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  حرف روز ▼

 بذاًیذ قذر را خذهت فرصت

 هختلف ػغَح دس کـَس هذیشیتی ثذًِ سٍصّب ایي
 ّب ؿْشداسی ٍ ؿْش ؿَسای اص اػت؛ تغییش حبل دس

 سأع دس ٍ جوَْس سئیغ هؼبًٍیي ٍ ٍصسا تب گشفتِ
 سلبثت اص فبسؽ. کـَس جوَْس سئیغ ّب، آى ّوِ

 گشٍُ یب جشیبى کذام ایٌکِ ٍ ػیبػی جشیبًبت
 ایي دس ًکبتی اػت، ؿذُ پیشٍص ّب سلبثت دس ػیبػی

 :اػت تأهل لبثل ٍ هْن تحَالت، ٍ تغییش

 اص ایشاى، جبهؼِ دس لذست آهیض هؼبلوت اًتمبل -1
 کـَس اجشایی همبم ثبالتشیي تب ػغح تشیي پبییي
 ٍ ایشاى هشدم ثبالی ػیبػی فشٌّگ اص حبکی

 دس ایشاى جبهؼِ. اػت جبهؼِ دس آى ثَدى ًْبدیٌِ
 پْلَی، سطین تغییش اص ثؼذ کَتبّی ثؼیبس هذت

 اصآًجبکِ ٍ ًْبد ثٌب سا خَد ػیبػی جذیذ فشٌّگ
 ثب ثَد، هشدم اػالهی ٍ دیٌی فشٌّگ ثب هٌغجك
 ّبی هبُ ٍ سٍصّب دس. گشفت لشاس هَسدپزیشؽ ػشػت

 ؿْشداساى کل، هذیشاى ٍ هؼبًٍیي اص ثؼیبسی آتی،
 تغییش...  ٍ فشهبًذاسّب ثضسگ، ٍ کَچک ؿْشّبی

 ثب ّوشاُ تحَل ٍ تغییش ایي ًفغ کِ کٌٌذ هی
 کـَس هذیشیتی ثذًِ ثِ تبصُ اًشطی ٍسٍد ٍ جَؿؾ

 فشكتی هؼئَلیت اػالهی، فشٌّگ دس -2. اػت
 خذا، خلك ثِ خذهت ٍ اػت خلك ثِ خذهت ثشای
 اػت اهبًتی هؼئَلیت. ّبػت ػجبدت ثشتشیي اص یکی
 کِ فشدی ّش. ّؼتٌذ هشدم آى اكلی كبحجبى کِ
 خَد لحظِ ّش ثبیذ گیشد هی لشاس هؼئَلیتی یک دس
 ٍ ثذاًذ پبػخگَ هشدم ٍ هتؼبل خذاًٍذ همبثل دس سا

 یب ٍ ًذاسد سا هؼئَلیتی اًجبم تَاى کِ ثذاًذ اگش
 هؼئَلیت ایي پزیشؽ حك اػت، همذم اٍ ثش دیگشی

 الذاهی چٌیي اص سٍایبت ثشخی دس حتی ٍ ًذاسد سا
 توبم لغؼبً -3. اػت ؿذُ یبد خیبًت ػٌَاى ثِ

 اًتلبة یب اًتخبة هؼئَلیت ثشای کِ افشادی
 ثشسػی. ّؼتٌذ ضؼف ٍ لَت ًمبط داسای ؿًَذ، هی

 ٍ ػیبػی فؼبلیي تالؽ ٍ ضؼف ٍ لَت ًمبط
 کبهالً ّب اًتلبة سًٍذ ثش تأحیشگزاسی ثشای اجتوبػی

