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ٞٙٛص ٌضاسؽ دلیمی دسثبسٜ دِیُ ایٗ حابدهاٝ     

ٔٙتـش ٘ـذٜ؛ أب ثٝ ٌفتٝ وبپیتبٖ ایٗ وـتای   

ایٗ ا٘فدبس ٍٞٙبْ تخّیٝ ثخبس ثٙضیٗ دس ٍٞٙبْ 

 .ٞب سٚی دادٜ اػت پبوؼبصی یىی اص ٔخضٖ

پیؾ اص ایٗ  ؿبیعبتی ٔجٙی ثش احتٕبَ ٔذاخّٝ 

 .وشٜ ؿٕبِی دس ایٗ ا٘فدبس ٔٙتـش ؿذٜ ثٛد

 انفجار یک نفتکش متعلق به کره جنوبی 

 المللی امنیت و مراقبت از سواحل و مرز دریایی  سومین کنفرانس بین

 خبرنامه اداره کل طرح و توسعه

ثٝ ٌضاسؽ خجشٌضاسی سٚیتشص  ٌبسد 

دس :  ػبحّی وشٜ خٙٛثی اعالْ وشد

پی ا٘فدبس یه ٘فتىؾ ٔتعّك ثاٝ  

ٞبی اعشاؾ ایٗ   وشٜ خٙٛثی دس آة

٘افاش      6وـٛس  پٙح ٘فش وـتٝ ٚ   

 . ٔااافاااماااٛد ؿاااذ٘اااذ        

خاذٔاٝ    66ا٘فدبس ایٗ وـتی وٝ 

داؿتٝ  دس حٛاِی خضیشٜ خبَٚ دس   

٘ضدیىی ثٙذس ایٙچئٖٛ ایٗ وـاٛس  

 .سٚی دادٜ اػت

ا٘فدبس ػجت ؿذ ایٗ وـتی دٚ ٘یٕٝ ؿٛد؛ ثاب  

ایٗ حبَ  ٞیچ ٌضاسؿی اص ٘ـت ٘فت اص ایاٗ  

 .وـتی ٔٙتـش ٘ـذٜ اػت

   ٗ  طا٘ٛیٝ   16تب    99إِّّی أٙیت ٚ ٔشالجت اص ػٛاحُ ٚ ٔشص دسیبیی اص                  ػٛٔیٗ وٙفشا٘غ ثی

وبسؿٙبع اص وـٛسٞبی ٔختّؿ      671دس ایٗ وٙفشا٘غ    .دس اثٛظجی ثشٌضاس ؿذ   (  ثٟٕٗ  66اِی    9)

خٟبٖ حضٛس داؿتٙذ ٚ أٙیت ػٛاحُ وـٛسٞب ٚ ٔشصٞبی دسیبیی سا ٔٛسد ثحث ٚ ثشسػی لشاس                     

ٕٞچٙیٗ دس حبؿیٝ ایٗ وٙفشا٘غ ٔؼؤٚالٖ وـٛسٞبی عشثی حٛصٜ خّیح ـبسع ٘یض أٙیت               .  داد٘ذ

 . ػٛاحُ ٚ ٔشصٞبی دسیبیی وـٛسٞبی خٛد سا ثشسػی وشد٘ذ

  3 0    ش م ا ر ه   سافا  سا    ساا     

 



