
ًـشيِ داخلي صٌعت اًتمبل ًفت ايشاى 
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ّٖي انغط ؾبِٕي : ٔؿئَٛٔسيط 
آٔٙٝ ثبلطي : ؾطزثيط

ٟٔط٘بظ قىطي : ٔسيط زاذّي
آٔٙٝ ثبلطي ، ٟٔط٘بظ قىطي، : سحطيطيٝ

ظٞطٜ ضثيٗي، ٔٙب ّٞٛزي
ٟٔسئٛ٘ب : ثرف ذجطي

ظٞطٜ ضثيٗي : َطاح

ٖٕٛٔي ضٚاثٍ ؾذبؼ اظٕٞىبضاٖ ثب 
قطوزٔٙبَك زٚاظزٜ ٌب٘ٝ 

:فْطؾت هغبلت
گصضی ثط اذجبض قطوت

هبُثبظًكؿتگبى 
ّوؿطاًِ

يِ ؾالم ٍيػُ ثِ ّوىبضاى
قبزثبـ تَلس

ًفترٌس
اظ ثْتطيي ذبعطات ّوىبضاى هٌغمِ غطة

ثبضاًن آضظٍؾت
ؾبل  اٍلي ّب

هي اًسيكن پؽ ّؿتن
زض ّوؿبيگي وَّؿتبى

زؾت هطيعاز
پيكٌْبز ؾفط
ًفت ٍاغُ

قت يلسا ٍ ذبعطات ًبگفتِ
ًفتبضيد

قگطزّبی ؾبزُ اهب فَق  العبزُ
الَ ًكطيِ

آٍاظ قجْبی تْطاى
قعطاًِ

ٌّطهٌساى ّوىبض
عىؽ ٍيػُ

حؽ ذَة آذط ًكطيِ
حطف آذط

لطفب عٌَاى صفحِ هَسد عاللِ تبى سا ثِ وبسپَؿِ سٍاثط عوَهي اص طشيك 
.ٍ جبيضُ ثگيشيذ ػبهبًِ ثشيذ اسػبل ًوبييذ



ّوطاُ ثب آضظٍی ضٍظّبی ذَـ زض آغبظ آذطيي فصل ؾبل
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ووه ضؾبًي هٌغمِ اصفْبى ثِ آؾيت زيسگبى 
ظلعلِ غطة وكَض

آهَظـ زاًف آهَظاى تطثت حيسضيِ ثطای 
حؿي ّوجَاضی ثب ذظ لَلِ

عول ثِ هؿئَليت اجتوبعي ٍ اًؿبًي زض هٌغمِ 
ذليج فبضؼ

ذغَط لَلِ ٍ هربثطات ًفت ثطای ؾَآح ًفت 
ذبم وطوَن اعالم آهبزگي وطز

تَزيع ٍ هعبضفِ ضييؽ حطاؾت قطوت ثب حضَض 
هسيطعبهل

ثيي جبيعُ ؾطآهسی  صٌعت اًتمبل ًفت؛ ظيط شضُ
ٍ ثْجَز صٌعت ًفت

ّعاض ثكىِ ًفت ذبم زض  800هيليَى ٍ  1ؾَآح 
هٌغمِ قوبل 

ثطگعاضی ؾويٌبض آهَظقي تحىين ذبًَازُ ٍ 
اضتجبعبت اثطثرف زض ؾتبز قطوت 

ّبی هٌغمِ قوبلغطة ثِ هٌبعك  اضؾبل ووه
ظزُ غطة وكَض  ظلعلِ 

گزسی ثش اخجـبس ؿشوت
(  96/9/25تب  96/9/1)



وؿت همبم اٍل تيوي پيٌگ پٌگ  هٌغمِ ذليج 
فبضؼ

وؿت همبم فطظًساى وبضوٌبى هٌغمِ جٌَة قطق 
زض هؿبثمبت لْطهبًي وبضاتِ وطهبى

هكبضوت هٌغمِ جٌَة قطق زض ًوبيكگبُ وتبة 
ِ ّبی وتبة ضفؿٌجبى ثب تمجل ثركي اظ ّعيٌ

ّبی وبضوٌبى هٌغمِ قوبلغطة ثِ  ازاهِ ووه
هٌبعك ظلعلِ ظزُ وطهبًكبُ

آهَظـ زاًف آهَظاى تطثت حيسضيِ ثطای 
حؿي ّوجَاضی ثب ذظ لَلِ

ثطگعاضی هؿبثمبت آهبزگي جؿوبًي ثيي ثبًَاى 
ُ ّبی قْطؾتبًي قْطن ًفت ضفؿٌجبى ٍ ثبقگب

ثطگعاضی هؿبثمبت ٍضظقي وبضوٌبى ٍ 
پيكىؿَتبى زض هٌغمِ لطؾتبى

ثطًبهِ وَّپيوبيي ذبًَازگي زض هٌغمِ جٌَة 
ِ هٌبؾجت ّفتِ ثؿيج قطق ث

گزسی ثش اخجـبس ؿشوت
(  96/9/25تب  96/9/1)
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ِ ثبضی اظ تالـ ، زاًف ٍ تجطثِ زی هبُ ّوىبضاًي وِ زض هَضخ يىن  اهؿبل ثب وَل
ُ قبى آغبظ هي وٌٌس ظًسگي  ِ تط ثب ذبًَاز : وبضهٌسی ضا تطن وطزُ ٍ ظًسگي ضا صويوبً

صبسهي حويذ

ؾبَ 32 :تجطثِ
ؾشبز وبال ذسٔبر ضئيؽ :ؾوت آذطيي

 وبضـ زض ثرٛاٞس قطوز يب ؾبظٔبٖ يه اٌط :پيبم
 ضا ٌطٚٞي وبض ثبيس وٙس ديكطفز ٚ ثبقس ٔٛفك

 ٕٞىبضا٘ٓ اظ ٘يع ٔٗ .زٞس لطاض ذٛزـ ؾطِٛحٝ
.ثطؾٙس ٔٛفميز ثٝ سيٕي وبض ثب ٔي ذٛاٞٓ
 ضاٜ ؾط اظ ضا ٔكىالسي ثشٛا٘يٓ وٝ ظٔب٘ي ٔب ُ:ذبعط

 ثؿيبض ٔٗ ثطاي ثبقيٓ ٔٛفك وبضٔبٖ زض ٚ ثطزاضيٓ
 سٛضثيٗ زؾشٍبٜ زٚ 90 ؾبَ زض .اؾز اٍ٘يع ذبَطٜ

  .فطؾشبزيٓ وكٛض اظ ذبضع ثٝ سٕٗيطار ثطاي ضٚ
 ٚ ٔي ثطز ؾط ثٝ سحطيٓ قطايٍ زض ايطاٖ ؾبَ اٖٚ

ٗ ٞب  ٚ ؾبَ چٙس اظ دؽ ٚ ٘جٛز اؾشطزاز لبثُ سٛضثي
 قس لطاض ثٗسي ديٍيطي ٚ ثطػبْ قسٖ اػطايي ثب

ٗ ٞب ثبظدؽ ٌيطي ثطاي  ذٛقجرشب٘ٝ .قٛز الساْ سٛضثي
 ايٗ ٔشٗسز ديٍيطي ٞبي ثب قسيٓ ٔٛفك أؿبَ
 سٕٗيط ثٛز، وكٛض اظ ذبضع زض ٔسسٟب وٝ ضا ٞب سٛضثيٗ

 ٔٗ ثطاي ِحٓبر ايٗ ٚ ثيبٚضيٓ ايطاٖ زاذُ ثٝ ٚ
.ضؾيس ؾطا٘ؼبْ ثٝ ٔٛفميز ثب وٝ ثٛز قيطيٗ ثؿيبض

ؿتشوي حويذ

ؾبَ 34 :تجطثِ
 ٘فز ا٘شمبَ ٔطوع ّٖٕيبر وبضٔٙس  :ؾوت آذطيي

ذٛظؾشبٖ ُٔٙمٝ چٕطاٖ قٟيس

 ٚ ظحٕز ٚ وٛقف ٚ سالـ ثسٖٚ ّٕٔىز ايٗ :پيبم
 اظ ًٔبٖف وٛقف ٚ سالـ ثب .٘يؿز ؾبذشٙي ايٕبٖ
 زض .وٙيٓ ٔحبفٓز ٔصٞت ٚ زيٗ ٚ اؾالٔي ايطاٖ

 ضا ا٘هبف ٚ ٔؿئِٛيز سٟٗس، ٔحِٛٝ وبضٞبي سٕبٔي
 ٚ اذالق ٔصٞي، زيٙي، انَٛ ٚ ثبقيٓ زاقشٝ ٔس٘ٓط

.وٙيٓ ضٖبيز ضا ٔطزاٍ٘ي
 دباليكٍبٜ اظ وٝ ذٛاؾشٙس ٔب اظ ػًٙ ظٔبٖ: طُذبع

 الساْ دباليكٍبٜ سرّيٝ ثٝ ؾذؽ ٚ ثطٚيٓ ثيطٖٚ آثبزاٖ
ٖ ٞبي ٚػٛز ثب ٞٓ ٔب .وطز٘س  ايؿشبزٌي ٔشٗسز ثٕجبضا
 يه ٔسر زض ضا دباليكٍبٜ اظ ظيبزي لؿٕشٟبي ٚ وطزيٓ
 ا٘شمبَ ٔربثطار ٚ ِِٛٝ ذٌُٛ ثٝ ٚ وطزٜ سرّيٝ ٞفشٝ
 ٚ ػًٙ ذُطار ّٖز ثٝ ٘فط چٙس ٚلز آٖ .زازيٓ

 ٔٗ أب وطز٘س ٔي احشيبٌ ؾبيطيٗ اظ ثيكشط ثٕجبضاٖ
 ٚ وطز وبض ؾطيٕ ثبيس وٝ ٔي ٌفشٓ ٖهجب٘يز ثب ٕٞيكٝ

 اٚع زض ٚ ظٔبٖ آٖ زض .ثجطيٓ ديف ضا أٛض ػسيز ثب
 ٔب ٕٞٝ ثٝ ذسا ٚ ٘يفشبز وؿي ثطاي اسفبلي ٞيچ ثٕجبضاٖ

.قس طجز ٔٗ شٞٗ زض ذبَطٜ ايٗ ٚ وطز وٕه

وشين ًعوبًي

ٔبٜ 10ؾبَ ٚ  32: تجطثِ
ً وٙٙسٜ ٔبِي، ازاضي ٘بحيهٝ  : آذطيي ؾوت ٕٞبٞٙ

فٙي آثبزاٖ ُٔٙمٝ ذٛظؾشبٖ

آ٘چهٝ ٔهٗ اظ ٕٞىهبضا٘ٓ آٔهٛذشٓ ٌصقهز ٚ      : پيبم
ٔهٗ ٔٗشمهسْ ٞهط    . آٔٛظـ اظ سٛا٘بيي ٞبي آ٘بٖ ثٛز

سهالـ زض ػٟهز سٗهبِي    . ا٘ؿب٘ي سٛا٘بيي ٞبيي زاضز
. ؾبظٔبٖ ؾطٔكك ٔٗ ثٛز

ٌٛـ زازٖ ثٝ حطفٟبي آٟ٘ب ٚ احؿهبؼ ٕٞهسِي ٚ   
اٖشٕبز ضاٜ ٚ ٔٙف ٔٗ ثٛز ٚ وبضي ؾرز ٘جٛز ٚ ايٗ 
زٚ احؿبؼ ثٝ ٔٗ ضٚحيٝ ٔي زاز ٚ ديطٚي اظ ثعضٌبٖ 

.ٚ وبضوٙبٖ قطوز  ٞٓ قٕٕ ضاٜ ٔٗ ثٛز

احساص ٔؿؼس زض دباليكهٍبٜ فؼهط ػهٓ ٚ    : ذبعطُ
ذٌُٛ ِِٛٝ ُٔٙمٝ ذٛظؾشبٖ اظ ثٟشطيٗ ذهبَطار  

ٕٞچٙيٗ ديٍيطي ٔٗبفيز . ٔٗ زض ََٛ ذسٔشٓ ثٛز
ٔبِيبسي ُٔٙمٝ آظاز اضٚ٘س ٚ ديٍيطي ٚاٌصاضي ٔٙبظَ 
ؾبظٔب٘ي ثٝ وبضوٙبٖ ُٔٙمهٝ وهبضٌطي آثهبزاٖ وهٝ     
وبضوٙبٖ ثؿيبض ذٛقحبَ قس٘س ٚ ِجرٙس قبزي ضٚي 

ٚ ٔٗ ٘يع اظ قبزي آ٘بٖ قهبز ٚ  كبٖ ٘مف ثؿز ِجب٘
ذطؾٙس ثٛزْ ٚ زض شٞٙٓ ثٝ ٖٙٛاٖ ذهبَطٜ اي ظيجهب   

.طجز ٌطزيس

ثبصًـؼتگبى هبُ



هعوبسيبى ثيظى

ٔبٜ 4 ٚ ؾبَ 39 :تجطثِ

 ٘فز ا٘شمبَ ٔطوع ّٖٕيبر ٔؿئَٛ :ؾوت آذطيي
سٟطاٖ ُٔٙمٝ الٕبضي

 ٚ نجط ثب ٚ ثبقيس ٔشٟٗس وبضسبٖ ثٝ ٘ؿجز :پيبم
 آ٘طا اٌط حشي ثٛضظيس ٖكك وبضسبٖ ثٝ .وٙيس سأُٔ

 ٚ قطوز ثٝ ٘ؿجز قٕب وٝ چطا ٘ساضيس زٚؾز
 اذالق ٕٞچٙيٗ .ٞؿشيس ٔشٟٗس وكٛضسبٖ ٔطزْ
 وبضي ٚػساٖ ٚ زٞيس لطاض وبضسبٖ ؾطِٛحٝ ضا ذٛة
.ثبقيس زاقشٝ

 اؾشرساْ ذبضن ػعيطٜ زض 58 ؾبَ ٔٗ  :ذبعطُ
 ػعيطٜ وٝ ثٛز ٔب وبضي قيفز ضٚظ يه .قسْ

 ٞط ثٝ ضا ٕٞىبضاٖ ذب٘ٛازٜ ٞبي سٕبْ .قس ثٕجبضاٖ
 ٕٞىبضاٖ ٚ ثطز٘س ثيطٖٚ آ٘ؼب اظ قجب٘ٝ ثٛز ظحٕشي

  .وٙٙس وٕه يىسيٍط ثٝ ثشٛا٘ٙس سب ٔب٘س٘س آ٘ؼب

 ٕٞىبضاٖ اظ يه ٞيچ ثٝ حبزطٝ ايٗ زض ذٛقجرشب٘ٝ
 ثبٖض ايٗ ٚ ٘طؾيس آؾيجي آٟ٘ب ذب٘ٛازٜ ٞبي ٚ

.ثٛز ذٛقحبِي

اوجشی احوذعلي

ٔبٜ 2 ٚ ؾبَ 36 :تجطثِ
 ُٔٙمٝ حطاؾز اضقس ٍٟ٘جبٖ :ؾوت آذطيي

قٕبِغطة
 ثطاي زَ سٝ اظ ٚ ػبٖ ٚ زَ ثب ٕٞيكٝ :پيبم

 ٘جبقيس زِؿٛظ اٌط وٝ چطا وٙيس ذسٔز ّٕٔىز
.زٞيس ازأٝ وبضسبٖ ثٝ ٕ٘ي سٛا٘يس
 ُٔٙمٝ زض ضا ظٔيٙي سبظٜ وٝ ظٔب٘ي :ذبعطُ
 وطزٜ ذطيساضي قٕبِغطة ُٔٙمٝ ثطاي ٌبٚاظً٘

 وبفي ٘يطٚي آٖ ؾبذشٕبٖ احساص ثطاي ثٛز٘س
 ثطاي ٕٞىبضاٖ اظ سٗسازي اٞٛاظ اظ قس لطاض .٘جٛز

 سٕبْ وبضٔبٖ ايٙىٝ اظ ثٗس قت يه .ثيبيٙس وٕه
 وب٘ىؽ زاذُ ثٝ اٞٛاظي ٕٞىبضاٖ اظ يىي ثب قس،

 قطٚٔ قسيسي ثطف قت .وٙيٓ اؾشطاحز سب ضفشيٓ
 ؾطز لسضي ثٝ ٞٛا ٚ قس وٛالن ٚ وطز ثبضيسٖ ثٝ

