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  !در ايست  ِمان برين ترايد کُ  از کًزَ
وايرپُسُ  کاویمرٌڤ،دابیهبًيویتایُرَسُویازَکێلُیُ

مافێکیمرٌڤیمُئُ.یُماڵُيئاسایطیبىُيَياوُضًێىیحُ
اڵم،بُ.سێکیجیايازوییُچیهیاکُتبُيتایبُيجیّاوییُ

ئُ رادَتا ئێمُیُي ئاگاداریهبیستًيماوُی ي!!ي پێطتر ،
نمافێک،يارخايَُِکُبًيَڵبێت،ياوُگُئیستاضیلُ

ریرگرێتيداديَمافیخٍیيَئاساویيرێکيپێکیبُ
 !.ڵدارکٍمُسُریيیاساباڵیکێطابێتبُريَيمافپُ

 کٍمُگُپتر؛ يَڵگایُر بارييدٌخێکی خٍماویک، کالی
ياتُُِ ومًيوُبێت، کُگُئُبٍ لُتُسێکبُر یاندَویا

خاوًيبُ لُرَضًێه ي يیال ي ئاپارتمان جٍرَي یضتاوُي
بُ ي کُُِبێت بىُزاران ي خٍی بٍ ی،کُماڵُسیص

ئايارَکضکوُوایُرپُسُ دایم کرێچیبێت؛باتي ي
خُئُ ئُيا ديي بێگًمانلُڵکیئاساییبێسێي يڵێه؛

ياتُ.یاسایمرٌڤاوُوُ،رَريَسُ!ڵوگُڵگایاسایجُکٍمُ
يَئُ بًي، زٌردارتر ئُبُی زٌرتر بێضی ي بات
 !اڵتێص،خًائاگاداریبێتسُدَ
لُرَسُ باسمان سُتا بٍ مرٌڤ کردرپُویازی اڵمبُ.وا

وییُکُویازَلُکێطُ ئُدا قُیمایُيَ، یرانيیگرفتي
يئارَساتُکارَ يیست ي، چايچىٍکی سىًير، بێ زييی
سُدَ بٍ درێژی ُِست بىُر ي رێسا ي یاسا مامًي
کٍمُخالقیُئُ وێً لُکاوی وُپُڵ يوای یاسا بًيوی
یاسایُبُڕێًَبُ دڵسٍزی کُری بُدیارَ؛ یا ٍِی،
يَ!ڵوگُرییاسایجُريَسُ لێکپچراویضیرازَ، ییا
يبێلێکیکًضىدَخٍضیهگُکان،وُتیُاڵیُکٍمُودیُپێًَ
يَسُچارَ دَر، بُک درێژی سُردَست بٍ قازاوجُيام ر

زَگطتیُ کردوی داگیر ي خًاری)يیکان پُ(زمیه رَ،
 .ستێىێتدَ
یفرايانلُودَيگازَخىُڕایرَرَسُکُ؛دایُيَیرلُسُ

زَسُ تُر کردن، ییاساییبٍکمادَتیُواوُيیداگیر
ياڵتدا،لُيداگیرکاریُتايانزاویىیئُکردنيبُپێىاسُ

وُسُپُ کرايَود زَياتُ!!. کردوی لُداگیر رُِيی
بُ ي ضێًَُِضًێىێک بُیُر وایُک، يژمارئُتُتايان

کاریگُیاسایُ بُکی بٍ لُر تاياوُرگری وابُ!ي .یهضک
وییُگُئُ يا بُر کُ، داگیر زَراستی ُِراوی لُيی، مر

بُيَچلٍنئاریًاویخٍماوُیمُوايچُ اڵییستئايَدَِا
بُ بێ کردویقُتُيتًيوُکُیاوُزَي داگیر ي کردن اڵچٍ

لُ ي ژیىگُڕگُيَدارستان کايلکاری خُي گٍڕاویي، ریکی
يیبٍزَيَيَڕگُيَڵيلُوگُجُکانلُيیُکارِێىاویزَبُ