 .ـشاػبحّی لشاس داد٘ذ

ثٝ ٕٞیٗ دِیُ اػت وٝ عاجاك ٌاضاسؽ      

ٞب عّیشؼٓ آ٘ىٝ ثؼتاٝ    ای  والسوؼٖٛ  وشٜ

ٞبی ػبخت وٛچىتشی داؿتاٙاذ؛     ػفبسؽ

 تٛا٘ؼتٙذ سلیت چایاٙای سا ٔاماٟاٛس            

 .خٛد وٙٙذ 

ثٙبثشایٗ ٌضاسؽ  ٔدإاٛس ػافابسؽ        

ٜ   وـتی  9166ای دس ػابَ          ػبصاٖ واش

ٞاضاس     661ٔیّیٖٛ ٚ  11ٔیالدی  ثبِػ ثش 

ٔیّیاٖٛ ٚ     44ٞب  تٗ ثٛد؛ دس حبِیىٝ چیٙی

 .ٞضاس تٗ ػفبسؽ ػبخت داؿتٙذ 991

خبیاٍابٜ اَٚ      9111وشٜ خٙٛثی دس ػبَ 

ػبصی خٟبٖ سا وؼت واشد؛ أاب         وـتی

 9161ٚ      9119ٞابی      ٞب دس ػبَ  چیٙی

ٞبی   تٛا٘ؼتٙذ ثب ػیبػت دسیبـت ػفبسؽ

لیٕت ایٗ خبیٍبٜ   ای اسصاٖ  پشتعذاد وـتی

 ٜ ٞاب ثاب       ای  سا اص وشٜ ثٍیش٘ذ؛ أب حبَ  واش

ٞبی   تىیٝ ثش ٕٞبٖ ػیبػت ػبخت وـتی

پیىش ٚ ٌشاٖ  ثبس دیٍش ثٝ خابیاٍابٜ        ؼَٛ

 . ا٘ذ ػبصی ثبصٌـتٝ لذست اَٚ وـتی

تاٛا٘ؼات      9166وشٜ خٙٛثی دس ػابَ    

خبیٍبٜ لجّی خٛد ثعٙاٛاٖ ثاضسٌاتاشیاٗ        

ػبص د٘یب سا دس سلبثتی ٘فؼٍایاش اص       وـتی

 .چیٗ ثبصپغ ثٍیشد

ایٗ أش ثب اػتفبدٜ اص حفا  ٔاعابٔاالت       

ٞبی ثضسي ٚ ثاب      ٔشثٛط ثٝ ػبخت وـتی

ٞب ٔحاماك     ای  اسصؽ اـضٚدٜ ثبال ثشای وشٜ

 .ؿذ

ٔشوض ٔغبِعابت ثابصاس     تشیٗ ٌضاسؽ   تبصٜ

     ٖ دٞاذ    ٘ـابٖ ٔای       والسوؼاٖٛ ِاٙاذ

 61ػبصاٖ وشٜ خٙٛثی سلٕی ٔعبدَ   وـتی

ا٘ذ دس     ٞضاس تٗ سا تٛا٘ؼتٝ 111ٔیّیٖٛ ٚ 

ٞبی خذیذ ػبخت خٛد دس ػابَ    ػفبسؽ

دس حبِیىٝ ایٗ . ٌزؿتٝ ٔیالدی وؼت وٙٙذ

ٔیّیٖٛ ٚ    9ػبصاٖ چیٙی   سلٓ ثشای وـتی

 .ٞضاس تٗ ثٛدٜ اػت 911

دسصاذ   4889دس ػبَ ٌزؿتٝ  وشٜ خٙٛثی 

ٞاضاس تاٗ      661ٔیّیٖٛ ٚ  98اص ٔدٕٛس 

ػفبسؽ ػبخت وـتی خٟب٘ی سا وؼات    

 9161وشد؛ دس حبِیىٝ ایٗ سلٓ دس ػابَ    

 .دسصذ ثٛد1689ٔعبدَ 

ٞبی ػبخت ٞآ       اص ٘ظش اسصؽ ػفبسؽ

ٞب ثخٛثی تٛا٘ؼتٙذ سلجبی چیٙی سا     ای  وشٜ

 .پـت ػش ثٍزاس٘ذ

ٜ   ٞبی وـتی  اسصؽ ػفبسؽ ای   ػبصاٖ واش

 661ٔیّیبسد ٚ      48خٕعب  9166دس ػبَ 

ٔیّیٖٛ دالس ثٛدٜ؛ دس حبِیىٝ ایٗ سلٓ ثشای 

ٔیاّایابسد ٚ       69ػبصاٖ چیٙی تٟٙب   وـتی

 .ٔیّیٖٛ دالس ثٛدٜ اػت 911

٘ىتٝ لبثُ تأُٔ دیاٍاش آٖ اػات واٝ           

ٞب دس ػبَ ٌزؿتٝ  تٕشواض وابسی       ای  وشٜ

ٞبی ثباسصؽ ٚ   خٛد سا ثش دسیبـت ػفبسؽ

ٌشا٘میٕت ػبخت وـتی ٘ظیش ؿٙبٚسٞابی  

َ     LNGحُٕ  پایاىاش      ٚ تدٟیاضات ؼاٛ

 رقابت نفس گیر کره جنوبی با چین 

 خبرنامه اداره كل طرح و توسعه



DP Word  َدسصذی دس خب ثٝ خبیی وب٘تیٙشی دػت یبـتٝ اػت ٚ دس ایٗ ػبَ ثایاؾ اص       61ثٝ سؿذی  9166اعالْ ٕ٘ٛد وٝ دس ػب