 ثربضي .افشبز ٚ قس چخ ٞٛا اطط زض وب٘ىؽ وٝ ثٛز
 ؾرشي ٞط ثٝ .ضيرز آٖ ٘فز ٚ افشبز ظٔيٗ ضٚي
 وكيسيٓ ثيطٖٚ وب٘ىؽ زاذُ اظ ضا ذٛزٔبٖ ثٛزْ

 ٘ؼبر ٞٓ ضا اٞٛاظي ٔبٖ ٕٞىبض قسيٓ ٔٛفك ٚ
 اظ ٞيچٍبٜ وٝ قس ٔب ذٛقحبِي ثبٖض ايٗ ٚ ثسيٓ
.ٕ٘ي ضٚز يبزْ

 

ويبًي  يَػف

ؾبَ 39 :تجطثِ

انفٟبٖ ُٔٙمٝ ٔىب٘يه وبضٔٙس :ؾوت آذطيي

 حشي وٙيس وبض زٍِطٔي ثب وبضسبٖ آغبظ زض :پيبم
 ٘جٛزيس ضايي ٔٛػٛز ٚيٗيز ٚ قطايٍ اظ اٌط

 زض وٝ چطا زٞيس ا٘ؼبْ احؿٗ ٘حٛ ثٝ ضا وبضسبٖ
  .زاضز ضا ٞٛايشبٖ ذسا ٟ٘بيز

 زؾشٝ وبضٞبي ٚ زٚضٕٞي ٞب سٕبٔي :ذبعطُ
 دبيبٖ ثٝ آٟ٘ب ثب ٚ قطٚٔ ٕٞىبضاٖ ثب وٝ ػٕٗي

ٗ سطيٗ ػعء ٔٗ ثطاي ٔي ثطزيٓ  ذبَطار قيطي
.اؾز

 

ِ ثبضی اظ تالـ ، زاًف ٍ تجطثِ زی هبُ ّوىبضاًي وِ زض هَضخ يىن ثبصًـؼتگبى هبُ اهؿبل ثب وَل
ُ قبى آغبظ هي وٌٌس ظًسگي  ِ تط ثب ذبًَاز : وبضهٌسی ضا تطن وطزُ ٍ ظًسگي ضا صويوبً



ّوؼشاًِ



يِ ػالم ٍيظُ ثِ ّوىبساًي وِ هي داًٌذ  

 .ؿعَس يعٌي پيؾ اص آًىِ دسن ؿَين ، دسن وٌين

يِ ػالم ٍيظُ



:ضوي تجشيه تَلذ ّوىبساًوبى، صًذگي ؿبد ٍ ػشاػش دسخـبًي ثشای ايـبى آسصٍهٌذين 

آلبی اوجش هعصَهي آلبی حؼيي تَولي

خبًن هعصَهِ حؼيي پَس

آلبی سضب احوذی

ؿبدثبؽ تَلذ

خبًن هليٌب حجبصی



... لجخٌذ ثضًين، گبّي يه لَع وَچه ، هي تَاًذ هعوبسی يه ػبصُ سا عَض وٌذ 

ّوىبساى عضيض هٌطمِ غشة

 ؾطدطؾز) ذساثركي ّٖي ،(ُٔٙمٝ ٔسيط) حميميبٖ ٟٔطزاز ،(ٔربثطار ٔٗبٖٚ) ٔمسْ حيسضي اوجط ّٖي :آلبيبى ساػت اص ايؼتبدُ
(ّٖٕيبر ٔٗبٚ٘ز

ضئيؽ ٟٔٙسؾي )، ويٛاٖ غالٔي (ؾطدطؾز حطاؾز)، ٚحيس آلبػطي (ؾطدطؾز أٛض ازاضي)ُِيف چٟطي  :ًـؼتِ اص ساػت آلبيبى
(ضئيؽ ٟٔٙسؾي سٕٗيطار ٔىب٘يه )، ٖجساِطيب ٌُ ٔحٕسيبٖ (سٕٗيطار ثطق

ًفتخٌذ



اظ ثْتطيي ذبعطات ّوىبضاى هٌغمِ غطة 

ٍجساى وبضی 
حميميبى هْطزاز

 غطة هٌغمِ هسيط 
زضسطٔيٓ ٘مبٌ ذٛضزٌي ذٌُٛ ِِٛٝ ، ٔمطض قهس  
وٝ يه ٘مُٝ اظ ايٗ ٘مبٌ وٝ زاضاي اِٚٛيز ثٛز ٚ 

ُ  ثبثبحؿيٗ 16ضٚي ذٍ ِِٛٝ  ضاظاٖ لطاض / ايٙچ د
سٕبْ ٔؼٛظٞهب اذهص ٌطزيهس ٚ    . زاقز، ا٘ؼبْ قٛز

ٝ ضيعي ٞب نٛضر دصيطفز زض آٖ ظٔهبٖ ٔهٗ   . ثط٘بٔ
ثطاي زضٔبٖ زذشطْ زض اٖعاْ دعقىي سٟطاٖ ثٛزْ ٚ 
قطايٍ ثطاي ا٘ؼبْ سٕٗيطار فٛق اِصوط ٘يع فهطاٞٓ  

ٔٗبٖٚ فٙي ُٔٙمٝ ثب ٔٗ سٕبؼ ٌطفشٙس وهٝ  . قس
اٌط أىبٖ زاضز ثٝ ٔحُ ٔٛضز ٘ٓط ثطْٚ ٚ زض غيط 
ايٙهٛضر ا٘ؼبْ سٕٗيطار ثٝ ظٔبٖ زيٍطي ٔٛوَٛ 

ثٙسٜ ٘يع ثب سٛػٝ ثٝ قطايٍ وبضي ٚ ثٝ ٔٙٓٛض . قٛز
ديكٍيطي اظ حٛازص ٚ يب سطويسٌي ذٍ ٚ سجٗبر 
٘بقي اظ آٖ زض سطزز ذٛزضٚٞب، ا٘ؼهبْ وهبض ضا ثهٝ    
حًٛض زض وٙبض ذب٘ٛازٜ ٚ ديٍيهطي ضٚ٘هس زضٔهبٖ    
زذشطْ سطػيح زازْ ٚ چهٖٛ زض آٖ ٔٛلهٕ دهطٚاظ    
ٞٛايي ٔٛػٛز ٘جهٛز ٔهٗ قهجب٘ٝ ثهب اسٛثهٛؼ ثهٝ       

ْ آثبز ضفشٓ ٚ ؾبٖز  نجح زض ٔحُ وبض حبيط  5ذط
آٖ ضٚظ سٕٗيطار ذٍ ِِٛٝ سب دبيبٖ قت ا٘ؼب . قسْ

قس ٚ ٔٗ ٔؼسزا ضٚظ ثٗس ػٟز ازأٝ ضٚ٘س زضٔبٖ 
ٖ آٔسْ ٝ سٟطا ْ ث ٜ زض شٞٗ . زذشط ٜ ٕٞٛاض ٗ ذبَط اي

ٔٗ ٚ ثؿيبضي اظ ٕٞىبضاٖ ٔب٘سٌبض قس وٝ ٘كبٖ اظ 
اِٚٛيههز زاقههشٗ وبضٞههبي قههطوز ثههٝ وبضٞههبي  

.ذب٘ٛازٌي زاضز

ّكت هَضز اضغطاضی 

هحوسيبى گل عجسالطضب
غطة هٌغمِ هىبًيه تعويطات ٍاحس ضئيؽ 

 اظ ثٗس وٝ ثٛز ضٚظي اِٚيٗ 92 ؾبَ ثٟٕٗ 17
 ٔىب٘يه سٕٗيطار ٚاحس زض ذسٔز ؾبَ يبظزٜ

 ضٚظ .قسْ ٔٗطفي ٚاحس ؾطدطؾز ثٗٙٛاٖ ُٔٙمٝ
 ٘فز ا٘شمبَ ٔطاوع اظ ايُطاضي ٔٛضز ٞكز ثٗس

 ؾٙٙسع ٚ وطٔب٘كبٜ ثطزاؾذي، دبيُبق، ٘فشكٟط،
 ٘فز قٟط، 3 سٛضثيٗ اقىبالرػّٕٝ اظ :آٔس ديف

 دبيُبق، ذبْ ٘فز نبفي ٞبي ٌطفشٍي ٚ ذطاثي
 اقىبَ ثطزاؾذي، 302 انّي دٕخ اقىبَ

 اقىبَ چٙس ٚ وطٔب٘كبٜ 106 دٕخ ؾيُ ٔىب٘يىبَ
 ٚ ٕٞىبضٖ اظ ٘فط 6 ٚ ثٛزْ ٔٗ حبال .زيٍط اؾبؾي
 زض ذٛزضٚي زٚ ثب .اؾبؾي اقىبَ ٔٛضز ٞكز
 48 سب ٚ قسيٓ سمؿيٓ ٌطٜٚ زٚ ثٝ ؾطيٗبً اذشيبض
 ٚ ٕٞىبضاٖ سالـ ثب ضا اقىبالر سٕبٔي ؾبٖز
.وطزيٓ ضفٕ ذساٚ٘س ُِف

هتطی   65ثبالضفتي اظ زول 

حيسضی همسم علي اوجط
غطة هٌغمِ هربثطات هعبٍى 

 ايطاٖ ٘فز ٔربثطار ٚ ِِٛٝ ذٌُٛ قطوز زض ٔب وبض
ٝ ٞبيي ٚ ذبَطار اظ آوٙسٜ ؾطاؾط ٝ  ِحٓ  يبزٔب٘س٘ي ث

 ٌبٔبوٛ ٔربثطاسي ايؿشٍبٜ ثٝ ٔطثٌٛ آٟ٘ب اظ يىي .اؾز
 ٚ ٌطفشٙس سٕبؼ ٔٗ ثب ثٗساظْٟط 3 ؾبٖز وٝ يىبؾز

 اظ يىي سٛؾٍ وٝ ضا ٔربثطاسي زيف ٔكرهبر
 ايُطاضي ثهٛضر آ٘ؼب زض ٌيط٘سٜ ؾطٚيؽ قطوز ٞبي

 ايؿشٍبٜ ؾٕز ثٝ ٔٛلٕ ٕٞبٖ ذٛاؾشٙس، ثٛز قسٜ ٘هت
 65 زوُ اظ ثبالضفشٗ ثٝ ٔؼجٛض ٘بچبض ثٝ ٚ وطزْ حطوز
 ٚ ا٘ساظٜ آٔسْ دبييٗ ايٙىٝ اظ ثٗس ..قسْ ٔربثطار ٔشطي

 ٌعاضـ سّفٙي ثهٛضر ٔربثطار ٔسيط ثٝ ضا زيف ٘ٛٔ
 ٚ وطز٘س ؾإاَ زيف دبٚض ٘ٛٔ ذهٛل زض ايكبٖ .زازْ

 ثٝ .ثطْٚ ثبال زوُ اظ زٚثبضٜ إَيٙبٖ ثربَط قسْ ٔؼجٛض
 ايكبٖ ثٝ ضا الظْ ٌعاضـ ٚ ضفشٓ ثبال زوُ اظ ؾرشي
 ضاٜ زض وٝ حبِي زض ايؿشٍبٜ اظ ذطٚع اظ ثٗس .زازْ اَالٔ

 اظ فبنّٝ زضذهٛل اَالٖبسي زٚثبضٜ ثٛزْ، ثطٌكز
 .ذٛاؾشٙس زيٍط ٔٛضز چٙس ٚ فيسض ٚ قطوز زيف

 ثبال زوُ اظ ؾْٛ ثبض ثطاي ٚ ثطٌطزْ زٚثبضٜ قسْ ٔؼجٛض
 .آٔسْ دبييٗ ٚ قس سٕبْ وبض ثٛز وٙس٘ي ػبٖ ٞط ثب .ثطْٚ
ٖ ٞب اظ يىي  حسٚز سب ٚ وطز زضؾز لٙس آة ثطايٓ ٍٟ٘جب
 ؾٛاض سٛا٘ؿشٓ سب وكيسْ زضاظ دبييٗ ٕٞبٖ ؾبٖز يه

.ثطٌطزْ ٚ قْٛ ٔبقيٗ

ًفتخٌذ



اظ ثْتطيي ذبعطات ّوىبضاى هٌغمِ غطة ًفتخٌذ

ؾبعت ثيؿت ٍ چْبض 

غالهي ويَاى
غطة هٌغمِ ثطق تعويطات هٌْسؾي ضئيؽ

يىجبض ثٝ ٔب اَالٔ زاز٘س وٝ زض ٔطوهع ا٘شمهبَ ٘فهز    
ثطزاؾذي يىي اظ زضايٛٞب زچبض اقىبَ قسٜ ٚ نساي 

ٔب ٘يع ثطاي ديٍيهطي ٚ  . ٟٔيت ٚ غيطٖبزي ٔي زٞس
ؾهبٖز   24سهب  . ا٘ؼبْ سٕٗيطار الظْ ثٝ آ٘ؼب ضفشيٓ

ثيساض ثٛزيٓ ٚ سؿهز ٞهبي الظْ ضٚ ا٘ؼهبْ زازيهٓ ٚ     
. ٔشٛػٝ ٞيچ ٖيت ٚ ايطازي ٘كسيٓ

ٚلشي زٚثبضٜ زؾشٍبٜ ضا ضٚقٗ وطزيٓ زٚثبضٜ ٕٞهبٖ  
ثب ثطضؾي ٞبي ظيبز ثب . نساي ٟٔيت ثٝ ٌٛـ ضؾيس

. ٕٞىبضاٖ ٔشٛػٝ قسيٓ وٝ ايطاز اظ ػبي زيٍط اؾز
قطٚٔ ثٝ ا٘ؼهبْ سٕٗيهطار وهطزيٓ ٚ سٛا٘ؿهشيٓ ثهب      
ٔٛفميههز ايههطازار آ٘ههطا ثطَههطف وٙههيٓ ٚ ثبٖههض   
ذٛقحبِي ٔٗ ٚ ؾبيط وؿب٘ي ثٛز وٝ زض ايٗ دطٚغٜ 

چطا وهٝ ثهب قهت ثيهساضي ٚ     . ٔكغَٛ ثٝ وبض ثٛز٘س
سحُٕ ؾرشي سٛا٘ؿهشيٓ ثهب ٔٛفميهز سٕٗيهطار ضا     

. ا٘ؼبْ زٞيٓ

ُ قجبًِ ضٍظ زض جؿتجَی ًكتي ذظ  يبظز

چْطی لغيف
غطة هٌغمِ ازاضی اهَض ؾطپطؾت

 ذٍ ٔؿيطٞبي اظ يىي وٝ ثٛز 94 ؾبَ ظٔؿشبٖ
 دبضٌي زچبض دباليكٍبٜ ٚضٚزي زضة وٙبض ُٔٙمٝ

 ثهٛضر ضٚظ يبظزٜ ُٔٙمٝ، وبضوٙبٖ سٕبْ .قس
ٝ ضٚظي  .ثٛز٘س ٘كشي ٔحُ وطزٖ ديسا ٔكغَٛ قجب٘

 ٚ سذٝ ثبالي ٘يع ذسٔبر سيٓ ضٚظ يبظزٜ  ايٗ َي زض
 وبضوٙبٖ ثٝ ذسٔز ضؾب٘ي يرجٙسأكغَٛ ٚ ثطف

 ٔحُ قت 11 ؾبٖز يبظزٞٓ ضٚظ ٟ٘بيز زض .ثٛزيٓ
 وٝ َٛضي .قس٘س ذٛقحبَ ٕٞٝ ٚ قس ديسا ٘كشي
 ٚ ٌطفشٙس آغٛـ زض ضا يىسيٍط ضؤؾب ٚ ٔسيط

ٝ اي ٚلٛٔ ثسٖٚ وٝ ثٛز٘س ذٛقحبَ  وبض ايٗ حبزط
  .٘طؾيس آؾيجي ٞيچ وؿي ثٝ ٚ ضؾيس ؾطا٘ؼبْ ثٝ

ِ ای اظًب ثوجبضاى ذَق

ذساثركي علي
غطة هٌغمِ عوليبت هعبٍى

ثٛز وٝ ايٙؼب٘ت ٔٛلٗي وٝ اظ٘ب ضا  66اٚاؾٍ ؾبَ 
ٝ اي وطز٘س، زض آ٘ؼب حًٛض زاقشٝ ٚ  ثٕجبضاٖ ذٛق
ثالفبنّٝ ثٝ وٕه ٘يطٚٞبي ٌبضز وٝ آٖ ظٔبٖ وبض 

