وبسٚاٟ٘ب  ٚلیٕت ٌزاسی ٟ٘ ٚبیتب ثٟش ٜثشداسی اص ٔسىٗ دس قَٛ

ٔذیش ٔدٕٛػٝ

ٔذت حؿٛس صائشاٖ اص ٔسبئُ اسبسی ٔٛسد تٛخ ٝسبصٔبٖ ٔی
سبصٔبٖ حح  ٚصیبست ثشای اداس ٜأٛس صائشیٗ حح اص د ٚسشی

ثبضذٞ .تّٟبی ٔٛخٛد دسػشثستبٖ حتی ٞتّٟبی ٔطٟٛس  ٚص٘دیش ٜای

ٔذیشاٖ استفبدٔ ٜی ٕ٘بیذ

ثب استب٘ذاسدٞبی ثیٗ إِّّی ٞتّی ٔكبثمت ٘ذاس٘ذ  ٚثش اسبس

اِف ٔ :ذیشاٖ ٔدٕٛػٝ

ضٟذای احذ

ةٔ :ذیشاٖ وبسٚاٖ

ضشایف صیبستی ٌش ٜٚثٙذی ٔی ض٘ٛذ .أتیبص دٞی  ٚقجم ٝثٙذی

ٔذیش ٔدٕٛػ ٝث ٝوسب٘ی ٌفتٔ ٝی ضٛد ؤ ٝسئِٛیت ٞتُ سادس ٔىٝ

ٞتّٟبی ٔٛسد اخبس ٜایشا٘یبٖ ثش اسبس  20ػبُٔ ا٘دبْ ٔی ٌیشد.

یب ٔذی ٝٙثش ػٟذ ٜداس٘ذ  ٚساثف سبصٔبٖ حح ٔ ٚبِه ػشثی ٞتُ

تفبٚت ٘شخ ٞتّٟبی اخبس ٜضذ ٜدس ػشثستبٖ ٕٟٔتشیٗ ػبُٔ ایدبد

ٔی ثبضذ .سبصٔبٖ حح ثش اسبس تفبٙٞبٔ ٚ ٝلشاسداد ٔذت استفبدٚ ٜ

اختالف لیٕت وبسٚاٟ٘بی حح ٔی ثبضذ .پس اص تؼییٗ ٌش ٜٚلیٕتی

أىب٘بت  ٚضشایف ٞتّٟب سا تؼییٗ ٕ٘ٛدٔ ٚ ٜذیش ٔدٕٛػٔ ٝسئَٛ

ٞتّٟبی ٔٛسد اخبس،ٜوبسٚاٟ٘بی استبٟ٘ب ثب لشػ ٝوطی اص ٞتُ خٛد ثب

اخشای دلیك  ٚغحیح ٔفبدلشاسداد فی ٔبثیٗ سبصٔبٖ حح  ٚصیبست

٘طشی٘ ٝسیٓ ٚحی (ضٕبسٞ ٜفت)

ٔ ٚبِه ػشثی ٞتُ ٔی ثبضذٔ .ذیش ٔدٕٛػ ٝثب ٕٞبٍٙٞی ٚاحذ
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ٔسىٗ ستبدٞبی حح ٔىٔ ٚ ٝذیٛ٘ ٝٙالع ٔ ٚطىالت ٔٛخٛد ٞتّٟب

استبٖ لضٚیٗ
ٔب ثیٗ ثیتی ٙٔ ٚجشی سَٚؾَةٌ ِٔٗ سِیَبؼِ اِدََّٙةِ
پیبٔجش ظ

سا ثشقشف ٕ٘ٛد ٚ ٜثب ٕٞىبسی ٔذیشاٖ  ٚػٛأُ وبسٚاٟ٘ب وّیٝ

خجش ٔی ض٘ٛذ .ظشفیت اتبلٟب دسٔٛسٓ حح  9تب ٘ 5فشٔ ٜیجبضذ وٝ
 ٓٞاتبلی ٞب ثش اسبس ا٘تخبة خٛد صائشیٗ ا٘دبْ ٔی ضٛد .ؾٕٗ
ایٙى ٝثشای ٞش صائش دسٔى ٝحذٚد ٔ9تش ٔشثغ ٚدس ٔذی ٝٙحذٚد

ٔسبئُ ٔشتجف ث ٝصائشیٗ سا فشا ٚ ٓٞخذٔبت دٞی خٛاٙٞذ داضت.

