بررسی کبربردَبی تئًری ومبیىدگی در تديیه اصالحیٍ قبوًن تجبرت مصًة 1347
چكیدٌ
ايي همبلِ ثِ ثطضسي وبضثطزّبي هْن تئَضي ًوبيٌسگي زض تسٍيي اغالحیِ لبًَى تزبضت هػَة  1347هي پطزاظز زض ايي همبلِ ضوي
تططيح ًظطيِ تئَضي ًوبيٌسگي توْیسات اذص ضسُ زض اغالحیِ لبًَى تزبضت زض ذػَظ هَاضز هغطح ضسُ زض ايي تئَضي هَضز
ثحج لطاض هي گیطز ّوچٌیي سؼي ثط آى ضسُ ًمبط لَت ٍ ضؼف اغالحیِ هعثَض زض لجبل هفطٍضبت تئَضي ًوبيٌسگي هَضز ثحج
لطاض گیطز.
مقدمٍ
تئَضي ًوبيٌسگي هطثَط ثِ هَضزي است وِ يه ًفط هسؤٍلیت تػوین گیطي زض ذػَظ تَظيغ هٌبثغ هبلي ٍ التػبزي ٍ يب اًزبم
ذسهتي ضا عي لطاضزاز هطرػي ثِ ضرع زيگطي ٍاگصاض هي ًوبيس .ضرع اٍل ضا زض اغغالح ،غبحجىبض هبله ٍ ضرع زٍم ضا
اغغالحبً ًوبيٌسُ يب وبضگعاض هي ًبهٌس .ضاثغِ ثیي سْبهساض ٍ هسيط ،هسيطػبهل ٍ هسيطاى زايطُ ّبي هرتلف سبظهبى،ضرع حمیمي
يب حمَلي ثب ٍویل لبًًَي ٍ ثیوِ گط ٍ ثیوِ گصاض ًوًَِ ّبيي اظ تئَضي ًوبيٌسگي ّستٌس ّ.سف اغلي ايي همبلِ ،ثطضسي ًمص ًظطيِ
ًوبيٌسگي زض چبضچَة ضاثغِ ثیي سْبهساض ٍ هسيطاى زض اغالحیِ لبًَى تزبضت هػَة  1347است  .زض ايي همبلِ شوط ولوِ "لبًَى
" ثِ هؼٌبي اغالحیِ هعثَض است.
ّوبًغَض وِ شوط ضس عجك تئَضي ًوبيٌسگي اًزبم ذسهبت هطرع اظ عطف غبحجىبض ثِ ًوبيٌسُ ٍاگصاض هي گطزز .هفَْم هعثَض زض
هبزُ  ١٠٧اغالحیِ لبًَى تزبضت تحمك يبفتِ است .عجك هفبز لبًَى هعثَض ازاضُ اهَض ضطوت ّبي سْبهي اظ عطف سْبهساضاى ثِ
ًوبيٌسگبى ايطبى وِ ّیبت هسيطُ ضطوت هي ثبضٌس ٍاگصاض ضسُ است .هبزُ لبًًَي هعثَض تػطيح زاضتِ است وِ ضط نت سْبهي
ةضب لبثل ػعل هي ثبضٌس ازاضُ ذَاّس ضس .وِ العام
ثَسیلِ ّیئت هسيطُ اي وِ اظ ثیي غبحجبى سْبم اًتربة ضسُ ٍوال ٍ يب ع
سْبهساض ثَزى ّیبت هسيطُ ثِ ػٌَاى يىي اظ ػَاهل تؼسيل وٌٌسُ تجؼبت ٍ هطىالت تئَضي ًوبيٌسگي زض لبًَى هعثَض زضد ضسُ
استّ .ط چٌس وِ زض ػول چَى عجك هفبزُ هبزُ  ١١٤لبًَى هسيطاى غطفب ثبيس تؼساز سْبهي ضا نُ اسبسٌبهِ ضط نت همطضنضزُ
است زاضاثبضٌس ٍ .زض اغلت اسبسٌبهِ ّبي تػَيت ضسُ هَرَز ايي تؼساز يه سْن هؼیي ضسُ توْیس هعثَض وبضثطز ذَز ضا اظ زست
زازُ است.