ثٝ ٕٞطاٜ . آسف ٘كب٘ي ضا ٘يع ٔشمجُ ثٛز٘س، قشبفشٓ
دؿطٖٕٛيٓ حؼز اِٝ ذساثركهي ضفشهيٓم ٔرهعٖ    
ٝ اي ذهٛضزٜ ثهٛز آسهف     ٘فز ٌبظ اظ ثبال ثٕت ذٛق
ٌطفشٝ ٚ چٖٛ ٔٛاز ثٝ دبييٗ ٔي آٔس اَطاف ٔرعٖ 

ثب وٕه ٌطفشٗ اظ ِٛزضي وهٝ زض  . دط اظ آسف ثٛز
ذيبثبٖ انّي قٟط ثٛز، آ٘طا ثطزيٓ زض ٔحهُ ٚ ثهب   
ثيُ آٖ قطٚٔ ثٝ ذبٔٛـ وطزٖ ٔرعٖ ٕ٘ٛزيٓ ٚ 
ايٗ وبض ٚالٗبٌ ذيّي ؾطيٕ اَفبء نٛضر ٌطفهز ٚ  
ٕ آٚضي ثٕهت ٞهبي ٖٕهُ      ٖسٜ اي ٘يع ٔكغَٛ ػٕه
٘ىطزٜ زضٖٚ حٛيچٝ ٚاِٛٞب ثٛز٘س وٝ زٟٞب ثٕهت  
سحٛيُ ٌطزيس ٚ ذٛقجرشب٘ٝ وؿي آؾيت ػهسي  
. ٘سيس چطا وٝ زض زٚ ٔحُ ثٕت ٞهب افشهبزٜ ثٛز٘هس   

ٜ آٞٗ وٝ ٔؼطٚح ظيبزي زاقز ٚ زيٍهطي   يىي ضا
.قطوز ٘فز وٝ ذٛقجرشب٘ٝ ثريط ٌصقز



ٔطاؾٓ زٖبي ثبضاٖ زض حٛظٜ وٛيط
ثٛيػٜ ٘ٛاحي ٔطوع ٚ  -ثب سٛػٝ ثٝ ايٙىٝ فالر ايطاٖ 

« ٕ٘ه»ٚ « ِٛر»حبقيٝ ٚ اَطاف وٛيطٞبي ثعضي 
ذكه ٚ وٓ آة اؾز، يىي اظ ٔكىالر اؾبؾهي    -

اضظـ . ٔطزْ قٟطي ٚ زض ضٚؾشبيي سأٔيٗ آة اؾز
 ٖ ٚ زأساضا  ٖ ٖ ثطاي وكبٚضظا ٝ ثكسر  -حيبسي ثبضا و

ٗ ٔشىي ا٘س  ؾجت قسٜ اؾهز   -ثٝ ٘ٓ ٚ ضَٛثز ظٔي
وٝ ٕٞيكٝ چكٓ ثهٝ آؾهٕبٖ ثسٚظ٘هس ٚ زض ا٘شٓهبض     
آٔسٖ اثطٞبي ثبضا٘عا ثبقهٙس ٚ ٕٞهيٗ أهط ٔٛػهت     
ثطٌعاضي ٔطاؾٓ ثطاي َّهت ٚ سٕٙهبي ثهبضاٖ قهسٜ     

ايٗ ٔطاؾٓ ثهٝ زٚ نهٛضر فهطزي ٚ ٌطٚٞهي     . اؾز
. ا٘ؼبْ ٔي ٌيطز

ٝ ٞبي فطزي ٕ٘ٛ٘
زض ضٚؾشبٞبي ؾطثٙس، )ٟ٘بزٖ ليچي زض ظيط ٘بٚزاٖ •

(ّٖي آثبز، ٟٔبػطاٖ، فطاٞبٖ
ٝ ٞب • زض ضٚؾشبٞبي )ٚاضٚ٘ٝ ٌصاضزٖ ثيُ زض آثطاٜ ذب٘

(ٔكه آثبز، ذٕيٗ، ٔحالر، ؾبٜٚ، ؾطثٗ
٘ٛقشٗ ٘بْ ٞفز ٚ ٌطٜ ظزٖ ضيؿٕبٖ ٚ آٚيرشٗ آٖ •

زض ضٚؾشبٞبي ؾطثٙس، زٜ وٛٞط، زٜ زاٚٚز، )اظ ٘بٚزاٖ 
ٞٙههس ضٚز،  قههبظ٘س، ذٕههيٗ، ٔحههالر، ٚ زض ٔيههبٖ  

(ثرشيبضيٟب
ٝ ٞبي ٌطٚٞي ٕ٘ٛ٘

ٕ٘بظ اؾشؿمبء يب ٕ٘بظ ثبضاٖ، چٕچٝ ٌّيٗ ٚ  ٖطٚؾي •
زض ايٗ ثرف، ثبذشهبض ٚ ثهٝ ٖٙهٛاٖ ٕ٘ٛ٘هٝ    . لٙبر 

ضا ثطاي قٕب قهطح ٔهي   « ٖطٚؾي لٙبر» »ٔطاؾٓ 
:زٞيٓ

ٖطٚؾي لٙبر
ٖطٚؾي لٙبر أهطٚظٜ زض ثؿهيبضي اظ ٘مهبٌ ايهطاٖ اظ     
ػّٕٝ ضٚؾشبٞبي اضان، سفهطـ، ٔاليهط، سٛيؿهطوبٖ،    
ٔحههالر، ذٕههيٗ،  ٌّذبيٍههبٖ،  زِيؼههبٖ، چٟبضٔحههبَ، 
انفٟبٖ، زأغبٖ،  قهبٞطٚز، يهعز، قهٟطوطز، ٔشهساَٚ     

. اؾز
. زض حبَ حبيط، زض ايطاٖ ايٗ آييٗ ٚيػٜ لٙبر اؾهز 

احشٕبَ زاضز وٝ زض زٚضاٖ ثبؾشبٖ ٖطٚؾي چكهٕٝ ٚ  
. ٘يع ٚػٛز زاقشٝ اؾز... ضٚزذب٘ٝ ٚ 

زض ٔطاؾٓ ٖطٚؾي لٙبر، اػطاي قبزي ٚ زازٖ َٗبْ 
ٕ٘بز ثطوز ٚ ٕ٘ٗز ذٛاٞي اظ َجيٗز اؾز ٚ قهبيس  
ٜ اي اظ ضؾٓ وٟهٗ لطثهب٘ي زازٖ    ٖطٚؼ لٙبر ثبظٔب٘س

. ثطاي آة ثبقس
 ٚ ٔطاؾٓ فطٍٞٙي، ٚ ػغطافيبيي ٔشفبٚر حٛظٜ ٞبي زض

ٗ ٞبي  ٔٛضز زض ذٛاٞي ثبضاٖ ثطاي ٌٛ٘بٌٛ٘ي آيي
 اؾز ايٗ اؾز ٟٔٓ آ٘چٝ ٔي قٛز، ثطٌعاض آة سمسؼ

 آييٟٙب ايٗ اػطاي ْبٞطي نٛضر اؾز ٕٔىٗ وٝ
ٝ ٞبي ِٚي ثبقس، ٔشفبٚر .زاض٘س ٔكشطوي ضيك

 آة سٗٛيى) «٘ٛ آة ػكٗ» چٖٛ ٔطاؾٕي زض
 ػكٗ» (٘ٛ ؾبَ ٍٞٙبْ ثٝ ا٘جبضٞب آة ٚ حٛيٟب
 ؾذطزٖ ٘ٛضٚظ، ٚ ٖمس ؾفطٜ ؾط ثٝ آة ثطزٖ ،«سيطٌبٖ

 چُٟ يب ٚ ثبضاٖ ٖطٚؾي ٘ٛضٚظ، ؾيعزٜ زض آة ثٝ ؾجعٜ
 زض آة ثٛزٖ ػب٘ساض ثٝ اٖشمبز ٌّيٗ، وٛؾٗ وچّٖٛ،

 ٕٞٛاضٜ وٝ ٔي ذٛضز چكٓ ثٝ ٔطزْ، ٞبي ثبٚضزاقز
.اؾز ٕ٘ٗز فعٚ٘ي ٚ ظايف ٚ ثطوز ٕ٘بز

ٗ ٞهب ٚ ٔٙبؾهه ٚ ضؾهْٛ     اظ ُٔبِٗٝ اؾبَيط ٚ آيي
ٔرشّف ٔطزْ زض ؾطاؾط ػٟبٖ ثطٔي آيهس وهٝ آة   

 ٖ ٝ ٖٙٛا ٜ ث ٝ آفطيٙف»ٕٞٛاض ٗ ٔبي ٜ ٚ « ث ٚ ثبضٚضوٙٙس
ٚ ٕٞٛاضٜ  ٜ اؾز  ٚ ؾشبيف ثٛز ٜ ٔٛضز سمسيؽ  ظايٙس
ُ ثٛزٜ  ٖ ؾطقشي ػبزٚيي لبئ الٛاْ ٌٛ٘بٌٖٛ ثطاي آ

. ا٘س
ٜ ٞبي ٌٛ٘هبٌٖٛ فطٍٞٙهي ٚ ثهب سٛػهٝ ثهٝ       زض حٛظ
ػغطافيبي ثٛٔي آييٟٙب، ثبٚضزاقز ٞبي ٌٛ٘بٌٛ٘ي 

زض ثيكهشط ايهٗ   . زض ٔٛضز آة ٔكبٞسٜ ٔهي قهٛز  
آييٟٙب، سطؼ اظ ذكىؿبِي ثٝ چكٓ ٔي ذهٛضزم اظ  
ٕٞيٗ ضٚي، ٔطاؾٕي چٖٛ ٖطٚؾي آة ٚ زٖبٞبي 
ثبضاٖ ٚ ٕ٘بظ ٚ ٘يبيف ثطاي َّت ثبضاٖ ٚ يب قؿشٗ 
سبثٛر زض آة ٚ يب ٟ٘بزٖ ّٖٓ ٖعازاضي ثطاي ثبضاٖ 

آة ذٛاٞي دسيس ٔي آيسم ٚ يب ايٙىٝ زض ثبٚض ٔطزْ 
ٜ اظ ؾطقشي ػبزٚيي ثطذٛضزاض اؾز، چٙب٘ىٝ  ٕٞٛاض
ٝ ٞهب     ٝ ٞهب ٚ ضٚزذب٘ه قجٟب وبضيعٞب ٚ لٙبسٟب ٚ چكٕ
. ٔأٚاي ٔٛػٛزار ٕٚٞي ٚ ػٙيبٖ ٚ دطيبٖ ٔي قٛز

آييي ّبی ثبساى خَاّي دس ايشاى

http://www.beytoote.com/art/city-country/rain-rituals2-iran.html
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فبعوِ حؿي پَض
  دٛض حؿٗ حؿيٗ :فطظ٘س
قٕبَ ُٔٙمٝ HSE ضئيؽ
428ضسجٝ

ؾبضي دعقىي زا٘كىسٜ ٖٕٛٔي دعقىي

دسخـؾ فشصًذاى صٌعت اًتمبل ًفت ايشاى دس وؼت ستجِ ّبی ثشتش
وٌىَس ػشاػشی   

ّضاس 3000فشصًذاى پزيشفتِ ؿذُ داًـگبُ ثب ستجِ صيش 

علي عجبؾي
ٖجبؾي ٔحٕس : فطظ٘س
قٕبَ ُٔٙمٝ أٛضازاضي ضئيؽ
63ضسجٝ

قطيف نٙٗشي زا٘كٍبٜ وبٔذيٛسط ٟٔٙسؾي

قيسا ويويبيي ضاز
  ضاز ويٕيبيي اوجط : فطظ٘س
(ثطؾه) ثبثبئي قٟيس فكبضقىٗ ضئيؽ
292 ضسجٝ
سٟطاٖ زا٘كٍبٜ فبضؾي ازثيبر ظثبٖ

هحوسهْسی پَضهطٍجي
  ٔطٚػي دٛض وبْٓ :فطظ٘س

٘ىب ٘فز َ ا٘شمب ٔطوع ّٖٕيبر وبضٔٙس
97ضسجٝ

  فٙي زا٘كىسٜ حطاضسي سبؾيؿبر
ثبثُ (ٔ)نبزق أبْ اي حطفٝ ٚ

هحوس حؿي هحوسی ظازُ 
  ظازٜ ٔحٕسي اوجط فطظ٘س

ضفؿٙؼبٖ ٘فز َ ا٘شمب ٔطوع ايٕٙي وبضٔٙس
2454 : ضسجٝ

  اؾالٔي ٔٗبضف ديٛؾشٝ اضقس وبضقٙبؾي
ضفؿٙؼبٖ (ٖغ) ٖهط ِٚي زا٘كٍبٜ حمٛق ٚ

ثٌْبظ قجبعي ثبغيٌي
  ثبغيٙي قؼبٖي ٔهُفي  فطظ٘س

  ػٙٛثكطق ُٔٙمٝ ثطق سٕٗيطار ٚاحس وبضٔٙس
96: ضسجٝ

  دعقىي ّْٖٛ زا٘كٍبٜ  ٔبٔبئي
  ضفؿٙؼبٖ زضٔب٘ي ثٟساقشي ذسٔبر ٚ

فبعوِ فطٌّگي ًيب
  ٘يب فطٍٞٙي ٔحٕسضيب فطظ٘س
ؾطثطظٌط قٟيس ٘فز ا٘شمبَ ثطزاضٔطوع ثٟطٜ
445 : ضسجٝ

سٟطاٖ زا٘كٍبٜ فبضؾي ازثيبر ٚ ظثبٖ 

ؾپْط آل تبضيَضزی
  سبضيٛضزي آَ ٔحٕسضيب فطظ٘س
قٕبِغطة ُٔٙمٝ فٙي ثبظضؾي ضئيؽ
1376 :ضسجٝ

سجطيع زا٘كٍبٜ ٔىب٘يه ٟٔٙسؾي



پيوبى عجبزی ثلفِ تيوَضی
  سيٕٛضي ثّفٝ ٖجبزي ٔطسًي فطظ٘س
  قٕبِغطة ُٔٙمٝ أٛضٔبِي ضئيؽ
27 : ضسجٝ

  ا٘طغي ٕٔٗبضي اضقس وبضقٙبؾي
سٟطاٖ ٞٙط زا٘كٍبٜ

عبضف لبئوي
  ؾشبز قجىٝ سحَٛ ٚ سحٛيُ ٔؿئَٛ لبئٕي ّٖيطيب فطظ٘س
1142 : ضسجٝ

سٟطاٖ نٙٗز ٚ ّٖٓ زا٘كٍبٜ ٔىب٘يه ٟٔٙسؾي

هْسی حساز
  حساز انغط ّٖي فطظ٘س

  ؾشبز ٔربثطار فٙي اؾٙبز وٙشطَ ٚ ثطضؾي اضقس سحّيٍّط
867 : ضسجٝ

ظ٘ؼبٖ ثٟساقشي ذسٔبر ٚ دعقىي ّْٖٛ زاضٚؾبظي

اقىبى عبلي هحوسی
  اضقس افؿط ٔحٕسي ٖبِي ّٖي فطظ٘س

  قٟيس ٘فز ا٘شمبَ ٔطوع حطاؾز
  (أيسيٝ يه قٕبضٜ) ذٕيؽ آَ

41 : ضسجٝ
  ٌيبٞي قٙبؾي ثيٕبضي اضقس وبضقٙبؾي

ٕٞساٖ ؾيٙبي ثّٖٛي زا٘كٍبٜ

ايوبى گَزضظی
  ٍٟ٘ساضي ٟٔٙسؼ ٌٛزضظي ثٟعاز :فطظ٘س

انفٟبٖ ُٔٙمٝ وٙشطَ ٚ اثعاضزليك سٕٗيطار ٚ
209 :ضسجٝ

  ضقشٝ ثطق ٟٔٙسؾي اضقس وبضقٙبؾي
  اِىشطيىي ٞبي ٔبقيٗ ٚ لسضر اِىشطٚ٘يه

اضان زا٘كٍبٜ

ًطگؽ اهيطظازُ
  وبض اؾشبز أيطظازٜ ذبّ٘ٗي فطظ٘س

  سٛضثيٗ ٚ آالر ٔبقيٗ سٕٗيطار ٚ ٔىب٘يه
  انفٟبٖ ُٔٙمٝ

21 : ضسجٝ
  ّْٖٛ وكبٚضظي ٟٔٙسؾي اضقس وبضقٙبؾي

انفٟبٖ نٙٗشي زا٘كٍبٜ ظيٙشي ٌيبٞبٖ ٚ ثبغجب٘ي

ًؿين ًيه ثرتبى
  ؾطدطؾز ثرشبٖ ٘يه ٖجبؾّٗي فطظ٘س

  سّفٗ ٔطاوع سٕٗيطار ٚ ٍٟ٘ساضي
  انفٟبٖ ُٔٙمٝ

115 : ضسجٝ
  وٛزن دطؾشبضي اضقس وبضقٙبؾي

انفٟبٖ ٔبٔبئي ٚ دطؾشبضي زا٘كىسٜ

پيشٍص ٍ ػشثلٌذ ثبؿيذ

دسخـؾ فشصًذاى صٌعت اًتمبل ًفت ايشاى 
دس وؼت ستجِ ّبی ثشتش

وٌىَس ػشاػشی   
ّضاس 3000فشصًذاى پزيشفتِ ؿذُ داًـگبُ ثب ستجِ صيش 
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ظٞطٜ ضثيٗي: ٔهبحجٝ اظ
. آشضٔبٜ ٞطؾبَ ثٝ ٖٙٛاٖ ضٚظ دػٚٞف ٘بٍٔصاضي قسٜ اؾز 25

