
 

��١٣٩٠ارش آ��ری ��� ���ق �� � و	�ه آذر��ه 

 

 ��ھ��� %�د )� �'��ز%$�#"اری ھ�ا�� � ���د آ��ر، ��� و آ��ر ������ ����ن ���ق ��� در ا��ان �� ا	�س ������
١٣٩٠�7ه آذر��ه  ��ه از آ�4ز آن �3#2رد، ا01ام �� ا�.��ر #"ارش آ��ری ��ھ��� از و,�'+ ���ق ��� ا��ان و٢١

.���د

 ر	.� ���31 ��رد ��ر	3 �1ار #��.� ا	+. و �Bوه �� BAش ��ای ار��Aی د1+١١#"ارش ���ق ���ی �@.��ه آذر��ه در ١٧۵در ا�= ��>.�ر 
�ت ��F و �Eدا%.= �� #"ار>�3A )�#"ار>�ت BAش >0ه ا	+ C@$�ھ�ی آ��ز>3 �'" در #"ارش ��A�+ >�د. ��ر	3 ���31 ا%$�ر و #"ار>

و ���داری را ���0 از د��L� �Mت ��KC.� ا�=�'�.��= و )�.��= �C�A را �� %�د را ا%.�Jص داده ا	+ در )@�ر ا	.�Hده از ��G	$�ت آ��ری 
+Kارش دا�"#.

 

ارز	��  "!��  ا���ر ��� ���ق �� آذر��ه

هھ� و �UTھ�ی �RS.T، ھ�QFن ��زهھ�ی ز���E 3'�'=، >�ھ0A 0اوم ��P ���ق ��� در ا��ان و �� ط�ر #K.�ده در ��ز١٣٩٠در آذر��ه 	�ل 
C�� ب�J� ='و �1ا� F(�� ر�.�ر ط$��ی �� �L@�0ا از اC ����C W� ق ��� در��� P�� .F�دارد، �����ً �� ��%3 ��ورھ���دها F'�.K� ی�Yد را��
و �'@Uھ�ی ��در	+ ���Cد )� ر��� در ��ھ@] و 	@+ آن ����C دوا�0ها�0؛ �'" ����ط �3>�د.

G� ب >'�از، درB.�ن ����\ و ا��	.�ر داد	و�0 �� د����م ا�= دو A=در آذر��ه �^�E ]Y1 F و Y1[ د	+ دو >Aا درآ�0.  ا�Cز�0ان ��دلآ��د �� ا _
	����GSK� +1 از ���Wھ�ی >'�از �@�ان >0ه ا	+.

��ق ���، ��@�Y1 a��JA 3@���ای �A	` ���[ا�= رو�0اد 4'�ا�3��K را��Yی �3L� �� 3�'�.K از ���AF�= رو�0ادھ�ی ��ه #2>.� در ��زهی �
�A و�0ان����ری ا	3�B دارد. ا�= �Y1@�������3 	�ز��ن �0A +S� �� 0G.� _Sاوم >L@�� و ��P ���ق ��� در ا��ان و 	�)�ب >�C `	

3����1، ����.�ً �� رای ��A +$d�` )�'.�ی 	�م 	�ز��ن �a��JA �� 0G.� _S ر	'0ه ��د و �� �@�ان �3�T از روال�AU'E٨۶ و در 	3ام آ��ن��ه ��  
٨٩ ،eو ٣٠ رای ��ا� Rf�T� ز��ن �'" �1ار �3#��+.۶۴ رای�	3 ا�= ���� ]��� a��JA �� ]@.�� رای 

 �KE =�وه �� اB�١۶ [@HA ده از�H.	ا +S� �� 3 از آنھ�L� F�Q ر>0ن�( h��� U��.	ای )� در �'= >�%3 �� دو�f�	+	دی >0، �� در%�ا��
�J1ص F�Q از 	�ی >�)�E 3ی �'" ��G)�� ر�+.

 ��i�� �Hل �� )�ر در ا�=٢٣ذر��ه �'"، 3���A در 3E ا���Hر )�رهی )�ر%���ی ��رد ���د 04�� �"د در �E��ن >'H+ )�ری روز �F.K'� �$@�L آ
 ً���C)�M�د =A '"ده	ن ��%.� و �C در دم =A k@E ر ��د�� >0�0. در ا�= ��د���Qد _Gو�١٨ lا��	.�ن 	ا��ت در �'��ر�C 0ت< +S� �� "'� (�H� 
	�%.3M ��ت >0�0. ا�= در ���A �( +K'f)@�ن �3�Y1 +S ا���Hر ��nT ��0ه ا	+.