فرض َبی مربًط بٍ ومبیىدٌ در تئًری ومبیىدگی
زض تئَضي ًوبيٌسگي فطؼ ثط آى است وِ ًوبيٌسُ زاضاي ضطايغي است وِ حسالل آى ضفتبض هٌغمي است هفطٍضبت ظيط هحػَل ايي
فطؼ ظيط ثٌبيي هعثَض است ٪
الف  .هسيط ًیع هبًٌس ّط ضرع هٌغمي زيگط ثِ زًجبل ًفغ ضرػي ذَز هي ثبضس .
ة .هسيط ضرػي” ضيسه گطيع “ است.
ح .هسيط اغَالً فطزي ػمالًي است .اظ يه عطف هي زاًس سؼي ٍ وَضص ٍي هٌزط ثِ افعايص اضظش ضطوت هي ضَز اظ عطف زيگط،
ثط احط وبض وطزى ذستِ هي ضَز ٍ توبيل ثِ” وبضگطيعي “ زاضز .ايي توبيل ضا زض اغغالح ،تئَضي ًوبيٌسگي” اظ ظيط وبض ضبًِ ذبلي
وطزى “ هي ًبهٌس.
ت .هسيط هٌغمي است؛ يؼٌي ثب ٍرَز هَاضز ثبال اًتظبض هي ضٍز زض ضاستبي هٌبفغ سْبهساض تػوین گیطي ٍ السام ًیع ًوبيس.
ث .هسيط هبًٌس سْبهساض ،لسضت هحبسجبتي ٍ پیطجیٌي آيٌسُ ضا زاضز ٍ هیتَاًس اعالػبت هَرَز ضا وِ ضبهل اعالػبت حسبثساضي ًیع
هیگطزز ،پطزاظش وٌس ٍ ثِ ًفغ ًوبيٌسگي ثِ وبض ثطز.
ثِ ًظط هي ضسس وِ اغالحیِ لبًَى تزبضت زض تؼییي ضطايظ احطاظ هسيطاى ثِ هفطٍضبت فَق تَرِ وبفي ًٌوَزُ لصا هبزُ
اغالحیِ لبًَى تزبضت تٌْب هحسٍيتْبيي ثِ ضطح ظيط رْت احطاظ هسيطيت ضطوتْبي سْبهي زض ًظط گطفتِ ضسُ است :
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هبزُ  - ١١١اضربظ شيل ًوي تَاًٌس ثِ هسيطيت ضطنت اًتربة ضًَس.
ن حىن ٍضضىستگي آًْب غبزضضسُ است.
 - ١هحزَضيي ٍنسبًي ُ
ن ثؼلت اضتىبة رٌبيت يب يىي اظرٌحِ ّبي شيل ثوَرت حىن لغؼي اظحمَق ارتوبػي ناليب ثؼضب هحطٍم ضسُ
 – ٢نسبًي ُ
ثبضٌسزض هست هحطٍهیت.
سطلت  ،ذیبًت زضاهبًت  ،نالّجطزاضي  ،رٌحِ ّبئي وِ ثوَرت لبًَى زض حىن ذیبًت زض اهبًت يبنالّجطزاضي ضٌبذتِ ضسُ است ،
اذتالس  ،تسلیس  ،تػطف غیط لبًًَي زضاهَال ػوَهي.