ا٘سيكيسٖ، دػٚٞف ٚ ٘ٛآٚضي، اؾبؾهي سهطيٗ ٘يهبظ ثكهط ثهطاي      
زؾشيبثي ثٝ ديكطفز، سٛؾٗٝ، ضفبٜ ٖٕٛٔي ٚ اؾهشمالَ ٚالٗهي   

سأويس ثط دػٚٞف ٚ سكٛيك دػ ٚٞكٍطاٖ ٚ زا٘كٕٙساٖ ثهٝ  . اؾز
فٗبِيز ٞبي دػٚٞكي ٔٛضز ٘يبظ وكٛض، يىي اظ ٟٕٔشطيٗ ضاٟٞبي 

. ضؾيسٖ ثٝ ذٛزوفبيي اؾز
آ٘چٝ زض ازأٝ ٔي ذٛا٘يس ٌفز ٌٚٛيي اؾز وٛسبٜ ثب زوشط اؾساِٝ 
ٖ قطوز ذٌُٛ  ٚ يىي اظ دػٚٞكٍطا  ٖ ٝ ِطؾشب وال٘شطٔسيط ُٔٙم

ايكبٖ ٔمُٕ وبضقٙبؾي ضا زض ضقشٝ . ِِٛٝ ٚ ٔربثطار ٘فز ايطاٖ
ٟٔٙسؾي ٔىب٘يه اظ زا٘كٍبٜ نٙٗز ٘فز اٞٛاظ ٌصضا٘سٜ ا٘هس ٚ  

ٞٓ . وبضقٙبؾي اضقس ٟٔٙسؾي ٔىب٘يه ضا اظ زا٘كٍبٜ آظاز اضان 
اوٖٙٛ ٔكغَٛ سحهيُ زض ضقشٝ زوشطاي ٟٔٙسؾي ٔىب٘يه زض 

. زا٘كٍبٜ ّٖٓ ٚ نٙٗز ايطاٖ ٔي ثبقٙس
 ٖ ٖ سبوٙٛ ٝ وشبة،  23اظ ايكب دػٚٞف زض لبِجٟبي ٔرشّف اظ ػّٕ

ٚ ٕٞچٙيٗ  ٚ دطٚغٜ ٞبي دػٚٞكي  ٝ غٚض٘بِي  ٝ وٙفطا٘ؿي، ٔمبِ ٔمبِ
. طجز قسٜ اؾز دٙغ اذشطأ

 ِطؾشبٖ، ُٔٙمٝ ٔسيط وال٘شط اؾساِٝ .وٌيس هعطفي ضا ذَزتبى
 زض سبوٖٙٛ 69 ؾبَ اظ ٚ سرههي زوشطاي ضقشٝ زا٘كؼٛي

.ٔي ثبقٓ فٗبِيز ثٝ ٔكغَٛ ِِٛٝ ذٌُٛ قطوز
ايس؟ زازُ اًجبم پػٍّف چٌس تبوٌَى
 ٔمبِٝ وشبة، ػّٕٝ اظ ٔرشّف لبِجٟبي زض دػٚٞف 23 سبوٖٙٛ

 دٙغ ٕٞچٙيٗ ٚ دػٚٞكي دطٚغٜ ٞبي ٚ غٚض٘بِي ٔمبِٝ وٙفطا٘ؿي،
.زازٜ اْ ا٘ؼبْ اذشطأ
 يىسيگط ثب اضتجبعي چِ ٍضی ثْطُ ٍ پػٍّف قوب ًظط ثِ

  زاضًس؟

 ضاٞي ؾبذشٗ يب ٚ يبفشٗ ثٝ ٔٙؼط ٞسفٕٙس دػٚٞف
ٝ ٞبي وٝ ٔي قٛز  ذطٚػي يب يبثس وبٞف ؾبظٔبٖ ٞعيٙ
 ثٟط ٚضي افعايف يٗٙي ايٗ ٚ يبثس افعايف ؾبظٔبٖ
 زؾز ثٝ دػٚٞف ٘شيؼٝ زض وٝ ثٟطٜ ٚضي ٚ .ؾيؿشٓ

 ٚ ثٛز ذٛاٞس ضقس ثٝ ضٚ ٚ دبيساض يبثس، اضسمبء ٚ آيس
.ٕ٘ي وٙس ٔشعِعَ ضا آٖ ٔٛإ٘ ٚ وٕجٛزٞب
 هعٌبؾت؟ چِ ثِ پػٍّف ًظطقوب اظ

ُ ٞبي ثٝ ضؾيسٖ فطآيٙس يٗٙي دػٚٞف ٜ ح  فطاسط ٘ٛ، ضا
 ثٝ ضؾيسٖ فطآيٙس  قسٜ، دصيطفشٝ فىطي چبضچٛة اظ

 ٔطظ قىؿشٗ َجيٗز، ثط حبوٓ ٘ٓٓ اظ ؾبزٜ سط زضن
 ٚ سالـ ، آٖ ضاٜ زض ثطزاقشٗ ٌبْ ٚ وٙٛ٘ي زا٘ف

  اثشىبض ٚ زا٘ف ثط ٔجشٙي ٚ زضؾز ٚ انِٛي سحميك
 ٚ اضسمبء يب ٚ ٘يبظ يه ضفٕ يب ٚ ٔكىُ يه ضفٕ ثطاي
. سغييطآٖ يب ٚ فّٗي ؾيؿشٓ يه ؾُح ثطزٖ ثبال

  ؟ ًوبيس هي ايجبز قوب زض احؿبؾي چِ پػٍّف
 اظ ثيكشطي زضن ٘ٛ، حُ ضاٜ يه يبفشٗ ٚ دػٚٞف ٞط

ضا اقيبء ٚ دسيسٜ ٞب زض ٔٛػٛز ٘ٓٓ

 زض ؾذبؼ ٚ سحؿيٗ ثٝ ٔطا ٚ ٔي وٙس ايؼبز ٔٗ زض
 ٞط ايٙىٝ زيٍط .ٔي زاضز ٚا  ٘ٓٓ ايٗ ذبِك ٚ ٘بْٓ ٔمبثُ

 ٘عزيه ػسيس ضاٜ حُ يه ثٝ دػٚٞف ٚ سحميك يه ٌبٜ
 اظ زٚضي ٚ ثٛزٖ ٔفيس احؿبؼ ٔٗ زض ٔي قٛز،
  .ٔي ٕ٘بيس ايؼبز ضٚظٔطٌي

 ثط زض قطوت ثطای هٌفعتي قوب پػٍّف ّبی آيب
 ذيط؟ يب اؾت زاقتِ

دػٚٞف ٞبي ايٙؼب٘ت ثب ٕٞىبضي ٕٞىهبضاٖ اضػٕٙهسْ   
ثههٛيػٜ ٔؿههئِٛيٗ قههطوز، اغّههت وههبضثطزي ثههٛزٜ ٚ   
ٔٙفٗز ٞبي چكٍٕيط ٚ وال٘ي ثطاي قطوز زضثطزاقشٝ 

ٝ ػٛيي ٞبي لبثُ سٛػٟي ثٝ ٕٞطاٜ زاقشٝ اؾز  .ٚ نطف
ُ ايس اًجبم وِ پػٍّكي هْوتطيي   چيؿت؟ زاز

ٞط دػٚٞف زض ػبي ذٛزـ ٟٔٓ اؾز، أهب ٔهي سهٛاٖ    
ٟٕٔشطيٗ آٟ٘ب ضا  ؾبذز زؾهشٍبٞي ثهطاي سكهريم    
ٖيت اِىشطٚدٕخ ٞب ثسٖٚ ٘يبظ ثٝ ذبٔٛقي زؾشٍبٜ ٚ ثبظ 

.وطزٖ آٖ  ٚ ثسٖٚ ؾٙؿٛض ثٛزٜ اؾز
ٞهسف اظ  ّسفتبى اظ اًجبم پػٍّف ّب چيؿتت؟   

دػٚٞف يٕٗ ٖاللٝ ظيبز ثٝ آٖ ٚ ٕٞچٙهيٗ احؿهبؼ   
ٔؿئِٛيز زض ايٗ لجبَ، فطاٞٓ آٚضزٖ أىب٘بر ٚ قطايٍ 
ظ٘سٌي ٚ وبضي ثٟشط ثطاي ٕٞٝ ثٝ ذههٛل ٕٞىهبضاٖ   

ذٛاؾشٗ، سٛا٘ؿشٗ : اضػٕٙسٔبٖ اؾز ٚ ٔٗ ٔٗشمسْ وٝ
. اؾز

ّٖٓ ٚ سحميك وّيس : ؾرٗ دبيب٘ي؟ ٔمبْ ٔٗٓٓ ضٞجطي
زض زيهساض ثهب    25/4/86.)لُٗي ديكطفز وكهٛض اؾهز  
ثٝ ز٘جبَ ّٖٕي ثبقهيس  ( دػٚٞكٍطاٖ دػٚٞكىسٜ ضٚيبٖ

. وٝ زيٍطاٖ ثٝ آٖ زؾز ٘يبفشٝ ا٘س
(زض زيساض ثب ٔسيطاٖ ػٟبز زا٘كٍبٞي 19/3/93) 



 

ٗ ٞبي ٌبظي  ـ وشبة سٛضثي قطح وبُٔ -ّٖٕىطز)ٍ٘بض
 316، ا٘شكبضار دباليف ٚ درهف،  ( سٕٗيطار اؾبؾي

زض زؾز چبح نفحٝ ،

:  ثطذي همبالت ايكبى  
ٔيطؾهٗيس نهفي ظازٜ، قهٛضـ    ، اؾساِٝ وال٘شهط ]  1

دهبيف  "قىٛٞي، فهطزيٗ زاِٛ٘هس، حؿهٗ ثيهٛضا٘ي،     
ٚيههٗيز ٚ سٗيههيٗ آ٘اليههٗ ٔمههساض ٘بٕٞطاؾههشبيي زض 
اِىشطٚدٕخ ٞهب ثهب اؾهشفبزٜ اظ قهجىٝ ٞهبي ٖههجي       

، وٙفطا٘ؽ ّٔي فٙهبٚضي،ا٘طغي ٚ زازٜ ثهب   "ٔهٖٙٛي
ضٚيىههطز ٟٔٙسؾههي ثههطق ٚ وههبٔذيٛسط، ٟ٘ههٓ ٚ زٞههٓ  

،زا٘كٍبٜ وطٔب٘كبٜ 1394ذطزازٔبٜ 
 ايٕٗ" وال٘شط، اؾساِٝ ٘ؿت، ػٗفطي ٖجبؾّٗي [2

 ثبثب دُ -فٙي سًٙ ايٙچ 20 فطآٚضزٜ ِِٛة ذٍ ؾبظي
  اِي 6 "ايطاٖ ٘فز ٔربثطار ٚ ِِٛٝ ذٌُٛ قطوز زض
 إِّّي ثيٗ وٙفطا٘ؽ زٚاظزٕٞيٗ ،1393 ٔبٜ زي 8

ضاظي ٞبي ٕٞبيف ،ؾبِٗ سٟطاٖ ، ٔسيطيز
ω[3] ُقٛضـ  وال٘شط، اؾساِٝ ٔيطظا، ذبٖ اؾٕبٖي 

 زض ٖهجي ςفبظي ؾيؿشٓ وبضثطز"، قىٛٞي
 اِىشطٚٔٛسٛضٞبي غّشكي يبسبلبٖ ٖيت سكريم

 غيط ٞبي آظٖٔٛ إِّّي ثيٗ وٙفطا٘ؽ ؾٛٔيٗ "اِمبيي
  1394 اؾفٙس 3 ٚ 2 سٟطاٖ ٔرطة،

:  پطٍغُ ّبی پػٍّكي ايكبى 
ωضٚغٗ ثربض ٚ فكبض اظزيبز اػطاي،ضفٕ ٚ يَطاح 

 ٚ ِِٛٝ ذٌُٛ قطوز ٘ئٛديٙيٖٛ، ٞبي سٛضثيٗ
(ِطؾشبٖ ُٔٙمٝ) ايطاٖ ٘فز ٔربثطار
ωضاٜ ٚ ٘هت ٚ َطاحي ٚ ٔحبؾجٝ ، اػطاي ٚ يَطاح 

 ٔطوع TB ضؾشٖٛ سٛضثيٗ ذبْ ٘فز دٕخ ا٘ساظي
 لجّي سٛاٖ ٚ زٚض ٕٞبٖ ثب وٝ ثبثب دُ ٘فز ا٘شمبَ

 وٙس، ٔي دٕذبغ ثيكشط ضٚظ زض ثكىٝ ٞعاض 69 سٛضثيٗ
 ٘فز ٔربثطار ٚ ِِٛٝ ذٌُٛ قطوز ٔؼطي، ٚ َطاح
  ايطاٖ
ωسٛضثيٗ ضٚغٗ ثربض ؾيؿشٓ انالح ، اػطاي ٚ يَطاح 

 ذٌُٛ قطوز  ،NUOVOPIGNONE ٌبظي ٞبي
(ِطؾشبٖ ُٔٙمٝ) ايطاٖ ٘فز ٔربثطار ٚ ِِٛٝ
ωٔطوع ؾٛالض سٛضثيٗ ِطظـ ضفٕ ، اػطاي ٚ يَطاح 

 ضٚي فطا٘ؿٛي وبضقٙبؾبٖ ٘ٛثز زٚ وٝ َٛضي ثٝ آؾبض
 ثب وٝ ثٛز ٘كسٜ ضفٕ ٔكىُ ٚ ثٛز٘س وطزٜ وبض آٖ

 قطوز قس، ضفٕ انّي دٕخ ٚضٚزي ضٚي َطحٕصوٛض
  ايطاٖ ٘فز ٔربثطار ٚ ِِٛٝ ذٌُٛ
ωساللي ٔحُ زٞٙسٜ ٘كبٖ زؾشٍبٜ ؾبذز ، يَطاح 

  آ٘اليٗ، نٛضر ثٝ ِِٛٝ ذٌُٛ زض ٘فشي ٞبي فطآٚضزٜ
 ثٝ ٞٙٛظ( ايطاٖ ٘فز ٔربثطار ٚ ِِٛٝ ذٌُٛ قطوز

(٘طؾيسٜ اػطا
ωدبيف اليٗ آٖ ؾيؿشٓ ؾبظي ديبزٜ ، َطاحي 

 ويِّٛٚز قف اِىشطٚدٕخ ٞبي يبثي ٖيت ٚ ٚيٗيز
 ذٌُٛ قطوز ِطؾشبٖ، ُٔٙمٝ ٘فز ا٘شمبَ ٔطاوع زض

  ايطاٖ ٘فز ٔربثطار ٚ ِِٛٝ
ωضزٜ اظ ٌبظي سٛضثيٗ زؾشٍبٜ زٚ وبُٔ ثبظؾبظي 

 ذٌُٛ قطوز زض ثربض اؾت 4500 سٛاٖ ثب ذبضع
  حسٚز اضظي ػٛيي نطفٝ ثب ايطاٖ ٘فز ٔربثطار ٚ ِِٛٝ
(ٌطٚٞي ٕٞىبضي) زالض ٔيّيٖٛ 20

