس خجشی -سییس ا تبًی تبد احیفبی دسیفبچفِ
اسٍهیِ گفتا ثب ثستي ش دٌِّ ّفبی حفَضفِ آثفشیفض
دسیبچِ ،سًٍذ سّب بصی حك آثِ دسیبچِ اسٍهیِ اص آرس
هبُ اهسبل تب اٍایا خشداد هبُ بل آیٌذُ اًدبم هیشَد.
فشّبد شخَ داشتا ثب ثستي ش دٌِّّبی حفَضفِ
آثشیض دسیبچِ ،سًٍذ سّب بصی حك آثِ دسیبچِ اسٍهیفِ
اص آرس هبُ اهسبل تب اٍایا خشداد هبُ بل آیٌذُ اًفدفبم
هیشَد.
ٍی اداهِ دادا اص ایيسٍ اص آرس هبُ اهسبل تب اسدیجْشت
هبُ بل آیٌذُ اص ذّب ٍ سٍدخبًِّب ثِ وت دسیبچفِ
اسٍهیِ سّب بصی آة خَاّین داشت.
سییس ا تبًی تبد احیبی دسیبچِ اسٍهیِ ثب ثیبى ایٌىِ
بل گزشتِ یه هیلیبسد ٍ  999هیلیَى هتشهىؼت آة
هبصاد ذّبی ا تبى ٍ یه هیلیبسد ٍ  299هفیفلفیفَى
هتشهىؼت اص سٍاى آة ّب ٍاسد دسیبچِ اسٍهفیفِ شفذُ
ا ت ،تظشیا وشدا ثش ا بس ثشًبهِ صهفبى ثفٌفذی دس
طَست اتوبم رشح ّبی خت اففضاسی رفی اهسفبل
بالًِ  5.9هیلیبسد هتشهىؼت آة ثِ فوفت دسیفبچفِ
سّب بصی هیشَد.
شخَ ارػبى وشدا رشح اًتمبل تًَا آة ،ذّفبی
دس د ت اخشای حَضِ آثشیض دسیبچِ اسٍهیِ اص خولفِ
یلَُ ،چپشآثبد ٍ تظفیِ خبًِّبی دس د ت اخفشا تفب
شبیبى بل ثِ اتوبم هی س ذ.
ٍی ػٌَاى وشدا اهسبل دس هدوَع  ۳55هیلیبسد تَهفبى
ثشای اتوبم رشحّبی خت اففضاسی دس ایفي حفَصُ
اختظبص یبفتِ وِ  529هیلیبسد تَهبى اص ایي اػتجبس دس
ّفتِّبی اخیش تخظیض دادُ شذُ ا ت.
سییس ا تبًی تبد احیبی دسیبچِ اسٍهیِ یبدآٍس شفذا
وبسگشٍّی ثشای هشخض وشدى هفٌفبثفغ ٍ هظفبس
ذّب دس ا تبى آرسثبیدبىششلی ٍ آرسثبیدفبى غفشثفی
ٍخَد داسد وِ شس اص ثشآٍسد هٌبثغ ٍ هظفبس حفك
آثِ صیست هلیطی دسیبچِ سا هشخض ٍ ری  ۶هبُ آى
سا سّب بصی هیوٌذ.
