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  حرف روز ▼

 ای یاراوٍ برق ي مایىرَا              

 ایي کِ است هَضَػی ای ًَتِ خاهَضی یا ّا تضسگشُا خاهَضی

 دس اًشطی ٍ تشق کوثَد. ّستٌذ آضٌا آى تا هشدم ّوِ سٍصّا

 ضیَع تِ تَخِ تا سسذ هی ًظش تِ کِ است دادُ سخ ضشایغی

 ّا، خَاتگاُ ّا، داًطگاُ هذاسع، تؼغیلی ٍ کشًٍا ٍیشٍع

. تاضذ هَاخِ کاّص تا تایست هی اًشطی هصشف... ٍ استخشّا

 است، ضذُ رکش هَضَع ایي تشای کِ دالیلی هْوتشیي اص یکی

 کَیي تیت استخشاج تشای هایٌشّا غیشهداص یا ٍ هداص فؼالیت

 . تاضذ هی

 24 تشق هصشف هؼادل تمشیثا هایٌش دستگاُ یک هصشف

 ّا دستگاُ ایي فؼالیت ایٌکِ تِ تَخِ تا. تاضذ هی خاًَادُ

 سٍی تش صیادی فطاس هصشف اٍج ساػات دس تاضذ هی هستوش

 . کٌذ هی ایداد کطَس تشق ضثکِ

 ای ّضیٌِ تشاتش 7 تا 5 حذٍد چیضی ایشاى دس تشق تَلیذ ّضیٌِ

. ضَد هی دسیافت کٌٌذگاى هصشف اص حاضش حال دس کِ است

 هدَص هصشف، هذیشیت تشای دٍلت کِ ضذ تاػث هَضَع ایي

 تشای تشق لیوت کِ کٌذ صادس ضشط ایي تا سا هایٌشّا فؼالیت

 300 حذٍد حاضش حال دس. ضَد هحاسثِ ٍالؼی لیوت تِ ّا آى

 ًیض هگاٍات 300 اص تیص ٍ هداص هایٌشّای تَسظ هگاٍات

 کاسضٌاساى تشخی. ضَد هی هصشف غیشهداص هایٌشّای تَسظ

 500 حذٍد تا سا ّا دستگاُ ایي تشای هداص غیش هصشف هیضاى

 سٌاسیَ ایي تشای ًیض ضَاّذی ٍ صًٌذ هی تخویي ًیض هگاٍات

 ٍ ّستین صهستاى اٍج دس کِ حاضش حال دس. کٌٌذ هی هغشح

 گیشی چطن افضایص گاص ٍیظُ تِ اًشطی ّای حاهل سایش هصشف

 ًماط اص تشخی دس ّا ًیشٍگاُ ًیاص هَسد سَخت است، داضتِ

 دیگش ّای سَخت تا گاص فطاس افت اص خلَگیشی تشای کطَس

ٍئیل هاًٌذ  حاضش حال دس. ضَد هی خایگضیي هاصٍت ٍ گاص

 هؼشفی لضایی هشاخغ تِ ٍ ضٌاسایی غیشهداص هایٌشّای

 هیلیَى 10 خایضُ آًْا هؼشفی تشای تشق ضشکت ٍ ضًَذ هی

 کَیي تیت لیوت افضایص ٍلیکي است کشدُ تؼییي سا تَهاًی

 است ضذُ تاػث دالس ّضاس 30 تاالی تِ دالس ّضاس 7 حذٍد اص

 ػوَم حیاتی هٌافغ تش سا خَد ضخصی هٌافغ سَدخَیاى، کِ

 افضایص کِ است ضشٍسی ًکتِ ایي رکش. دٌّذ تشخیح هشدم

 تا حتی اسص سهض ایي استخشاج کِ ضذُ تاػث کَیي تیت لیوت

 الذام دٍ فؼلی ضشایظ دس. تاضذ سَدآٍس تسیاس آصاد تشق لیوت

