هاًَى تشًاهِ پٌدؼالِ پٌدن تَػؼِ خوَْسي اػالهي ايشاى ( 4991ـ )4991
كلل اٍل ـ كشٌّگ اػالهي ـ ايشاًي
هادُ4ـ دٍلت هَظق اػت تا ّوكاسي ػايش هَا « الگَي تَػؼِ اػالهي ـ ايشاًي» كِ هؼتلضم سؿذ ٍ تالٌذگي اًؼاًْا تش هذاس
حن ٍ ػذالت ٍ دػتياتي تِ خاهؼِاي هتكي تش اسصؿْاي اػالهي ٍ اًوالتي ٍ تحون ؿاخقّاي ػذالت اختواػي ٍ اهتلادي تاؿذ سا
تا پاياى ػال ػَم تشًاهِ تذٍيي ٍ خْت تلَية تِ هدلغ ؿَساي اػالهي اسائِ دّذ .ايي الگَ پغ اص تلَية دس هدلغ ؿَساي
اػالهي هثٌاي تْيِ تشًاهِ ؿـن ٍ تشًاهِّاي تؼذي هشاس هيگيشد.
تثلشُ ـ دتيشخاًِ تْيِ ايي الگَ دس هَُ هدشيِ هؼتوش خَاّذ تَد ٍ سؤػاي هَاي ػِگاًِ كـَس هَظلٌذ تا اتخار ػاصٍكاسّاي
الصم دس ّش هَُ تِ كشآيٌذ تْيِ آى كوك كٌٌذ
هادُ2ـ دٍلت هَظق اػت تش اػاع ًوـِ هٌْذػي كشٌّگي كـَس ٍ ًظاهٌاهِ پيَػت كشٌّگي كِ تا پاياى ػال اٍل تشًاهِ تِ
تلَية ؿَساي ػالي اًوالب كشٌّگي هيسػذ ًؼثت تِ تْيِ پيَػت كشٌّگي تشاي عشحْاي هْن ٍ خذيذ اهذام ًوايذ.
تثلشُ ـ هؼاًٍت تشًاهِسيضي ٍ ًظاست ساّثشدي سئيغخوَْس كِ دس ايي هاًَى تِ اختلاس « هؼاًٍت» ًاهيذُ هيؿَد ،دس اتتذاي
ّش ػال ػٌاٍيي عشحْاي هْن هَضَع ايي هادُ سا تْيِ ٍ تِ دػتگاّْاي ريستظ خْت اخشاء اتالؽ هيًوايذ.
هادُ9ـ تِ هٌظَس تؼوي ن اسصؿْاي اػالهي ،تاٍسّاي ديٌي ٍ اػتالي هؼشكت ديٌي ٍ توَيت ٌّداسّاي كشٌّگي ٍ اختواػي ٍ
سٍحيِ كاس خوؼي ،اتتكاس ،تشٍيح كشٌّگ هواٍهت ٍ ايثاس ،تثليؾ اسصؿْاي اػالهي ٍ اًوالب اػالهي ٍ گؼتشؽ خظ ٍ صتاى كاسػي،
دٍلت هكلق اػت حوايتْاي الصم سا اص تخؾ ؿيشدٍلتي اػن اص حويوي ٍ حوَهي دس هَاسد صيش تِ ػول آٍسد:
الق ـ تشًاهِّاي اخشائي ديٌي ،هزّثيٌّ ،شي ،كشٌّگي ،آهَصؿي ٍ ػلوي
ب ـ عشاحي ،تَليذ ،تَصيغ ،اًتـاس ٍ كذٍس خذهات ٍ هحلَالت كشٌّگيٌّ ،شي ،سػاًِاي ،كٌايغ دػتي ٍ هيشاث كشٌّگي
ج ـ تَػؼِ تَليذات ٍ كؼاليتْاي سػاًِاي ،كشٌّگي ٍ ٌّشي ديديتال ٍ ًشماكضاسّاي چٌذ سػاًِاي ٍ ًيض حضَس كؼال ٍ
تأثيشگزاس دس كضاي هداصي
د ـ تَػؼِ ٍ ساُاًذاصي هإػؼاتّ ،يأتْا ٍ تـكلْاي كشٌّگيٌّ ،شي ،سػاًِاي ،ديٌي ٍ هشآًي
ّـ ـ اهذام تشاي حزف اػاهي التيي اص ػشدس اهاكي ػوَهي ،ؿشكتْا ٍ تؼتِتٌذي كاالّاي ؿيشكادساتي
تثلشُ4ـ دٍلت هَظق اػت كليِ اػتاًذاسدّاي الصم تشاي خظ ٍ صتاى كاسػي ٍ تاسيخ ّدشي ؿوؼي سا حذاكثش تا پاياى ػال
اٍل تذٍيي ًوايذ.