 ًَع ایي ایٌکِ اّویت حبئض ًکتِ. اػت عجیؼی
 اػت، گیشی تلوین اص لجل ثِ هؼغَف ّب فؼبلیت
 گشفت، ػْذُ ثش سا هؼئَلیت ثبس فشدی کِ صهبًی
 سا کـَس ّبی یتظشف ٍ کٌٌذ حوبیت اٍ اص ثبیذ ّوِ
 .کٌٌذ ثؼیج هشدم ثِ کوک ٍ ٍی هَفمیت ثشای

 تغییش اص دٍسُ ایي تفبٍت تشیي ثضسگ: ساّجشدی ًکتِ
 ثِ اػتوبد کِ اػت ایي کـَس هذیشیتی ّبی الیِ

 ؿذُ داس خذؿِ گزؿتِ اص ثیؾ ًظبم ٍ هؼئَلیي
 ثب کِ سٍد هی اًتظبس ػیضدّن دٍلت اص ٍ اػت

 ثب ّوشاُ جْبدی، سٍحیِ ٍ اًمالثی ػولکشد
 سا اػتوبد ایي هتؼْذ، ٍ هتخلق هذیشاى ثکبسگیشی

...  ٍ کل هذیشاى ٍصسا، دٍلت، هؼبًٍیي. کٌذ تمَیت
 ٍ ثبؿٌذ داؿتِ سا سٍحیِ ٍ ٍیظگی ایي ثبیذ ًیض

 ٍ اػت خذهت ثشای فشكتی هؼئَلیت کِ ثذاًٌذ
 (کبسگش ػلی: ًَیؼٌذُ. )ثذاًٌذ سا آى لذس ثبیذ
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 !تاکتیک تغییر

 دس عبلجبى تلشفبت. اػت ؿذُ جذیذی اثؼبد ٍاسد دیگش ثبس افغبًؼتبى تحَالت سًٍذ
 صسًج عبلجبى هیذاًی، تحَل تشیي تبصُ دس. داسد اداهِ افغبًؼتبى غشثی ٍ ؿوبلی هٌبعك

 کِ اػت دٍحِ تَافك ثشخالف تلشف ایي. دسآٍسد خَد تلشف ثِ سا ًیوشٍص اػتبى هشکض
 هشکض 15 ثِ ًضدیک چیضی اکٌَى. ًکٌذ تلشف سا اػتبًی هشاکض ثَد دادُ لَل عبلجبى
 تغییش ٍ کًٌَی تحَالت خلَف دس. اػت عبلجبى هحبكشُ تحت افغبًؼتبى اص اػتبًی

 :اػت تأهل لبثل ًکتِ چٌذ رکش اػتبًی هشاکض تلشف دس عبلجبى تبکتیک

 دٍلت لجؼتیکی ٍ التلبدی ّبی ؿشیبى لغغ ساّجشد ساػتبی دس عبلجبى -1
 لجل ٍ ایشاى ثب هشص دس صسًج ؿْش تلشف. اػت کشدُ جذیذ تلشفبت ثِ الذام افغبًؼتبى،

 ًـبى تبجیکؼتبى ثب هشص ّن ٍ افغبًؼتبى ؿوبل دس ؿیشخبى ٍ للؼِ اػالم گزسگبُ آى اص
 آى ثیـتش ّشچِ تضؼیف جْت افغبًؼتبى استؾ ٍ دٍلت داؿتي ًگِ حلبس دس ساّجشد اص

 . اػت ثیـتش پزیشی ضشثِ ثشای

. اػت کشدُ الذام اػتبًی هشاکض تلشف ثِ ػولیبتی، تبکتیک تغییش یک دس عبلجبى -2
 ثؼذی تلشفبت ثشای هٌؼجن سیضی ثشًبهِ یک گشٍُ ایي کِ دّذ هی ًـبى ػول ایي
 اهبست یب دٍلت تـکیل ػوت ثِ عبلجبى حشکت هؼٌبی ثِ اػتبًی تلشفبت ایي. داسد