 .ثبس دس ػغح خٟبٖ خب ثٝ خب ٕ٘ٛدٜ اػت TEUٔیّیٖٛ  1487

 

 

 

 

دس عاَٛ ػابَ          DP Worldتشٔیٙبَ ٞبی ادؼبْ ؿذٜ . سا ٌضاسؽ ٕ٘ٛد 9161دسصذی ٘ؼجت ثٝ ػبَ  9ٔتصذی ثٙذس دثی ٘یض سؿذ 

اٌش ایٗ ؿشوت دس ٔبٜ ٔبسع ػبَ ٌزؿتٝ . دسصذی ٔی ثبؿذ 8ثبس خب ثٝ خب ٕ٘ٛد٘ذ وٝ ایٗ ٔجیٗ سؿذ  TEUٔیّیٖٛ  9781حذٚد  9166

 .تشٔیٙبَ سا دس اػتشاِیب اص ادؼبْ خبسج ٘ىشدٜ ثٛد  ایٗ سلٓ حتی ثبالتش ٘یض ثٛد 1

دسصذی دس ایٗ 69ایٗ ؿشوت خبعش ٘ـبٖ ػبخت وٝ عّٕىشد لٛی ٚ اػتثٙبیی آٖ ٞب دس ٔٙغمٝ أبسات ٔتحذٜ عشثی ٚ دػتیبثی ثٝ سؿذ 

 61دس ٔٙغمٝ أبسات ٔتحذٜ عشثی ثٝ خب ثٝ خبیی ثیؾ اص      DP Worldتشٔیٙبَ ٞبی .  ٔٙغمٝ  ٔٛخت سؿذ ٚ تشلی تشٔیٙبَ ؿذٜ اػت

 .ثبس پشداختٙذ TEUٔیّیٖٛ 

 .دسصذی دػت یبـت66ٞٓ چٙیٗ ایٗ ٔٙغمٝ دس ـصُ آخش أؼبَ ٘ؼجت ثٝ ـصُ پبیب٘ی ػبَ ٌزؿتٝ ثٝ سؿذی 

DP World   الیب٘ٛع آساْ  آـشیمب ٚ آٔشیىب ٘یض ثٝ  –ٍٕٞبْ ثب عّٕىشد خٛة ٚ لٛی خٛد دس ٔٙغمٝ أبسات ٔتحذٜ عشثی  دس ٔٙغمٝ آػیب

 .ٔٛـمیت ٞبیی دػت یبـتٝ اػت

وٝ دس آؼبص ػبَ ٌازؿاتاٝ      (  ٞٙذ) دس وشاچی  پبوؼتبٖ ٚ ٚاالسپبداْ   DP World  تبػیؼبت وب٘تیٙشی خذیذ  DP Worldثٙبثش اخجبس 

 .خٛة عُٕ ٕ٘ٛدٜ اػت 9166اـتتبح ٌشدیذ ٘یض دس ػبَ 

DP World   61پشٚطٜ تٛػعٝ ای خذیذ سا دس  66ؿشوت أبسات ٔتحذٜ عشثی ٘یض . لبسٜ ثش عٟذٜ داسد 6تشٔیٙبَ سا دس  61اداسٜ ثیؾ اص 

 .وـٛس ٔختّؿ دس دػت اخشا داسد

 9166دس ػبَ  DP Worldاـضایؾ احدبْ وب٘تیٙشی 



ٚصیش تؽییشات آة ٚ ٞٛایی اٍّ٘یغ  آلبی ٌشیً ثیىش چٙذ سٚص پیؾ اعالْ وشد وٝ ایبِت خٙٛة ؼشثی اٍّ٘ؼتبٖ ثٝ صٚدی ٔیضثبٖ                          

اِٚیٗ پبسن ا٘شطی ایٗ وـٛس خٛاٞذ ثٛد ٚ ٍٞٙبٔی وٝ ایٗ پبسن وبُٔ ؿٛد  ٌؼتشٜ عظیٕی اص ثشیؼتَٛ تب خضایش ػیّی سا دس ثش                             