،یابٍبێئیجازَ،بُرَیخاوًيبُيَکطتًيکاڵی،یابٍکردوُ
 !!سیه؟کُيقازاوجیتاکُڵُمامُ

وازاویهراستیئێمُبُ.یاپرسابُیاداوابُپێطیىیانيتًيیاوُ؛
ئُ ُِبٍ دَي ي تايان وایاساییستدرێژیُمًي (غیرقاوًوی)،
ودسُپُستدرێژیاوُيدَرگریلُکبٍبُي،ِیچیاسایُوییُ
يپرسیارَيياڵمیئُیُسێکُِوازاویه؛ئایاکُ؟يَکرايَوُ
 !؟يَبداتُضىُيچُیانپرسیاریلُدَ
يیبًاریداگیرکاریزَلُ!!زاکارواساویزٌرضارَتُڵبُئُ

کارَ ٍِ کارداوُي ي لُيَکاوی کٍمُسُی بڕێکر ڵ،
تایبُ دَبٍچًيوی بڕیًَتیان ر ومًيوُ.! ؛رمًيیاوُفُبٍ

ستدَکان،ئابًيریداڕماي،بُیضارَيیُودویبێرَسُرَپُ
يزٌربًيویدراي(تًرم)ضرييظ،ئايسانتیوامُريَِێىاویسُ

ٍِکارَستکًرتی،لُژاریيدَ،چايچىٍکی،ُِ(وقدیىگی)
يکارواسُ،زٌربٍچًيویئُبُ.يیُکاویداگیرکاریزَگریىگُ

جُ گُمايَبًيوی ي ضارَيرَر بًيَبًيوی ٍِیتُکان،
زَرکُسُ ورخی ُِيتىی ي، ئُيی ٍِیاوُر تُبًيوُم
چیستدرێژیيداگیرکاریيساختُبی؛ِێرشيدَبُسُ
تیيداگیرکردویوداریُریيدرييسبًيویباود،بٍخايَگُ
دَ(میللی)يیگطتیزَ يَُِ.!تیيڵُي ئُر بُِا، لُڕێزَي ؛
بێتُئُمکارَ؛ئُيیيتًيیاوُریداگیرکردویزَرکاریگُسُ
بًيویُِ!ڵیئیداریودَیگُچايَسُ زٌر بُ!ژاری، رگری،
ئاڵٍزبًيویرَيتيکطتًکاڵيخاوًيبُوعُیسُضُگُلُ

 .!!تیاڵیُریکٍمُداديَ
یڵکاوُکُبُيبیريبٍچًيوُرمًيدَيفُڵکمانلُياکُئُ
يَئُيَلُکُڕێزَ،بُيکارواسُئُ جێێێگێری زیێریچێ
وجێامرئُالم؛سُ،بُ!رگرترزیبێت،يَضايَِادیکُجُ

لێُخێًرٌیێُرچیزیاوُبُيت؛لُکُروُبٍماندَ يکێی
لێیتاياوێُمًَيُِکاتيئُخٍیباسیدَکُضىُچُ ی
دَیئُمايَئایالُتايانواواسرێت؟يَ،بُيَبێتُئُ یێانم

يگریىێگێیێیێُتێکیبُبٍبابُکُيتبًيَرێکُ،بُداساڵُ
ريين،سێُیچارَ(قاوًنمدين)،یاسا(زمیهخًاری) ي ر