 :سسذ هی ًظش تِ ضشٍسی کاهال

 ضشکت ّا دستگاُ ایي تاالی تشق هصشف تِ تَخِ تا ایٌکِ -1 

 استوشاس یا ٍ هصشف هیضاى تشسسی هاًٌذ فٌی ّای سٍش اص تشق

 تِ ٍ کٌذ الذام هتخلفیي ضٌاسایی تِ ًسثت... ٍ تاال هصشف

 .ًکٌذ تسٌذُ هشدم تَسظ آًْا هؼشفی

 تشای ّن کِ تاضذ ای گًَِ تِ هدشهیي تا لضایی تشخَسد -2

 .کٌذ ایداد سا الصم تاصداسًگی ًاظشیي تشای ّن ٍ هدشم

 (کاسگش ػلی: ًَیسٌذُ) 

 

 

 

 

 

 

              گسارش روز▼

 مبُم تًافق

 کشد سفش ػشتستاى تِ فاسع خلیح ّوکاسی ضَسای ًطست یکویي ٍ چْل دس ضشکت تشای لغش اهیش
 لغش سٍاتظ تْثَد دلیل تِ تحشیي پادضاُ ًطست ایي دس. گشفت لشاس سؼَدی ٍلیؼْذ استمثال هَسد ٍ
 دالیلی چِ تٌاتش کِ ضَد هی هغشح سَالی ساتغِ ایي دس اکٌَى. ًکشد پیذا حضَس ػشتستاى تا

 است؟ دادُ ًطاى اًؼغاف خَد اص لغش تا ساتغِ تْثَد تشای ػشتستاى

 : خثشی ّای گضاسُ

 ایي. است ضذُ سشخَسدگی ًَػی دچاس آهشیکا اًتخاتات دس تشاهپ ضکست اص تؼذ ػشتستاى -1
 ّوکاسی خْت دس اهٌیتی خال یک ایداد ٍ تٌْایی احساع ًَع یک اص گشفتِ ًطات سشخَسدگی

 عشیك اص خَد تشای آهشیکا خال پشکشدى دًثال تِ اٍل گام دس ػشتستاى ٍالغ دس. آهشیکاست هذاٍم
 .است ای هٌغمِ تْذیذات تشاتش دس ػشتی ساصی اخواع یک

 عَل دس. کٌذ هٌغمِ ػثشی -ٍّاتی هحَس ٍاسد سا لغش دٍتاسُ کِ داسد لصذ الذام ایي تا ػشتستاى -2
 دٍحِ گشایص تَد،  ّوشاُ ػشتی کطَس سِ سَی اص التصادی ّای تحشین تا لغش کِ گزضتِ سال چٌذ

 تشکیِ ٍ ایشاى تِ ػشتی کطَس یک اًذاصُ اص تیص ًضدیکی ػشتستاى تشای. ضذ تیطتش آًکاسا ٍ تْشاى تِ
 .است سیاض ضشس تِ ای هٌغمِ تَاصى تضؼیف هٌضلِ تِ

 تِ. است تَدُ ضشٍط سشی یک تشاساع لغش تا ساتغِ ایداد کِ دادُ ًطاى گًَِ ایي ػشتستاى -3
 ضکایت ػذم تِ هٌَط سا لغش تا تَافك ایداد ػشتستاى کِ کشدًذ اػالم خثشی هٌاتغ هثال ػٌَاى
 ها:» گفت ٍ کشد تکزیة سا اهش ایي لغش خاسخِ ٍصیش کِ است دسحالی ایي. است کشدُ سیاض اص دٍحِ

 .«کٌذ تؼییي ضشط دیگشی تشای دٍلتی کِ ًیستین آى دًثال تِ

 :پایاًی گضاسُ

 ٍ یوي دس آى هیذاًی ّای ضکست کِ تشد هی سش تِ سیاسی ٍ اهٌیتی تشصخ یک دس اکٌَى ػشتستاى 
 هحَسی اهٌیت دٍگاًگی هثٌای تش سفتاسّایی ایداد تِ هٌدش ای، هٌغمِ هختلف سغَح دس سیاسی