تثلشُ2ـ عشاحي ،تَليذ ،تَصيغ ٍ كذٍس خذهات ٍ هحلَالت كشٌّگيٌّ ،شي ٍ ػيٌوايي ،سػاًِاي ،كٌايغ دػتي كِ هَخة
تشٍيح كشٌّگ تشٌّگي ،تذحداتي ٍ تيحداتي ٍ اتتزال تاؿٌذ ،هوٌَع اػت.
هادُ1ـ دس اخشاي هٌـَس تَػؼِ كشٌّگ هشآًي هلَب ؿَساي ػالي اًوالب كشٌّگي ،هؼاًٍت هَظق اػت حذاكثش تا پاياى
ػال دٍم تشًاهِ ،اػٌاد ساّثشدي تَػؼِ حَصُّاي آهَصؽ ػوَهي ،تثليؾ ٍ تشٍيح ،پظٍّؾ ٍ آهَصؽ ػالي هشآًي كـَس سا تشاػاع
پيـٌْاد ؿَساي تَػؼِ كشٌّگ هشآًي تْيِ ٍ تشاي تلَية تِ ّيأت ٍصيشاى توذين كٌذ.
هادُ 5ـ تِ هٌظَس تثييي هثاًي اػالم ًاب هحوذي (ف) ٍ كشٌّگ ؿٌي هشآى كشين ،اًوالب اػالهي ٍ اًذيـِّاي ديٌي ٍ
ػياػي ح ضشت اهام خويٌي (سُ) ٍ هوام هؼظن سّثشي ٍ ًيض ؿٌاػاًذى ٍ هؼشكي كشٌّگ ٍ توذى اػالهي ـ ايشاًي ٍ گؼتشؽ خظ ٍ

صتاى ٍ ادتيات كاسػي تِ ٍيظُ تشاي ايشاًياى خاسج اص كـَس ،تا تأكيذ تش توشية هزاّة اػالهي ٍ توَيت گلت ٍ گَ ٍ ّوگشايي تيي
پيشٍاى ادياى ٍ ًخثگاى ػلوي ٍ ككشي خْاى ٍ تَػؼِ استثاط ٍ ّوكاسي تا هشاكض ايشاًـٌاػي ،اػالمؿٌاػي ٍ كياًت اص هلاخش
هؼٌَي ،كشٌّگي ٍ ػلوي « ػٌذ هلي تَػؼِ سٍاتظ كشٌّگي خوَْسي اػالهي ايشاى دس ػغح تييالولل» تا پاياى ػال اٍل تشًاهِ
تَػظ ٍصاست كشٌّگ ٍ اسؿاد اػالهي (ػاصهاى كشٌّگ ٍ استثاعات اػالهي) تا ّوكاسي ٍصاست اهَس خاسخِ ٍ ػايش دػتگاّْاي
هشتثظ ،ؿَساي ػالي حَصُ ػلويِ هن ٍ خاهؼِ الولغلي الؼالويِ تْيِ ٍ تِ تلَية ّيأت ٍصيشاى هيسػذ.
هادُ 6ـ تِ هٌظَس تَػؼِ كضاّاي هزّثي كشٌّگي ٍ تْشُگيشي تْيٌِ اص تواع هتثشكِ ،گلضاس ؿْذا ٍ اهاكي هزّثي ٍ تثثيت
خايگاُ هؼدذ تِ ػٌَاى اكليتشيي پايگاُ ػثادي ٍ تشتيتي ،ػياػي ،اختواػي ٍ كشٌّگي اهذاهات صيش اًدام هيؿَد:
الق ـ ٍصاست هؼكي ٍ ؿْشػاصي ،تٌياد هؼكي اًوالب اػالهي ٍ ؿْشداسيّا هَظلٌذ دس عشاحي ٍ اخشاي عشحْاي خاهغ
تلليلي ؿْشي ٍ ّادي سٍػتايي ٍ ؿْشكْا ٍ ؿْشّاي خذيذاالحذاث ،اساضي هٌاػثي سا تشاي احذاث هؼدذ ٍ خاًِ ػالن پيؾتيٌي
ٍ پغ اص آهادُ ػاصي ،تذٍى دسياكت ّضيٌِ ٍ تا حلظ هالكيت ػوَهي ٍ دٍلتي دس اختياس هتواضياى احذاث هؼاخذ هشاس دٌّذ.