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رتبِ  95کرًٍایی آذربایجاىضرقی در کطَر ،عبَر هبتالیاى کرًٍا از ّ 59سار ٍ فَتیّا از ً 3922فر
شٍیس خجشی  -ا تبًذاس آرسثبیدبى ششلی گفففتا اص اثفتفذای شفیفَع
ثیوبسی وشًٍب تب اهشٍص دس ا تبىً ،تیدِ تست وشًٍبی ثیش اص ّ 95ضاس ًففش
دس ا تبى هثجت ثَدُ وِ حذٍد  59دسطذ اص تستّبی اًفدفبم شفذُ ثفَدُ
ا ت ٍ اص ایي تؼذاد ًیض هتب فبًِ ًضدیه ثِ ّ 2ضاس ٍ ً599فش خبى خَد سا
ثش اثش اثت ثِ ایي ثیوبسی اص د ت دادُاًذ.هفلفوفذسضفب شفَسهفلفوفذی ا
آرسثبیدبىششلی اص ًظش تؼذاد ثیوبساى ثستشی شذُ ثِ خوؼیت ا تبى ستفجفِ
 59وشَس سا داسدٍ.ی ثب ثیبى ایٌىِ تشذیذ ٍضؼیت ثیوبسی وشًٍب ثِ ػَاها
هختلفی چَى تشویت ٌی ٍخٌسیتی ثیوبساى،هَلؼیت خغشاففیفبیفیً،فلفَُ
هذیشیت ثیوبسی،سػبیت ثْذاشت فشدی ٍ اختوبػی ٍثسیبسی اصػلا دیگش
ثستگی داسد،افضٍداثْجَدٍضؼیت ًگشاىوٌٌذُ شیَع ثیوبسی دسا تبى ،خفض
ثبّوشاّی لبرجِ هشدم ٍد تگبُ ّبی اخشایفی هفمفذٍس ًفیفسفت.ا فتفبًفذاس
آرسثبیدبىششلی گفتا اص اثتذای شیَع ثیوبسی وشًٍب تب اهشٍص دس ا فتفبى،
ًتیدِ تست وشًٍبی ثیش اص ّ 95ضاس ًفش دس ا تبى هثجت ثَدُ وفِ حفذٍد
 59دسطذ اص تستّبی اًدبم شذُ ثَدُ ا ت ٍ اص ایي تؼذاد ًیض هتب فففبًفِ
ًضدیه ثِ ّ 2ضاس ٍ ً 599فش خبى خَد سا ثش اثشاثت ثِ ایفي ثفیفوفبسی اص
د ت دادُ اًذ.شَسهلوذی اداهِ داداهیبًگیي تؼذاد ففَتفیفْفبی وفشًٍفب دس
ا تبى 9.5 ،دّن دسطذهدوَع هجت یبى ثِ ایي ثیوبسی ا ت ٍدسهمبیسِ ثفب
آهبسوشَسیً ،ضدیه ثفِ ّشفت دسطفذهفدفوفَع ففَتفیفْفبثفِ ا فتفبى
آرسثبیدبًششلی اختظبص داسدٍ.ی ّوچٌیي اصافضایش تستگیشی ثیوبساى
هجت ثفِ وفشًٍفبدسا فتفبى خفجفشدادٍهفتفزوفششفذاثفِ تفٌفب فت اففضایفش
تستْبی وشًٍبدسا تبى،تؼذاد شٌب بیی افشاد هجت ثفِ ثفیفوفبسی ًفیفض فیفش
طؼَدی خَاّذ داشتٍ.ی ثب اشبسُ ثِ تظَیت اخشای دٍ رشح هْن اػوبل
َّشوٌذ هلذٍدیت ّبی وشًٍبیی ٍهذیشیت ثیفوفبسی وفشًٍفب ثفبسٍیفىفشد
هللِ هلَس ،تظشیا وشدا رشح خبهغ اػوبل هلذٍدیتْبی خذیذ ثِ هفذت
دٍّفتِ ٍهتٌب ت ثب ٍضؼیت شیَع ثیوبسی دستوبم شْشّبی ا فتفبى اخفشا
هیشَدٍا توشاسایي هلذٍدیتْب ًیضشس اصشبیبى اخفشای رفشح ٍتظفَیفت