 ٍ داًذ هی ای هٌغمِ تحَالت اصلی تاصًذُ سا خَد تشاهپ ضکست تا سَ یک اص ػشتستاى. است ضذُ
. داًذ هی ای هٌغمِ ّای لذست تاصًذُ سا خَد هٌغمِ غشتی کطَسّای دادى دست اص تا دیگش سَی اص

 دس کطَس، ایي تا پایذاس سٍاتظ ایداد ٍ لغش خزب کِ هیپشٍاًذ سش دس سا گضاسُ ایي ػشتستاى ّوچٌیي
 دس اهش ایي ّا سؼَدی هٌظش اص صیشا. ضَد صْیًَیستی سطین تا لغش ّوسَیی ایداد تِ هٌدش آیٌذُ

 . داد خَاّذ افضایص سا ایشاى اهٌیتی تْذیذات اهکاى صَست

 (فشّادی هحوذسضا: ًَیسٌذُ)
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                         اخبار▼

 االسد َا از عیه س آمریکاییکابً

 یٞب وٝ اس ٞجْٛ ٔٛؽه ٗیثب ا ییىبیآٔز یزٚٞبی٘ ۶٘ٛؽت ىبیدر آٔز« االعذٗ یػ» ٍبٜیٔغتمز در پب ییىبیآٔز یزٚٞبیثٝ ٘ زٖایا یٔٛؽى یّیدر عبٍِزد ع ییىبیرٚس٘بٔٝ آٔز هی

ٔٙتؾز وزد وٝ در  یؽت ثٝ ٚلت تٟزٖا ٌشارؽ ىؾٙجٝی« ٚاؽٍٙتٗ پغت» رٚس٘بٔٝ ا٘ذ. آٖ ٔٛاجٝعبَ ٞٙٛس ثب ػٛالت  هیاالعذ جبٖ عبِٓ ثٝ در ثزد٘ذ، أب ثب ٌذؽت ٗ یدر ػ زٖایا

ا٘فجبر  یٞب ٔٛج یبدآٚریثب ثٝ « آِٗ جب٘غٖٛ»عزٌزد  وزد. اس خبطزات تّخ خٛد را افؾب ییٞب ٌٛؽٝ زاٖیا یعذ ٍٞٙبْ حّٕٝ ٔٛؽىاالٗ یٔغتمز در ػ ییىبیآٔز بٖی٘ظبٔ یآٖ ثزخ

 یزٚی٘ بتیافغز ػّٕ« جب٘بتبٖ جزدٖ» عزًٞٙ دْٚ «آٚرْ. یٞب را ثٝ خبطز ٔ ٔٛؽه یٚ فذا ٙٓیث یدارْ ٚ ٞٙٛس وبثٛط ٔ طزاةٞٙٛس اض»ٌفت۶  زٖایا یاس حّٕٝ ٔٛؽى ی٘بؽ

ارتؼ  ٍزیپزعُٙ د« رٚ داٚ٘پٛرتد» در أبٖ ٔب٘ذٜ ثبؽذ. یحّٕٝ ٔٛؽى ٗیاس ا ی٘بؽ یٚ رٚا٘ یرٚح یٞب تیاس آع یتقٛر وزد وٝ وغ تٖٛا یاالعذ ٌفت، ٕ٘ٗ یدر ػ ىبیآٔز ییٞٛا

ثزخٛرد  ٗیضذ ٔ یخٛدرٚ هیوٙبر  یثبٔذاد ثٝ ٚلت ٔحّ مٝیدل یٚ ع هیٔٛؽه حذٚد عبػت  ٗیٔبجزا ٌفت، اِٚ ٗیاس ا ییٞب ٌٛؽٝ ییثب ثبسٌٛ شیاالعذ ٘ٗ یٔغتمز در ػ ىبیآٔز

 «اْ. ثٛد وٝ تبوٖٙٛ ٔؾبٞذٜ وزدٜ یتاتفبلب ٗیاس ثذتز یىی ٗیآٚرْ. ا یٔ بدیرا ثٝ  یلزٔش ٚ ٘بر٘ج یلبرچ یاثزٞب»در ادأٝ ٌفت۶  یوزد. ٚ