�� U< ن در�.KS# .�ن	3 3����1 اL<"E _( م روا�` ����3 ادارهیBس ا��	ص و �� ا�J% ='ل در ھ��Kا� +KT� .�ن٢٢ھ�ی	در ا �H� 
� �K���� + داد�0. ا�= آ��ر در	ن %�د را از د�C ن �� د�$�ل و�1ع ��ادث ��>3 از )�ر�.KS#3ھ�ی ��>3 ازA�� 0اد�A �( _$1 ل�	0ت ز��ن ����� � �

 در0q ا�"ا�U ���.� ا	+.۴۶. ٧ ��H ��د، ��١۵ادث )�ر 

 )�ر#�۵٠٠ ھ"ار وا�+ �L'Eن، �Wھ"ار و ٣٠از 	��R1�A �� 3 ھ� 	� %` f�A'0 )�ر%���ی ا��ان %�دروی  �� ،"��$A	a$ �0م >��ره #2اری 
در%` ���.�ژ و دهھ� ھ"ار ��H د��M در >�)+ھ�ی ��Y1 0'f�Aت ا�= >�)+ �'�Lر �3>��0 .

��ز-�ب و	�هی ���  ا���ر در ر*��'ھ� و (�)'ھ�ی ا%$!�" 

 �� �K$+ 	��� ا%$�ر ����� در ��ه #2>.�در ا�= �UT �� #"ارشھ��3 در ��زهی ���ق ��� �Eدا%.� �3>�د )� �3SرF4 ا�@L�� �L= ا	+ �.3
�ز3��A از ا��Lر ����F���� ،0��<3� 3�SA 3 )�.�ی از ��P ���ق ��� را در �� دا>.�ا�0، ر	���ھ� و >$�Lھ�ی اC.���3، )� در وا1[ �

��K	'+ و�7های آن ھ� را د�$�ل )�د�0.

E�	 ،�LHا��C �$(3اS� +<ددر#'�ی )�ر)@�ن روز����ی ا��ان �� ����ران ا�@'.3 )� ��ای ��زدا��G� 3A���$Y� ا��ان و ���ور �K	s� +	�
>.� ��د. در ا�= %�Jص ��%3 از �E	@_ #�وها��0ی �7اد، �� د�.� ا�= روز���� ��ا��C )�ده ��د�0؛ �3L از ا%$�ر C@��ل ��ا�M'" ��ه 2#

 �A 0@.<3 دا�	دادن >��رھ�ی هللا ا)$� و ��گ �� ,0 و��+ ��'� �	3 روز���� ا��ان )� �� 	'�	از ��زدا>+ وی >��0، ��زدا>+ >0�0. �زم ]���
 ر	��� را در U'E #��.� ا	+.�� ا>�ره )� �� W� +<2# ��ه از ا�= ��د�� د	.�Mه �v1�3�ا�@'.3 رو�0 ا��vر %$���Mران ا�=



ر �'= #2>+ از ا�Cای ��J1 FLص ��'0 ���0یھQF@'= ا%'�اً ��nT >0ه آ�@� ���ا�3 �� 3����1 ا	'�E0>3، �� د�H� _'fد ر,��.@���ای )� د
��ان ا��v )�ده د��A3�� �Mا�0 د�x دو U��Q را �M'�د. وی )� ��.�ض ا	+ و ��.A ای�	در دادU<BA م��A �( 0��#3� ،رده�% a��� +	0 ا�

را ��ای #��.= د��ی )��_ ا���م �3دھ0 ا�� ا#� ���e ���د ��ای ھ�'�� ا��ان را �Aک �3)@0.

3C�K� 3 از )�ر#�ان��C ر��( e��	 ��3 )�دان وزS� 3 ��ای�	3 ��#"اری ��اE در �M�ی د�	لاز B.%ا�3 ا��0ی �7اد ا�@T	 ز�0ران در�� 
�0ی �7اد ر	��0ه ��د E| از �A�Eب )K� UH$+ ��ا���ده )�ده و ��H� W از ا���ن  �� ��م "ر>'0 – ش" )� %�د را �� 3f0@qھ�ی رد�R ����_ ا�

��دھ�ی ا�.{��3 �� `	�A F.< از ,�ب و |E �( 3Cت )�ر#�ان ا�.�اض )�د. ا�= )�ر#� ا%�اBLزدا>+ >0، در دورهی���� _G� در �,�
��ری �3�A�% 0�G �'" �� د�A�E _'fب FTA ��غ �� 	�+ وی �'" ��زدا>+ >0ه ��د.�C +	��ر

#0ا>+ ����1'�ن 1._ ھ�ی ز��'�ه ای >0ه و ��0Cا از ا�= و ھ���@0 	�لھ�ی ا%'�، ا��Kل �'" ����ران ا�@'.3، ���[ از ��#"اری ��ا	F �"ر
�0�0، از ا���م ��ا	F %���اد#3 ��ای دار��ش ��وھ� و ھ��Kش �Eوا�� ��0A رھ�ی ا�@'.3 و����	ری، �� �.T� 0�G� ر�Y@'0ری و ھ�@L	ا 

 �A	` ����ران وزارت اط��Bت و در �C��ن �Eوژهی ر���U و �Hf�T� _.1ن و�١٣٧٧"ار آ��� �'" �����+ ���_ آورده ا�0. ���$�د#�ن در 	�ل 
رو>@�LHان (1._ھ�ی ز��'�ه ای) )�.� >0�0.