مشكالت ومبیىدگی
اٍلیي هطىل هطثَط ثِ ًوبيٌسگيٍ ،رَز تضبز هٌبفغ ثیي سْبهساض ٍ هسيط است .يؼٌي سْبهساض ثِ زًجبل ضسیسى ثِ ثبالتطيي هطحلِ
اضظش سطهبيِ گصاضي است ٍ هسيط ًیع زض ٍّلِ اٍل ثِ زًجبل افعايص حطٍت ذَز هي ثبضس؛ ثٌبثطايي ،ايي احتوبل ٍرَز زاضز وِ هسيط،
زض ضاستبي هٌبفغ سْبهساض ػول ًٌوبيس .اذتالس ٍ فسبز هبلي هسيط ٍ ذبضد سبذتي هٌبفغ سْبهساض اظ ضطوتً ،وًَِ ّبيي افطاعي اظ
ايي تضبز هٌبفغ هیجبضٌس هطىل هعثَض ،وِ گبُ زض اغغالح"ذغط اذاللي " ًبهیسُ هي ضَز ٍلتي ثِ ٍرَز هي آيس وِ ًوبيٌسُ،
عجك ًفغ ضرػي ذَز ،اًگیعُ پیسا هي وٌس تب اظ ضطايظ لطاضزاز هٌؼمس ضسُ ذبضد ضَز؛ ٍ ثِ ًفغ ذَز ػول ًوبيس.
ثِ ًظط هي ضسس وِ هفبز هَاز  129الي  135لبًَى زض تمبثل ثب هطىل هعثَض ثِ تػَيت ضسیسُ است .عجك هفبز هبزُ  ١٢٩لبًَى
ن اػضبي ّیئت هسيطُ ٍ يب هسيطػبهل ضط نت ضطيه
اػضبء ّیئت هسيطُ ٍهسيطػبهل ضطنت ٍّوچٌیي هَسسبت ٍ ضطنتْب يي ُ
ن ثب ضطنت يب ثِ حسبة ضط نت هي
يبػضَّیئت هسيطُ يبهسيطػبهل آًْب ثبضٌس ًوي تَاًٌس ثسٍى اربظُ ّیئت هسيطُ زض هؼبهالتي ُ
ضَز ثغَض هستمین يب غیط هستمین عطف هؼبهلِ ٍالغ ٍيب سْین ضًَس ٍزضغَضت اربظُ ًیعّیئت هسيطُ هىلف است ثبظضس ضط نت ضا
ن اربظُ آى زازُ ضسُ ثالفبغلِ هغلغ ًوبيس ٍگعاضش آى ضاثِ اٍلیي هزوغ ػوَهي ػبزي غبحجبى سْبم ثسّس ٍ ثبظضس
اظ هؼبهلِ اي ُ
ًیعهىلف است ضوي گعاضش ذبغي حبٍي رعئیبت هؼبهلِ ًظط ذَز ضا زضثبضُ چٌیي هؼبهلِ اي ثِ ّوبى هزوغ تمسين نًس .
ّوچٌیي عجك هفبز هبزُ  ١٣٢لبًَى ،هسيطػبهل ضطنت ٍاػضبء ّیئت هسيطُ ثِ استخٌبء اضربظ حمَلي حك ًساضًس ّیچگًَِ ٍام

يب اػتجبض اظ ضطنت تحػیل ًوبيٌس ٍ ضطنت ًوي تَاًس زيَى آًبى ضا تضویي يبتؼْس نًس .ايٌگًَِ ػولیبت ثرَزي ذَز ثبعل است
ن ثِ ًوبيٌسگي ضرع حمَلي ػضَ ّیئت هسيطُ زضرلسبت ّیئت هسيطُ
هوٌَػیت هصنٍضزضايي هبزُ ضبهل اضربغي ًیع ُ
ضطنت هي نًٌس هي ثبضس.
ٍ عجك هفبز هبزُ  ١٣٣لبًَى ،هسيطاى ٍ هسيطػبهل ًوي تَاًٌس هؼبهالتي ًظیطهؼبهالت ضط نت نُ هتضوي ضلبثت ثبػولیبت

ضطنت ثبضساًزبم زٌّسّ.طهسيطي وِ اظهمطضات ايي هبزُ ترلف نًس ٍ ترلف اٍ هَرت ضطضضطنت گطزز هسئَل رجطاى آى
ذَاّسثَز هٌظَضاظضطض زض ايي هبزُ اػن است اظ ٍضٍز ذسبضت يب تفٍيت هٌفؼت.