ٔ 9/5تش ٔشثغ فؿب اختػبظ یبفت ٝاست و ٝاِجت ٝدس ٔحبسجبت وُ

ٕٞچٙیٗ ٔذیشاٖ وبسٚاٟ٘ب دخبِتی دس ٔسبئُ اخشایی  ٚػٛأُ

فؿبی قجمبت سا دس ٘ظش ٔی ٌیش٘ذ ٘ ٝفمف یه اتبق .اص ٞتّٟب دس

ثٔٛی ٞتُ ٘ذاضت ٝثّىٕٞ ٝىبس ٔذیش ٔدٕٛػٞ ٝستٙذ ٚدس ٔٛاسدی

ٔٛسٓ حح ثب حذاوثش ظشفیت ثٟش ٜثشداسی ٔی ضٛدِ،زا ظشفیت

.

آسب٘سٛسٞب  ٚتبسیسبت ٔتٙبست ثب تؼذاد حدبج ٕ٘ی ثبضذ ٚدس

وٝ

ایطبٖ

ٔػّحت

ثذا٘ٙذ

وٕه

خٛاٙٞذ

وشد

ثش٘بٔ ٝسیضی أٛس ٔ ٚسبئُ اخشایی ٞشوبسٚاٖ ٘یض ثش ػٟذٔ ٜذیش
ٕٞبٖ وبسٚاٖ ثٛدٔ ٚ ٜذیش ٔدٕٛػٕٞ ٝب ًٙٞوٙٙذٔ ٜی ثبضٙذ ٚدس
ٔٛاسدی و ٝصائشیٗ ٔطىُ داضت ٝثبضٙذ ثبیستی اص قشیك ٔذیش
وبسٚاٖ خٛد پیٍیش ٔسبئُ ٔ ٚطىالت احتٕبِی خٛد ثبضٙذ.

ثشخی سبػبت ٔثُ صٔبٖ غزا ٕ٘ ٚبص ثبػث صحٕت  ٚتشافیه خٛاٞذ
ثٛدٍٙٞ .بْ ٘ظبفت اتبق  ٚتؼٛیؽ ّٔحف ٚ ٝتٛصیغ ٘یبصٔٙذی ٞبی
صائش دس اتبق تٛسف ػٛأُ ثٔٛی ٞتُ الصْ است حدبج اص ٚسبیُ
خٛد ٔشالجت ٕ٘بیٙذ .البٔت یه ٔب ٝٞثب  ٓٞوبسٚا٘ی ٞب ثب سالئك ٚ

تمسیٓ ثٙذی اتبلٟب
اسىبٖ حدبج ٘مص اسبسی دس تبٔیٗ آسبیص آ٘بٖ ایفب ٔی وٙذ ٚ
أىبٖ ثٟشٙٔ ٜذی ثیطتش اص ٔؼٛٙیت سفش سا فشأ ٓٞی آٚسد .حدبج
چبدسٞبی ٔٙی

ایشا٘ی ٔؼٕٛال ٞفت سٚص دس ٔذی ٚ ٝٙثبِغ ثش سٞ ٝفت ٝدس ٔى ٝثسش
ٔی ثش٘ذ.ویفیت ٞتّٟب ٙٔ ٚكم ٝثٙذی آٟ٘ب  ٚتمسیٓ فؿبٞب ثیٗ

رائمٞ ٝبی ٔختّف ٘یبصٔٙذ غجش  ٚتحُٕ  ٚسؼ ٝغذس ثبال
ٔیجبضذٕٞ.چٙیٗ سػبیت ثٟذاضت فشدی  ٚخٕؼی ٔٚحیف  ٚثٟذاضت
تغزی ٝثسیبس ٔ ٚ ٟٓحیبتی استِٛ .اصْ  ٚأىب٘بت ٞتُ أب٘ت است
 ٚثبیذ اص آٟ٘ب ٔشالجت ضٛد.