"1م /�دا�$. ر*��'ھ� و (�)'ھ�ی ا%$!�"  �' ���  ��ارشھ�ی ���ق ��ی

���S� 3	3 از a��C ر	C�A F( �� �( دازد�E3� .� از #"ار>�ت ���ق ���یای	آن د �� +�K1 =�3 رو �� رو >0ها�0.ا���.Cھ�ی ا�L$< ھ� و���
���K� �� 3_ ���" اھ�C�A3� 3 و���.Cھ�ی ا�L$< و ا��اد ���ل در ���	3 رf3 )� ����� وار �� آنھ� ا>�ره %�اھ0 >0، ��ر�.�ر #"�@�3 اھ�.'

A�� ����C$` ا	+؛ �0�� 3	��K��( +_ �.�0دی �@���S ذا���ی ��دم و 	'�	+ #2اری %�ص در ا�= ���q و ��BLت ��ھ@3M�آ��ز>3 
وf.3 دارد.ر�.�رھ�ی #"�@�3 ا	�	�ً ھ��K�3، %�ا	.� �� ��%�ا	.�، �� ر�.�ر ط$��ی ��)F و ر	��� ھ�ی د

��ان و ���� A 3ا��	���Aی )�ر#�ان >�)+ وا�0 ا�L�0@	 ھ'�ت �0��هی �v� 3 )�ر#� و���در ا�.�اض �� �3H'SLAB %�د و �0م �1ارر,� >
ل �� �'��ر	.�ن ھQF@�ن در ا�.�Jب 24ا ا	+  و#��.= GA+ �0اوای 3L<"E، از ا�.0ای آذر��ه د	+ �� ا�.�Jب 24ا زده ا	+. وی �� و�Cد ا�.��

�A)'0 )�ده ا	+ )� �A آزادی �0ون1'0 و >�ط، �� ا�.�Jب %�د �E��ن ��Tاھ0 داد.

	UA0 از و�1ع آ��زی در ��Q Wدر ��ز�.3 و ��گ �W زناز 	�ی د��M �0�� روا�` ����3 	�ز��ن آ3����UA و %��0ت ا��@3 >��داری ��
و ��د )�رA=%�اب %$� داد.

��)�د در ��3f �� ا�Cا در آ�0ه�FL ا�0ام �W ز�0ا�3 �� ھ��+ ")'���ش� ش" در 	�G#�ه روز >@$� �'F.K آذر��ه 	�ل �Cری، در< U0ان دا�'� 
3 )�ده ��ده، �3SرF4 %����"ی >0�0 از راه �_ا	+، )� وی �'�ز �$��3 �� �0اوای 3L<"E دا>+. وی )� د�1��3 1$_ از ا�0ام ا01ام �� %�دز�

آو�" در �Bء��م ا�0ام >0.

�ه #2>.� ا>�ره �3>�د. ��رد اول ����ط ��در را��Y �� �����+ از آزادی و �0م ا�Cزهی ��%3J �� ز�0ا�'�ن 	'�	3 �'" �� دو ��رد در �
�% F	ر در ��ا�v� ن ا�@'.3 از���K� �( +	3، ���ل ���ق ��� و ���ل ���ق ز��ن ا��( ���$G�_�� �� +����� 0رشE ری و ��د��د��K(

و در ��ل ��,� >�ا�` رو�3 و 3�KC و%'�3آوردها�0. وی ��درش را �'" در >�ا�` �����3 و ھ@3��M )� در �$| �� 	� ���3د از د	+ داد 
��ا�3، د	.�Mه �v1�3 از آزادی ا�= ز�A 0�و�C وز��� +'��LG� م��Aا F43 رS� ر�Y@'و�0هدارد. ھ��E +S� �� .0����3� ی�'#�SC 3	�'	 30ا�

��وز� �'S� �� 3ط���	3 ز�0ا�3 Q��(د =KG� 3 از�S'� UTE در +'S��� _'f0�0ی )� �� دC زی�	0ی@Q رت #��.� ��د، وی�q 3ا���A 0�و�C 
 ز�0ان او�= ��K ��د.٢٠٩ ��ه را در �@U'E۴ 0 �0ت 

