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  ����وت ا����؟ا�
 و ط��� آی� د                    
  ����ا��ام ا��ی����                                      

��ی�ن ��د ����، ������ا و ��وری�� از �م و آدرس ا��م ا��  �ا � دا�� ی
' و &� %$�ت ا�"�ری ���� و -* %(�ق ,+�و*ی و %(�ق ا*. *- �/12 &� �0

�� ,;���1 .' ,�د، ط�89 ��ل ھ� 345 از دا��  و $�یا�اع ��2�ر .>�09�
  ر@��ر و �$?/�د دا��' دا,�.

ھ;�ز �$��� �� ُ&� و �0�ک &1 �م دا�� ظ+�ر /�ده &�د 12  �وه ط�49�ن در  
���ن �� آدم ھ� را از �E ,�ن �*ا .' �2د* و �� ھ�ی &' �E و �E ھ�ی �F@ا

J  '. 1ا,�;*. از د@E ا���د ��وھ�ی .>�I9 &' �� را در .�Hض �$�,�ی ��.
 .*  ,�ن %�' &� ��ف -�ا&K و د���رات ا��.' �?� ��ی .' �2د

' در ��اق ��ا � دا����ن &1 �;�ان ی�  �وه .>�I9 و .�>�M. �& NO�ھ� �$*ن ا
�Qدا��;* و �$�م $�د ھ�ی E+2  &��یو ��ری1 &1 �>�ی8 آP�ر &����' �$*ن 

(ا��2&� 1394ر ,+� ��ری>' "Q�9$��ا" واR5 ,$�ل ��ری1 در .��ان .*�� 5*یN را د
) .;0[� �2د*،  �وه ط�49�ن ��ل ھ� 345 از آن �;*ی\ ھ�ی &�دا را در &�.��ن 2015

���ن 2001(.�رچ 1379در 3$% �F@ا aری�� ').;0[� �2د* و �$�م آP�ر 2$��ب &����
  را در .�زیN ھ� ,/��;* و .;+*م ����;*. 

$�c�� ا��.' ھ� دو �dوا%* ا��. �5ا �1 و .;JF� R4یۀ @/�ی ط�89 و دا�
12 .4;�ی ا*ی�1 و ر@��ر آن ھ� را ,/3 .' دھ*، �5ا�d ی/��ن و .��&1 ا��. 

از "@��5?�" و "5��?�" &� ��وی3 و ����0 �در�� ھ� دو در 3�5 و ��2�ر &*ون ."�1$2 
.�.E و O�دق ایE د���رات �5آ' ا9+�م و ا���ه .'  ��* و ��د را .[�ی�ن &���ر 

�?(' .' 2;;*. ھ�3O�@ K� h و .�ز .�>g و ��f 5�&3 ��4ر .��ن دوط�ف و��د 
 Eد و ای�, '. ����ن دا��F@ص در ا�j� 1& '*ارد. ط�89 دی�وز &1 &���ر آ��

�م دھ*.  ��F� 89�دو&�ره &1 ط *  دا�� .' ��ا
دا�� در O*د ��/�3 ��@� ا��.' در ��ا�� ��.Hۀ .�?$��ن �+�ن ا � 

را �?�0ۀ �$�م .�?$��ن �+�ن .' ��ا* و ھ�اران �0  ��د و ا&�&/� &F*ادی ا��
 ،از ��2رھ�ی .>�?I د�� را &1 �;�ان �;�[�ی�ن ی� .[�ھ*ان ایE ��@�.�?$�ن 

از آن ھ� در O*د ��/�3  �وه ط�49�ن &���ر ����Q  وارد 5?$�و ایE ��@� �2د،
ا.�رت ا��.' ,** و .��$� رھ�4 ایE  �وه ��د را ا.�� اE�;.�$9 �$�م .�?$�ن 
 E& 1.�*ه و ا��ن ا9(��c 'ری از  �وه ھ�ی ��وری�����& �H�& 12 .�رد *�.�ھ� 

و Q;�ه  �ه �$�.' ایE  �5ار  �@�ا�N از ��ب و ��f ��ب kدن و  �وه ھ�ی .��&1 
  . ط' و ��وری�� ,* �وه ھ�ی ا@�ا

ا �  �وه ط�49�ن &1 �;�ان ی�  �وه ا@�اط  �ای ��د  �ی� �;�[� و �0�ک در 
���ن، ا&�ار د�� ��ز.�ن ا��>4�رات Q '.�M���2�ن و ��ز.�ن ھ�ی �F@ا
�����' و اط����' ��&���ن و ,��خ �Pو�$;* %�N2 ��&' &�د، دا�� &� آ.*ه 

�� &���ر آ��ن و ��یR &1 ا&�ار .;�@R و  از دا.�ن ط�89 و ��ی�  �وه ھ�ی .��&1
اھ*اف ا��>4�رات Q '.�M���2�ن و ��ی� ��ز.�ن ھ�ی ا��>4�را�' .;m(1 �4*ی3 

  .' ,�د. 
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1 از ا���ف و  n;� Eای ،*;�;� '. Nن &� ھ����F@در ا �ا �  �وه ط�89 و دا�
&� �� ,�ن در ��2�ر و �;�ی�ت، &?/1 �5ا�d ا��.' &� �� ا*ی�1 و �$?/�د 

��?m;. �& K(ۀ &���� .�/�' در �+� ز.�E و  ف &������j ���ش 5?$�و و
  ار�/�ب �;�ی� &���� ا��. 

�1 &1 ایE واa?� ���H5 و ا/�ر �JQی� در .�رد .��&+� و ی/��' ط�89 و �� �&
$' ,�د و  Eی��Q ن از 2*ام ���رۀ دی������F@در ا �دا�� در ا@/�ر و ر@��ر، دا�

$' &�,*. دا�� از .��ن ��@�ۀ �*ا & '���2�Q 89�و ی� ط '�F@1 از ط�89 ا�@�
 �ھ$�E ط�89 �� در .' آورد و ھ$�ن ط�89 �� ُ&� و ز.�E ��ز دی�وز &1 دا�

  ��ُ&� و �0�ک ا.�وز �4*ی3 .' ,�د. 
   
  
  
  

  
  
  
  
 
  
 

 