زٍهیي هطىل ًوبيٌسگي ،هطثَط ثِ ًبتَاًي سْبهساض ،زض هالحظِ السام ٍ ػولیبت هسيط است سْبهساض ًوي تَاًس الساهبت هسيط ضا ثِ
عَض ضٍظاًِ زًجبل وٌس تب هغوئي ضَز وِ آيب تػوین گیطي ّبي هسيط ،هٌغجك ثب هٌبفغ سْبهساض است يب ذیط؛ ثٌبثطايي ،سْبهساض فبلس
اعالػبت الظم زض ذػَظ ػولیبت هسيط است .ايي حبلت ضا زض اغغالح تئَضي ًوبيٌسگي” ػسم تمبضى اعالػبت “ هي ًبهٌس .زض
ايٌػَضت اگط اظ عطف سْبهساض ضٍضي رْت وٌتطل ػولیبت هسيط ثِ ٍرَز ًیبيس ،فمظ هسيط هي زاًس وِ آيب زض ضاستبي هٌبفغ
سْبهساض گبم ثطزاضتِ است يب ذیط؛ اظ عطف زيگط ،هسيطً ،سجت ثِ الساهبتي وِ زض سبظهبى ثبيس غَضت گیطز ،ثیطتط اظ سْبهساض اعالع
ارطايي زاضز .ايي اعالع اضبفي هسيط ،زض ًظطيِ ي ًوبيٌسگي” اعالػبت ذػَغي “ ًبهیسُ هي ضَز ٍ.رَز اعالػبت ذػَغي ،ثِ
ػسم تمبضى اعالػبت ثیي سْبهساض ٍ هبله هي افعايس.
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هتبسفبًِ زض اغالحیِ لبًَى تزبضت توْیسات ضؼیف ٍ هٌبلضي زض ايي ذػَظ اًسيطیسُ ضسُ ثِ ضىلي وِ عجك هفبز هبزُ ١٣٩
اغالحیِ لبًَى تزبضت ّطغبحت سْن غطفب هي تَاًس اظ پبًعزُ ضٍظ لجل اظ اًؼمبز هزوغ ػوَهي زضهطنظ ضط نت ثػَضت حسبثْب
هطارؼِ نضزُ ٍ اظ تطاظًبهِ ٍحسبة سَز ٍ ظيبى ٍگعاضش ػولیبت هسيطاى ٍگعاضش ثبظضسبى ضًٍَضت ثگیطز.
ّوبًغَض وِ زض هفبز لبًَى هعثَض آهسُ غبحجبى سْبم هي تَاًٌس پبًعزُ ضٍظ لجل اظ اًؼمبز هزوغ تٌْب اظ اعالػبت غَضت حسبثْب ٍ
تطاظًبهِ ٍ سَز ٍ ظيبى ضًٍَضت تْیِ ًوبيٌس .زض ايي هبزُ اظ غَضت ّبي هبلي حسبثطسي ضسُ ثِ ػٌَاى هزوَػِ اي اظ اعالػبت لبثل
اتىب شوطي ثِ هیبى ًیبهسُ است ٍ غطفب اظ گعاضش ثبظضس ًبم ثطزُ ضسُ اظ عطفي ثب ٍرَز آًىِ زض هبزُ هعثَض فطغت ثیست ضٍظ لجل
اظ تبضيد هزوغ زض ذػَظ هطارؼِ غبحجبى سْبم رْت ضًٍَضت گطفتي اظ گعاضش ثبظضس شوط ضسُ است هفبز هبزُ ّ 150وبى
لبًَى تػطيح ًوَزُ وِ ثبظضس يب ثبظضسبى هَظف اًس ثب تَرِ ثِ هبزُ  ١٤٨ايي لبًَى گعاضش ربهؼي ضارغ ثِ ٍضغ ضطنت ثِ هزوغ
ػوَهي ػبزي تسلین وٌيز .گعاضش ثبظضسبى ثبيس الالل زُ ضٍظ لجل اظ تطىیل هزوغ ػوَهي ػبزي رْت هطارؼِ غبحجبى سْبم
ن ضطنت آهبزُ ثبضس .لصا غبحجبى سْبهي وِ ثیست ضٍظ لجل اظ تطىیل هزوغ رْت زضيبفت اعالػبت ثِ ضطوت هطارؼِ هي
زضهط ظ
ًوبيٌس اظ زضيبفت گعاضش ثبظضس هحطٍم هي گطزًسّ .وچٌیي عجك هفبز هبزُ  ٩٨لبًَى فبغلِ ثیي ًطط زػَتٌبهِ هزوغ ػوَهي ٍ
اوج چْل ضٍظ است وِ زض غَضت چبح آگْي  10ضٍظ لجل اظ هزوغ سْبهساضاى ضٍظّبي
تبضيد تطىیل آى حسالل زُ ضٍظ ٍ حس ض
هحسٍزي ضا رْت هطارؼِ ثِ ضطوت ٍ زضيبفت اعالػبت ذَاٌّس زاضت.