ٌیٍبٚات ثشق اص ا٘شطی أٛاج ٚ خشیب٘بت دسیبیی           97ثیؾ اص     9111ایٗ ٔضسعٝ ا٘شطی لبثّیت آٖ سا داسد وٝ تب ػبَ            .  خٛاٞذ ٌشـت 

 .٘یشٌٚبٜ ثب ػٛخت رؼبَ ػًٙ 8تِٛیذ وٙذ  یعٙی ٔمذاسی ثیؾ اص تِٛیذات 

ایٗ پشٚطٜ لشاس اػت ثب ٔٙبثع عٕٛٔی ٚ ػشٔبیٝ ٌزاسی خصٛصی ساٜ ا٘ذاصی ؿٛد ٚ ثخؾ ثؼیبس ثضسٌی اص تدٟیضات تحمیك ٚ تٛػعٝ 

: آلبی ٚصیش دس وٙفشا٘غ خجشی دس خصٛف ایٗ پشٚطٜ ٌفت. خٟب٘ی دسثبسٜ ا٘شطی أٛاج دس خظ ػبحّی ایٗ ایبِت لشاس خٛاٞٙذ ٌشـت

ا٘شطی دسیبیی یه پتب٘ؼیُ عظیٓ دس اٍّ٘ؼتبٖ اػت وٝ ٘ٝ تٟٙب ثبعث تِٛیذ اِىتشیؼیتٝ پبن تش ٚ ػجضتش ثب ٞضیٙٝ ٞبی وٕتش خٛاٞذ »

ایٗ پبسن . ایدبد ؿذٜ ٚ ثٝ وٕه التصبد اٍّ٘یغ خٛاٞٙذ آٔذ 9111ٔیّیبسد یٛسٚیی تب ػبَ  61ؿذ  ثّىٝ ٞضاساٖ ؿؽُ دس ایٗ صٙعت 

لشاس اػت وٝ اص تىِٙٛٛطی اثذاعی ٚیظٜ ای ثشای ٟٔبس ا٘شطی أٛاج ٚ خشیب٘بت الیب٘ٛػی ثٟشٜ ثشدٜ ٚ آٖ سا دس خذٔت تِٛیذ 

 »اِىتشیؼیتٝ اٍّ٘ؼتبٖ دس آٚسد 

تب ثب اػتفبدٜ اص ٘تبیح ـعبِیت      .  اٍّ٘یغ ٕٞچٙیٗ لصذ داسد ایٗ ٔٙغمٝ سا ثٝ ثضسٌتشیٗ ٔشوض تحمیمبت تىِٙٛٛطی دسیبیی تجذیُ وٙذ                

ٞبی دا٘ـٍبٞی ٚ تحمیمبتی دس ایٗ صٔیٙٝ ٚ اثذاعبت خذیذ دس تىِٙٛٛطی ٟٔبس أٛاج دسیب  حذاوثش وبسایی ٚ تِٛیذ سا دس ٔضسعٝ ا٘شطی                        

اِجتٝ دس ػٛی دیٍش ٔبخشا ٌشٜٚ ٞبی حبٔی ٔحیظ صیؼت ٞؼتٙذ وٝ عمیذٜ داس٘ذ ایٗ پبسن ا٘شطی ٔی تٛا٘ذ                   . دسیبیی خٛد داؿتٝ ثبؿذ

صیشا تٛسثیٗ ٞبی دسیبیی ٚ ثخؾ ٞبی ٔتحشن آٟ٘ب ٔی تٛا٘ٙذ آػیت ٞبی                .  خغش ثبِمٜٛ ٟٔیجی ثشای ص٘ذٌی دسیبیی ٔٙغمٝ ثبؿذ        

دِٚت .  خغش٘بوی سا ثٝ ٔٛخٛدات ص٘ذٜ دسیب ٚاسد وٙٙذ       

اٍّ٘یغ ٞٓ تب وٖٙٛ دس خصٛف عشح خٛد ثشای           

وبٞؾ ایٗ خغشات ٚ آػیت ٞب صحجتی ٘ىشدٜ            

 .اػت

ثٝ ٞشحبَ ٞیچٍبٜ دخبِت ا٘ؼبٖ دس عجیعت ثذٖٚ 

تخشیت ٚ آػیت ثٝ ثخـی اص آٖ ٘جٛدٜ اػت  حتی 

اٌش لصذؽ تِٛیذ پبن تشیٗ ٚ وٓ آػیت تشیٗ 

 .ا٘شطی ٞب ثبؿذ

 