ب ـ هالكاى اهاكي تداسي ،اداسي ٍ خذهاتي خذيذاالحذاث هَظلٌذ ًواصخاًِ هٌاػثي سا دس اهاكي هزكَس احذاث ًوايٌذ.
تأييذ ًوـِ هدتوغّاي هزكَس هٌَط تِ پيؾ تيٌي هحل هٌاػة تشاي ًواصخاًِ تش اػاع دػتَسالؼول اتالؿي ؿَساي ػالي هؼواسي ٍ
ؿْشػاصي اػت.
ج ـ ػاصهاى خٌگلْا ،هشاتغ ٍ آتخيضداسي كـَس ٍ ؿْشداسيّا هَظلٌذ ًؼثت تِ احذاث يا اختلاف كضاي كاكي ٍ هٌاػة
تشاي هؼدذ يا ًواصخاًِ دس پاسكْاي هلي ٍ تَػتاًْاي ؿْشي اهذام ًوايٌذ.
د ـ كليِ دػتگاّْاي اخشائي ،هشاكض آهَصؿي ،تيواسػتاًْا ٍ هشاكض دسهاًي ،هدوَػِّاي ٍسصؿي ،هدتوغّاي سكاّي،
تلشيحي ٍ هدتوغّاي تداسي اػن اص دٍلتي يا ؿيشدٍلتي ،هَظلٌذ ًؼثت تِ احذاث يا اختلاف ٍ ًگْذاسي كضاي كاكي ٍ هٌاػة
تشاي هؼدذ يا ًواصخاًِ اهذام ًوايٌذ.
ّـ ـ ٍصاستخاًِّاي ساُ ٍ تشاتشي ٍ ًلت هَظلٌذ ًؼثت تِ احذاث هؼدذ ٍ ًواصخاًِ دس پاياًِّاي هؼاكشي ٍ خايگاُّاي ػشضِ
ػَخت تييؿْشي ٍ ّوچٌيي ًگْذاسي ٍ هذيشيت هؼاخذ ٍ ًواصخاًِّاي هزكَس اص عشين تخؾ ؿيشدٍلتي اهذام ًوايٌذ.
ٍ ـ تِ هٌظَس استواء كاسكشد كشٌّگي ٍ ٌّشي هؼاخذ ،تشهشاسي ػذالت كشٌّگي ٍ تشٍيح كشٌّگ اػالهي ٍ خزب خَاًاى ٍ
ًَخَاًاى تِ هؼاخذٍ ،صاست كشٌّگ ٍ اسؿاد اػالهي هكلق اػت تا سػايت هَاصيي اػالهي تشتيثي اتخار ًوايذ تا پاياى تشًاهِ
حذاهل يك چْاسم هؼاخذ ؿْشي ٍ سٍػتاّاي تاالي ّضاس ًلش خوؼيت تشخَسداس اص كاًَى كشٌّگي ٍ ٌّشي تاؿٌذ.