سَهیي هطىل ًوبيٌسگي ،ثِ اغغالح ”،احطات اًتربة ًبهغلَة “ هي ثبضس ايي هَضز ظهبًي اتفبق هي افتس وِ اضربظ توبيل زاضًس
ثب زاضا ثَزى اعالػبت ذػَغي زضثبضُ چیعي وِ ًفغ آًْب ضا فطاّن هي سبظز ،عطف همبثل ،ضا هغجَى سبظًس .ايي هطىل زض چبضچَة
ضاثغِ ثیي هسيط ٍ سْبهساض ٍلتي است وِ هسيط ثِ ًحَي ضفتبض ًوبيس تب اعالػبت ًبزضست ٍ يب غیطوبهل ثِ سْبهساض هٌتمل ًوبيس.
رْت ضفغ هطىل هعثَض هبزُ  144الي  156اغالحیِ لبًَى تزبضت ٍرَز ثبظضس يب ثبظضسبى ضا ثِ ػٌَاى توْیس هٌبسجي رْت
رلَگیطي اظ اعالػبت ًبغحیح اضائِ ًوَزُ است .عجك هفبز هبُ  149اغالحیِ لبًَى تزبضت ثبظضس يب ثبظضسبى هي تَاًٌس زض ّط
هَلغ ّط گًَِ ضسیسگي ٍ ثبظضضسي الظم ضا اًزبم زازُ ٍ اسٌبز ٍ هساضن ٍ اعالػبت هطثَط ثِ ضطوت ضا هغبلجِ وطزُ ٍ هَضز ضسیسگي
لطاض زٌّس .ثبظضس يب ثبظضسبى هي تَاًٌس ثِ هسئَلیت ذَز زض اًزبم ٍظبيفي وِ ثط ػْسُ زاضًس اظ ًظط وبضضٌبسبى استفبزُ ًوبيٌس  .اهب
هطىل اسبسي ضوي ثبظضسي زضاغالحیِ لبًَى تزبضت ػسم تؼییي ضطايظ هٌبست اظ رولِ ترػع حسبثساضي ٍ حسبثطسي ثطاي
ايطبى است ثغَض يىِ عجك هفبز هبزُ  147ثزع اضربظ هصوَض زض هبزُ هبزُ  ١١١ايي لبًَى ٍ هسيطاى ٍ هسيط ػبهل ضط نت ٍ
الطثبء سججي ًٍسجي هسيطاى ٍ هسيطػبهل تب زضرِ سَم اظعجمِ اٍل ٍ زٍم ٍ ّطنس نُ ذَزيب ّوسطش اظ هسيطاى ٍهسيط ػبهل
ضطنت ثغَض هَظف حمَق زضيبفت هي زاضز.هي تَاًس ثبظضس يه ضطوت سْبهي ضَز .الجتِ هفبز هبزُ  242اغالحیِ لبًَى تزبضت
سؼي ثط تؼسيل هَضز فَق زض ذػَظ ضطوتْبي سْبهي ػبم ًوَزُ است عجك هفبزُ هبزُ هعثَض زض ضطنتْبي سْبهي ػبم ّیئت
ن ثِ حسبثْبي سَز ٍ ظيبى ٍتطاظًبهِ ضطنت گعاضش حسبثساضاى ضسوي ضا ضوین ُ وٌس .حسبثساضاى ضسوي
هسيطُ هىلف است ُ
ثبيسػالٍُ ثطاظْبضًظطزضثبضُ حسبثْبي ضطنت گَاّي ًوبيٌس نلیِ زفبتط ٍ اسٌبز ٍغَضت حسبثْبي ضط نت ٍ تَضیحبت هَضز لعٍم
زضاذتیبض آًْب لطاضزاضتِ ٍحسبثْبي سَز ٍ ظيبى ٍتطاظًبهِ تٌظین ضسُ اظعطف ّیئت هسيطُ ٍضغ هبلي ضط نت ضا ثٌحَ غحیح ٍ
ضٍضي ًطبى هي زّس.