 

 پ ا ر ب     بای 



ثٝ داْ ا٘ذاختٗ وـتی ٞب ٚ لابیاك ٞاب        

 .اػاااتااافااابدٜ ٔااای واااٙاااٙاااذ       

أب ثٟتشیٗ سٚؽ ثشای ٔمبثّٝ ثاب دصداٖ    

دسیبیی ػٛٔبِی اػتفبدٜ اص سٚؽ ٞابی      

لذیٕی ثٝ ٚیظٜ اػتفبدٜ اص ٌبسد حفبظتای  

 .دس وـاااتااای ٞاااب اػااات             

اٌشچٝ ـٙبٚسی ٞبی ٔاجابسصٜ ثاب دصداٖ        

دسیبیی تٛػعٝ یبـتٝ اػت  أب دس ٟ٘بیات  

خذٔٝ وـتی ٘مؾ ٟ٘بیی سا دس صٔابٖ        

 .حاإّااٝ ثااش عااٟااذٜ داس٘ااذ              

اػتفبدٜ اص ٌبسد حفبظتی ثٝ خبی اػتفبدٜ 

اص ـٙبٚسی ٞبی خذیذ عالٜٚ ثاش صاشـاٝ      

التصبدی عی ٔبٜ ٞبی اخیش ثبعث دـاع    

دسصذ حٕالت دصداٖ دسیابیای ثاٝ         81

 .وـاااتااای ٞاااب ؿاااذٜ اػااات         

پیؾ ثیٙی ٔی ؿاٛد دػاتابٚسدٞاب ٚ           

تدٟیضات دـبعی خذیذ ثشای ٔمبثّاٝ ثاب     

دصدی دسیبیی دس ٕ٘بیـٍبٜ أٙیت حُٕ ٚ 

 . ِٙذٖ ٔعشـی ٚ عشضٝ ؿٛ٘ذ 9169٘مُ 

ثب اـضایؾ پذیذٜ دصدی دسیبیی ثٛیظٜ دس   

خّیح عذٖ  ٔحصٛالت ٔختّؿ دـابعای     

ثشای ٔمبثّٝ ثب دصداٖ دسیبیی ػاٛٔابِای      

 .عشاحی ٚ ثٝ ثبصاس عشضٝ ٔای ؿاٛ٘اذ       

دصدی دسیبیی ثٝ یىی اص ٔـىالت خاذی  

دس خّیح عذٖ ٚ الیب٘ٛع ٞٙذ تجذیُ ؿذٜ 

ٚ وـتی ٞب ٚ ٘فت وؾ ٞب ثشای عجٛس اص   

ایٗ ٔٙغمٝ ثبیذ ثب ٘بٚٞبی خٍٙی اػىٛست 

 .                  ؿٛ٘ذ

 

حشوت وـتی ٞب دس ٔٙبعك خاغاش٘ابن      

دسیبیی ٘یبصٔٙذ عشاحی ػیؼتٓ دـابعای   

ضذ دصدی دسیبیی اػت ٚ ایٗ ثبصاس عای  

ػبَ ٞبی اخیش ثب ػبخت تاداٟایاضات       

ٔختّفی اص خّٕٝ تٛح ٞابی آة پابؽ       

 .ثؼیبس لٛی ثؼیبس پش سٚ٘ك ؿاذٜ اػات    

ؿشوت ؿجىٝ أٙیت ثیٗ إِّّی دسیابیای   

ثشای ٔجبسصٜ ثب ایٗ پذیذٜ سٚ ثٝ ٌؼتشؽ 

یه ػیؼتٓ دـبعی ثٝ ٘بْ ػیؼتٓ ػپاش  

 .ضذ دصدی دسیبیی عشاحی وشدٜ اػات   

دس ایٗ ػیؼتٓ یىپبسچٝ عالٜٚ ثش حضاٛس  

٘یشٚٞبی أٙیتی داخُ وـتی ٚ اػتفبدٜ اص 

دٚسثیٗ ٞبی ٔخصٛف ؿٙبػبیی  یاه    

دیٛاس ثؼیبس ٘بصن آة ثذثٛ تـىیُ ٔای    

 ؿٛد وٝ ثبعث عامات سا٘اذٖ دصداٖ          

 .دسیبیی ٔی ؿٛد

 