2�	4 رو	1اد �3

3 )�د، از 	�ی د��ان ��P�� 3f و ا�= ز�0ا�E3| از M'E'�یھ�ی �.�0د و �0م �E	�MT�3 �����ت FL� 3��v1 ا�0ام ز�@fBC a'�ن، ز�0ا�3 	'�	
��م ��Gر�� و ھ��Lری �� #�وه 7Eاک �� ا�0ام ��LGم >١٣٨٨.0	'�	3 �$| ا��LG� 0م >0. ز�@fBC a'�ن در آذر��ه 	�ل Aا �� 

�+ د��ع از ��P ���زات ��گC ً���q ر و�'K� lِ��KA �� 3 راf�� + )� ا�= رای د��ان	3 �، ��A3ان رو�0ادی �d$+ ��>��د.�0�

���  �:$19ات ���7  و ����7  /6�ا��ن ��ارد ��ارش آذر��ه

�� ��A3ا��A 0 �0ی %Bء آ��زش در )@�ردر �U'E UT رو ��%3 #"ارشھ�ی ��P ���ق ��� �� ا%.�Jر از �Gfظ ���31 ��ر	3 �3>��0. ا�= ا
اطBع ر	��3 را �E ����0 و ط'Rھ�ی �RS.T را �K$+ �� ���ق %�د>�ن آ#�ه�A 	�زد.

 )@�ا�K'�ن ���ق ز�0ا�'�ن ا>�ره �3دارد )� ز�0ا��Sq��B� +K��� 3� 3 از ��گE۴۴'�ا��ن �0م ��%3J در ��ا1[ ,�وری، �UT دوم ��ده 
�F از �3L از ��M.Kن �"د�W و �� ��گ%����و�0ان، �"د��Lن و دو	.��U و �� �'��ری 0Cی �3L از آ��� �SY[ >�د و در �qرت �'��ری �

f�� �� =.زه �3دھ0 ��ای ر��Cز�0ا�3 ���0 ���ز ��>0 ھ� ز��ن )� >�ا�` ا W�و�0ان �"د����%+GA ده )@0 و�H.	3 اJ%�� او از F	و ��ا ='
����v� 3ر ���0.@A �� �� رت�L	ا

K� �'ارد ھ�� �d(+ و در ا	3 رو�� �"و�3 ر�.� اY�در >�ا Fت ��>3 از ��ادث )�ر ھ�HSA ب ��ده آ��ر UT� س�	ا �� �( +K'� �MT	�E 3f��٧



'+ >@�%.� >�د.�'�dق �'= ا3SS�f ���ق ا�J.1دی، اC.���3 و ��ھ@3M ا��@3 و ��0ا>+ �G'` )�ر���K.3 �� ر	�

 ا��B'�٢٣ ��ده ١>.� �'" 0Aاوم ���+، �@0 ا%�اج و �'�Lری )�ر#�ان در )��ر و �0م ����+ ھ'� �W از ���دھ�ی ����ط� �'" )� در ��ه 2#
���3 ���ق ��� را )� ط$e آن ھ� >e� 3JT دارد )�ر )@0، )�ر %�د را آزادا�� ��#"�@0، >�اC.�ر	3 ��ای )�ر %�ا�T� +��,و ر ���HJ@� `�

.0����3� P�� ،0 و در ��ا�� �3)�ری ����+ >�د<��

�Bھ�ی ��.$�ی از 1$'_ ا��'�Bدھ�ی ا��H� P1�� و�0ان در )��ر )� %�د�����3 ���ق ��� و �'�dق �'= ا3SS�f ���قدر را��Y �� ا�0ام >C �'
� �( 3Y�ای ا�0ام ز�0ا�'�ن در >�ا�C0 دارد، ا'(�A ت�'� e� 3 ��دنA3 )� �� ذا	'�	3 4'��3�0 و H��v� 3 دار�0، �� ط�رL<"E 3#0'	ز �� ر�'

3�B	ری ا���C 2ارانM����1 `	�A �( م ا�0ام�Lای ا��Cه ا�G� �( 3����1 س�	+. �� ا	3 ��Kل ٢٧ و,[ و در ا��	ر ���� a��JA >0ه٨٢ >
���1 3L<"E �}� e$م �� ا�0ام �'��ر ��>0 و ا�= �'��ری �� �0ی ��>0 )� ط�LG� ����@Q ،+	0ا'��A از |E 0<�� FL� ای�Cت ا�H���A 3 ���[ ا���م�

�A	�q 3,�1 `در )@@0ه �FL �� داد	.�ن، ا�Cای ��A FL ر�[ ���[ �� �A%'� %�اھ0 ا�.�د.