 ًخَاّذ اػالهی اهبست تـکیل دًجبل ثِ فؼلی همغغ دس عبلجبى الجتِ. اػت اػالهی
 ٍ ایشاى ّوچَى ای هٌغمِ ثبصیگشاى ػبیش ٍاکٌؾ هَججبت هَضَع ایي عشح صیشا سفت،

 دساصهذت دس اهب ؿذ؛ خَاّذ افغبًؼتبى داخل هزّجی -لَهی احضاة حتی ٍ سٍػیِ
 سا اػالهی اهبست تـکیل ایذُ ثبیذ ثشٍد، اػتبًی هشاکض تلشف ػوت ثِ عبلجبى چٌبًچِ

 ایجبد ثشای ای همذهِ ػشصهیٌی ػیغشُ ثؼظ چشاکِ ؿذ؛ هتلَس گشٍُ ایي ثشای ًیض
 .ؿَد هی تحلیل عبلجبى ػَی اص اػالهی اهبست

 هٌبعك سٍی ثش اؽ ػولیبتی توشکض کِ گزؿتِ هبُ چٌذ تحَالت ثشخالف عبلجبى -3
. اػت دادُ گؼتشؽ ًیض ّب ججِْ ػبیش دس سا خَد ػولیبتی گؼتشُ اکٌَى ثَد، ؿوبلی

 :داسد ٍالؼیت دٍ اص ًـبى سًٍذ ایي

 ثب همبثلِ تَاى استؾ کِ داًذ هی ٍ ثشدُ پی افغبًؼتبى استؾ ضؼف ثِ عبلجبى( الف 
 جذیذ تلشفبت دًجبل ثِ هوکي ػشحذ تب هٌظَس ّویي ثِ ٍ ًذاسد سا آى ّبی ػولیبت

 .اػت

 ٍ کٌذ هی هختل سا افغبًؼتبى استؾ ػولیبتی توشکض جذیذ، ّبی ججِْ گـَدى( ة 
 .کشد خَاّذ ثیـتش سا استؾ پزیشی ضشثِ هشاتت ثِ اهش ّویي

 (فشّبدی هحوذسضب: ًَیؼٌذُ) 
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   اخبار▼

 !برگردد برجام فعلی هتي بِ خَاّذ ًوی آهریکا

 تالش ظوي دٍلت در: »گَیذ هی غزة ثب رئیسی دٍلت تؼبهل ًَع خصَظ در الولل ثیي هسبئل کبرضٌبس ٍ داًطگبُ استبد «ایشدی فؤاد»
 رٍحبًی. ثگیزین ػجزت ًیش رٍحبًی دٍلت اس ثبیذ ضَد، هی اًجبم هسئلِ ایي رسیذى ثوز ثِ ثزای کِ کبرّبیی اس استمجبل ٍ ّب تحزین لغَ ثزای

 گذضتِ در ثلکِ رٍحبًی، دٍلت در تٌْب ًِ ػول در غزة ثب هب هطکل حل. کزد تؼزیف «غزة ثب ایزاى هطکل حل» را خبرجی سیبست اٍلَیت
 غزة ثب هزیش ٍ دار کج ثبیذ. است ضذُ سهبى طَل در ّب تحزین رًٍذ افشایص ثبػث ٍ کزدُ هؼطل جْت ثی را کطَر تٌْب ٍ ًذادُ جَاة ّن

 ثِ خَاٌّذ ًوی ّب آهزیکبیی» کِ است هؼتمذ ٍی. «گزفت پی خبرجِ سیبست دستگبُ در هَاسی طَر ثِ را دیگزی ّبی فؼبلیت ٍ رفت جلَ
 یؼٌی تز طَالًی خَاّین؛ هی تز لَی ٍ تز طَالًی تَافك یک هب گَیٌذ هی کٌٌذ هی صحجت ثزجبم درثبرُ کِ ثبر ّز. ثزگزدًذ ثزجبم فؼلی هتي
 ّن تز لَی ٍ ثزسذ سبل 01 ٍ سبل 01 ثِ ثبیذ ضَد، هی توبم سبل 01 یب سبل 01 یب سبل ّطت اس ثؼذ کِ ثزجبهی ّبی هحذٍدیت سهبًی ثبسُ