هادُ7ـ دٍلت تِ هٌظَس صًذُ ٍ ًواياى ًگِ داؿتي اًذيـِ ديٌي ٍ ػياػي ٍ ػيشُ ػولي حضشت اهام خويٌي (سُ) ٍ هوام هؼظن
سّثشي ٍ تشخؼتِ كشدى ً وؾ آى تِ ػٌَاى يك هؼياس اػاػي دس تذٍيي الگَي تَػؼِ اػالهي ـ ايشاًي ٍ ػياػتگزاسيّا ٍ تشًاهِّا ٍ
تؼشي آى تِ هدوَػِ اسكاى ًظام ،اص اًدام پظٍّـْا ٍ هغالؼات تٌيادي ٍ كاستشدي دس ػشكِ كشٌّگػاصي ،آهَصؿي ٍ تأػيغ
سؿتِّاي تخللي الصم تا تكيِ تش ػلَم ،كٌاٍسي ٍ تْشُگيشي هٌاػة اص ظشكيت داًـگاّْا ٍ هإػؼات پظٍّـي ٍ پاياىًاهِّاي
دٍسُ ّاي تحليالت تكويلي تا هَضَػاتي هشتثظ تا حضشت اهام خويٌي (سُ) ،هوام هؼظن سّثشي ،اًوالب اػالهي ،دكاع هوذع ٍ
ايثاس ٍ ؿْادت دس داخل ٍ خاسج اص كـَس ٍ تدْيض كتاتخاًِّاي ػوَهي كـَس ٍ كتاتخاًِّاي هؼتثش خاسخي تِ آثاس هٌتـش ؿذُ دس
ايي صهيٌِ ،دس هَاًيي تَدخِّاي ػٌَاتي حوايت هالي هيًوايذّ .وچٌيي تشاي تـَين پذيذآٍسًذگاى آثاس تشتش ػلوي ،كشٌّگي،

ٌّشي ٍ ادتي هشتثظ ٍ ًيض چْشُ ّا ٍ ؿخليتْاي اًوالتي ٍ ػذالتخَاُ دس ػغح خْاى تِ ٍيظُ اكشادي كِ اهذاهات هإثش دس خْت
تشٍيح اًذيـِ اهام خويٌي (سُ) ٍ هوام هؼظن سّثشي اًدام دٌّذ تا سػايت اكل يكلذ ٍ تيؼت ٍ ًْن ( )429هاًَى اػاػي ًـاى هلي
حضشت اهام (سُ) ٍ سّثشي اػغاء ًوايذ.
هادُ 8ـ تِ هٌظَس تَػؼِ اًدوٌْا ٍ هغثْاي ػلوي حَصٍي ٍ داًـگاّي ،كشػيْاي ًظشيِپشداصيً ،وذ ٍ هٌاظشُ ،دٍلت اص
تَػؼِ آهَصؿْا ٍ پظٍّـْاي تٌياديي كاستشدي دس حَصُّاي ديي ٍ ًـش كشٌّگ ٍ هؼاسف اػالهي ٍ گشايـْاي تخللي هشتثظ
حوايتْاي الصم سا دس اتؼاد هالي ،حوَهي تِ ػول آٍسد.
هادُ9ـ تِ دٍلت اخاصُ دادُ هيؿَد تِ هٌظَس اكضايؾ ػشاًِ تْشُهٌذي اهـاس هختلق هشدم اص كضاّاي كشٌّگيٌّ ،شي ٍ
ٍسصؿي ٍ ايداد صيشػاختْاي الصم تشاي تَػؼِ كؼاليت كشٌّگي ٍ ٌّشي اهذاهْاي صيش سا اًدام دّذ:
الق ـ حذاكثش پٌداُ دسكذ (ّ )%51ضيٌِ تكويل هشاكض كشٌّگيٌّ ،شي ،ديٌي ٍ هشآًي داساي پيـشكت كيضيكي حذاهل پٌداُ
دسكذ ( )%51تخؾ ؿيشدٍ لتي ٍ ّوچٌيي احذاث اهاكي ٍسصؿي ّودَاس ٍ هتؼلن تِ هؼاخذ ٍ كاًًَْاي كشٌّگي ٍسصؿي خَاًاى
تؼيح سا كِ تكويل ٍ تْشُتشداسي اص آًْا تشاي اػتلادُ ػوَهي ضشٍسي اػت تش اػاع آئييًاهِ هلَب ّيأت ٍصيشاى تِ كَست
كوك تالػَم تأهيي ًوايذ.
تثلشُ ـ دس كَست تـييش كاستشي اييگًَِ هشاكض يا تـييش اػتلادُ اص ػوَهي تِ خلَكي ،هؼادل اسصؽ كوكْاي دٍلتي تِ
هيوت سٍص اص دسياكتكٌٌذگاى ايي كوكْا أخز هيؿَد.
ب ـ اص تأػيغ ؿْشكْاي ػيٌوايي ،تلَيضيًَي ٍ سػاًِاي ٍ اداسُ آًْا حوايت هالي ٍ حوَهي ًوايذ.