 )@�ا�K'�ن ���ق٢٢�K.3 ا>�ره )�د )� ��ده ی در %�Jص �0م ر	'3L<"E 3#0 �� ز�0ا�'�ن �'��ری )� �'�ز �$�م �� ��ا1$+ ھ�ی و�7ه دار�0 ��
JTA ت�K	�� �� 3JJTA ت و�7ه و��f��� �� 0@وم ا�.��ل ز�0ا�'�ن �'��ر �'�ز�"f �� .�ن ھ�ی 4'��{��3 در %�رج ازز�0ا�'�ن	3 �� �'��رJ

�'"ات �زم، �f ،3��( +TAازم دارو�3 �@��A 0��� .�ن ��رد ا>�ره	3 )@0. �'��ر� +fو آ��زش د�0ه ��ایز�0ان د� nJT.� W<"E و a	
���� ا�Cا�3 	�ز��ن ز�0انھ� و ا01ا��ت ��A'@3 آ�'=��١٠٣ا1$+ ھ�ی 3L<"E و در���3 از ز�0ا�3 �'��ر را دا>.� ��>0. در ا�= ز�'@� ھQ F@'= ��ده 

��ری ا	�A "'� 3�B)'0 �3)@0 )� در ��ارد ,�وری %�وج ��LGم از ز�0ان ��ای ����C 3.'��A زهو�C0اری ز�0ان و ا�� 0'��A �� 3.K��� ��f
��ری ا	3�B و ز�0ان ھ�یر�'| ��	�K �� ز�0ان و ��ا��+ 3,�1 ��ظ� ��>K��� .0.3 ا>�ره )�د ا�= ��ده )� ����ط �� 1�C 3 �{�مS%ا�'= دا�

)��ر ا	+، در �K'�ری از ��ارد �� �Hf�T+ داد	.��3 و ����ران اطP�� 3A��B �3 >�د.

���1' آ��ر

١٣٩٠��ان، در �0Gوده ز���3 آذر ��ه 	�ل �� ا	�س #"ارشھ�ی #�دآوری >0ه از 	�ی ���د آ��ر، ��� و آ��ر ������ ����ن ���ق ��� در ا
 �@$[ %$�ی �� ���31 ا�.��ر ���.� ا	+.٣۶ #"ارش از 	�ی �0ا0�A١٧۵ _1اد 

 ��رد آن ��F'�.K� P ���ق �@'�د�= ��� �� ��vر آ�� در۵۶٢ ��رد ��P ���ق )� ١٣١١٢ #"ارش آذر ��ه، 0�Aاد ١٧۵در ��ر	3 ��ردی 
���3 ���ق ��� و 0�Aاد C �'�Bا� �� e'$YA١٢۵۵د�= ���ق ���٠�'@� P�� ،3SS�fد ���ھ0ات �'= ا�C+ )� در �'= و	31 ا��� P�� رد آن�� 

��KGب ��3>�د؛ ارز���3 >0ه ا	+،

@{P�� F ���ق ��� را در �� ��3#'�د، در ��زه��0ه ��ارد ��F'�.K� �'��A F4�'S� �( 31��� P از 	'�	.2Mاریھ�ی ���L+، ا01ام �F'�.K و �
� رخ داده ا	+.)�ر#�ی ��ده ا	+ و ���31 از 1$'_ ا%�اج، e'S�A و �� �'�Lری )�ر#�ان E| از 3S'Y�A )�ر%��

�3 ا	+ #"ارشھ��3 )� در 3E �3آ��C�A �� 0 �� �0م ا�Cزه دوf+ ا��ان �� ���f'+ �0ا���ن�0�W'A��.K'	 P�� 3 ازLQ�( UT� ��@A ��� ق��� 
 �d(ی #"ارش )� �0ا�Y% +. در ��,�ع �'"ان	ی���٣ق ��� در ا��ان ا�� در0q در �hG �@��[ ��آورد �3>�د ���0 ا>�ره )�د )� ار#��

 در0q #"ارشھ�ی ا�= ��ه را ارا�� و �K.@0 )�دها�0، ر	���ھ�ی ���L.3 �� �"د�W ��٢٩%$�ی ������ ����ن ���ق ��� در ا��ان �'"ان 
 در0q #"ارشھ� را �@.�� )�دها�0 )� �0��3 ا	+ �UT آ��ر ������ ����ن۴۴ در0q و 	��� �@��[ %$�ی����31 4'� دوf.3 ٢٧دوf+ �'"ان 

 �0ارد و در ا�= ��زه �����A aK و >@�%+���ق ��� در ا��ان ا��Lن ز��دی ��ای �K.@0 )�دن #"ارشھ�ی 	��� #�وهھ�ی %$�ی �� ���31 را
%�د ��_ �3)@0.

%٣% )�ھU و �K$+ �� ��ه 1$_ �'" ٢١ "در ��ل ��,� در #"ار>U'E �( 3 رو ا	+، �'"ان ��ارد ��P ���ق �K$+ �� ��ه ����� 	�ل $1_
)�ھU دا>.� ا	+."