چْبضهیي هطىل هطثَط ثِ ًوبيٌسگي ،ايي است وِ لطاضزاز ثیي سْبهساض ٍ هسيط ،زض ضطايظ ػسم اعویٌبى ًسجت آيٌسُ هٌؼمس هي
گطزز؛ يؼٌي لطاضزاز ثِ عَض هؼوَل رْت ارطاي ػولیبتي زض آيٌسُ تٌظین هي گطزز؛اهب ًتیزِ ًْبيي وِ هوىي است هحػَل يب سَز
ثبضس ،زست ون ًیبظ ثِ گصضت يه زٍضُ هبلي زاضز.عي ظهبى اتفبق ّبي ظيبزي هوىي است ضخ زّس وِ ضٍي هحػَل ًْبيي يب سَز
احط هي گصاضًس .زض هتي تئَضي ًوبيٌسگي ،ايي اتفبق ّب ثِ زٍ گطٍُ” ػَاهل غیطلبثل وٌتطل “ٍ” ػَاهل لبثل وٌتطل “عجمِ ثٌسي هي
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ضًَس؛ ٍ  ،زستطسي ثِ هحػَل يب سَز ًْبييّ ،ویطِ ثطاسبس احتوبالت هي ثبضس ًظط ثِ ايٌىِ هسيط ضيسه گطيع است ،ثِ عَض
عجیؼي ،توبيل زاضز وِ ضوي پطّیع اظ هربعطات سَز آٍضي ضيسه هطثَط ثِ ػَاهل غیط لبثل وٌتطل ضا ثِ هبله اًتمبل زّس؛ لصا
هي ثبيستي ّوطاّي زض ضيسه سْبهساض ٍ هسيطاى عي ضَاثغي زض ًظط گطفتِ ضَز.؛ هسبلِ هَضز ًظط زض تئَضي ًوبيٌسگي تؼییي
لطاضزاز ثْیٌِ اي است وِ اًگیعُ الظم ،رْت سْبهساض ٍ هسيط ضا فطاّن سبظز تب زض ذػَظ "ضطاوت زض ضيسه ٍ سَز " ثب يىسيگط
هؼبهلِ ًوبيٌس
ثب تَرِ ثِ هَاضز ثبال سْبهساض ٍ هسيط ثبيس زض ذػَظ زٍ هَضز ظيط السام ًوبيٌس:
الف .لطاضزاز هٌبسجي وِ هیعاى حمَق ٍ هعايب ،ضطاوت زض ضيسه ٍ  ...هسيط ٍ سْن سْبهساض اظ سَز ضا هطرع هي سبظز ،تٌظین
ًوبيٌس.
ة .سیستن اعالػبت ٍ حسبثساضي هٌبسجي وِ زازُ ّبي الظم ضا رْت هجٌبي لطاضزاز فطاّن هي سبظز ،ثِ عَض هطتطن اًتربة
ًوبيٌس .اعالػبت ايي سیستن ،ثِ عَض هؼوَل ثبيس ثطاي ّط زٍ عطف لبثل هالحظِ ٍ اضظيبثي ثبضس.