 ّب آهزیکبیی. کٌٌذ دخبلت ایزاى هَضکی سیبست ٍ ایزاى دفبػی سیبست در ایزاى، ای هٌطمِ ّبی سیبست در یؼٌی تز لَی. ثطَد
. ثگیزًذ تؼْذ ایزاى اس ٍ کٌذ هذاکزُ ٍ ثیبیذ ّن دیگز ّبی حَسُ در ایزاى کِ کٌٌذ اظبفِ را ای جولِ یک ٍیي هذاکزات هتي در خَاستٌذ هی

 ثبر ّز کِ داضتِ ایزاى را تجزثِ ایي. ثزگزداًذًذ هذاکزات در لجل حبلت ثِ را ٍظؼیت دٍثبرُ ّب آهزیکبیی ًطذ، هحمك هسئلِ ایي چَى
 کِ ًذارین ضَاّذی هب. است خَاستِ جذیذ اهتیبس دٍثبرُ ثؼذ ٍ دادُ هب تحَیل ّیچ تمزیجبً اهتیبس، دریبفت همبثل در همبثل طزف دادُ اهتیبس

 .«دارد اداهِ سجک ّوبى کِ دارین ضَاّذی ثلکِ ضَد، هی ػَض ّب آهزیکبیی سیبست سجک ایي

 !شَد؟ هی جٌگ آیا

 ػلیِ الوللی ثیي فطبرّبی ایجبد در غزة رفتبر تحلیل در آسیب غزة هسبئل کبرضٌبس ثیگذلی، ػلی لَل اس یشد آفتبة طلت اصالح رٍسًبهِ
 ٍ ّب آهزیکبیی ّب، اًگلیسی الذاهبت ًْبیت ثبضیذ هطوئي: »ًَضت ػوبى، دریبی در صْیًَیستی کطتی سبًحِ هبجزای در کطَرهبى
. ًذاد ًطبى ًطیٌبى لٌذى جَسبسی ثِ خَضی رٍی چٌذاى ًیش هلل سبسهبى حتی کِ دیذین چَى است ثیبًیِ چٌذ يّوی حذ در ّب اسزائیلی

 ضذ خَاّذ گستزدُ ثسیبر جٌگ ایي چَى سد، ًخَاٌّذ ػیبر توبم جٌگ ثِ دست اسزائیل ٍ آهزیکب کِ است ثزدُ پی لعیِ ایي ثِ هب دٍلت
 ایٌکِ. کٌٌذ رّب خبٍرهیبًِ هسبئل اس را خَدضبى هٌذًذ ػاللِ ثسیبر ّب آهزیکبیی کِ حبلیدر ریخت خَاّذ ّن ثِ را خبٍرهیبًِ ٍظؼیت ٍ

 سهبى در دّذ رخ جٌگی ثَد لزار اگز. است ثَدُ دلیل ّویي ثِ ًطذ رٍ رٍثِ استمجبل ثب خیلی ٍ ضذ ثزدُ اهٌیت ضَرای ثِ کطتی هسئلِ
 لذا. ثَد هٌطمِ در اٍ طلجی جٌگ حس ًتبًیبَّ گذاضتي کٌبر دالیل اس یکی .افتبد هی اتفبق داضت، ٍجَد ّب خصَهت ضذیذتزیي کِ تزاهپ

 خَاّذ دست اس ّب غزثی اس سیبدی ثسیبر ّبی سزهبیِ دّذ رخ جٌگی اگز چزاکِ. ضَد فزاّن خبٍرهیبًِ در جٌگ سهیٌِ ثَد هتصَر تَاى ًوی
 .«رفت