  !!!؟...،یاورايَداوُ

 !ثُشت ومی ريود  سميه خًاران ثٍ

آزٝيبٟ ٝب٢١س ٧ط ػب١ساض زيٖطي، اي٠ حٌ ضا ٤ٞ٧اض٥ ث٦           

ذ٤ز زاز٥ ا١س سب ػ٨ز ضىب٥، ا٢ٝيز ٣ سنصي٦ ذ٤يف اظ             

ظٝي٠ ٣ ٢ٝبثـ آٟ اؾشيبز٥ ٢٢ّس ٣ اي٠ ضا اظ عجيقي سطي٠             

اي٠ ٝؿب٦ٙ زض قطايظ عجيقي،       .  ح٤ًَ ذ٤ز زا١ؿش٦ ا١س    

٤ٞ١ز آ١چ٢ب١ي ١ساقش٦ ٣ ظٝب١ي ث٦ ٝب٢١س يِ ٝؿب٦ٙ ٣               

٨١بيشب يِ ٝقض٘ ٝغطح ٝي ق٤ز ٦ّ ظ١سٕي ٣                   

س٤ٍقبر ثكطي ث٦ ٣اؾغ٦ ثطزاقز ٧ب ٣ سطّيجبر                 

ٝرشٚو اظ اثعاضي ٕطىش٦ سب دعقْي ٣اضز ٝطح٦ٚ اي ٝي          

ق٤ز ٦ّ ٕؿؿز ميط عجيقي ذ٤ز زض ٍيبؼ ثب ؾبيط                

ثب ضقس  .  ٤ٝػ٤زار ث٦ قي٥٤ اي فٞيٌ ١ٞبيب١ٖط ٝي ق٤ز        

زا١ف ثكطي ٣ ث٦ عجـ آٟ اىعايف ىبحف ٤١ؿ ثكط زض              

سقساز ٣ ث٦ ّبض ٕيطي سٞبٛ ٝحش٤اي ظٝي٠ ثس٣ٟ ٧يچ              

ٝطظ ٣ ٝحس٣زيشي، ٝطاسـ ٣ ػ٢ٖ٘ ٧ب ١يع ث٦ چ٢بٟ اىشي             

ضؾيس١س ٦ّ آي٢س٥ ذ٤ز ثكط ضا زض اث٨بٛ ٣ ١بث٤زي ضٍٜ              

اي٠ اٝط زيٖط زض ز١يبي اٝط٣ظ، ١بدؿ٢س، ميط           .  ٝي ظ٢١س 

 . ٝكط٣ؿ ٣ حطاٛ ٝي ثبقس

ظٝي٠ ذ٤اضي اٝط٣ظ زض ٧ٞي٠ ١عزيْي ٧ب ٣ ثب ا١سُ              

س٤ػ٨ي زض ديطا٤ٟٝ ٝب ١يع زيس٥ ٝي ق٤ز سب حسي ٦ّ اظ            

. ثعضٕشطي٠ ٝقضالر اٍشهبزي ١يع ثط قٞطز٥ ٝي ق٤ز          

٤ٝض٤ؿ ٝب اٝب، ٣ػساٟ ٧بيي اؾز ٦ّ زؾز ث٦ اي٠               

افٞبٗ ٝي ظ٢١س ٣ اىطازي اؾز ٦ّ ؾ٤اض ثط ٝسض١شطي٠ ٣            

ٕطا١ج٨بسطي٠ ٝبٗ ا١س٣ذش٦ ٧بي حطاٛ، اله ٣ ٕعاه            

فساٙز، ضىب٥ اػشٞبفي ٣ حشي ؾغ٤ح ىط٢٧ٖي ٝطزٛ            

٤ٝض٤ؿ ّؿبٟ ٣ ثب١س٧بيي ٧ؿش٢س       .  ػبٝق٦ ضا ٝي ظ٢١س    

٦ّ ٤ٕيب ٍب٤١ٟ، ٣ػساٟ ٣ دبيج٢سي ٧بي فبعيي ٣                 

ا١س ٣ ثط ضا٥ ض٦ٝ       اذالٍي ضا ١يع ثب ا١س٣ذش٦ ٧بيكبٟ ذطيس٥   

اي٠ .  عٞـ ٣ ٣ٙقكبٟ ّؿي يبضاي ايؿشبزٕي ضا ١ساضز           

اىطاز ثبيس ث٦ ذ٤ثي ثسا٢١س ٦ّ زض ثطاثط فساٙز ٣ ٣ػساٟ           

ٕبٟ ٍطاض ذ٤ا٢٧س ٕطىز ٣ سرز چذب٣ٗ ٣           إٓب٥ آي٢س٥ 

زض حسيض  .  سبضاع ثيز اٙٞبٙكبٟ ػب٣زاٟ ١ر٤ا٧س ث٤ز        

٧ط ّؽ يِ ٣ػت ظٝي٠ ضا        :  اؾز    نحيح ١يع آٝس٥  

مهت ٢ّس، ذسا١٣س ٣ي ضازض ض٣ظ ٍيبٝز زض ٧يز              

 .ظٝي٠ ىط٣ ٝي ثطز  عج٦َ

 :ي اي٠ قٞبض٣٥يػ٥ ١ب٦ٝ 

وظیفه مسئولیه و مردم در برابر              ”

 “زمیه خواري

 زیزیمینعهئه
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 گرگ َا  مراقثت از  تًلٍ