هدذددس تبدهلی وشًٍبٍا تبى اهىبى شزیشا ت.شَسهلوفذی ثفباشفبسُ ثفِ
تمسینثٌذی شْشّبی ا تبى ثِ ِ ٍضؼیت صسدً،بسًدی ٍلشهض،ثیبى داشتا

دسشْشّبی ثبٍضؼیت صسد ،دٍ َمٍ ،ضؼیت ًبسًدی،یه دٍم ٍٍضؼیفت
لشهض،یه َم وبسوٌبى ،هلضم ثِ حضَسدساداسات ثَدُ ٍ ثمیِ وبسهٌذاى ثب
اٍ َیت صًبى ششش ت خبًَاس،افشادهسفي ٍداسای ثفیفوفبسی صهفیفٌفِ ای
هیتَاًٌذثبهَافمت هذیش هشثَرِ دسخبًِ ثوبًٌذ .د تگبُّبی خذهبتس بى ٍ
داسای خذهبت ضشٍسی اص هؼبفیت ٍهلفذٍدیفت حضفَسوفبسوفٌفبى دس
اداسات ،هستثٌی ّستٌذٍ.ی اداهِ دادا ّوچٌیي دسشْشّبی داسای ٍضؼیفت
صسد،فم هشبغا گشٍُ چْبسٍ،ضؼیت ًبسًدی،گشٍُ ّفبی فِ ٍچفْفبسٍ
ٍضؼیت لشهض،گشٍُّبی دٍٍ ِ ،چْبس تؼطیا خَاٌّذثَدٍفؼب فیفت ّفوفِ
هذاسس ،داًشگبُ ّب ٍ هَ سبت آهَصشی خظَطی دستوبم ٍضؼیتّب ثفِ
شىا هدبصی ٍ غیشحضَسی اًدبم خَاّذ شذ.ا تبًذاس آرسثبیدبىشفشلفی
دس استجب ثب هوٌَػیت تشدد دس ا تبى اص سٍص شٌجِ گفتا اص شٌفجفِ آیفٌفذُ
خشٍج خَدسٍّبی ثَهی ش ن شخظی اص شْشّبی ًبسًدی ٍ ًفیفض ٍسٍد
خَدسٍّبی غیشثَهی ثب ش ن شخظی ثِ ایي شْشّب هوٌَع خَاّذ ثَد ٍ
هتخلفبى ّ 999ضاس تَهبى خشیوِ هیشًَذ .اص ایي تبسیخ ّوچٌیفي خفشٍج
خَدسٍّبی ثَهی ثب ش ن شخظی اص شْشّبی داسای ٍضفؼفیفت لفشهفض
آرسثبیدبى ششلی ٍ ٍسٍد خَدسٍّبی غیشثَهی ثب ش ن شخظی ثفِ ایفي
شْشّب هوٌَع ثَدُ ٍ هتخلفبى ثب خشیوِ یه هفیفلفیفَى تفَهفبًفی هفَاخفِ
هیشًَذٍ.ی ّوچٌیي اضبفِ وشدا یىن آرس تشدد خَدسٍّبی شخظفی اص
بػت  5شت تب چْفبس طفجفا دسشفْفشّفبی داسای ٍضفؼفیفت لفشهفض
آرسثبیدبىششلی هوٌَع ا ت ٍ خشیوِ ّ 299ضاس تَهبًی ثشای هتفخفلفففبى
اػوبل هی شَد.شَسهلوذی گفتا سٍ فبی د فتفگفبُ ّفبی اخفشایفی ٍ
بصهبىّب ثبیذ هشخظبت وبسوٌبى ٍ خَدسٍّبی آًبى سا ثشای اخز هدفَص
تشدد ثِ فشهبًذاسی ّب اس بل وٌٌذٍ.ی تأویذ وشدا هظَثبت تبد هفلفی ٍ
ا تبًی هذیشیت ٍ همبثلِ ثب ثیوبسی وشًٍب ثِ هٌض ِ لبًَى ثَدُ ٍ توبم هفشدم،
هَظ ثِ سػبیت ّستٌذ دس غیش ایي طَست رجك ضَاث ٍ هفمفشسات ثفب
هتخلفبى ثشخَسد هی شَد.شَسهلوذی ّفوفچفٌفیفي خفَا فتفبس اففضایفش
فؼب یت ّبی هشتج ثب فشٌّگ بصی ٍ آهَص هشدم تَ طذا ٍ یوب ٍ
س بًِّب شذ.