 بًدجٍ برای فريپاشی

ثٝ  ۰۰۱۱ثٛدجٝ  حٝیال یوٝ دِٚت ثزا یاٝ یوؾٛر، اظٟبر وزد۶ افالح ۰۰۱۱ثٛدجٝ  حٝیدرثبرٜ ال ٌٛٚ در ٌفت یاعالٔ یٔجّظ ؽٛرا یٞب ٔزوش پضٚٞؼ ظیرئ یساوب٘ زضبیػّ

 یٙیث ؼیتٛٔبٖ وغز ثٛدجٝ پ بردیّیٔ ارٞش ۳۳۳دِٚت،  ۰۰۱۱در ثٛدجٝ عبَ  ثبؽذ. ۰۰۱۱ثٛدجٝ  یثزا یٔىّٕ تٛا٘ذ یاعت ٚ ٕ٘ ارعبَ وزدٜ اعت ٘بلـ یاعالٔ یٔجّظ ؽٛرا

د ثٝ در ؾتزیوٝ ثٝ ٔجّظ آٔذ ث یا ثٛدجٝ ٙىٝیا بٖیٔجّظ ثب ث یٞب ٔزوش پضٚٞؼ ظیرئ اعت. یٚالؼ زیْٔٛٞٛ ٚ غ شی٘ ۰۰۱۱وٝ ٔٙبثغ در ٘ظز ٌزفتٝ ؽذٜ ثٛدجٝ  ؽٛد یٔ

تب در ٔزحّٝ ثؼذ افالح ؽٛد وٝ در ادأٝ ثب ٘بٔٝ  ؽذ یرد ٔ ذیثٛدجٝ ثب بتیاس آٖ ثٛد وٝ وّ یحبو ۰۰۱۱ثٛدجٝ  حٝیال ٝیاِٚ یٞب یتب ادارٜ وؾٛر، ٌفت۶ ثزرع خٛرد یٔ یفزٚپبؽ

رد ؽٛد، أب  غتیثب یٔ ۰۰۱۱وٝ ثٛدجٝ  ٓیداؽت یٔتٙٛػ یٞب ب ٌشارػٞ وزد۶ در ٔزوش پضٚٞؼ حیتقز یساوب٘ آغبس ؽذ. ،یٚ افالح ثٛدجٝ ثب ؽزٚط اػالٔ ٝرٞجز ٔؼظٓ ا٘مالة ٔٛاج

ارائٝ ٌشارػ  یثزا ییبیجٟت افالح ثٛدجٝ داؽتٝ ثبؽذ ٚ سثبٖ ٌٛ یٕٞت ػبِ ذیٌزفتٝ ؽذ تب ثٛدجٝ، افالح ؽٛد ٚ أزٚس ٔجّظ ثب ٓیافالح، تقٕ یثب افك در ٘ظز ٌزفتٝ ؽذٜ ثزا

ٔٛضٛع  ٗیثشري ثٛد، افشٚد۶ ا یوبر یجٕٟٛر ٚ وبرؽٙبعبٖ التقبد ظیاس ثٛدجٝ ثٝ ٌفتٝ ٔؼبٖٚ رئ یتٛٔب٘ ۰۳۱۱حذف ارس  ٙىٝیثٝ ا ثب اؽبرٜ یٚ ثٝ ٔزدْ داؽتٝ ثبؽذ. تافالحب

 ۰۱، ۵۴َ ثٛدجٝ عب رد یتٛٔب٘ ۰۳۱۱ارس  شاٖیٌفت۶ ٔ یٚ أٛر اعت. ٗی٘ؾذ ٚ ٔجّظ ٔقٕٓ ثٝ افالح ا ذٜیاس ٔغئٛالٖ د ٍزید یجٕٟٛر ٚ ثزخ ظیرئ زیاخ ب٘بتیاِجتٝ در ث