 !قْرهاًی ٍرزش برای چسب دل چٌذاى ًِ جایگاّی

 چیي، اس ثؼذ آسیب چْبرهی جبیگبُ ٍ جْبى ۲۲ جبیگبُ در ثزًش ۲ ٍ ًمزُ ۲ طال، 0 کست ثب ایزاى کبرٍاى ٍ رسیذ پبیبى ثِ الوپیک هسبثمبت
 حبل ثبایي. کزد خَد آى اس را آسیب غزة هٌطمِ ٍ هسلوبى کطَرّبی هیبى در اٍلی رکَرد ّوچٌیي ایزاى. گزفت لزار جٌَثی کزُ ٍ صاپي

 ثبالتزی رتجِ ّب هذال جذٍل در ٍ ثَدُ ثیطتز الوپیک ّبی رلبثت در ایزاًی ًوبیٌذگبى تؼذاد کطَر، ّبی ظزفیت ثِ تَجِ ثب رٍد هی اًتظبر
 هذال ثِ یبثی دست اس ایزاى دست ّوچٌبى ٍ است کطتی رضتِ ثِ هزثَغ کطَرهبى ضذُ دریبفت هذال ّفت اس هذال چْبر. ثبضین داضتِ

 راّجزد تزیي هْن لطؼبً. ًذارد هٌبسجی سیزسبخت ٌَّس ٍرسضی ّبی رضتِ اس خیلی در ایزاى.  است خبلی ٍرسضی ّبی رضتِ اس ثسیبری در
 خَد تالش ٍ پطتکبر ثز ػالٍُ جْبًی، ّبی رلبثت در ػٌَاى کست ٍ ٍرسضی ثشرگ رٍیذادّبی ثِ تین یک یب ٍرسضکبر یک رسیذى ثزای

 ایفبی فزد یک تٌْب هسیز ایي در کِ است ٍرسضی رضتِ آى در هٌبست ّبی سیزسبخت ٍ صحیح هذیزیت دراسهذت، ثزًبهِ داضتي ٍرسضکبر،
 هْوی ثسیبر هَظَع هختلف ّبی رضتِ در ٍرسضی استؼذادّبی کطف. است تأثیزگذار سهیٌِ ایي در هْوی فبکتَرّبی ٍ کٌذ ًوی ًمص
 طی را هسیز ایي تٌْبیی ثِ کطَر ٍرسضی لْزهبًبى اس خیلی هتأسفبًِ. است ٍرسضی ًْبدّبی ٍ ّب سبسهبى ػْذُ ثز ٍظیفِ ایي کِ است
 .ثبضذ گذاضتِ ٍلت ًَجَاًی ٍ کَدکی سٌیي اس ّب آى استؼذاد کطف ثزای سبسهبى ایٌکِ ًِ اًذ، کزدُ
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ٍاکؼیٌبػیَى ػوَهی »جوَْس پغ اص دسیبفت اٍلیي دص ٍاکؼي ایشاًی کشًٍب گفت:  سئیغ /حفظ جبى هزدم، اٍلَیت دستگبُ اجزایی کطَر ◄

سئیؼی «. عَس کبهل سػبیت کٌٌذ ّب سا ثِ کٌٌذُ اػت؛ هشدم دػتَسالؼول ّبی دٍلت اػت. ٍضؼیت ؿیَع کشًٍب ًگشاى ًبپزیش ٍ اص اٍلَیت ضشٍستی اجتٌبة

حفظ جبىِ هشدم، اٍلَیت اٍل اػت. هتَلیبى »فلل ػشهب داد ٍ دس آػتبًِ هبُ هحشم تأکیذ کشد، ّوچٌیي دیشٍص خجش اص ٍاکؼیٌبػیَى ػوَهی تب ؿشٍع 

ّبی هحشم ثپشداصین ٍ ّن  ّبی ػضاداسی ًْبیت ّوکبسی ٍ ّوشاّی سا داؿتِ ثبؿٌذ تب ثتَاًین ّن ثِ ػضاداسی ّب ٍ اهبکي غیشهؼمف، ثب ّیئت ٍسصؿگبُ