  س٦ٙ٤  5ث٦ ٕعاضـ ّٞيش٦ حٞبيز اظ حي٤ا١بر ا١ؼ٠ٞ ؾجع چيب،              

ٕطٓ ٦ّ زض اعطاه ض٣ؾشبي ؾطز٣ـ اظ عطه فس٥ اي اظ                 

ث٦ ٕعاضـ  .  ٝطزٛ ديسا قس٥ ث٤ز١س، ث٦ زا٠ٝ عجيقز ثبظ ٕكش٢س            

قب٧ساٟ ٝحٚي، ثقس اظ ضطض ٣ ظيب١ي ٦ّ اظ ؾ٤ي ٕطٓ ٧ب ث٦                 

ث٤ز، فس٥ اي ث٦ ٍهس ا١شَبٛ ض٣ا٦١            زاٛ ٧بي ض٣ؾشبييبٟ ٣اضز قس٥     

ّكشبض اي٠ ٕطٓ ٧ب ٝي ق١٤س ٦ّ ثقس اظ ٝسسي سيحم، ال٦١ اي              

  س٦ٙ٤  5اي٠ اىطاز     .  ٕطٓ زض آٟ ٝي ثبقس        س٦ٙ٤  5ضا ٝي يبث٢س ٦ّ     

ٕطٓ ضا ث٦ ض٣ؾشب ٝي آ٣ض١س ٦ّ ثب ٝكب٧س٥ ٣ضقيز آٟ ٧ب،                  

 5ٕطٓ ٧ب ٝي ق١٤س ٣          عجيقز ز٣ؾشبٟ ٝب١ـ اظ آظاض ث٦ اي٠ س٦ٙ٤       

ذب٤١از٥ اظ ض٣ؾشب ٝشق٨س ٝي ق١٤س ٦ّ آٟ ٧ب ضا سب ضؾيسٟ ث٦                    

ٕطٓ ٧ب ثش٤ا٢١س اظ ذ٤ز ٝحبىؾز          ٣ضقيز ٝغ٤ٚثي ٦ّ اي٠ س٦ٙ٤    

اي٠ عجيقز ز٣ؾشبٟ ٧ط چ٢س     .  ٢٢ّس، زض ٢ٝعٗ ذ٤ز ثعضٓ ١ٞبي٢س      

٦ّ ذ٤ز ١يع ثبض٧ب س٤ؾظ ٕطٓ ٧ب ٝشضطض قس٥ ا١س اٝب ّكش٠ اي٠          

حي٤ا١بر زض اي٠ ٣ضقيز ضا اٝطي ميط اذالٍي ٣ ث٦ ز٣ض اظ                    

زض دي ٕعاضـ اي٠ فٞ٘ ث٦ زىشط ا١ؼ٠ٞ ؾجع          .  ٝطزا١ٖي ٝي زا٢١س  

ٕطٓ ٧ب ٝي       چيب، فس٥ اي اظ افضب، ث٦ ٝح٘ ٨ٖ١ساضي اي٠ س٦ٙ٤          

آٍبي ٝحٞس ١بػي ّب١ي ؾب١ب١ي، ٝسيط فبٝ٘ ا١ؼ٠ٞ ؾجع            .  ض١٣س

ٝشبؾيب٦١ زض ض٣ظ ٧بي د٢ؼٜ ٣ قكٜ،        :  چيب زض اي٠ ثبض٥ ٝي ٤ٕيس      

  ايكبٟ اظ ا١شَبٗ اي٠ س٦ٙ٤    .  اظ اي٠ ٕطٓ ٧ب سٚو ٝي ق٤ز           س٦ٙ٤  2

ٕطٓ ٧ب ث٦ ال٦١ ذ٤ز ذجط ٝي ز٧س ٦ّ ثقس اظ اضظيبثي ٧بي                    

، ز٣ثبض٥      ال٦١      ثقسي ٣ فسٛ ثبظٕكز ٣اٙسي٠ ٕطٓ ٧ب ث٦              

ٝؿئ٤ٙيز ٨ٖ١ساضي آٟ ٧ب ث٦ ذب٤١از٥ عجيقز ز٣ؾشبٟ ض٣ؾشبي             

ٕطٓ     شّط اؾز حٞالسي ٦ّ       الظٛ ث٦ .  ؾطز٣ـ ؾذطز٥ ٝي ق٤ز   