:  ايكبى  اذتطاعبت 
Å   زٞٙسٜ ٔحهُ ساللهي ٖ زؾشٍبٜ ديكطفشٝ ٞٛقٕٙس ٘كب

ؾيبالر ثب زا٘ؿيشٝ ٔرشّف ػبضي زض ذٌُٛ ِِٛهٝ ثهٝ   
ٝ اي ٚآ٘اليٗ ثب لبثّيز سٗييٗ ٚ طجز ذٛال  نٛضر ِحٓ
فيعيىههي اظ لجيههُ فكههبض، ٔمههساض ػطيههبٖ، زا٘ؿههيشٝ،   

َ ػطيبٖ،  ٚ سغييطار آٟ٘ب زض َٛ  ٝ ازاضٜ  1/2/92ٚيؿىٛظيش
ُ ٔبِىيز نٙٗشي زض حبِز نٙٗشي اػطا ٘كسٜ )سٟطاٖ-و

( ٚ فمٍ زض آظٔبيكٍبٜ نٛضر ٌطفشٝ
Å زؾشٍبٜ ٞٛقٕٙس يس ٌبظ ٌطفشٍي ٚ وٙشطَ سٟٛيٝ اسبق

، ٚ اضؾبَ ثٝ قٕبضٜ سّفٗ ٞبي اٖالٔي ثٝ نٛضر آ٘اليٗ
سٟطاٖ-ازاضٜ وُ ٔبِىيز نٙٗشي 1/2/92
Å ديً ٞٛقٕٙس ثب لبثّيز قٙبؾبئي ٚ طجز ا٘ٛأ ذطاثي

ٞب ٚ ذٛضزٌيٟب ،ٔٛإ٘ ٚ ٖٛأُ فيعيىهي ِِٛهٝ ٚؾهيبَ    
 12/10/91،ٔؿسٚز وٙٙسٜ ٚ ضزيبثي ثٝ نهٛضر آ٘اليهٗ،   

سٟطاٖ-ازاضٜ وُ ٔبِىيز نٙٗشي
Å ٜزؾشٍبٜ ٔيٙي سٛضثٛ غ٘طاسٛض ديكطفشٝ ثب لبثّيز اؾشفبز

اظ ا٘طغي حطاضسي سّف قسٜ زض اٌعٚظ سٛضثيٗ ٞبي ٌبظي، 
ٖ -ازاضٜ وُ ٔبِىيهز نهٙٗشي   1/2/92 زض حبِهز  ) سٟهطا

(نٙٗشي اػطا ٘كسٜ ٚ فمٍ زض حبِز آظٔبيكٍبٞي
Å ثكمبة دط٘سٜ ٞٛقٕٙس ثب لبثّيز ٞط ٘ٛٔ قطايٍ ػٛي

ٜ ٞبي  دطٚاظي، ظٔيٙي، زضيبئي، ظيطزضيبئي ٚ ٘هت زؾشٍب
اضؾبَ ٚ زضيبفز ثط ضٚي آٖ ٚ وٙشطَ ثٝ نٛضر آ٘اليٗ، 

سٟطاٖ-ازاضٜ وُ ٔبِىيز نٙٗشي 1/2/92



دس ّوؼبيگي وَّؼتبى 

اصفْبى/ هؿيط ذظ لَلِ هبضٍى
ّبی ظاگطؼزض ّوؿبيگي ضقتِ وَُ 
انفٟبٖ ثٝ زِيُ  -ذٍ ِِٛٝ ا٘شمبَ ٘فز ذبْ ٔبضٖٚ

ٜ ٞبي ظاٌطؼ ٚ قهطايٍ   ٖجٛض اظ اضسفبٖبر ضقشٝ وٛ
ؾههرز زؾشطؾههي، ٍٟ٘ههساضي ٚ سٕٗيههط اظ إٞيههز 
ٜ اي ثطذٛضزاض اؾز سب ػبيي وٝ اظ آٖ ثٝ ٖٙٛاٖ  ٚيػ
زٚٔيٗ ذٍ ِِٛٝ ؾرز ٌصض ز٘يهب ٘هبْ ثهطزٜ قهسٜ     

ايٗ ذٍ ِِٛٝ اظ أيسيٝ زض اؾشبٖ ذٛظؾهشبٖ  . اؾز
ٝ ٞب  آغبظ ٚ دؽ اظ ٖجٛض اظ دؿشي ٚ ثّٙسي ٞب، ضٚزذب٘
ٚ ٔؼبٚضر قهٟطٞبي ٔرشّفهي ٕٞچهٖٛ ضأٟطٔهع،     
:ثبغّٕه ٚ ايصٜ ٚاضز ضقشٝ وٜٛ ٞبي ظاٌطؼ ٔي قٛز 

ٝ وٛٞي اؾز وٝ اظ غطة سب ػٙٛة  ظاگطُؼ ضقش
ٝ وهٜٛ اظ    . غطثي ايطاٖ وكيسٜ قسٜ اؾهز  ايهٗ ضقهش

ٝ ٞبي زضيبچٝ ٚاٖ زض ػٙٛة قطلي سطويٝ آغبظ  وطا٘
ٖ ٞهبي آشضثبيؼهبٖ      قسٜ ٚ دؽ اظ ٌصقهشٗ اظ اؾهشب
غطثي، وطزؾشبٖ، وطٔب٘كبٜ، ٕٞساٖ، ٔطوعي، ايالْ، 
وٍٟيّٛيههٝ ٚ ثٛيطاحٕههس، چٟبضٔحههبَ ٚ ثرشيههبضي،  
ٖ ٞبي فبضؼ، وطٔهبٖ ٚ   ذٛظؾشبٖ ٚ ِطؾشبٖ سب اؾشب

ٝ وهٜٛ ثهٝ    ٔ  زأٙٝ. ٞطٔعٌبٖ ازأٝ ٔي يبثس ايٗ ضقش
.قٕبَ ٖطاق ٘يع أشساز زاضز

ؾبَ ديف اظ ٔهيالز آطهبض ثهط     100٬000زض حسٚز 
ٜ ٞهبي ظاٌهطؼ زض     ػبي ٔب٘سٜ اظ غبض٘كيٙي زض وهٛ

  غطة ايطاٖ ثيبٍ٘ط ؾىٛ٘ز ا٘ؿبٖ زض ايٗ

ٝ ؾٍٙي ٔيب٘ي  سب  300٬000)ٔٙبَك زض زٚضٜ دبضيٙ
. اؾز( ؾبَ ديف 30٬000

ثط : ٘بْ ثبؾشب٘ي ضقشٝ وٜٛ ظاٌطؼ وُط يب وٛض اؾز
اؾبؾبً ٘بْ ( وط)َجك اؾُٛضٜ قٙبؾي ؾٛٔطي وٛض 

يه وٜٛ يب وٜٛ ٞبيي ثٛزٜ، ٚ ٕٔٗٛالً ثٝ وهٜٛ ٞهبي   
ظاٌطؼ ٚالٕ زض قطق ؾٛٔط اَهالق ٔهي ٌطزيهسٜ    

وٛض ٕٞچٙيٗ ٘بْ زيٍهط أذطاَهٛضي اوهس     .اؾز
اؾز وٝ اظ ؾٝ ٞعاض ؾبَ ديف ٚ لجُ اظ آٖ ثط وُ 

. ٘ٛاحي ظاٌطؼ ٌؿشطزٜ قسٜ ثٛز
زض . اؾهز ٚؾهشبيي ثًٗي ٔٗشمس٘س ضيكٝ ايٗ ٘بْ

وهٜٛ  ثهٝ ٔٗٙهبي   'Za-G'Rظثبٖ اٚؾشبيي ظاٌط
أب ٘ٓطي ٘يع ٞؿز ايٗ اؾز وٝ ايٗ . اؾزثعضي

ؾبوٗ زض ايٗ ٞٙس ٚ اضٚدبييوّٕٝ اظ ٘بْ ٟٔبػطاٖ
. ٌطفشٝ قسٜؾبٌبضسئُٙمٝ ٔٗطٚف ثٝ

ٝ وٜٛ زض ظثبٖ فبضؾي «دبسبق٘بْ لسيٕي ايٗ ضقش
ٝ وٛٞي ٔٗطٚف  ْ ضقش ٜ  زضوٝ ٘ب ٖ وطٔب٘كب ٘يع اؾشب

« ٖطثهي زض «وٟؿشبٖ ٞؿز ثٛزٜ ٚ ديف اظ آٖ
.ثٛز« دّٟٝ»ٚ « ػجبَ»

 زٞٝ ٞكز اظ ثيف اظ «ظاٌطٚؼ» يب «ظاٌطؼ» ٔ  ٚاغٜ
 آطبض سطػٕٝ َطيك اظلبػبضزٚضٜ اٚاذط اظ ٚ ديف

 ظثبٖ ٚاضز (يٛ٘ب٘ي ظثبٖ اظ ثًٗبً ٚ) اضٚدبيي ٘ٛيؿٙسٌبٖ
 ٌصاقشٝ ٘يع ايطاٖ ٘مكٝ ضٚي ثط ؾذؽ ٚ قسٜ فبضؾي

.قس

 ثطزٜ ٘بْزضٜيبوٜٛ٘بْ ثٝ ظاٌطؼ اظ اقشجبٜ ثٝ ثبضٞب
 ٔ  ٚاغٜ ظيطا اؾز ثٛزٜ ٘بزضؾشي ثطزاقز وٝ قس

 ػٙٛة سب غطثي قٕبَ اظ ٌؿشطزٜ اي ثرف ظاٌطؼ
 ضقشٝاظ٘بْ 240اظ ثيف ثب ضا ايطاٖ قطلي

  زض ضٚؾشب ٚثرفٚقٟط ٚ ضٚز ،زضٜ  ،زقز  ،وٜٛ
ٖ ٞبي   ،ايالْ،وطزؾشبٖ غطثي، آشضثبيؼبٖ اؾشب
  ثٛيطاحٕس ٚ وٟىيّٛيٝٚ انفٟبٖ ٚوطٔب٘كبٜ

 ٚذٛظؾشبٖ ٚ ثرشيبضي ٚ چٟبضٔحبَٚ
  .ٔي قٛز قبُٔ ضاِطؾشبٖثبالذطٜ

ِ ای سا وِ اص هؼيش وَّْب عجَس هي وٌٌذ، هعشفي ًوبيين  ٍ ووي دسثبسُ ايي وَّْب ؿشح دّين . ثشآى ؿذين تب خطَط لَل

آرس سٍص جْبًي وَّؼتبى 20پبػذاؿت 



ايٌچ ًفت ذبم   32هؿيط ذظ لَلِ 
هٌغمِ قوبل زض ّوؿبيگي

للِ اؾبؼ اظ ؾلؿلِ ججبل وَُ الجطظ
 ٘بْ ٔ  ضيكٝ .اؾز ايطاٖ قٕبِي ثرف زض وٛٞي ضقشٝ جطظاِ

 ٞطٜ دّٟٛي ظثبٖ زض ٚ ظئيشي ثطٜ ٞطٜ اٚؾشبيي ظثبٖ زض آٖ
 ػٕٟٛضي سبِف اظ ثبذشط ؾٛي اظ وٜٛ ضقشٝ ايٗ.اؾز ثُطظ

 زضٖٚ سب قطق ؾٛي زض ٚ ٔي قٛز آغبظ آشضثبيؼبٖ
.ٔي يبثس ز٘جبِٝ افغب٘ؿشبٖ ٚ سطوٕٙؿشبٖ

 زضيبي ػٙٛثي ٔ  وٙبضٜ ضاؾشبي زض اِجطظ اظ ثعضٌي ثرف
 اِجطظ قٕبِي ٔ  ػجٟٝ ثرف، ايٗ زض .قسٜ اؾز وكيسٜ ذعض

 ايٗ زِيُ يه .اؾز ذكه آٖ ػٙٛثي ٔ  ػجٟٝ ٚ ؾطؾجع
 ؾسي ٕٞچٖٛ وٝ اؾز اِجطظ وٜٛ ضقشٝ ٚػٛز زٌٚبٍ٘ي
 ؾٛي ثٝ ذعض زضيبي اظ ثطذبؾشٝ ضَٛثزِ ٌصض اظ َجيٗي
 ٔ  ػجٟٝ زض ضَٛثز ايٗ ثيكشط ٚ ٔي وٙس ػٌّٛيطي ػٙٛة
.ٔي ثبضز اِجطظ قٕبِي

 زض وٝ اؾز (ٔشط 5671) زٔبٚ٘س وٜٛ اِجطظ، وٜٛ ثّٙسسطيٗ
ٝ ٞب .زاضز لطاض ضيٙٝ قٟط ٔبظ٘سضاٖ اؾشبٖ  زضٜ ٞبي ٚ زأٙ
ٖ ٞبي ٔطزْ ٟٔٓ سفطػٍبٜ ٞبي اظ اِجطظ  وطع، سٟطاٖ، اؾشب

ٓ سطيٗ اظ .اؾز ؾٕٙبٖ ٚ لعٚيٗ  ٔ  زأٙٝ ضٚزٞبي ٟٔ
ٝ ٞبي ٚ ؾفيسضٚز اِجطظ قٕبِي  ػبػطٚز ٚ وطع ػٙٛثي زأٙ

ٝ ٞبي .ثطز ٘بْ ٔي سٛاٖ ضا  زض وٛٞٙٛضزي ثطاي ثؿيبضي لّ
 ٔي سٛاٖ ٔيبٖ آٖ اظ وٝ زاضز٘س ٚػٛز وٜٛ ضقشٝ ايٗ

ٓ وٜٛ، زٔبٚ٘س، ٜ اِجطظ، آظازوٜٛ، ذّٙٛ، ّٖ  ٚضٚقز، ؾيبالٖ، قب
ٝ حهبض ٚ سٛچبَ زٚثطاض، .ثطز ٘بْ ضا دٟٙ

Harā «ثطظَيشي ٞطٜ» اٚؾشب زض Bərəzaitīدّٟٛي  
 ثٝ ثطظ ٚ وٜٛ ٔٗٙي ثٝ ٞط، :ػعء زٚ اظ ٔطوت «ٞطثطظ»

 ٞٓ «ثطظوٜٛ» دبضؾي ازثيبر زض .ثعضي ٚ ثّٙس ٚ ثبال ٔٗٙي
  .اؾز آٖ سحز اِّفٓي ٔ  سطػٕٝ ٚ آٔسٜ اِجطظ ٔٗٙي ثٝ

ٖ وٜٛ ذهٛل ثٝ ٚزٔبٚ٘سٔ  لّٝ ٚ اِجطظ وٜٛ ضقشٝ لبض
ٝ اي ٘مفؾٕٙبٖقٕبَ ٔ  ٘بحيٝ زض (لبف)  زض ثطػؿش

ٝ ٞبيٚ َجطؾشبٖ سبضيري ٔشٖٛ  زض .زاض٘سايطا٘ي افؿب٘
ٝ ٞبي  ٘بْ سيطاي ٖٙٛاٖ سحز اِجطظ وٜٛ ضقشٝ اظ وٟٗ افؿب٘

 يبز آٖ اظ ٘يع ؾٛقيب٘ؽ وشبة ٚاغٜ ٘بٔٝ زض وٝ ثطزٜ ا٘س
  .قسٜ اؾز

تجطيع/هؿيط ذغَط لَلِ ضی
قوبلغطة زض ّوؿبيگيهٌغمِ  
ٍ   267زض ويلَ هتط  اضتفبعبت ؾٌجل آثبز 

اضتفبعبت  ٍ   425زض ويلَ هتط  اضتفبعبت لبفالًىَُ
555زض ويلَهتط   قيجلي

 ؾٙجُ زٞؿشبٖ ثب ٕٞؼٛاض :آثبز ؾٌجل اضتفبعبت

 ٔي اثٟط سبثٗٝ ٚ ظ٘ؼبٖ ويّٛٔشطي45 زض .ثبقس ٔي آثبز
 ثيكشط ٚ زاضز ػٕٗيز ٘فط800 حسٚز ضٚؾشب ايٗ .ثبقس

 ثب آثبز ؾٙجُ . ٞؿشٙس سٟطاٖ ؾبوٗ آثبزيٟب ؾٙجُ
 ثٝ ٘ؿجز ضا قٟيس ثيكشطيٗ قٟيس 17 زاقشٗ

 ٚ فطٍٞٙي ٘ٓط اظ ضٚؾشب يٗ .ا زاضز ظ٘ؼبٖ زض ػٕٗيشف
 قٟطٞب ثطذي اظ قبيس ٘ساضز، ضٚؾشب ثٝ قجبٞشي ْبٞط