 .«نعَس کبهل سػبیت کٌی اكَل ثْذاؿتی سا ثِ 

كْیًَیؼتی، اًگلیغ ٍ آهشیکب ػلیِ  اػبع سطین هؼئَل ػیبػت خبسجی اتحبدیِ اسٍپب اتْبهبت ثی« ثَسل» /سًی اتحبدیِ ارٍپب ػلیِ ایزاى اتْبم ◄

یت سا اتحبدیِ اسٍپب حولِ غیشلبًًَی ػلیِ کـتی هشػش اػتش»ایشاى دسثبسُ حولِ ثِ یک کـتی كْیًَیؼتی دس دسیبی ػوبى سا تکشاس کشد ٍ گفت: 

ای دس تمَیت  خَاّین ًمؾ ػبصًذُ ّبی هشتجظ دس هٌغمِ هی کٌذ. اص ّوِ عشف ٍضَح ثِ ایشاى اؿبسُ هی کٌذ. ّوِ ؿَاّذ هَجَد ثِ ؿذت هحکَم هی ثِ

 .ادّبی هٌبػت ٍ هؤحش اداهِ خَاّذ د حل ٍگَّب ٍ ساُ ّبی دیپلوبتیک ثشای پیـجشد گفت حجبت ٍ كلح ایفب کٌٌذ. اتحبدیِ اسٍپب ثِ تالؽ

تضسیك ٍاکؼي کشًٍب ثِ هیضاى الصم »ؿْشداس هٌتخت تْشاى گفت: « صاکبًی» /اس هزدهی کزدى ٍاکسیٌبسیَى تب رفغ تجؼیط سیست ضْزی ◄

هٌغمِ  5دسكذ اص اهکبًبت ٍسصؿی هب دس  4۴کٌٌذ ٍ هب ثبیذ ثب یک هذل هـبسکت هشدهی پیؾ ثشٍین. ًضدیک ثِ  ًیؼت ٍ ثشخی ثِ ؿکل اداسی کبس هی

ّبی  افتبدگی تبسیخی دس ایي ػشكِ لشاس داسًذ. کبلجذ ؿْش صیجٌذُ ؿْش هب ًیؼت ٍ تفبٍت هٌغمِ هب هحشٍم ٍ دس یک ػمت 15ؿذُ اػت ٍ ػوالً  خالكِ

 .«ٍجِ ػبصگبسی ثب اّذاف اًمالة ًذاسد ّیچ جذی ثیي ؿوبل ٍ جٌَة ٍجَد داسد ٍ ایي ثِ

« ػجذاهلل ثي احوذ آل خلیفِ»الومذع تفبّوی سا ثب  سئیغ هشکض اهَس ػوَهی ثیت /ّب ٍ ثحزیي ثزای همبثلِ ثب ایزاى ّوکبری صْیًَیست ◄

« ّب جٌگ ایذُ»الولل ثحشیي اهضب کشد. دٍ عشف تأکیذ کشدًذ کِ ّوکبسی تحمیمبتی ثِ اػشائیل ٍ ثحشیي دس همبثلِ ثب ایشاى دس صهیٌِ  هؼبٍى سٍاثظ ثیي

 .کوک خَاّذ کشد

ّبی کـَس ثب  اکٌَى ثشخی اص ًیشٍگبُ»گَیذ:  هذیشُ ػٌذیکبی كٌؼت ثشق هی سئیغ ّیئت ًبیت« لشیپیبم ثب» /هطکل صٌؼت ثزق چیست؟ ◄

کٌٌذ. كٌؼت ثشق کـَس دچبس فشػَدگی ؿذیذ ؿجکِ دس ثخؾ تَصیغ ٍ اًتمبل اػت. سؿذ هلشف ثشق دس ثؼیبسی اص  دسكذ فؼبلیت هی 2۴ساًذهبى صیش 