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شٍیس خجشی . -ثِ ًما اص هشوض آهبسً ،شخ تَسم بالًِ آثبى هبُ  5555ثشای خبًَاسّبی وشَس ثِ  25دسطذ س یذُ وِ ًسجت ثفِ ّفوفیفي
ار ع دس هبُ لجاٍ 5.۳ ،احذ دسطذ افضایش ًشبى هیدّذ.هٌظَس اص ًشخ تَسم ًمطِای ،دسطذ تغییش ػذد شبخض لیوتً ،سجت ثِ هبُ هشبثفِ
بل لجا هیثبشذً .شخ تَسم ًمطِای دس آثبى هبُ  5555ثِ ػذد  9۶٦9دسطذ س یذُ ا ت؛ یؼٌی خبًَاسّبی وشَس ثِ رَس هیفبًفگفیفي 9۶.9
دسطذ ثیشتش اص آثبى  555۳ثشای خشیذ یه هدوَػِ وبالّب ٍ خذهبت یىسبى ّضیٌِ وشدُاًذً.شخ تَسم ًمطِای آثبى هبُ  5555دس همفبیسفِ
ثب هبُ لجا ٍ 9احذ دسطذ افضایش یبفتِ ا تً .شخ تَسم ًمطِای گشٍُ ػوذُ خَساویّب ،آشبهیذًی ّب ٍ دخبًیبت ثب اففضایفش ٍ 5۶٦5احفذ
دسطذی ثِ  9۶.۶دسطذ ٍ گشٍُ وبالّبی غیش خَساوی ٍ خذهبت ثب وبّش ٍ 9.5احذ دسطذی ثِ  95.۳دسطذ س یذُ ا ت.ایي دس حب فی
ا ت وِ ًشخ تَسم ًمطِای ثشای خبًَاسّبی شْشی  99٦٤دسطذ هیثبشذ وِ ًسجت ثِ هفبُ لفجفا ٍ 9٦9احفذ دسطفذ اففضایفش داشفتفِ
ا تّ .نچٌیي ایي ًشخ ثشای خبًَاسّبی سٍ تبیی  99٦5دسطذ ثَدُ وِ ًسجت ثِ هبُ لجا ٍ ۳٦5احذ دسطذ افضایش داشتِ ا ت.هفٌفظفَس اص
ًشخ تَسم هبّبًِ ،دسطذ تغییش ػذد شبخض لیوتً ،سجت ثِ هبُ لجا هیثبشذً .شخ تَسم هبّبًِ آثبى  5555ثِ  9٦2دسطفذ س فیفذُ وفِ دس
همبیسِ ثب ّویي ار ع دس هبُ لجاٍ 5.۳ ،احذ دسطذ وبّش داشتِ ا ت .تَسم هبّبًِ ثشای گشٍُّبی ػوذُ خَساویّب ،آشفبهفیفذًفی ّفب ٍ
دخبًیبت ٍ وبالّبی غیش خَساوی ٍ خذهبت ثِ تشتیت  55.9دسطذ ٍ  5.۶دسطذ ثَدُ ا ت.

ساهاًِ بارضی جدید عصر چْارضٌبِ ٍارد کطَر هیضَد

شٍیس خجشی  -وبسشٌبس بصهبى َّاشٌب ی گفتا بهبًِ ثبسشی فؼلی سٍص چفْفبسشفٌفجفِ اص
وشَس خبسج هیشَد اهب ّوبى سٍص بهبًِ ثبسشی خذیذی اص وت شوبل غشة ٍاسد وشَس شذُ
وِ هَخت اداهِ ثبس ثش ٍ ثبساى دسسٍصّبی شٌح شٌجِ ٍ خوؼِ خَاّذ شذ.وفجفشی سففیفؼفی
گفتا اهشٍصدسآرسثبیدبًْبی غشثی ٍششلیّ،وذاى اسدثیا،لضٍیي ،صًدبى ،وفشهفبًشفبُ ،ا فجفشص ٍ
تْشاى ثبس ّبی ششاوٌذُ اداهِ داسد ٍ ثِ تذسیح اص ػظش اهشٍص وبّش هی یبثذ .ثِ گفتِ سفیفؼفی
ثبس ّب دس هٌبرك خٌَثی ثب سػذ ٍ ثشق ّوشاُ ا ت.وبسشٌبس فبصهفبى ّفَاشفٌفب فی گفففتا
فشدادس َاحا خضس ثبس ثبساى سا داسین ٍ دس هٌبرك وَّستبًی دس استفبػبت ثبس ثش شیش ثیٌی هی شَد .ا تبىّبی تفْفشاى ،اسدثفیفا
صًدبى ،فشدا ثبس ثش ٍ ثبساى سا خَاّذ داشت.سفیؼی گفتا بهبًِ ثبسشی سٍص چْبسشٌجِ اص وشَس خبسج هی شَد اهب ّوبى سٍص بهفبًفِ
ثبسشی خذیذی اص وت شوبل غشة ٍاسد وشَس هی شَد وِ هَخت ثبس ثش ٍ ثبساى دس سٍصّبی شٌح شٌجِ ٍ خوؼِ خَاّذ شذ.