�وح آ��ر�

=�ر��ی:

ا��ان �� �$+ ر	'0 #"ارش در ��رد ��P ���ق )�ر#�ان �A	` وا�0 آ��ر، ��� و آ��ر ������ ����ن ���ق ��� در ٢۴در آ��ن ��ه 	�ل �Cری 
'�	.2Mاریھ�ی ���L+ و ھ�'@�Yر #"ارش از آن #"ارشھ��3 را در �� �P�� ً��'�.K� �( +��#3 ���ق ��� �$�ده وA�� 3f$` �� 	١٩)� 0�Aاد 

 �� �f�� ق��� P�� =�+. ����ع ��ردی ا	+.���١٢۵۵٣ق �3�0 ا	رد ا�� 

 ��ه از ���ق )�ر#�ان در۶۵٨ )�ر#� �� د3S'Y�A _'f )�ر%��� و �� 0�A�_ �'�و از )�ر ا%�اج >0�0، در ����ع ��١٢٠۴٢ ا	�س ا�= #"ارشھ� 
�A د �'�.��= آن�C�� س آ��ر�	+ )� �� ا	ھ��اه ��ده ا e���A �� RS.T� ھ� و )�ر%����ت+(�< e��٧�L'��	 دا%+ ���ق )�ر#�ان�E ھ��� 

q@�+ ��ده ا	+.

 3Si< 3@��0ان ا�� _'fر �� د�( _G� در lا��	+ دادن و ��۴٠ ا�� 	ن %�د را از د�C �#ه١٨ )�ر�M.	د �M�ی د�	ز%�3 >0�0 و از  "'� =A 
 A= از ����ن )�ر#�ی را ��زدا>+ و �A W= �'" از 	�ی د	.�Mه �v1�3 ا��vر >٢.0ا�@'.3 )��ر 



% �K$+ �� 	�ل #2>.� )�ھU دا>.� ا	+، ھK� ='@Q F$+ �� ��ه١٣"ط$e آ��ر ��ق و �� �����K آن در ��ه ����� 	�ل P�� _$1 ���ق )�ر#�ان 
iA "'� U'E''�ی ��q_ ��0ه ا	+."

: �ا7?26ھ�ی �<ھ

 ��رد ��P ���ق اS1'+ھ�ی �2ھ$3 در ا��ان �A	` وا�0 آ��ر، ��� و آ��ر ������٢٨ #"ارش �$+ >0ه، 0�Aاد ١١در ��ه #2>.� از ����ع 
����ن ���ق ��� در ا��ان ا	.�Tاج >0.

 ��ه٢۵٢ A= از اS1''+ھ�ی �2ھ3$ �� ٨ A= از >��و�0ان ����3، اھ_ 	@+ و اھ_ �e ��ده ا	+ ھQ F@'= 3�T�٨ از ا�= آ��ر ����ط �� ��زدا>+ 
 �'S'�ن ���Aن �C��� ��0ی ��LGم >0�0.١٨٠ ,��� >Bق و �٩٠$| �A"��ی، 

 ��P ���ق >��و�0 ����3 و ا��vر �A W= د��M و �SC#'�ی از ا�Cای ��ا	F �2ھ$3 اھ_ �e از �S�C ��راد�����٣+ از ���f'+ ا�J.1دی 
اS1''+ ھ�ی �2ھ$3 در ط3 ��ه �Cری ��ده ا	+.

% �K$+ �� 	�ل #2>.� )�ھU دا>.� ا	+، ھK� ='@Q F$+٢٢"ط$e آ��ر ��ق و �� �����K آن در ��ه ����� 	�ل P�� _$1 ���ق اS1'+ھ�ی �2ھ3$ 
 Uھ�( "'� U'E ��٢۶ ��ه".F�را>�ھ0 ��دها %

ا7?26ھ�ی ��7 ��? :

 ��رد ��P ���ق اS1'+ھ�ی 3��1 در ا��ان �A	` وا�0 آ��ر، ��� و آ��ر ������ ����ن١۶ #"ارش �$+ >0ه، 0�Aاد ۵در ��ه #2>.� از ����ع 
���ق ��� در ا��ان ا	.�Tاج >0.

 A= در ا�= ��زه ا>�ره )�د، از 	�ی د	.�Mه A W� 3��v1= از اS1''+ ھ�ی 3��1 را ��۶ >��و�0 و ��G)��  ۶از ا�= 0�Aاد ��A3ان �� ��زدا>+ 
 ��ه �$| ��LGم )�د.۶٠

% �K$+ �� 	�ل #2>.� )�ھU دا>.� ا	+، ھK� ='@Q F$+ ��۵٨"ط$e آ��ر ��ق و �� �����K آن در ��ه ����� 	�ل P�� _$1 ���ق اS1'+ھ�ی 3��1 
 Uھ�( "'� U'E ��٣٠ه".F�را >�ھ0 ��دها %

ا�9Aف:

 ��رد ��P ���ق اq@�ف در ا��ان �A	` وا�0 آ��ر، ��� و آ��ر ������ ����ن ���ق ���٣ #"ارش �$+ >0ه، 0�Aاد ١در ��ه #2>.� از ����ع 
در ا��ان ا	.�Tاج >0.