ّضاس هگبٍات ظشفیت جذیذ ًیشٍگبّی ایجبد  5عَس هتَػظ ثبیذ ػبالًِ  دسكذ اػت. ثِ ۷تب  5یشاى ثیي کـَسّب کوتش اص یک دسكذ ثَدُ دس حبلی کِ دس ا

ّب ّن جض  هگبٍات یؼٌی کوتش اص ًلف همذاس ثشًبهِ ٍاسد هذاس ؿذ. دٍلت سٍحبًی پَل تَلیذکٌٌذگبى ثشق سا ًذاد، آى 22۴۴کِ ػبالًِ  ؿَد، دسحبلی

 .«!ای ًذاؿتٌذ تؼذیل ًیشٍ چبسُ

 
   خبر ویژه▼ 

 هعاٍى اٍل رئیسی کیست؟

ّب هٌتـش ؿذ. هحوذ هخجش ثب حکن سّجش اًمالة دس دٍ دِّ اخیش سیبػت ػتبد اجشایی  جوَْس دس سػبًِ دیشٍص حکن اًتلبة هحوذ هخجش ثِ هؼبٍى اٍلی سئیغ

ّبی اخیش ٍ ایبم ؿیَع کشًٍب هَسدتَجِ هشدم ٍ الـبس هختلف کـَس لشاس  خلَف دس ػبل اؿت ٍ دػتبٍسدّبی دٍسُ هذیشیت ٍی ثِفشهبى اهبم سا ثش ػْذُ د

دّی ّوِ  ثٌیبى ثشکت ٍ جْت اًذاصی ثٌیبد ثشکت، ثٌیبد احؼبى، هَػؼِ داًؾ اص الذاهبت تأحیشگزاس هخجش دس ػتبد اجشایی فشهبى اهبم، تأػیغ ٍ ساُ گشفت.

دس ایي هٌبعك ٍ ٍسٍد ثِ هجبحج « صدایی پیـشفت ٍ هحشٍهیت»گزاسی صیشثٌبیی ثشای  ّبی ػتبد ثِ هٌبعك هحشٍم ٍ سٍػتبیی ٍ ػشهبیِ گزاسی ٍ ػشهبیِ هٌبثغ

اى ثِ تَ سػبًی كبدلبًِ ثِ هشدم، اص دػتبٍسدّبی گؼتشدُ دٍسُ هذیشیتی دکتش هحوذ هخجش هی اػتشاتظیک ٍ حیبتی کـَس ثَدُ اػت. دس ػشكِ خذهت

ّضاس  45هؼجذ ٍ هشکض فشٌّگی، هـبسکت دس ػبخت  1۷۴۴هذسػِ،  21۴۴هیلیَى ؿغل دس هٌبعك هحشٍم ٍ سٍػتبیی، احذاث  هَاسدی ّوچَى، ایجبد یک

عك هیلیَى ثؼتِ هؼیـتی ٍ ثْذاؿتی ثِ هٌب 12دسهبًی دس هٌبعك هحشٍم، اّذای  -هشکض ثْذاؿتی 25۴ثیوبسػتبى ٍ  12ٍاحذ هؼکي هحشٍهیي، ػبخت 

تختخَاة ٍ ... اؿبسُ کشد. هذیشیت هحوذ هخجش دس  11۴هتشهشثغ ثب ظشفیت  3۴۴۴تشیي ثیوبسػتبى ػیبس کـَس ثِ ٍػؼت  هحشٍم دس ایبم کشًٍب، ػبخت ثضسگ

غ هشدم ٍ ّوکبسی ثب ّبی ػیبػی ٍ كشفبً دس ساػتبی هٌبف داسی اص گشٍُ گشا، چبثک ٍ فبسؽ اص ّشگًَِ جبًت ّب هذیشیتی هشدهی، جْبدی، تحَل عی ایي ػبل

 .گبًِ ثَدُ اػت لَای ػِ

 


