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 چىیذُ 

فطْ ثٝ حىٓ ایٙىٝ نٛضر اؾز ضٔع ٔٗٙی قٙبذشٝ ٔی قٛز، ٚ ثط اؾبؼ ٘ٓطیٝ اضسجبٌ قٙبؾی ثٝ 

ضٚقٙی ٔكرم اؾز، وٝ ٔٗٙی ٚاثؿشٝ ثٝ ضٔعٞبیی اؾز وٝ ٔب زض اضسجبٌ ٔٗٙبیی )فٟٓ ٔٗٙی( 

آٖ ُّٔٛة ٔٛضز ٘ٓط زض ٌیط٘سٜ س ٔٙدط ثٝ سأثیط وٝ ٔی سٛا٘اؾز ٖٙهط دیبْ  ا٘شربة ٔی وٙیٓ. ضٔع

س. زض اضسجبٌ ٔٗٙبیی، ٔٗٙی چیعی لبثُ ا٘شمبَ ٘یؿز، فمٍ دیبْ اؾز وٝ ٔٙشمُ ٔیكٛز ٚ ٔٗٙی ثبق

زض دیبْ ٘یؿز زض ٌیط٘سٜ دیبْ اؾز. اظ آ٘دب وٝ ٔفْٟٛ اضسجبٌ ثیف اظ ٕٞٝ خٙجٝ ای ضا قبُٔ ٔی 

٘یع خٙجٝ  قٛز وٝ زٚ ٘مُٝ یب زٚ ٘فط چیعی ثب ٞٓ ٔكشطن زاقشٝ ثبقٙس، زض ٘شیدٝ اضسجبَبر ٔٗٙبیی

ایٗ دػٚٞف زض دی دطؾف اظ ط ثٝ ٔٗٙی ٔكشطوی زؾز یبثٙس، ِصا ای ضا قبُٔ ٔی قٛز وٝ چٙسیٗ ٘ف

ٚ اظ آ٘دب وٝ اؾز ٚخٛز اضسجبَبر ٔٗٙبیی ثطای قطٌ اقشطان ٔٗٙی ُّٔٛثیز زض ثٙبٞبی قٟطی 

ی احؿبؼ ٚ ازضان ا٘ؿبٖ ٞب اظ ٔحیٍ ٔالن ُٖٕ اقشطان ٔٗٙی لطاض ٔی ٌیطز، ثسٖٚ ٘ٓطیٝ ٞب

ضٚا٘كٙبؾی، ایٗ اَالٖبر لبثُ سحّیُ ٚ خٕٕ ثٙسی ٘یؿز. ِصا ثب ضٚـ ضٚا٘كٙبؾی ؾبذشبض شٞٙی ثٝ 

ؾٙدف ٔٗب٘ی زض اؾشفبزٜ وٙٙسٌبٖ اظ ثٙبٞبی قٟطی دطزاذشٝ ٚ ٘شیدٝ ثب ضٚـ افشطاق ٔٗٙبیی ٔٛضز 

ؿٛة ٔی ، ٚ ثب سٛخٝ ثٝ ٔبٞیز زازٜ ٞبی افشطاق ٔٗٙبیی وٝ اظ ٘ٛٔ فبنّٝ ای ٔحٌطفزثطضؾی لطاض 

آٔبضی ٔٛخٛز ٕٞب٘ٙس آظٖٔٛ ٞبی ضٌطؾیٖٛ چٙس ٔشغیطٜ ٚ ضاثُٝ ٕٞجؿشٍی ضٚـ ٞبی قٛز، اظ 

دیطؾٖٛ ٚ اؾذیطٔٗ ٔشغیطٞبی ٞٓ خٙؽ زض ؾُٛح ٔٗٙبیی ضا ٔكرم وطزٜ وٝ ثٝ نٛضر ٖبُٔ زض 

ضاثُٝ ثیٗ ؾُٛح ٔٗٙبیی ازأٝ ثب سٛخٝ ثٝ ضٚـ اضسجبَی، . زض قس ثطضؾی ٚ اضظیبثیُّٔٛثیز ٔحیُی 

. ٘شیدٝ ایٗ سحمیك وٝ ثط دبیٝ یه قس ثطضؾی قٙبؾبیی قسٜ ٚ ٚیػٌی ٞبی ٔٛيٖٛی فطْ ُّٔٛة

٘ٓطیٝ اضظقی ثٙب ٟ٘بزٜ قسٜ، ثُٛض ذبل ثطای َطاحی فطْ ُّٔٛة لبٖسٜ ای ضا ثیبٖ ٚ دیكٟٙبز وطزٜ 

ایٗ ثٝ َطاح لبٖسٜ ی ذبل اظ اضسجبٌ ا٘ؿبٖ ٔٗٙب ؾبظ ٚ ٔحیٍ ٔٗٙبزاض  اؾز. ِصا َطاحی ثط دبیٝ یه

أىبٖ ضا ٔی زٞس وٝ َطح ٞبیی ٔشٙبؾت سط ثب ذٛاؾشٝ اؾشفبزٜ وٙٙسٌبٖ اضائٝ زازٜ ٚ ٔٛخت دصیطـ 

 .ذٛاٞس قس ٚ ٖاللٝ ثیكشط آٖ ٞب اظ ثٙبٞبی قٟطی
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