ثب ٚجٛد  غی٘بدرعت ثٛدٖ چزخٝ تٛس جٝیؽذ وٝ در ٘ت یدارٚ ٚ ٔٛاد رٚغٙ ،یدأ یٞب ٟ٘بدٜ ذیوٝ ػٕذٜ آٖ فزف خز بفتیدالر وبٞؼ  بردیّیٔ ۵ثٝ  ۵۵دالر ثٛد ٚ در عبَ  بردیّیٔ

 .بفتی ؼیافشا بریٕٞچٖٛ ٔزؽ ثغ یٔحقٛالت یٞب ٕتیوٝ ل ٓیؽبٞذ ثٛد یتٛٔب٘ ۰۳۱۱ارس  ـیتخق

 خًاَىد کرد قیرا تسر یراویمردم ياکسه ا درصد 22

 درثبرٜ ٚاوغٗ وزٚ٘ب۶ بٖیزا٘یا یٔزوش افىبرعٙج ی٘ظزعٙج

 دار٘ذ یزا٘یٚاوغٗ ا ذیثٝ تِٛ یبدیس ذأی ٪۲۱

 دار٘ذ  یثٝ ٚاوغٗ داخّ بدیس یّخی اػتٕبد ٪۳۱

 خٛاٞٙذ وزد كیرا تشر یزا٘ای ٚاوغٗ ٪۳۳

 ٘خٛاٞٙذ وزد كیرا تشر داخّی ٚاوغٗ ٪۳۰

 ٘ذار٘ذ یاػتٕبد چیٞ یخبرج ٞبی ٚاوغٗ ٝث ٪۰۱

 .خٛاٞٙذ وزد كیوٙذ آٖ را تشر ذییرا تب خبرجی ٚاوغٗ ثٟذاؽت ٚسرات اٌز ا٘ذ ٌفتٝ ٪۱۳

 

 بد،یس بریثغ یزیٍیزاد پدرفذ اس اف ۳۳.۰ٚجٛد   ٗیاخجبر ٔزثٛط ثٝ وزٚ٘ب ٞغتٙذ. ثب ا زیٍیپ ؾتزیثب افزاد جٛاٖ ث غٝیثبالتز در ٔمب یعٙ یٞب ٔؾبٞذٜ ؽذٜ وٝ افزاد ٌزٜٚ ٗیٕٞچٙ 

ٚاوغٗ  ذیاخجبر ٔزتجط ثٝ وزٚ٘ب ٚ تِٛ زیٍیدرفذ افال پ ۰.۲ٚ  ٓو یّیخ یزیٍیدرفذ پ ۴.۱وٓ،  یزیٍیدرفذ پ ۰۱.۵ ز،یٍیپ یدرفذ تب حذٚد ۳۳.۰ بد،یس یزیٍیدرفذ پ ۳۱.۰

 ٘جٛد٘ذ.
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 کوتاه اخبار ▼

ٍاکسي  شیٍص ◄ ّثش ًامالب دستاُس  ٌاى س ٍص لثل اص سخ ذاضت دٍ س ٚ فزا٘غٝ ثٝ  ىبیٌفتٝ ثٛد۶ ٔب اس آٔز ی٘ؾغت ٔجبس هیچٟبرؽٙجٝ ٞفتٝ ٌذؽتٝ در  یٕ٘ى/ چِ گفت؟ْت

 زیٚس .وٙٙذ یٔ یثب ٔب ٕٞىبر زثبسیوٝ اس د ییثٝ عزاؽ وؾٛرٞب ٓیٚ ثزػىظ، رفت ٓیا را ٕٔٙٛع وزدٜ ذیاس آٟ٘ب ٔٛرد تٛجٝ ٞغتٙذ، خز ذیوٝ ػذْ خز یػٙٛاٖ دٚ وؾٛر

٘ىتٝ را ػزك وٙٓ وٝ ثٙذٜ وٝ  ٗیا ذیدار٘ذ، ثب ذیتزد یدر ٚاوغٗ خبرج شاٖیػش یثزخ ٙىٝیٌفت۶ٝ ا یاس افزاد در خقٛؿ ٚاوغٗ خبرج یىیثٟذاؽت در پبعخ ثٝ عٛاَ 