ػشفبتٔ -طؼشٙٔ -ی

ثٙذی افشاد وٓ تٛاٖ دسچبدسٞب استشاحت ٔی ٕ٘بیٙذ  ٚخبٕٟ٘بی

پس اص آٖ ث ٝقشف چبدسٞبی ٔٙی ثبصٌطتٙٔ ٚ ٝتظش سسیذٖ خجرش

ضی ٜٛص٘ذٌی دس چبدسٞبی ػشفبت ٙٔ ٚی

آٔبد ٜثشای سٔی خٕش ٜػمج ٝثٕٞ ٝشا ٜػٛأُ وبسٚاٖ اػضاْ ٔی

لشثب٘ی ٔی ٔب٘ٙذ ثٔ ٝحؽ ا٘دبْ لشثب٘ی ص٘بٖ ٔ ٚشداٖ الذاْ ثرٝ

ض٘ٛذ  ٚثب صدٖ  7س ًٙسیض ٜث ٝضیكبٖ ثضسي ثٔ ٝحُ اسىبٖ

ػُٕ ثؼذی حح یؼٙی تمػیش وشدٖ ٔی ٕ٘بیٙذ  ٚدس سٚص ػیذ لشثبٖ

چبدسٞبی ٔٙی ثبص ٔی ٌشد٘ذ  ٚاستشاحت ٔی ٕ٘بیٙذ.

وبس ٚاخجی دیٍشی ٘ذاس٘ذ ثچض ثیتٛت ٝدس ٕٞیٗ ٔىربٖ( سرشصٔیٗ

صائشیٗ حح تٕتغ دس سٚص ٞطتٓ ری اِحد ٝث ٝتذسیح ثؼذ اص ٕ٘بص
ظٟش ث ٝسٕت غحشای ػشفبت حشوت ٔی وٙٙذ  ٚتب غشٚة سٚص ٟ٘ٓ

رت
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دس آٖ ٔىبٖ ٔمذس ٚلٛف ٔی ٕ٘بیٙذ  ٚػّی اِمبػذٔ ٜىبٖ

سررررریٓ وبستٟررررربی ایشا٘ررررری –سرررررؼٛدی

استشاحت ٕ٘ ،بص  ٚدػب  ،تغزی ٕٝٞ ٝداخُ چبدسٞب ٔی ثبضذ ٚ

ثشای استجبـ اص ایشاٖ ث ٝػشثستبٖ وذ  ٚ 00400اص ػشثسرتبٖ

ضشایف خبظ ص٘ذٌی دس چبدس ثب ٔىبٟ٘بی دیٍش تفبٚت  ٚضیٜٛ

رٛد .
ر ٝضر
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رتی دس ٘ظر
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خبظ خٛد سا داسد و ٝثبیستی ث ٝتٛغیٞ ٝب  ٚدستٛساِؼّٕٟبی ستبد

سٔٚیّٔ ًٙی سشٚیسی است و ٝثب استفبد ٜاص آٖ ،یره اپشاترٛس،

حح  ٚسٕٛٙٞدٞبی ٔذیشاٖ وبسٚاٟ٘ب تٛخٕٞ ٚ ٝىبسی ٕ٘بئیٓ  ٚثب

خذٔبت ضجى ٝخٛد سا دس اختیبس ٔطتشوبٖ ٔیٕٟبٖ لشاس ٔیدٞذ  ٚثب

تٛخ ٝث ٝفؿبی ٔحذٚد  ،ثب ٕٞسفشاٖ تؼبُٔ ثیطتشی داضت ٝثبضیٓ ٚ
دس حفظ ٘ظبفت  ٚثٟذاضت و ٝثسیبس حبئض إٞیت است دلت  ٚتالش
داضت ٝثبضیٓ  ٚثب ضشوت دس ٔشاسٓ فشٍٙٞی ٔ ،زٞجی (ٕ٘بصٞبی
خٕبػتٔ،شاسٓ ثشائت اص ٔطشویٗ  ٚدػبی أبْ حسیٗ ع ) ایٗ
لسٕت اص اػٕبَ حح تٕتغ سا ثب ضى ٚ ٜٛػظٕت ث ٝپبیبٖ ثشسب٘یٓ.