هادُ41ـ دٍلت هَظق اػت تِ هٌظَس ػاهاًذّي كضاي سػاًِاي كـَس ،هواتلِ تا تْاخن كشٌّگ تيگاًِ ٍ خشاين ٍ
ًاٌّداسيّاي سػاًِ اي ،دس چْاسچَب ػياػت ٍ ضَاتظ هلَب ؿَساي ػالي اًوالب كشٌّگي ٍ كشاّن آٍسدى صهيٌِ تْشُتشداسي
حذاكثشي اص ظشكيت سػاًِاي اهذاهات هاًًَي دس هَاسد ريل سا اًدام دّذ:
الق ـ تْيِ ٍ تذٍيي « ًظام خاهغ سػاًِّا» تا پاياى ػال اٍل تشًاهِ تا سٍيكشد تؼْيل كؼاليتّاي تخؾ ؿيشدٍلتي
ب ـ استواء آگاّي ،داًؾ ٍ هْاست ّوگاًي ،توَيت سػاًِّاي هاَّاسُاي ٍ ايٌتشًتي ّوؼَ ٍ هواتلِ تا سػاًِّاي هؼاسم
خاسخي
ج ـ پيـٌْادٍ ،ضغ ٍ اخشاي ػـياػتْا ٍ هوشسات هَسد ًياص ٍ ايداد ٍ توَيت ػاصٍكاسّاي الصم تشاي ػاهاًذّيً ،ظاست ٍ
پااليؾ هحتَاي ديذاسي ،ؿٌيذاسي ٍ ًَؿتاسي دس كضاي سػاًِاي كـَس اػن اص سػاًِّاي هكتَب ،ديذاسي ،ؿٌيذاسي ،سهَهي
(ديديتال) ،هداصي ٍ ؿثكِّاي استثاعي ؿيشهكالواتي ،ؿثكِّاي دادُ ٍ هاَّاسُاي ٍ ػاهاًِّاي هخاتشاتي تِ ؿَساي ػالي اًوالب
كشٌّگي
هادُ44ـ ػاصهاى هيشاث كشٌّگي ،گشدؿگشي ٍ كٌايغ دػتي هداص اػت:
الق ـ اهذاهات هاًًَي دس خْت اهكاى ايداد هشاكض كشٌّگي ٍ گشدؿگشي ٍ ًحَُ تأػيغ هشاكض تخللي ؿيشدٍلتي سا دس
صهيٌِ هيشاث كشٌّگي اص هثيل هَصُّا ،هشهت آثاس كشٌّگي ٍ تاسيخي ،كاسؿٌاػي اهَال تاسيخي ٍ كشٌّگي ٍ ّوچٌيي هشاكضي
خْت ًظاست تش هشاكض اهاهتي ،پزيشايي ،دكاتش خذهات هؼاكشتي ٍ گشدؿگشي تا اػتاًذاسد الصم ٍ ؿشايظ ػْل ٍ آػاى سا كشاّن
ًوايذ.

ب ـ اص ساُاًذاصي هَصُّاي تخللي تِ ٍيظُ هَصُّاي دكاع هوذع ٍ ؿْذا تَػظ هإػؼات يا ًْادّاي ػوَهي ؿيشدٍلتي،
تؼاًٍي ٍ تخؾ خلَكي حوايت هالي ًوايذ.
ج ـ اص ايداد هشاكض حلظ آثاس ٍ كشٌّگ ػٌتي ػـايشي ٍ سٍػتايي تَػظ تخؾ خلَكي ٍ ًْادّاي ػوَهي ؿيشدٍلتي ٍ
تؼاًٍي تا سػايت هَاصيي اػالهي تِ هٌظَس تَػؼِ گشدؿگشي آى هٌاعن حوايت هالي ًوايذ.
د ـ اص هالكيت ٍ حوَم هاًًَي هالكيي تٌاّا ٍ آثاس ٍ اؿياء تاسيخي هٌوَل دس خْت حلظ ،كياًت ٍ كاستشد هٌاػة آًْا ٍ
اهذاهات الصم خْت تيوِ آثاس كشٌّگيٌّ ،شي ٍ تاسيخي حوايت هالي ٍ هؼٌَي ًوايذ.
ّـ ـ آثاس كشّ ٌگي تاسيخي ٍ هيشاث هؼٌَي حَصُ كشٌّگي ايشاى ،هَخَد دس كـَسّاي ّوؼايِ ٍ هٌغوِ ٍ ػايش كـَسّا تِ
ػٌَاى هيشاث كشٌّگي سا ؿٌاػايي ٍ اص آًْا حوايت ًوايذ.