 زٞؿشبٖ ٔطوع آثبز ؾٙجُ يٕٗ زض .ثبقس ثطسط ٞٓ
 نٙٗشي، ٔؼٕٖٛٝ 14 اظ ثيف زاقشٗ ثب آثبز ؾٙجُ

 سبضيري سذٝ .ثبقس ٔي ظ٘ؼبٖ ضٚؾشبي سطيٗ نٙٗشي
 غطثي قٕبَ ويّٛٔشطي7 فبنّٝ زض ٞٓ آثبز ؾٙجُ
 چٕٗ زاذُ زض آثبز ؾٙجُ ضٚؾشبي زض ٚ ؾُّب٘يٝ ٌٙجس

 لطاض ٔشط 8 اضسفبٔ ٚ 60×75 ٚؾٗز ثٝ اي سذٝ ؾُّب٘يٝ،
َ ٞبي ٔمبيؿٝ ٚ ُٔبِٗٝ وٝ اؾز ٌطفشٝ  آٖ دطاوٙسٜ ؾفب
 زٚضاٖ ٚ ٔيالزي اِٚيٝ ٞبي لطٖ اٚايُ سب ضا سذٝ لسٔز

 سذٝ ايٗ زض زيٍط ٖجبضر ثٝ .ٔي زٞس ٘كبٖ سيٕٛضيبٖ
.اؾز قٙبؾبيي ٚ سٗميت لبثُ ؾبِٝ 800 حسٚزا سٕس٘ي

٘هبْ ضقهشٝ   لبفال٘ىٜٛ:استفبعبت لبفالًىَُ
ْ ايهٗ   .اؾهز قٟطؾهشبٖ ٔيب٘هٝ   وٛٞي زض قطق
ٔي ثبقس وٝ لبفال٘شئحّيٌٛيفضقشٝ وٜٛ زض 

.ٞٓ اوٖٙٛ ٘يع ايٗ ٘بْ ثىبض ٔي ضٚز
قىُ لسيٕي سط آٖ، لذال٘شٛ اؾز وٝ ٚاغٜ اي سطوي 

قهىُ لهسيٕي    .اؾز« وٙبْ دٍّٙبٖ»ٚ ثٝ ٔٗٙبي 
ٛ ايٗ ٘بْ زض ٘بْ ضٚؾشبي زض حهٛاِي ؾهمع   لجال٘شه

لبفالٖ زض سطوهي ثهٝ ٔٗٙهي    ..ٔحفِٛ ٔب٘سٜ اؾز
 .دًّٙ اؾز

ٖ زيٛ الفٛا  شوهط  وٜٛ ثجهط ٘بْ ايٗ ضقشٝ وٜٛ ضا ػا
ضقشٝ وٜٛ فطٖي لهبفال٘شي ثهٝ َهَٛ     .وطزٜ اؾز

ويّٛٔشط اظ قطق ضٚؾهشبي ثبضٌهبٜ زض    50سمطيجي 
آغبظ قسٜ ٚ ثهٝ ؾهٕز قهٕبَ    ٔيب٘ٝػٙٛة قٟط

أشساز يبفشهٝ ٚ ثهٝ   ( ٔيب٘ٝ) ٕٕٙبٖقطق سب ضٚؾشبي
. غطثههي ٔشهههُ ٔههي قههٛز  اِجههطظ ضقههشٝ وههٜٛ 

ضقهشٝ وهٜٛ ضا زض قهطق    لعَ اٚظٖ ايهٗ  ضٚزذب٘ٝ
 .لُٕ ٔي وٙسٔيب٘ٝقٟط

دس ّوؼبيگي وَّؼتبى 
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ايٌچ فطآٍضزُ اظًب ثِ قبظًس  10ذظ لَلِ هؿيط 
زض ّوؿبيگي  هٌغمِ هطوعی

وَُ قْجبظ  

 زض ٚالٕ اؾز وٛٞي ٔشط 3413 اضسفبٔ ثب قَٟجبظ،
ٝ وٜٛ ٖ ٞبي اظ ضاؾٛ٘س ضقش  زض قبظ٘س قٟطؾشبٖ وٛٞؿشب
 زض وٜٛ ايٗ .ايطاٖ ٔطوعي اؾشبٖ ٚ ؾٛضا٘ٝ ضٚؾشبي

ٝ ٞبي اظ دط ٚ ظيجب ثؿيبض اضزيجٟكز فهُ  ٚاغٌٖٛ الِ
 وٜٛ ايٗ زض زاغي ٚ ٌطْ ثؿيبض وٛٞي ٌيبٜ - ٔي ثبقس

 ثؿيبض زضٔب٘ي ذبنيز وٝ (ا٘سقز) ٘بْ ثٝ ٔي وٙس ضقس
 دطسٍبٜ ٞبي زاضاي قٟجبظ ػٙٛثي لؿٕز . زاضز ظيبزي
 زيٛاضٜ ٞبي ٚ اؾز ذكه ٚ نرطٜ اي ثّٙس، ثؿيبض
 ؾط َجيٗشي زاضاي قٕبِي لؿٕز زض ِٚي زاضز ثّٙسي

 وٜٛ .ٔي ٔب٘ٙس ٔبٜ سيط سب وٝ فهّي يرچبِٟبي ٚ ؾجع
 ثّٙس ٚ زاضز لطاض ضاؾٛ٘س قسٜ حفبْز ُٔٙمٝ زض قٟجبظ
  .ثبقس ٔي ٔطوعي اؾشبٖ ي لّٝ سطيٗ

   ؾبضی/ هؿيط  ذغَط لَلِ  ايٌچ فطآٍضزُ ضی 
هٌغمِ قوبل زض ّوؿبيگي

للِ گسٍن ٍ اچَ  
اظ ؾلؿلِ ججبل وَُ الجطظ

 ٔٗٙي ثٝ ٔبظ٘ي ظثبٖ زض ٌسٚن :گسٍن اضتفبعبت
 اؾز ٘بٕٞٛاض ٚ ثطػؿشٝ ٔٗٙي ثٝ ٘يع زٚن ٚ ثطآٔسٌي

 ٘بْ ايٗ ، ٌسٚن ػغطافيبي ٔٛلٗيز ثٝ سٛػٝ ثب قبيس وٝ
.ثبقس فٛق ٚاغٜ زٚ ايٗ اظ سطويجي
 ِغشٙبٔٝ زض ٚ اؾز وٜٛ ٌطز٘ٝ ٔٗٙي ثٝ سطوي زض ٌسيهم
 ٔيبٖ ضاٜ اؾزم قسٜ سٗطيف چٙيٗ ٌسٚن ٔٗيٗ ٚ زٞرسا

 يب ٚ قٛز ػٕٕ آٖ زض ظيبز ثطف ظٔؿشبٖ زض وٝ وٜٛ زٚ
 آٔس ٚ ضفز ٚ ثبضز ٔي ظيبزي ثطف وٝ وٜٛ زض ػبيي

 ٔي ٔشط 2225 : زضيب ؾُح اظ آٖ اضسفبٔ.اؾز ٔكىُ
 ، سٟطاٖ ٔؿيط ثرف ثّٙسسطيٗ ٌسٚن ضٚؾشبي .ثبقس

 ؾطز ٚ ثطف ٌيط ؾبَ، ٔٛالٕ اغّت زض ٚ ٔي ثبقس، ؾٛازوٜٛ
.اؾز

 ٔي ثبقس ويبؾط ػبزٜ ٔؿيط زض ٚالٕ اچٛ لّٝ :اچَ للِ
 وٝ ٔي ثبقس وغ قب٘ٝ ٔٗٙي ثٝ ِٚىَٛ ٔحّي ظثبٖ زض وٝ
  فبنّٝ زض ٚ ٔي ثبقس لّٝ قىُ ذبَط ثٝ قبيس اؾٓ ايٗ
 لؿٕز زض زضؾز ؾبضي غطثي ػٙٛة ويّٛٔشطي 45

 سٛاثٕ اظ" ضػبيي قٟيس ؾس " سٍٙٝ ؾّيٕبٖ غطة
  .اؾز قسٜ ٚالٕ زٚزاٍ٘ٝ

 لطاض ٔشطي 1670 اضسفبٔ زض ٚ ػٍّٙي نٛضر ثٝ لّٝ ايٗ
  .زاضز

اضٍهيِ / هيبًسٍآة / هطاغِ / تجطيع هؿيط ذظ لَلِ
هٌغمِ قوبلغطة زض ّوؿبيگي

اضتفبعبت آشض قْط  

 قٟطٞبي اظ يىي(زِِٞرٛاضِلبْٖ يب سٛفبضلبٖ) آشَضِقَِٟطْ
 قٟطؾشبٖٔطوع ٚ قطلي آشضثبيؼبٖ اؾشبٖغطثي

 قطلي ؾٕز زضؾٟٙسوٛٞؿشبٖ .اؾز آشضقٟط
 ٚ آة اظ قٟط ايٗ ضٚي، ٕٞيٗ اظ ٚ ٌطفشٝ لطاض آشضقٟط

ٝ اؾز ثطذٛضزاض ٔٙبؾجي ٞٛاي  زضيبچٝ ٕٞچٙيٗ .ٌكش
ٗ ٞبي زاضاي ٚ قسٜ ٚالٕ آشضقٟط غطة زضاضٚٔيٝ  ظٔي
 ٚ اضٚٔيٝ زضيبچٝ حٛاِي قٕبِغطثي زضٔٙبَك ٔؿُح
 ٚ ٔي ثبقس قطلي ػٙٛة ٚ قطق زض وٛٞؿشب٘ي ٔٙبَك

ٖ ٞب زض ٘يع ُٔٙمٝ ايٗ ٞٛاي ٚ آة  .ٔي قٛز ٌطْ سبثؿشب
 آشضقٟط ديطأٖٛ زض ٔٛػٛز ثبغبر ٚ ٔعاضٔ آثيبضي
ُ چبيي ضٚزذب٘ٝسٛؾٍ َ ٞبي ٘يع ٚ ؾئ  ظيطظٔيٙي، وب٘ب

ٝ ٞبي   .ٔي ٌيطز نٛضر ٖٕيك چبٜ ٞبي ٚ َجيٗي چكٕ

دس ّوؼبيگي وَّؼتبى 



دػت هشيضاد



پيـٌْبد ػفش

 ويّٛٔشطي 20 فبنّٝ زض قبٜ قٟيساٖ ضٚؾشبي
 ويّٛٔشطي 60 ٚ (ؾط ثطٜ) ذٛضٌبْ ثرف ٔطوع
  .اؾز قسٜ ٚالٕ ضٚزثبض قٟطؾشبٖ ٔطوع
 اظ زيّٕبٖ، ثرف ثٝ قطق ٚ قٕبَ اظ ضٚؾشب ايٗ

 ثّٙس نرطٜ ثٝ غطة اظ ٚ ؾطؾجع ٔطاسٕ ثٝ ػٙٛة
  .ٔي قٛز ذشٓ اؾذٟجساٖ ظيجبي ٚ

 ويّٛٔشط 55 ضٚزثبض، فكبضقىٗ سب آٖ فبنّٝ
.ٔي ثبقس

 »      ،«دّٝ ٞعاض » لّٗٝ ثٝ وٝ ضٚزذبٖ لّٗٝ
 ٘بْ اؾز، ٔٗطٚف ٘يع «ؾىؿبض » ٚ «حؿبٔي
ٝ اي   غطثي ػٙٛة ويّٛٔشطي 23 زض سبضيري لّٗ

  زٞؿشبٖ ٔطوعي ثرف زض فٛٔٗ قٟط
 اظ ثطذي .اؾز ٌيالٖ اؾشبٖ «ٌٛضاة دؽ»

 زٚضاٖ زض ضا ضٚزذبٖ لّٗٝ ؾبذز وبضقٙبؾبٖ،
 ايطاٖ ثٝ اٖطاة  حّٕٝ ثب ٔمبضٖ ٚ ؾبؾب٘يبٖ
ٝ  ا٘س  لّٗٝ ايٗ ؾّؼٛليبٖ زٚضٜ زض وٝ زا٘ؿش

ٜ  ٞبي اظ ٚ قسٜ ثٙب سؼسيس  ٔجبضظاسي دبيٍب
  .اؾز ثٛزٜ اؾٕبٖيّيبٖ

 ويّٛٔشط 75 ضقز، سأؾيؿبر سب آٖ فبنّٝ
.ٔي ثبقس

 ٘ٛقٟط (ؾي ؾٍٙبٖ) ؾيؿٍٙبٖ ػٍّٙي دبضن
 ٔطحْٛ سٛؾٍ قٕؿي ٞؼطي 1344 ؾبَ زض

 .قس ايؼبز ٚ َطاحي آقشيب٘ي ؾٗيسي ٟٔٙسؼ
ٝ ٞبي ثط ٖالٜٚ دبضن ايٗ  ٚ ٌطزقٍطي ػبشث

 اظ حطاؾز ٚ حفّ ؾيبؾز ، سٛضيؿشي
ٝ ٞبي  ضا قٕكبز ٌيبٜ قسٜ حفبْز ٚ ٘بزض ٌٛ٘

  .ٔي وٙس ز٘جبَ ػسي َٛض ثٝ
 ثىطسط ؾي ؾٍٙبٖ ػٍّٙي دبضن ػٙٛثي لؿٕز

 لُٕ ٚ دطٚضقي ٔساذّٝ ٘ٛٔ ٞيچ ٚ اؾز
  .اؾز ٘كسٜ ا٘ؼبْ آٖ زض زضذز
 20 ٘ٛقٟط ٘فز ا٘شمبَ ٔطوع سب آٖ فبنّٝ

.ٔي ثبقس ويّٛٔشط



ضوتي فبيط
  

ٝ اي  ثٝ ضا ٔشٙبٚة ػطيبٖ وٝ اؾز ٚؾيّ
 ) .ٔي وٙس  سجسيُ ٔؿشميٓ ػطيبٖ

  ( يىؿٛؾبظ

هٌيفَلس ٍلَ 

 قيطٞب ايٗ اظ ، ضاٞٝ چٙس قيطٞبي
ٖ ؾبظي يب اوٛااليع ثطاي ثيكشط  يىؿب
 ٚفكبض اذشالف سطا٘ؿٕيشطٞبيزض فكبض

 ٔؿيط وطزٖ ٚنُ ٚ ٔؿيط يه لُٕ يب
 ٔٛاز سرّيٝ يب ٚ سٕٗيطار ػٟز زيٍط

.ٔي ٌطزز اؾشفبزٜ

اؾپَل
لُٗٝ ِِٛٝ زٚ ؾط فّٙغ

 

ًفت ٍاطُ
: دس ايي ثخؾ اصطالحبت سايج دس خطَط لَلِ ٍ هخبثشات ًفت سا ثشای ؿوب ؿشح هي دّين

ذَضزگي  

 ثيٗ اِىشطٚقيٕيبيي يب قيٕيبيي ٚاوٙف
 ٔحيٍ ٚ فّع يه ٕٔٗٛال ٔبزٜ، يه

 ذٛال سغييط ثٝ وٝ ٔي ثبقس آٖ اَطاف
.قس ذٛاٞس ٔٙؼط ٔبزٜ

 

http://www.energx.ir/index/article/59


ضثيٗي ظٞطٜ اظ ٌعاضـ
ٗ سطيٗ اظ يىي چّٝ قت يب يّسا قت ٗ ٞبي وٟ  ػك

 قت ثّٙسسطيٗ قسٖ َي ػكٗ، ايٗ زض .اؾز ايطا٘ي
ٓ وطٜ زض ضٚظٞب ََٛ قسٖ ثّٙسسط آٖ ز٘جبَ ثٝ ٚ ؾبَ  ٘ي

 ٌطأي اؾز، ظٔؿشب٘ي ا٘مالة ثب ٔهبزف وٝ قٕبِي
  آشض 30 اظ آفشبة غطٚة ثيٗ ظٔبٖ ثٝ يّسا.ٔي قٛز زاقشٝ

  زي ٔبٜ اَٚ زض آفشبة َّٛٔ سب (دبييع ضٚظ آذطيٗ)
 ثٝ يّسا قت .ٔي قٛز ٌفشٝ (ظٔؿشبٖ ضٚظ ٘رؿشيٗ)