ا٘دبْ لشاسداد ،اص اپشاتٛس ٔیٕٟربٖ ٞضیٙر ٝدسیبفرت ٔریوٙرذ.
حدبج ٔشد و ٝتٛإ٘ٙذ ٞستٙذ دس ٔشحّ ٝد ْٚثؼذ اص تٕبْ ضذٖ

دس ایٗ حبِت ٍٙٞبٔی ؤ ٝطتشن اپشاترٛس ٔیٕٟربٖ اص ٔحرذٚدٜ

ا٘تمبَ صائشیٗ صٖ  ،ثشاسبس ٘ٛثت تؼییٗ ضذ ٜستبد حُٕ ٘ ٚمُ ثٝ

پٛضص دٞی ضجىٛٔ ٝؾٛع پشٚا٘ ٝخٛد خبسج ٔی ضرٛد ،ثػرٛست

سٕت ٔطؼشاِحشاْ حشوت ٔی ٕ٘بیٙذ  ٚدس ٕٞبٖ ٔىبٖ تٛلف ٚ

خٛدوبس أىبٖ ثشلشاسی استجبـ  ٚدسیبفت خذٔبت تؼشیف ضذ ٜاص

استشاحت ٔی ٕ٘بیٙذ  ٚاص اراٖ غجح تب قّٛع آفتبة ٘یت ٚلٛف

قشیك ضجى ٝاپشاتٛس ٔیضثبٖ سا داسد .اسائ ٝخذٔبت سٔٚیّٔ ًٙی دس

وشد ٚ ٜثب اخبص ٜسٚحب٘ی اص ٔطؼش خبسج  ٚث ٝسٕت ٔٙی حشوت ٔی

د٘یب ٘یض سٚضی ٔتذا َٚثشای تٛسؼ ٝاستجبقبت  ٚفٙبٚسی اقالػربت

ٕ٘بیٙذ.

استٔ ٚ .تؼبلجب ٘شخ ٞ ٚٚضیٞ ٝٙبی ٔىبِٕبت ثب سیٓ وبستٟبی ایشاٖ ٚ

پس اص سبٔب٘ذٞی ث ٝقشف سٔی خٕشات (س ًٙصدٖ ث ٝضیكبٖ
ثضسي) ٔی س٘ٚذ  ٚثب  7س ًٙسیض ٜػُٕ سٔی سا ا٘دبْ ٔی دٙٞذ .

ػشثسررررتبٖ اقررررالع سسررررب٘ی خٛاٞررررذ ضررررذ.

(ادأررر ٝثبیرررذ ٞرررب ٘ ٚجبیرررذٞبی سرررفش )
آیرررررررب ٔررررررری دا٘یرررررررذ وررررررر:ٝ
ٍٙٞ -21بْ ٚؾٌٛشفتٗ دس سشٚیسٞبی ػٕٔٛی وسرب٘ی پیطرٟٙبد

پس اص غشٚة سٚص ٘ ٟٓصائشیٗ صٖ ٔ ٚشداٖ وٓ تٛاٖ  ٚثیٕبس ثٝ

ٔی دٙٞذ ؤ ٝشالت ٚسبیُ ضٕب ٞستٙذ دس حبِی و ٝاحتٕبَ سشلت

سٕت ٔطؼشاِحشاْ حشوت ٕ٘ٛدٚ ٜدسحبَ ػجٛس٘یت ٚلٛف دس

رٛد داسد.
ٚخرررررررررررررررررررررررررررررر

ٔضدِفٔ(ٝطؼشاِحشاْ) ٔی وٙٙذ  ٚسپس ث ٝسٕت ٔٙی ادأٝ

ٕٞ -22شا ٜداضتٗ ٚسبیُ  ٚثبس اؾبفی دس ایبْ تطرشیك ثشایتربٖ

ٔسیشداد ٚ ٜدس چبدسٞبی ٔٙی ٔستمش ٔی ض٘ٛذ  ٚپس اص تمسیٓ

تِٛیذ دسدسش ٔی ٕ٘بیذ.