ػیؼتٓ ٞبی ِیضسی ٘یض ثشای ٔمبثّاٝ ثاب     

دصداٖ دسیبیی ٔٛسد اػتفبدٜ لاشاس ٔای       

  BAEچٙذی لجُ ؿشوت دـبعی .  ٌیش٘ذ

اص آصٔبیؾ ٔٛـمیت آٔیض یه ٕ٘ٛ٘ٝ اِٚیاٝ  

ػیؼتٓ دـبعی ِیضسی ثشای ٔمابثّاٝ ثاب      

 .دصداٖ دسیبیی ػاٛٔابِای خاجاش داد           

ٔای تاٛا٘اذ دس         BAEػیؼتٓ ِیضسی 

ٔؼبـت ثیؾ اص دٚ ویّٛٔتش یب دس ـبصّاٝ  

ثؼیبس ٘ضدیه یه ٞـذاس ثصاشی ثاٝ       

ایٗ ػیاؼاتآ    .  دصداٖ دسیبیی صبدس وٙذ

لبثّیت عّٕىشد ثٝ صٛست خاٛدوابس یاب      

 .اػتفبدٜ ثٝ ٚػیّٝ یه وابسثاش سا داسد      

تدٟیضات ٚ ـٙبٚسی ٞبی خذیذ دس ایاٗ    

حٛصٜ دس حبِی عشضٝ ٔی ؿٛ٘ذ وٝ دصداٖ 

دسیبیی ػٛٔبِی ٘یض ثٝ تدٟیضات پیـشـتٝ 

ٔدٟض ؿذٜ ٚ اص سٚؽ ٞبی ٔختّؿ ثاشای  

 مبارزه با دزدان دریایی سومالی با روش های علمی

 



 شود نقشه بستر و حری  خسر تهیه می

 . ـبص ٘خؼت ایٗ پشٚطٜ دس ٘ٛاس ػبحّی اػتبٖ ٌّؼتبٖ ٚ اص ٔحُ اعتجبسات عشح ٘ٛػب٘بت دسیبی خضس اخشایی خٛاٞذ ؿذ

اثالغ ؿذ وٝ ثشاػابع آٖ واذ        86حذ ثؼتش ٚ حشیٓ دسیبی خضس ثشاػبع ٔصٛثبت ٞیأت ٚصیشاٖ تٛػظ ٚصاست ٘یشٚ دس ػبَ 

 . ٔتش ثعذ اص آٖ ثعٙٛاٖ حذ حشیٓ دسیبی خضس تعییٗ ؿذ 61ٔتش ثعٙٛاٖ حذ ثؼتش ٚ ـبصّٝ اـمی  -7894استفبعی 

ٞبی حذ ثؼتش ٚ حشیٓ ٚ وبسثشی اساضی ػبحاّای ثاب        ثشداسی صٔیٙی دس ٘ٛاس ػبحّی  ٘مـٝ  دس ایٗ پشٚطٜ ثب ا٘دبْ عّٕیبت ٘مـٝ

 . ؿٛ٘ذ ٔمیبع یه دٚٞضاسْ تٟیٝ ٚ پغ اص آٖ ایٗ حذٚد ثش سٚی صٔیٗ عالٔتٍزاسی ٔی

                          ٖ  ٞاابی ٔاابص٘ااذساٖ ٚ ٌاایااالٖ اخااشا               ـاابص دْٚ ٚ ػااْٛ ایااٗ پااشٚطٜ دس ٘ااٛاس ػاابحااّاای اػااتااب

 . خٛاٞذ ؿذ

ٞبی ٌیالٖ  ٔبص٘ذساٖ ٚ ٌّؼاتابٖ ٚ       ٞب ٔؼتمیٕب ٔٛسد اػتفبدٜ ػتبدٞبی آصادػبصی حشیٓ ٔؼتمش دس اػتب٘ذاسی  ٘تبیح ایٗ پشٚطٜ

 . ای ػبحّی ثشای اعٕبَ ٔذیشیت حشیٓ ثب تٛخٝ ثٝ ٚظبیؿ ٚصاست ٘یشٚ لشاس خٛاٞذ ٌشـت ٞبی آة ٔٙغمٝ ٕٞچٙیٗ ؿشوت
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