% �K$+ �� 	�ل #2>.� )�ھU دا>.� ا	+، ھK� ='@Q F$+ �� ��ه٨٨"ط$e آ��ر ��ق و �� �����K آن در ��ه ����� 	�ل P�� _$1 ���ق اq@�ف 
 Uھ�( "'� U'E٨٧".F�را >�ھ0 ��دها %

: B9ھ�C

 ��رد ��P ���ق ��ھ@3M در ا��ان �A	` وا�0 آ��ر، ��� و آ��ر ������ ����ن ���ق۵ #"ارش �$+ >0ه، 0�Aاد ۵در ��ه #2>.� از ����ع 
��� در ا��ان ا	.�Tاج >0.

>�ره دا>+ )� از 	�ی اداره ار>�د و ��ھ@]در ا�= ��زه ���K.3 �� ��@�ع )�ر >0ن دو ھ@��@0 )��ر��ن و �����+ از ��� آ��ر �W >��� ا
ا	3�B ا���ل >0ه ا	+.

 3M@ق ��ھ��� P�� _$1 ل�	آن در ��ه �����  �K���� �� آ��ر ��ق و e$ه١۶"ط�� �� +$K� ='@Q F+، ھ	دا>.� ا Uل #2>.� )�ھ�	 �� +$K� %
 U�ا�"ا "'� U'E۶٠".F�را >�ھ0 ��دها %

ز��ن:

 ��رد ��P ���ق ز��ن در ا��ان �A	` وا�0 آ��ر، ��� و آ��ر ������ ����ن ���ق ���۵ #"ارش �$+ >0ه، 0�Aاد ۴در ��ه #2>.� از ����ع 
در ا��ان ا	.�Tاج >0.

خ داد از �S�C ��ارد ��P�� F ���ق ز��نو�1ع 	� ��رد ا	'W� �( 3<�E 0 ��رد آن از 	�ی �W زن �� روی ھ��Kش �� دf'_ ازدواج ��0د ر
در ا�= ��ه ��ده ا	+.

% �K$+ �� 	�ل #2>.� ا�"ا�U دا>.� ا	+، ھK� ='@Q F$+ �� ��ه ٧۵U'E"ط$e آ��ر ��ق و �� �����K آن در ��ه ����� 	�ل P�� _$1 ���ق ز��ن 
 U+."�٢٠'" )�ھ	را >�ھ0 ��ده ا %



=�د=�ن:

 ��رد ��P ���ق )�د)�ن در ا��ان �A	` وا�0 آ��ر، ��� و آ��ر ������ ����ن ���ق ���١ #"ارش �$+ >0ه، 0�Aاد ١در ��ه #2>.� از ����ع 
در ا��ان ا	.�Tاج >0.

% �K$+ �� 	�ل #2>.� ا�"ا�U دا>.� ا	+، ھK� ='@Q F$+ �� ��ه١٠٠"ط$e آ��ر ��ق و �� �����K آن در ��ه ����� 	�ل P�� _$1 ���ق )�د)�ن 
 Uھ�( "'� U'E۶۶".F�را >�ھ0 ��ده ا %

ا"1ام:

 ��رد 0qور و ا�Cای �FL ا�0ام در ا��ان �A	` وا�0 آ��ر، ��� و آ��ر ������ ����ن۵٠ #"ارش �$+ >0ه، 0�Aاد ١٧در ��ه #2>.� از ����ع 
���ق ��� در ا��ان ا	.�Tاج >0.

��مھ�ی ��اد �0Tر، �A ،_.1ور و ��Aوز �� ا�0ام ��LGم >0�0 و ٨در آ�����ه 	�ل �Cری، �aK #"ار>�ت �� �$+ ر	'0ه، Aو�0 �� ا�� ز�0ا�٣٧3 >
��م �C ،_.1ا�F ��اد �0Tر و ��Aوز ا�0ام >0�0.Aس ا�	ا �� "'�

��م ��Aوز و 1._ در �Bء ��م و در >��ھ�ی )�زرون، ر>+، >��)�د، 	�وه Aز�0ا�3 �'" �� ا U<.0�0< و )������ه ا�0ام

% �K$+ �� 	�ل #2>.� ا�"ا�U دا>.� ا	+، ھK� ='@Q F$+٣١"ط$e آ��ر ��ق و �� �����K آن در ��ه ����� 	�ل 0q _$1ور و ا�Cای �FL ا�0ام 
 U�ا�"ا "'� U'E ��٩ ��ه".F�را >�ھ0 ��دها %

دا��D	�ن:

 ��رد ��P ���ق دا������ن در ا��ان �A	` وا�0 آ��ر، ��� و آ��ر ������ ����ن١٧ #"ارش �$+ >0ه، 0�Aاد ١٢در ��ه #2>.� از ����ع 
���ق ��� در ا��ان ا	.�Tاج >0.