هٌظَم یادداضت
*مدیرمسئول -محمّد اشراقی

یوکسلیش یولالری
ایا ایستش یَوسلیشِ ال لبتب
آثبد یم دیٌدلیگِ ال تبشب
ایا ٍاسدیش یَوسلیشِ چبتیجذیش
یَخسَ لَغَى داشیي ثَتَى آتیجذیش
ایا دُ ٍاسدیش چب یشیشی دٍغشٍداى
لَسٍس اؤصٍى اگشی ایلِ اٍغشٍداى
ایا دُ ٍاسدیش دایبًیجذیش ثیش یئشدُ
ایلِ ثیا وی اٍصاًیجذیش لجیشدُ
یَوسلیشِ چبتوبق یَ َ ًئدِ دیش؟
ثیلي ایستیش دٍص یَ سی ئچِ ثیش!
ّشثیش ایلیي اؤصٍ اٍچَى یَ س ٍاس
یَ س ایچشُ اگشی اٍیشٍ لَ س ٍاس
یَوسلیشیي یَ َ اٍچَى دٍص َن گشن
ایلیي چَخَ ثبشبسیملی گَخلَ گشن
ثیلیه ایلِ آصاد یم س اٍ تَى اٍال
ایا ئَس یه ایلیي ایچشُ دٍصگَى اٍال
ثئلِ اٍ سب یَوسلیشِ یَل آچی س
اٍ وب ب ایا لبفلِ دى دا ی لبالس

ارزش سْام عدالت افسایص یافت

شٍیس خجشی  -اسص ٍالؼی ْبم ػذا ت وِ دس هبّْفبی گفزشفتفِ
تلت تبثیش سًٍذ ًضٍ ی ثَسس لشاس گشفتِ ٍ وفبّفش یفبففتفِ ثفَد ،ثفب
طؼَدی شذى حشوت شبخض وا ثَسس ،افضایش یبفت.
اسص ٍالؼی ْبم ػذا ت ثب اسص اٍ یِ ّ 952ضاس تَهبًی ،دس تفبسیفخ
 55هشدادهبُ ،ووی ثیشتش اص  5٤هیلیَى ٍ ّ 599ضاس تَهفبى ،دس تفبسیفخ
چْبسم شْشیَسهبُ ووی ثیشتش اص  59هیلیَى ٍ ّ ۳99ضاس تفَهفبى ٍ دس
تبسیخ  55شْشیَسهبُ ،ووی ثیشتش اص  5۶هیلیَى ٍ ّ 999فضاس تفَهفبى
ثَد.
دسٍالغ اسص ٍالؼی ْبم ػذا ت چِ ثب اسص اٍ یِ ّ 952ضاس تَهبًفی،
چِ ثب اسص اٍ یِ ّ 999ضاس تَهبًی ٍ چِ ثب اسص اٍ یِ یه هفیفلفیفَى
تَهبًی ،ثؼذ اص هشدادهبُ وبّشی ثَد.
ایي دسحب ی ا ت وِ ری حذٍد  59سٍص گزشتِ وِ شفبخفض ثفَسس
طؼَدی ثَد ،اسص ٍالؼی ْبم ػذا ت ًیض افضایش یبفت؛ ثِ رَسیفىفِ
اسص ٍالؼی ْبم ػذا ت ثب اسص اٍ فیفِ ّ 999فضاس تفَهفبًفی دس
چْبسشٌجِ ّفتِ گزشتِ ثیش اص  52هیلیَى ٍ ّ ٤99ضاس تَهفبى ثفَد وفِ
ًسجت ثِ دٍ ّفتِ لجا ثیش اص یه هیلیَى تَهبى افضایش یبفت.
ثش ایي ا بس اسص ٍالؼی ْبم ػذا ت ثب اسص اٍ یِ یفه هفیفلفیفَى،
ّ 952ضاس ٍ ّ 952ضاس تَهبى دس سٍص شٌجِ ،ثِ تشتیت  22هیلیَى ٍ ،559
 55هیلیَى ٍ  59 ٍ ٤۳9هیلیَى ٍ ّ ۳59ضاس تَهبى ا ت.
ا جتِ ایي هجبحث دسحب ی هطا هی شَد وِ فؼ ٍ تفب ارف ع ثفبًفَی
ْبم ػذا ت هتَل شذُ ا ت.
فشٍ