زض ذػَظ هطىل فَق اغالحیِ لبًَى تزبضت هَاز  241ٍ 134ضا ثِ ػٌَاى توْیسات هٌبست اضائِ ًوَزُ است  .عجك هفبزُ هبزُ
هبزُ  ١٣٤هزوغ ػوَهي ػبزي غبحجبى سْبم هي تَاًس ثب تَرِ ثِ سبػبت حضَضاػضبء غیط هَظف ّیئت هسيطُ زضرلسبت
ّیئت هعثَض پطزاذت هجلغي ضا ثِ آًْب ثغَضهمغَع ثبثت حك حضَضآًْب زضرلسبت تػَيت نًس هزوغ ػوَهي ايي هجلغ ضا ثب تَرِ
ن زض
ن ّطػضَّیئت هسيطُ زضرلسبت ّیئت حضَضزاضتِ است تؼییي ذَاّس نضز ّ.وچٌیي زضغَضتي ُ
ثِ تؼساز سبػبت ٍ اٍلبتي ُ
ن ًسجت هؼیٌي اظسَز ذبلع سبالًِ ضط نت ثؼٌَاى
اسبسٌبهِ پیص ثیٌي ضسُ ثبضس هزوغ ػوَهي هي تَاًس .تػَيت نًس ُ
پبزاش ثِ اػضبء ّیئت هسيطُ ترػیع زازُ ضَز اػضبء غیط هَظف ّیئت هسيطُ حك ًساضًس .ثزع آًچِ زضايي هبزُ پیص ثیٌي
ضسُ است زضلجبل سوت هسيطيت ذَزثغَضهستوطيبغیطهستوطثبثت حمَق يب پبزاش يبحك العحوِ ٍرْي اظ ضطنت زضيبفت نًٌس .
الیتِ پبزاش هصوَض زض هبزُ  134ثب هحسٍزيت ٍضغ ضسُ عجك هفبز هبزُ  241لبًَى ضٍثطٍست است وِ همطض هي زاضز ثبضػبيت
ن هوىي است رْت پبزاش ّیئت هسيطُ زضًظطگطفتِ ضَز
ضطايظ همطضزض هبزُ ً ١٣٤سجت هؼیٌي اظ سَزذبلع سبل هبلي ضطنت ُ
ثِ ّیچ ٍرِ ًجبيس زض ضطنتْبي سْبهي ػبم اظپٌذ زضغس سَزي وِ زضّوبى سبل ثِ غبحجبى سْبم پطزاذت هي ضَز ٍ زض ضطنتْبي
سْبهي ذبظ اظ زُ زضغسسَزي وِ زضّوبى سبل ثِ غبحجبى سْبم پطزاذت هي ضَز تزبٍظ نًس .
ثسيي تطتیت پطزاذت پبزاش ثِ هسيطاى اٍال هَوَل ثِ سَز آٍض ثَزى ضطوت ضسُ ٍ حبًیب هحسٍز ثِ ًسجتي اظ سَز پطزاذت ضسُ ثِ
سْبهساضاى است ٍ هَضز هعثَض ػالٍُ ثط ايزبز هحسٍزيتْبيي رْت ثط لطاضي ًظبم "ضطاوت زض ضيسه ٍ سَز " هَضز ًظط تئَضي
ًوبيٌسگي هي تَاًس هَرت تطَيك هسيطيت ثِ پطزاذت سَز ثزبي استفبزُ اظ آى زض رْت تَسؼِ فؼبلیتْبي ضطوت ضَز.
زض آذط لبثل شوط است وِ هطرػِ ّبي اضائِ ضسُ زض ذػَظ تئَضي ًوبيٌسگي اظ همبلِ ثطضسي وبضثطزّبي تئَضي ًوبيٌسگي زض
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حسبثساضي هسيطيت ًَضتِ آلبي زوتط هحوس ًوبظي هٌتططُ زض هزلِ ػلَم ارتوبػي ٍ اًسبًي زاًطگبُ ضیطاظ زض تبثستبى
زضيبفت ضسُ است.
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