هادُ42ـ دٍلت تِ هٌظَس تؼوين اسصؿْا ،تاٍسّا ٍ كشٌّگ هثتٌي تش َّيت اػالهي ٍ تشٍيح ػيشُ ٍ ػٌت اّل تيت ػليْنالؼالم
ٍ اػتلادُ تْيٌِ اص ظشكيت هؼٌَي اهاكي صياستي تِ ٍيظُ دس ؿْشّاي هوذع هـْذ ،هن ٍ ؿيشاص ًؼثت تِ اًدام اهَس ريل تا پاياى تشًاهِ
اهذام هيًوايذ:
الق ـ ؿٌاػايي دهين ًياصّا ٍ هـكالت صائشيي ،تشًاهِسيضي ٍ تذٍيي ػاص ٍ كاسّاي الصم خْت ػاهاًذّي اهَس صائشيي ٍ
تأهيي صيشػاختْاي الصم اص عشين حوايت اص ؿْشداسيْا ٍ تخـْاي ؿيشدٍلتي
ب ـ تَػؼِ اهكاًات ،كؼاليتْاي كشٌّگي ٍ خذهات صياستي دس هغةّاي صياستي ٍ گشدؿگشي هزّثي ٍ كشاّن ًوَدى صهيٌِ
صياست هغلَب ٍ اخشاي پشٍطُّاي صيشتٌايي هَسد ًياص دس هالة تَدخِّاي ػٌَاتي
ٍسصؽ
هادُ49ـ دٍلت هكلق اػت تِ هٌظَس تَػؼِ ٍسصؽ ّوگاًي ،هْشهاًي ٍ تَػؼِ صيشػاختْاي ٍسصؿي اهذاهات صيش سا اًدام
دّذ:
الق ـ اػتثاسات تولك داسائيْاي ػشهايِاي ٍ ّضيٌِاي هَسد ًياص سا دس سديلْاي هؼتول دس هالة تَدخِّاي ػٌَاتي هٌظَس
ًوايذ.
ب ـ اػتثاس هَسد ًياص تشاي پشداخت تؼْيالت دس هالة ٍخَُ اداسُ ؿذُ ،ياساًِ ػَد ٍ كاسهضد ٍ يا كوكْاي تالػَم تِ
هتواضياى تخؾ خلَكي ٍ تؼاًٍي تشاي احذاث ،تَػؼِ ٍ تكويل ٍاحذّاي ٍسصؿي سا دس سديق هؼتول تَدخِّاي ػٌَاتي
پيؾتيٌي ًوايذ.
تثلشُ ـ پشداخت ّشگًَِ ٍخْي اص هحل تَدخِ كل كـَس تِ ّش ؿكل تِ ٍسصؽ حشكِاي هوٌَع اػت.
هادُ41ـ ٍصاست خْاد كـاٍسصي هَظق اػت اساضي هلي ؿيشكـاٍسصي تِ اػتثٌاء اساضي ٍاهغ دس هٌاعن چْاسگاًِ هحيظ
صيؼت ٍ خاسج اص حشين ؿْشّا ٍ هحذٍدُ سٍػتاّا سا كِ هَسد ًياص ػاصهاى تشتيت تذًي اػت ،تِ هٌظَس احذاث ٍ تَػؼِ اهاكي ٍ
كضاّاي ٍسصؿي تأهيي ٍ تِ عَس سايگاى تِ ػاصهاى تشتيت تذًي ٍاگزاس ًوايذّ .وچٌيي ٍصاست هزكَس هَظق اػت تا تأييذ ػاصهاى
تشتيت تذًي ،اساضي تا ؿشايظ كَم سا كِ هَسد ًياص تخؾ ؿيشدٍلتي ٍ تؼاًٍي تشاي احذاث اهاكي ٍسصؿي اػت تِ هيوت اسصؽ
هؼاهالتي اػالمؿذُ تَػظ ٍصاست اهـَس اهتلادي ٍ داسائي تا اٍلـَيت تِ تؼاًٍيّاي ايثاسگشاى ٍاگزاس ًوايذ .تـييش كاستشي ايي هثيل
اساضي هوٌَع اػت.

