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 چىيسٜ:

ضٚـ ثطاي دبيساض ؾبظي ثجبر يس ثبوشطي زض ثطاثط قؿشكٛي ٘ب٘ٛ شضار ٘مطٜ ديكٟٙبز قسٜ  3زض ايٗ دطٚغٜ 

يسٖٚ( ثب لسضر دبيساضوٙٙسٌي ٚ سٕبيُ ثبال ٚ اٖٕبَ قسٜ اؾز، زض ضٚـ اَٚ اظ يه دّيٕط)دّي ٚيٙيُ ديطِٚ

ثٝ ٘ب٘ٛ شضار ٘مطٜ ٚ دٙجٝ ثطاي ؾٙشع ٘ب٘ٛ شضار ٘مطٜ ثٟطٜ ٌطفشٝ قسٜ، ثجبر ٚ لسضر اسهبَ شضار ثب وبال 

ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفشٝ. زض ضٚـ زيٍط اظ يه دّيٕط قجىٝ اي وٙٙسٜ غيط فطٔبِسٞيسي )وطثٛوؿيّيه 

زض حيٗ سىٕيُ يس ثبوشطي دٙجٝ اؾشفبزٜ قسٜ سب ٘ب٘ٛ شضار ٘مطٜ زض اؾيس( ثطاي قجىٝ اي ٕ٘ٛزٖ ؾِّٛع 

ؾبذشبض قجىٝ اي وبال ٔحهٛض قسٜ دبيساض قٛزٚ ثجبر شضار لجُ اظ ثٝ وبضٌيطي وطثٛوؿيّيه اؾيس ٚ ثٗس 

اظ آٖ ثطضؾي قسٜ. زض ضٚـ ؾْٛ  ٘ب٘ٛ شضار ٘مطٜ ٔؿشميٕب ثسٖٚ اؾشفبزٜ اظ ٔٛاز دبيساض وٙٙسٜ ٚ احيب وٙٙسٜ 

ٔبي خٛـ ٚ ٔحيٍ لّيبيي ثط ضٚي وبال ؾٙشع قسٜ سب زض حيٗ سٛضْ اِيبف شضار زض ٔيبٖ ظ٘ديطٜ زض ز

 ؾِّٛعي لطاض ٌيطز ٚزض ؾبذشبض وبال سثجيز قسٜ ٚ دبيساض ٌطزز.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