 ُٔطح ثبؾشبٖ ايطاٖ زض ٔمسؼ قت ٞبي اظ يىي ٖٙٛاٖ
 زض ٚ ٔيالز اظ لجُ 502 ؾبَ اظ ضؾٕي نٛضر ثٝ ٚ ثٛزٜ
 ضاٜ ثبؾشبٖ ايطا٘يبٖ ضؾٕي سمٛيٓ ثٝ يىٓ زاضيٛـ ظٔبٖ
  .يبفز
 ٕٞىبضإ٘بٖ ذٛا٘س٘ي ذبَطار ٔي ذٛا٘يس ازأٝ زض آ٘چٝ

.اؾز يّسا قت زض زٚاظزٜ ٌب٘ٝ ٔٙبَك زض

ًؼت سضَی ًعوت ػيذ
اصفْبى هٌطمِ ثبغوله 3 ؿوبسُ ًفت اًتمبل هشوض سئيغ 

 آلبي ٕٞطاٜ ثٝ يه قٕبضٜ ٘فز ا٘شمبَ ٔطوع زض 84 ؾبَ
 ثٝ ٚ ثٛزيٓ قت وبض آِجٛٔطازي ٔطحْٛ ٚ ثيٍسِي

 سٙمالر ٚ قيطيٙي ٔمساضي ٔٙعَ اظ يّسا قت ٔٙبؾجز
 حبَ زض ٔحَٛٝ سٛي ثيٍسِي آلبي .آٚضزيٓ ٕٞطإٞبٖ

 ٘يٛٔسٜ سب ٌفز آِجٛٔطازي ٔطحْٛ وٝ ثٛز ٘ٛقشٗ اضلبْ
  .وٙيٓ غبفٍّيطـ ٚ ثچيٙيٓ ضٚ يّسا ؾفطٜ

 ٘فؽ ثيٍسِي آلبي ٚ ثبظ وٙشطَ زضة زليمٝ 10 اظ ثٗس
 ٔطحْٛ ثٝ .ضفز حبَ اظ ٚ ٘فز ٘فز، ٔي ٌفز فمٍ ظ٘بٖ

 ذيّي ٚ ثيبز ؾطحبَ سب ثطؼ ثٟف ٌفشٓ آِجٛٔطازي
ٔحُ زليمٝ 3 اظ ثٗس ٚ ٔحَٛٝ سٛي زٚيسْ ؾطيٕ

ٔرعٖ ِٚٛٞبي ثٝ ٔطثٌٛ وٝ ثب٘سٚاَ ضٚي ضٚ ٘فز ٘كشي
T1ضؾب٘ي اظ دؽ ٚ وطزٜ ديسا ضٚ ثٛز ٔ  ٔطوع ثٝ اَال
 ٚ آغبػبضي زٚ ٔبضٖٚ ٚ ضأٟطٔع زٚ قٕبضٜ ٘فز ا٘شمبَ
 ايٕٗ ٚ فٙي ٚ ّٖٕيبسي ٔٗبٚ٘يٗ ٚ ٔسيط ٚ سٟطاٖ وٙشطَ
  اظ ػٌّٛيطي ثطاي . ٔحَٛٝ وطزٖ

 ثٝ سٕٗيطاسي ٌطٟٚٞبي ثٗس ؾبٖز زٚ احشٕبِي، ذُطار
 ٟٔبض ٘كشي وٝ نجح 6 ؾبٖز سب ٚ قشبفشٙس وٕىٕبٖ

 ؾطوبض آٔس٘س وبض نجح قيفز ثٗس.ثٛزيٓ آ٘ؼب ٕٞٝ قس
 ٘فط 3 ٔب ايٙىٝ ثسٖٚ اِجشٝ .ضفشيٓ ٔٙعَ ثٝ ٞٓ ٔب ٚ

 ٕٞىبض يبز .ثع٘يٓ يّسا قت ؾفطٜ ثٝ زؾز قجىبض
 آِجٛٔطازي ٔطحْٛ ثطاي ٚ ثريط ثيٍسِي آلبي ثبظ٘كؿشٝ

.ذٛاؾشبضْ زضػبر ّٖٛ ٔشٗبَ ذساٚ٘س اظ

  پَس حؼي حؼيي
  ؿوبل هٌطمِ HSE سئيغ 

 ٞٓ زٚض ثؿشٍبٖ ٚ فبٔيُ ٕٞٝ ٕٔٗٛال يّسا، قت ٞطؾبَ
 ثطاي ذٛثي ذبَطار وٙيٓ ٔي سالـ ٚ قٛيٓ ٔي ػٕٕ

 زيٍطاٖ ٔيعثبٖ ذب٘ٛازٜ يه ؾبَ ٞط .ثع٘يٓ ضلٓ ٞٓ
 ؾبِٟب ايٗ زض يّسا قت اظ ٔٗ ذبَطٜ ثٟشطيٗ ٚ ٔي قٛز
 سهٕيٓ وٝ ثٛز ديف ؾبَ 3 يّساي قت ثٝ ٔطثٌٛ
 آٖ .ثٍيطيٓ سِٛس ػكٗ دسضثعضي ثطاي ثٛزيٓ ٌطفشٝ
 ٚ ثٛز زٚؾز زاقشٙي ٚ اٍ٘يع ذبَطٜ قت يه قت

 اٚ .ثٛز ٔب ثيٗ زض دسضثعضي وٝ ثٛز يّسايي قت آذطيٗ
 ذٛز سهٕيٓ ايٗ اظ ٔب ٚ ٌصاقز سٟٙب ضا ٔب ثٗس چٙسي

 ذٛز ثٝ ٖٕطـ يّساي قت آذطيٗ زض اٚ ٘ىٛزاقز ثطاي
.ثبِيٓٔي

طؼَجي وذيَس غالم
فبسع هٌطمِ ػشٍػتبى ًفت اًتمبل هشوض سئيغ

 ٟٔٙسؾي ٚاحس زض ٔؿئَٛ ٖٙٛاٖ ثٝ 1390 ؾبَ زض
 ، ثٛزْ ذسٔز ٔكغَٛ قطق ػٙٛة ُٔٙمٝ ذٛضزٌي

 ايٙچ 16 ٔؿيطذٍ زض اضؾبِي ديً آشض 30 ضٚظ زض
 ٔشٛلف ٘بٔكرم اي ٘مُٝ زض يعز –ضفؿٙؼبٖ

 ثب سٛػٝ ثب ، قس زچبض٘ٛؾبٖ ّٖٕيبسي قطايٍ ٚ ٌطزيس
 فطآٚضزٜ حطوز ؾطٖز ٚ ّٖٕيبسي ٔحبؾجبر ثٝ سٛػٝ
 سرٕيٗ 176 اِي 125 ويّٛٔشط زض ديً سٛلف ٔحُ
 ثب ذٛضزٌي ٟٔٙسؾي ٌطٜٚ اسفبق ايٗ اظ . قس ظزٜ

 ثٝ قطٚٔ ٚ قس اٖعاْ ٔحُ ثٝ يبة ديً زٚزؾشٍبٜ
 ذبني ٘شيؼٝ 17 ؾبٖز سب وٝ ٕ٘ٛزيٓ ػؿشؼٛ
 سٛلف ٔحُ سب ٌفشٓ ٌطٜٚ ٕٞىبضاٖ ثٝ ِصا ، ٍ٘طفشيٓ

 ٚ ٘يؿز ذجطي يّسا قت اظ ٘كٛز ٔكرم ديً
 ٔحُ ٚ ثطضؾي ضا ٔؿيط ، ديً اضؾبَ ٔحُ سب ثبيؿشي

 زٌٚطٜٚ نٛضر ثٝ ِصا ، ٕ٘بييٓ ٔكرم ضا سٛلف
 ديً زضيبفز سب وٝ 176 ويّٛٔشط اظ ٚ قسيٓ سمؿيٓ

 اظ دؽ زليمٝ 22:30 ؾبٖز زض ٚ وطزيٓ قطٚٔ ثٛز
 ٔكرم ضا ديً سٛلف ٔحُ ، ويّٛٔشط 45 َي

 ػٟز ٔٙعَ ؾٛي ثٝ قبزي ثب ٕٞىبضاٖ ٚ ٕ٘ٛزيٓ
.وطز٘س حطوز يّسا قت دبؾساقز

ؿت يلذا ٍ خبطشات ًبگفتِ



سضبيي علي
 فبسع هٌطمِ تشاثشی ٍاحذ سئيغ

 ظٔبٖ يٗٙي .لجُ ؾبَ 14 حسٚز ثٝ ٔطثٌٛ ذبَطٜ
 قطوز زض سٕٗيطار ٔؿئَٛ ٖٙٛاٖ ثٝ وٝ ذسٔز
 زض ، ثٛزْ ثىبض ٔكغَٛ ثٙسضٖجبؼ درف ٚ دباليف

 سبٔيٗ ػٟز زاذّي سٛاٖ اظ اؾشفبزٜ ظٔبٖ آٖ
 زاقز لطاض قطوز وبض زؾشٛض زض ٘يبظ ٔٛضز لُٗبر

 وبضقٙبؾبٖ اظ سٗسازي ثٝ ٔٙٓٛض ٕٞيٗ ثٝ ،
 اظ ثبظزيس يٕٗ وٝ قس زازٜ ٔبٔٛضيز قطوز
 لُٗبر ويفيز ٚ سٛاٖ اظ ٔكٟس وّيٍٙطاٖ قطوز
 وبضي ٔبٔٛضيز ايٗ ذٛقجرشب٘ٝ وٝ قٛ٘س ُٕٔئٗ

 أبْ ُٟٔط ٔطلس ػٛاض زض ٚ ٔكٟس ٔمسؼ قٟط زض
 زض ثطف ثبضـ ثب ٚ يّسا قت زض ٞٓ آٖ ٚ (ٔ) ضيب
  .ثٛز قسٜ سٛاْ ٔكٟس قٟط

 آٖ وٝ اٚضٍ٘ي ٟٔٙسؼ ٕٞطاٜ ٔبٔٛضيز آٖ زض
 زيٍط اظ زٚسٗ ٚ ثٛز ٖٕٛٔي ٟٔٙسؾي ضئيؽ ظٔبٖ

 دؽ ضٚظ آٖ زض ثٛزيٓ ٕٞؿفط دباليكٍبٜ ٕٞىبضاٖ
 حطْ ٖبظْ ظيبضر لهس ثٝ ٔحِٛٝ وبضٞبي ا٘ؼبْ اظ

 ٍٞٙبْ ظيبضر اظ دؽ ٌطفشيٓ سهٕيٓ ٚ قسيٓ
 يّسا قت آػيُ ٚ ا٘بض ، ٞٙسٚا٘ٝ ٞشُ ثٝ ثطٌكز

 ثطف ظيبضر اظ دؽ ِٚي ، وٙيٓ ذطيساضي ٞٓ
 ٞب ٔغبظٜ اوظط ٚ وطز ثبضيسٖ ثٝ قطٚٔ ؾٍٙيٗ
 آػيُ ٔمساضي سٛا٘ؿشيٓ فمٍ وٝ قس سُٗيُ

 ٘جٛز، ذجطي ٔيٜٛ ٚ ٞٙسٚا٘ٝ اظ ٚ وٙيٓ ذطيساضي
 آٖ قبزي (ٔ)ضيب أبْ حطْ ظيبضر ٖٛو زض ِٚي
.وطز چٙساٖ زٚ زٚؾشبٖ وٙبض زض ضا قت

ؿت يلذا ٍ خبطشات ًبگفتِ

  ووشی ػويشا
غشة هٌطمِ هذيش دفتش هؼئَل 

 آٖ چٖٛ .ثٛز ٔٗ ثطاي يّسا قت ثٟشطيٗ 95 ؾبَ
 ٚ دسض ٚ ٕٞؿطْ ٚ ذٛزْ ٘عزيىبٖ ٚ ذب٘ٛازٜ قت
 ٍٕٞي ٚ ثٛز٘س ٔب ذب٘ٝ ٟٕٔبٖ ذٛاٞطْ ٕٞؿط ٔبزض
 ٔب٘س٘ي يبز ثٝ قت ايٗ زض .ثٛزيٓ ػٕٕ ٞٓ زٚض

 .ظزْ سٙجٛض ٞٓ ذٛزْ ٚ ذٛا٘س حبفّ ثطايٕبٖ دسضْ
 ذٛز ػٛا٘ي ذبَطار اظ ٞٓ ثعضٌشطٞب ٕٞچٙيٗ

.وطز٘س سٗطيف ثطايٕبٖ
ً سطيٗ  اؾز ؾبَ ٕٞبٖ ثٝ ٔطثٌٛ ٔٗ ذبَطٜ لكٙ

ٝ اي ِجبؼ ؾز يه ذٛاٞطظازٜ اْ ثطاي وٝ  ٞٙسٚا٘
 قجيٝ وطزيٓ سٙف ضٚ ِجبؼ ٚلشي .ثٛزْ ٌطفشٝ وبزٚ

 ٞٙٛظ .ٞٙسٚا٘ٝ ػّس سٛي ضفشٝ وٝ ثٛز قسٜ فٙسلي
 ٞٓ ثب ٚ ٞٓ زٚض قت آٖ وٝ ضٚ ٖىؽ ٞبيي ٞٓ

.ثطْ ٔي ِصر زيس٘كبٖ اظ ٚ ٔي وٙٓ ٍ٘بٜ ضٚ ٌطفشيٓ

هْش ويَاى هْذی
خليج فبسع هٌطمِ هْشآساى ًفت اًتمبل هشوض سئيغ

 قت اظ ثيكشط زليمٝ يه ثربَط يّسا قت ظٔبٖ ٔسر
 ٔٗطٚف ؾبَ قت سطيٗ َٛال٘ي ثٝ ذٛز اظ ثٗس ٚ لجُ
 ٚ الٛاْ وٝ اؾز اي ثٟب٘ٝ ذبَط ٕٞيٗ ثٝ .اؾز قسٜ

 وٙبض اظ ٚ قٛ٘س ٔي ػٕٕ ٞٓ زٚض قت ايٗ زض زٚؾشبٖ
 زض ٞٓ ٔٗ يّساي قت ثٟشطيٗ .ٔي ثط٘س ِصر ثٛزٖ ٞٓ

 ا٘شمبَ ٔطوع اظ ثٙسٜ ا٘شمبِي ثب ٔهبزف زليمبً 94 ؾبَ
 وٝ ثٛز، ٟٔطآضاٖ ٘فز ا٘شمبَ ٔطوع ثٝ آثبز لُت ٘فز
 ثبظ٘كؿشٝ ٟٔطآضاٖ ٔطوع ضئيؽ لبؾٕي ّٖيطيب آلبي
 ٔٙعَ زض ٍٕٞي ٕٞىبضاٖ اسفبق ثب ٞٓ ثٙسٜ .ثٛز٘س قسٜ
 ضا يّسا قت ٟٔطآضاٖ ٘فز ا٘شمبَ ٔطوع زض لبؾٕي آلبي

 ثٝ ٔٗ ٚضٚز ثسٚ ثب چٖٛ ػكٗ ايٗ . ٌطفشيٓ ػكٗ
.قس يّسا قت ثٟشطيٗ ٔٗ ثطاي ثٛز ٟٔطآضاٖ



ًفتبسيخ

صٌعت اًتمبل ًفت ايشاى دس گزاس اص تبسيخ

چوي ٍ اػتخش جلَی ثبؿگبُ تلوجِ خبًِ تٌگ فٌي 
(دس لؼوت عمت وَيش وَُ ديذُ هي ؿَد ) 



 قگطزّبی ؾبزُ اهب فَق العبزُ

زض آقپعی
هٌب ّلَزی: گطزآٍضی 

اگط فلفل غصای قوب ظيبز قس
اٌط فّفُ ثيف اظ ا٘هساظٜ ثهٝ غهصايشبٖ ظزٜ ايهس ٚ     
ذيّي سٙس قسٜ اؾز چٙس زليمٝ لجُ اظ آ٘ىٝ غصا 
ضا اظ ضٚي حطاضر ثطزاضيس آة يه ٖسز ِيٕٛ سطـ 

ثهٝ َهطظ   . سبظٜ ضا زض آٖ ثطيعيس ٚ ذٛة ٞٓ ثع٘يس
.لبثُ ٔالحٓٝ اي سٙسي غصا اظ ثيٗ ذٛاٞس ضفز