 A= از دا������ن �'" از٢ ��ه �$| �A"��ی ��LGم >0�0 و از 	�ی د��M �'" ١٢٠ دا���� �� ٣ دا���� و ���LG'+ ٧ا�= #"ارشھ� ��زدا>+ 
�JGA e'_ در دا���Mه ��Gوم >0�0.

 W'ق آ)�د���� P�� _$1 ل�	آن در ��ه �����  �K���� �� آ��ر ��ق و e$ه٧١"ط�� �� +$K� ='@Q F+، ھ	دا>.� ا Uل #2>.� )�ھ�	 �� +$K� %
 Uھ�( "'� U'E٢٠".F�را >�ھ0 ��ده ا %

ز�1ا��6ن:

 ��رد ��P ���ق ز�0ا�'�ن در ا��ان �A	` وا�0 آ��ر، ��� و آ��ر ������ ����ن٢٢١ #"ارش �$+ >0ه، 0�Aاد ۴۶در ��ه #2>.� از ����ع 
���ق ��� در ا��ان ا	.�Tاج >0.

٣ ��رد ا���ل �0Gود�+ �R��v، ٨ ��رد �0م ر	'3L<"E 3#0، ١٣ ��رد >L@�� و �� ,�ب و >.F ز�0ا�'�ن، ٩ا�= 0�Aاد #"ارش ����ط �� 
�0�0 ز�0ا�'�ن ��د.۴٠ ��رد ��_ و ا�.��ل اC$�ری و ٨۵ ��رد �0م د	.�	3 �� و)'_، ��۴رد ا�Cای �B< FLق، A رد ا���ل ���ر و�� 

 ='@Q F3 و ٨ھH'SLAB� +.١۴ ��رد	ظ >0ه ا�Gf ق ز�0ا�'�ن��� P�� ارد�� �M�ب 24ا �'" از د�J.رد ا��� 

% �K$+ �� 	�ل #2>.� ا�"ا�U دا>.� ا	+، ھK� ='@Q F$+ �� ��ه١٢"ط$e آ��ر ��ق و �� �����K آن در ��ه ����� 	�ل P�� _$1 ���ق ز�0ا�'�ن 
 U�ا�"ا "'� U'E١٣".F�را >�ھ0 ��دها %

ا�1	' و ��6ن:

 ��رد ��P ���ق در ��زه ا�0��� و �'�ن �A	` وا�0 آ��ر، ��� و آ��ر ������ ����ن٢١٣ #"ارش �$+ >0ه، 0�Aاد ۴٩در ��ه #2>.� از ����ع 
���ق ��� در ا��ان ا	.�Tاج >0.

 ��H د��M �'" در داد#�ه ��رد١٣۴ A= ا��vر �� اط��Bت و داد#�ه ا��Bب و A ۶= از ���f'= در ا�= ��زه ��زدا>+، ��١٢ ا	�س ا�= آ��ر 
 ��ه �$| �A"��ی ��LGم >٢٧٩۴.0�0 A= از ������C "'� ='f �� �G�٢٨)�� �1ار #��.@0. ھ�'@�Yر 

% �K$+ �� 	�ل #2>.� )�ھU دا>.� ا	+، ھK� ='@Q F$+ ��٣٢"ط$e آ��ر ��ق و �� �����K آن در ��ه ����� 	�ل P�� _$1 ���ق ا�0��� و �'�ن 
 Uھ�( "'� U'E ��٧ه.F�را >�ھ0 ��دها %

��ر	3 آ��ر



�!�دارھ�
% و٣٨ ا	+، ھ����Yر )� در ذ�_ ���ھ0ه �3)@'0، ز�0ا�'�ن �� ���١٣٩٠دار ز�� �����K #"ارش ��ھ��� �� ا	�س #K.�ه ر	.�ھ� در آذر ��ه 

ر�a'A�A �� %.0 در رA$� اول و دوم 0�Aاد ��ارد #"ارش >0ه از 	�ی #"ار>�Mان ���ق ��� �1ار دا��٢١زه ا�0��� و �'�ن �� 

 

��A �� 3�'�.K� �Yان #"ار>�Mان ���ق ��� دردر ادا�� ��A3ا�'0 ���دار دا��های ����ط �� �����K ا	.�نھ� و ��F #"ار>�ت �$+ >0ه )� را
ا��ان دارد را ���ھ0ه ����'0.

 



 �� ��ه ����� 	�ل 1$_ و آ��ن ��ه 	���fری، �� ���دار ذ�_ �C�A )@'٩٠.0در �E��ن ��ای �����K آ��ری آذر ��ه

 



 

 