ٚارد وؾٛر  یا فزآٚردٜ ٓیدٞ یٞزٌش اجبسٜ ٕ٘ ب. ٔزدیثزْٚ ٚ ثٍذارْ جبٖ ٕٞٛطٙب٘ٓ در ٔؼزك خطز لزار ٌ یٛسٌیدر ٗیچٙ زثبریاالٖ در خذٔت ؽٕب ٞغتٓ أىبٖ ٘ذارد س

 داؽتٝ ثبؽذ. یٙییپب تیفیؽٛد وٝ و

ثز  ،«یالذاْ راٞجزد»لبٖ٘ٛ  ۱ٔبدٜ  یدر راعتب یاتٕ یعبسٔبٖ ا٘زص۶ یّٔ تیأٙ ٖٛیغیوٕ یعخٍٙٛ /است يیساکتَس آب سٌگ یدس حال عشاح یساصهاى اتو ◄

ٔغّح  یٞب زٚی٘ ٗیعالح تٛعط ٔبٔٛر یزیثىبرٌ»افالح لبٖ٘ٛ  حٝیال اعت. یعبساس ٘ٛ ؼیاران پ ٗیراوتٛر ٔؾبثٝ ثب راوتٛر آة عٍٙ هی یدر حبَ طزاح یاعبط سٔب٘جٙذ

 ؽذ. ٖٛیغیوٕ تیتقٛ شی٘ «یدر ٔٛارد ضزٚر

ْادیپ شاىی: فمظ اص ایهمام ػشال ◄  یبسٞبیرفغ ٘ یٚ راعتب ٓیدر ػزاق ٞغت یا٘زص زٜیرفغ ثحزاٖ س٘ج یٚسارت ثزق ػزاق۶ ٔب در تالػ ثزا یعخٍٙٛ /نیا ٍاسدات گاص داضِت طٌ

 .ٓیا ٚاردات ٌبس داؽتٝ ؾٟٙبدیپ زاٖیخٛد فمط اس ا یٌبس

َفم ◄ َتا یشًایٍاکسي ا تیه  رعب٘ذ. بٖیثٝ پب تیرا ثب ٔٛفم یٙیثبِ ییٔزحّٝ وبرآسٔب ٗیٚ وٛثب اِٚ زاٖیٔؾتزن ا ذیثٟذاؽت۶ ٚاوغٗ تِٛ زیٔؾبٚر ٚس /یٌیتال ییدس کاسآصها ییک

ٍا ◄ ٞز  یؼٙیرا افال لجَٛ ٘ذارْ، ٌفت۶ آلب اجبسٜ « ٞب آلب اجبسٜ» ٓیٌٛ یٔؼٕٛال ٔ یزیٔٗ ثٝ تؼج ٙىٝیا بٖیثب ث ٕبیفذا ٚ ع ٗیؾیپ ظیرئ / ّا اص آلا اخاُص یضشغاه تیس

 زیٍیٞٓ پ دادْ ٚ ٔزتت ی٘بٔٝ ٔ بیوزدْ  یعؤاَ ٔ یاس رٞجز ی. ٔٗ ثبرٞب ؽذٜ ثٛد وٝ راجغ ثٝ ٔٛضٛػبت ٟٕٔذیزی٘ظز اجبسٜ ثٍ هیاس  ذیثب ذیا٘جبْ ثذٞ ذیخٛاٞ یٔ یوبر

 یاْ وٝ ثز اعبط چٟبرچٛث ٔٗ تٛ را آ٘جب ٌذؽتٝ یؼٙیٌزفتٙذ.  یداد٘ذ ٚ ٔٛضغ ٕ٘ یجٛاة ٕ٘ ؾبٖیرٚؽٗ ؽٛد؛ ا ؾتزیوبر ٔٗ ث یا پبعخ ثذٞٙذ ٚ در حٛسٜ ؾبٖیثٛدْ وٝ ا