 يه ًىتِ زض هَضز ظٍزپع
ٕٞيكٝ زض ٘ٓط زاقشٝ ثبقيس وٝ ٘جبيس ٞطٌع ضٚي 
ظٚز دعي وٝ سبظٜ ذبٔٛـ وطزٜ ايهس آة ثطيعيهس،   
ظيطا ٞٓ ذُط٘بن اؾز ٚ ٞهٓ ايٙىهبض ثبٖهض ٔهي     
قٛز، ظٚزدع قٕب سجسيُ ثٝ زيطدهع قهٛز ٚ زيٍهط    

ظٚزدع قٕب غصا ضا ظٚز ٘ذعز
جْت ذَـ ضًگ قسى هبّي 

ثطاي ذٛـ ضً٘ قسٜ ٔبٞي ؾطخ قهسٜ لجهُ اظ   
ايٙىٝ ٔبٞي ثٝ دٛزض حبٚي آضز ٚ فّفُ ٚ ظضزچٛثٝ 
آغكشٝ قٛز ثٝ ٔبٞي ٞب ذطٔب ثع٘يس وٝ ثٗس اظ ؾطخ 

.قسٖ ضً٘ ثٟشطي زاقشٝ ثبقس
اگط هي ذَاّيس آة ؾطيعتط جَـ ثيبيس

اٌط ٖؼّٝ زاضيس ٚ ٔهي ذٛاٞيهس آة لبثّٕهٝ قهٕب     
ؾطيٗشط ػٛـ ثيبيس، وٕهي ٕ٘هه ثهٝ آٖ ايهبفٝ     

.وٙيس

اگطحجَثبت ثي ًوه قس
اٌط حجٛثبر قٕب ثي ٕ٘ه قس ٞطٌع ٕ٘ه ذكه 
ضٚي آٖ ٘طيعيس ثّىٝ ٔمساض ٕ٘ه ٔٛضز ٘يهبظ ضا زض  

ؾذؽ زاذُ حجٛثهبر درشهٝ   . آثؼٛـ حُ وٙيس
.ٕ٘ه ثٝ ٕٞٝ ػبي حجٛثبر ٔي ضؾس. ثطيعيس

چٌس ًىتِ زض هَضز پرت ثطًج
ثطاي ايٙىٝ ثط٘غ قٕب ؾفيس قٛز ٔي سٛا٘يس چٙهس  
لبقك ٔبؾز، زاذُ ْطف ثهط٘غ زض حهبَ ػهٛـ    

اٌط ثط٘غ قٕب ثيف اظ حس َٕٔٗٛ ػهٛـ  . ثطيعيس
لبقهك غهصاذٛضي    3-2ذٛضزٜ ثهٛز ، ٔهي سٛا٘يهس   

آثّيٕٛ ثٝ آٖ ايبفٝ وٙيهس سهب ثهط٘غ قهٕب ذهطاة      
.٘كٛز

 ثطای اظ ثيي ثطزى ثَی ؾَذتگي ثطًج
يه سىٝ ٘بٖ ضٚي ثط٘غ لطاض زٞيس ٚ ٔٛلٕ وكيسٖ، 

يب يه ٖسز ديبظ ضا دٛؾز وٙسٜ ٚ  .٘بٖ ضا ثطزاضيس
زض زاذُ ثط٘غ فطٚ وٙيس ديهبظ ثهٛي ؾهٛذشٍي ضا    

.ثرٛز ٔي ٌيطز

آثپع وطزى ترن هطغي وِ تطن زاضز
اٌط سرٓ ٔط٘ قهٕب سهطن زاقهشٝ ثبقهس ٚ ٔبيهُ      
ٞؿههشيس آ٘ههطا آثذههع وٙيههس، ثههط ضٚي ٔحههُ سههطن 
ذٛضزٌي وٕي آثّيٕٛ ثٕبِيس ٚ ثٗس زاذُ آة لطاض 

.زازٜ ٚ ثذعيس

پرت ثطًج ثطای ذبًن ّبی وبضهٌس

ٓ ٞبيي ٞؿشٙس وٝ ثيطٖٚ اظ ذب٘ٝ وبض ٔي وٙٙس  ذب٘
ٚ ٚلشي ْٟط ثٝ ذب٘ٝ ٔي آيٙس، فطنز درشٗ ثط٘غ 

ٚ يب ايٗ وٝ زٚؾز ٘ساض٘س اظ قت لجهُ  . ضا ٘ساض٘س
ٗ ٌٛ٘هٝ افهطاز اظ ايهٗ ضٚـ     . ثط٘غ آٔبزٜ وٙٙهس  ايه

نجح يب قت لجُ ثط٘غ ضا : ٔي سٛا٘ٙس وٕه ثٍيط٘س
آثىف وٙٙس اِجشهٝ وٕهي آٖ ضا ذكهه ثطزاض٘هس،     
ؾذؽ سٝ زيً ثط٘غ ضا آٔبزٜ وطزٜ ٚ ثط٘غ ضا زاذُ 
لبثّٕٝ ثطيع٘س ٚ لبثّٕٝ ضا زاذُ يرچبَ لطاض زٞٙس، 
ْٟط ثط٘غ ضا وٕي آة ٚ ضٚغٗ زٞٙهس ٚ آٖ ضا زْ  

سب ؾبالز ضا آٔبزٜ وٙٙس ثط٘غ ٞٓ زْ وكيسٜ . وٙٙس
.اؾز

تطز قسى ولن لطهع
اٌط ٔي ذٛاٞيس، اظ وّٓ لطٔع ثطاي ؾبالز اؾشفبزٜ 
وٙيس ٚوّٓ ٞب ؾفز ٞؿشٙس ثطاي سطز قسٖ وّهٓ  

: ضٚـ اَٚ: لطٔع اظ ايٗ زٚ ضٚـ اؾهشفبزٜ وٙيهس  
ٔمساضي آة زاذهُ ْهطف ضيرشهٝ ٚ ضٚي اػهبق     

زٚ لبقك غصا ذٛضي ؾطوٝ ثٝ آٖ ايبفٝ . ثٍصاضيس
وٙيس وّٓ ٞب ضا ذطز وٙيس ٚ زاذهُ آة ػهٛـ ٚ   

ثٗس اظ زٚ ػٛـ آٟ٘ب ضا زاذُ آثىف . ؾطوٝ ثطيعيس
ثطيعيس، سب آثف ذبضع قٛز ٚ زض يٕٗ ذٙه قٛز 

. ٔي ثيٙيس وٝ چمسض سطز ٚ ذٛقٕعٜ ٔي قٛز
ٔي سٛا٘يس وّٓ ذطز قسٜ ضا زض ْهطف  : ضٚـ زْٚ

فّعي ضيرشٝ ٚ ثطاي چٙس زليمٝ زاذُ فطيعض لطاض 
.زٞيس ثؿيبض سطز ٔي قٛز

ُ گشی فَت وَص



زض ايٗ قٕبضٜ اظ ٘كطيٝ زضذٛاؾز 
ٞب ٚ ديكٟٙبزٞبي وبضوٙبٖ ٔطاوهع  
ا٘شمبَ ٘فز ضا وٝ ثطايٕهبٖ اضؾهبَ   

.زاقشٝ ا٘س ، ٔٙٗىؽ ٔي وٙيٓ

أيسٚاضيٓ دبؾهد ٞهبي ٔؿهئِٛيٗ    
.ضاٍٞكبي وبض ايكبٖ قٛز

قههٕب ٞههٓ اٌههط زضذٛاؾههز يههب     
ديكههٟٙبزي زاضيههس ٔههي سٛا٘يههس ثههب 

سٕبؼ ثٍيطيس  61630679قٕبضٜ 
ٚ يب اظ َطيك قٕبضٜ سٍّطاْ قطوز 

ثهههههطاي ٔهههههب  09123856512
. ثفطؾشيس

 زاضْ ا٘شٓبض ٔٗ :ؾجعآة ًفت اًتمبل هطوع وبضهٌس
 14 ثيكشط اوٖٙٛ ٞٓ وٝ ٔطوع،  زض ٔٛػٛز ٌطيسٞبي

 15 ٌطيس چٖٛ ٚ وٙٙس ديسا اضسمب ٞؿشٙس 16 ٚ
  . ٞؿشٙس قٙبٚض ٕٞىبضاٖ اؾز ثيكشط

  : ثيسضٍيِ ًفت اًتمبل هطوع وبضهٌس
 ضفٕ ٚ آثٟب آِٛزٌي ٔكىُ ثٝ ٔي وٙٓ ذٛاٞف

  .قٛز دطزاذشٝ ؾبظٔب٘ي ٔٙبظَ زض آثي وٓ

 ؾجعآة ًفت اًتمبل هطوع وبضهٌس
 ثٟطٜ ثطاي (ثطيس) ضؾب٘ي اَالٔ ؾيؿشٓ ُِفب

 ٘ٓبْ ؾبٔب٘ٝ ٚ قٛز ٌطفشٝ ٘ٓط زض ثطزاضاٖ
 ٔٗ ٘ٓط ثٝ . قٛز ا٘ساظي ضاٜ ٔطوع زض ديكٟٙبزٞب

 وبضي ضا٘سٔبٖ افعايف ٔٙٓٛض ثٝ وٝ اؾز ثٟشط
 نجح 7 ثٝ نجح 6 ؾبٖز اظ وبضي سبيٓ ،قطٚٔ
.وٙس ديسا سغييط

  : ثيسضٍيِ ًفت اًتمبل هطوع وبضهٌس
 ثٝ سىٕيّي ثيٕٝ اذشهبل ٚ وبضوٙبٖ ؾالٔز ثٝ

 لطاضزاز َطف زضٔب٘ي ٔطاوع اظ زٚضي ػٟز
 ثط ٘فشي سكٗكبر ٔٙفي سبطيط  ٚ قٛز ضؾيسٌي
  .قٛز ضفٕ ُٔٙمٝ ؾبوٙيٗ

  :لطؾتبًي قْيس ًفت اًتمبل هطوع وبضهٌس

 ضؾيسٌي سبثؿشبٖ زض وِٛطٞب ٚ ؾطٔبيكي ِٛاظْ ثٝ 
 ٕ٘ي ٌطٔب قسر اظ ٔب ٚ اؾز ذطاة ٌبٞي .قٛز

 ثب ٔشٙبؾت وبض ِجبؼ ٕٞچٙيٗ . وٙيٓ وبض سٛا٘يٓ
. ٘يؿز وبض ٘ٛٔ ٚ ٞٛايي ٚ آة قطايٍ

الَ ًـشيِ



آٍاص ؿجْبی تْشاى

وٌؼشت عليشضب عصبس

ٞطاٖ ؾبِٗ ٔيالز ٕ٘بيكٍبٜ: ٔحُ ثطٌعاضي وٙؿطر
زيٕبٜ 11ٚ12ٚ13: سبضيد ثطٌعاضي وٙؿطر

سٛٔبٖ 50000 -145000ليٕز ثّيٍ

وٌؼشت فشصاد فشصيي

ٕ٘بيكٍبٜ ٔيالز ؾبِٗ سٟطاٖ :وٙؿطر ثطٌعاضي ٔحُ
1396 زي  زْٚ ٚ يىٓ:وٙؿطر ثطٌعاضي سبضيد
  سٛٔبٖ 50000 -145000 :ثّيٍ ليٕز

وٌؼشت علي صًذٍويلي

ٔيالز ثطع سٟطاٖ :وٙؿطر ثطٌعاضي ٔحُ
  زيٕبٜ 11 10ٚ :وٙؿطر ثطٌعاضي سبضيد
سٛٔبٖ 50000 -145000ثّيٍ ليٕز

وٌؼشت حبهذ ّوبيَى

سٟطاٖ ؾبِٗ ٔيالز ٕ٘بيكٍبٜ:  ٔحُ ثطٌعاضي وٙؿطر
1396زي 3ٚ4:  سبضيد ثطٌعاضي وٙؿطر 

سٛٔبٖ 60000 -145000: ليٕز ثّيٍ

وٌؼشت ّوبيَى ؿجشيبى

سٟطاٖ ؾبِٗ ٚظاضر وكٛض: ٔحُ ثطٌعاضي وٙؿطر
زيٕبٜ  4ٚ 3: سبضيد ثطٌعاضي وٙؿطر 

سٛٔبٖ 25000-195000: ليٕز ثّيٍ 

وٌؼشت ثٌْبم ثبًي

سٟطاٖ ثطع ٔيالز: ٔحُ ثطٌعاضي وٙؿطر
زيٕبٜ  3ٚ 2: سبضيد ثطٌعاضي وٙؿطر

سٛٔبٖ 50000 -145000: ليٕز ثّيٍ

وٌؼشت هحوذ عليضادُ 

سٟطاٖ ؾبِٗ ٚظاضر وكٛض : ٔحُ ثطٌعاضي وٙؿطر
زيٕبٜ  13ٚ14: سبضيد ثطٌعاضي وٙؿطر

سٛٔبٖ 50000 -145000: ليٕز ثّيٍ



لشف هبُ سفتِ اص الجشص ثبال سا ثجيي

چـوْبی ػشهِ سيض دس توبؿب سا ثجيي

پٌْذؿت اهپشاتَسی ايشاى غشق جـي

 دف صًي ثبسثذ، چٌگ ًىيؼب سا ثجيي

ػفشُ ّب گؼتشدُ اص آجيل ، ؿيشيٌي ، لشن

 اػتىبى تب اػتىبى چبيي ٍ خشهب سا ثجيي

داًِ داًِ ّش ػشاًگـتي ؿٌبٍس دس اًبس

 سٍؿٌبی ايي ّوِ فبًَع دسيب سا ثجيي

"...يَػف گوگـتِ ثبص": فبل حبفظ پبی وشػي

 سا ثجيي "دائوبً يىؼبى ًجبؿذ حبل دًيب "

يه دليمِ ثيـتش ثب ؿعش هي عبؿك ثوبى

سا ثجيي "يلذا"اهـت آغبص صهؼتبى اػت 

قْطاز هيسضی: قعط اظ

ؿعشاًِ



ٌّشهٌذاى ّوىبس

ًمبقي ثب تىٌيه آثطًگ : ًبم ٌّط 

لبيمي ذَاّن ؾبذت : ًبم اثط

اثطاّين گٌجي :  ّوىبض ٌّطهٌس

وبضٔٙس ضٚاثٍ ٖٕٛٔي ُٔٙمٝ ٔطوعي 



ّب پبييع ضًگ :ًبم اثط 

ظّطُ ًيبظهٌس   :ٌّطهٌس عىبؼ

ثبغبت وشج : هىبى عىؽ

عىغ ٍيظُ



حغ خَة آخش ًـشيِ

فشػتيذ ٍ ساّگـبی هب   ثؼيبس خشػٌذين اص ايٌىِ ًظشات خَد سا دسثبسُ ًـشيِ حغ خَة آخش ّفتِ ثشای هب هي
:ّؼتيذ دس اداهِ ساُ ثب ؿوب ثَدى 

طيجِ صبدلي 

 ٕٞىبضاٖ ٕٞٝ اظ ٚي ػٜ سكىط ٕٞچٙيٗ ٚ احشطاْ، ٚ ؾالْ ثب
. ٖبِي ٚ ٌٛ٘بٌٖٛ ُٔبِت اضؾبَ ٚ سٟيٝ ثبثز ٖٕٛٔي ضٚاثٍ

 ٚ ؾفط ديكٟٙبز نفحبر اظ ضا ِصر ثيكشطيٗ قرهٝ ثٝ ٔٗ
 ٞٓ ُٔبِت ٔبثمي وٝ چٙس ٞط .ٔيجطْ ٚيػٜ ٖىؽ ٕٞچٙيٗ

.ٞؿشٙس ٔفيس ٚ وبضثطزي ثؿيبض
  ذيط زٖبي ٚ سكىط ثب

ٍحيذ صفشی 

ذسالٛر ٚ زضٚز ثب
 ٘ٓط ٔٛضز نفحٝ ٔحشطْ ٕٞىبضاٖ ٚ قٕب اظ سكىط يٕٗ

.ثبقس ٔي "ٚاغٜ ٘فز" ايٙؼب٘ت

اهيشحؼيي تيوَسی

ػپبع ثي وشاى اص ٕٞؿطا٘ٝ : ٖاللٝ ٔٛضز نفحٝ
ثَدًتبى



لبًَى ّبی رٌّي هي گَيٌذ 
«سضبيت» خَؿجختي يعٌي 

هْن ًيؼت چِ داؿتِ ثبؿي يب چمذس، 
هْن ايي اػت وِ اص ّوبًي وِ داسی 

...  ساضي ثبؿي
...«خَؿجختي»آى ٍلت 

حشف آخش