وٝ  ی٘ىٙٓ. پظ وغب٘ بیوبر را ثىٙٓ  ٗیا ییٞز رٚس ثٍٛ ٙىٝی٘ٝ ا یٞثذ جبْوبرت را ا٘ وٙٓ،یٔ یبدآٚریٞز ٚلت السْ ثبؽذ ثٝ ؽٕب  ٙذیفزآ ٗیاْ ٚ در ا وٝ رٚس اَٚ ثٝ تٛ دادٜ

 ثپزعٙذ، حتٕب وبرؽبٖ غّط اعت. یرا اس رٞجز بتیٞغتٙذ وٝ ٞز رٚس جشئ ٗید٘جبَ ا

 

   خبر ویژه▼ 

 دیرا امتحان وکى رانیصبر ا

ز ؽت۶ٛدر عٛاحُ ٘ زاٖیا یٔٛؽى یؽٟزٞب ؼیاس ٕ٘ب یدر ٌشارؽ هیاعپٛتٙ یخجزٌشار ٌفت طجك  ذیثب ٓیعپبٜ ثزٌزد یٔٛؽى یٞب تُٛ٘ ؼیٕ٘ب یثٝ ٔبجزا ٌا

ثٝ  یبٔیپ ؼیٕب٘ ٗیؽٛ٘ذ ٚ در ٚالغ ا یٞٓ ٘بثٛد ٕ٘ یثب حّٕٝ اتٕ یؽذٜ وٝ حت ظیتبع ٗیاس سٔ یٞب اػٕبل تُٛ٘ ٗیا ی٘ظبٔ ٍّزاٖیتحّ یاظٟبر ٘ظز ثزخ

پ ث كیثبؽذ وٝ دعت اس تؾٛ یدر ٔٙطمٝ ٔ ىبیٔتحذ آٔز یوؾٛرٞب ز ٚ یثزدار٘ذ چٖٛ حت زاٖیحّٕٝ ثٝ ا یزاتزٔا غت  زاٖیثٝ ا یحّٕٝ اتٕ یٌا وٙذ ٘خٛاٞذ تٛ٘ا

ثٝ  غبْیپ ثبؽٙذ را ٘بثٛد خٛاٞذ وزد. یجزْ ٔ ٗیدر ا ىبیآٔز هیرا وٝ ؽز ییٕٞٝ وؾٛرٞب یبتیح غبتیعأت زاٖیثجزد ٚ در ٔمبثُ ا ٗیرا اس ث زاٖیا یتٛاٖ ثبسدار٘ذٌ

ٙذ ا ُیٔتحذ اعزائ یٞب ٞب ٚ ٞٓ ػزة یّیٞب ٚ اعزائ ییىبیاعت وٝ ٞٓ آٔز ٗیٚضٛع ا ٕٞٝ  آٔبدٜ وزدٜ ٚ یطیؽزا ٗیچٙ یٞبعت خٛد را ثزا عبَ زاٖیثذ٘ا

را ثٝ چبِؼ ثىؾٙذ، در آٖ فٛرت ٕٔىٗ  زاٖیفجز ا ذی٘جب پظ ا٘ذ. زدٜآٔبدٜ و شیٚاوٙؼ ٔٙبعت ثٝ آٖ را ٘ ٕ٘ٛدٜ ٚ یٙیث ؼیرا، پ ؽبٖٗیثذتز یحت ٛٞب،یعٙبر

ذ ثٛد وٝ تقٛر وٙٙذ ا ٌٛ٘ٝٗیثٝ پب ؽٛد وٝ ٕٞٝ را ثب ٞٓ ٘بثٛد وٙذ ٚ ا یاعت طٛفب٘ ثٝ خبن آٖ، ٔب٘ٙذ صاپٗ  یا دٚ ثٕت ٞغتٝ بی هیثب افبثت  یحت زاٖی٘خٛٞا

 خٛاٞذ ؽذ. ٓیدْٚ تغّ یدر جًٙ جٟب٘

 