٧ب ٝي ظ٢١س ١بقي اظ سرطيت ٣ سهطه اي٠ ػب١ساضاٟ اظ              ٦ٕٚ    ٧ب ث٦ 

 .ؾ٤ي ا١ؿب٨١ب ٝي ثبقس

  وجات قثرستان عمًمی

ث٦ ٕعاضـ سيٜ ظيؿز ٝحيغي ا١ؼ٠ٞ ؾجع چيب زض ػ٤ػ٦ ؾبظي،            

افضبي اي٠ ا١ؼ٠ٞ ثب ٢ّسٟ ذ٢سً اظ ضقس ظٝي٠ ذ٤اضي زض                 

ػ٤ٕٚيطي “  اٙسي٠ٝالقٞؽ”٣   “  ٝال٤ٍثي”اعطاه ٍجطؾشبٟ      

٢ّسٟ اي٠ ذ٢سً س٤ؾظ ثي٘ ْٝب١يْي ٣ اظ ؾ٤ي اي٠              .  ّطز١س

زٙؿ٤ظاٟ ٣ ثب ٧ْٞبضي ق٨طزاضي ّب١ي زي٢بض ن٤ضر دصيطىش٦             

ثب اي٠ اٍساٛ قبيؿش٦ اعطاه ٍجطؾشبٟ ٣ سيطيحٖب٥ ٝقط٣ه           .  اؾز

ٝال٤ٍثي، حساٍ٘ ثطاي ٝسسي، ١يؽ ضاحشي اظ زؾز سيل                    

٣يطا١ٖطي ظٝي٠ ذ٤اضاٟ ٣ ٝجسالٟ اضاضي ثطاي ٝهبضه                  

آٍبي ضحٞبٟ احٞسي، يْي اظ ىقبٙي٠        .  قرهي ذ٤ا٧س ّكيس   

فطن٦ ظيؿز ٝحيغي ا١ؼ٠ٞ ؾجع چيب زض اي٠ ظٝي٦٢ ض٠ٞ سكْط            

اظ ٧ْٞبضي قبيؿش٦ ٣ ثبيؿش٦ ي ق٨طزاض ّب١ي زي٢بض ث٦ ٝؿب٦ٙ                 

حيؼ ٣ حطاؾز ٢ٝبثـ ٝٚي ٣ عجيقي ٝي دطزاظز ٣ اي٠ ٨ٜٝ ضا اظ                

ٝيٚيبضز ضيبٗ ٧ٜ ثطاي ذطيس د٢غ         2556 :ٝحٞسي ظاز٥ اىع٣ز    

ايؿشٖب٥ اظ  3ايؿشٖب٥ ؾيبض ؾ٢ؼف آ٤ٙزٕي ٤٧ا ٝه٤ة قس٥ ٦ّ         

ايؿشٖب٥ 2ٝح٘ افشجبضار ٝٚي ؾبظٝبٟ حيبؽز ٝحيظ ظيؿز ٣           

 .زيٖط س٤ؾظ اؾشبٟ زض ز٣ ؾبٗ آي٢س٥ س٨ي٦ ٣ ١هت ٝي ق١٤س

٣ي زض ازا٦ٝ ثيبٟ ٝه٤ثبر ٝطث٤ط ث٦ َٝبث٦ٚ ثاب آاليا٢اس٥ ٧ابي           

ٝغبٙق٦ ػبٝـ ثطضؾي ٣ ق٢بؾابياي ّاب١ا٤ٟ       :  ٝحيظ ظيؿز ٕيز

٧بي ىٚعار ؾ٢ٖي٠ ٣ ؾٞي اظ ٝح٘ افشجبضار ؾبظٝبٟ حيابؽاز   

 .ٝحيظ ظيؿز ٧ٜ سه٤يت قس٥ اؾز

  تخرية  اقذام تٍ

ثاب      زضا٣اي٘ اضزيج٨كز ٝب٥ ؾبٗ ػبضي، اىطازي ٍهس زاقش٢س ٦ّ

ع٤ض ميط ٝؼبظ ٣ ثس٣ٟ ٝؼ٤ظ ظيؿز ٝحياغاي اظ ٝاطاػاـ شي           

آؾايابٙاز زض ٝاؼاب٣ضر ض٣ؾاشابي                    نالح، يِ ّبضذاب١ا٦  

( ّي٤ٚٝشطي ؾاط٣آثابز   555ّي٤ٚٝشطي ٝطي٤اٟ ٣  45زض )“  ز٣ض٥٣”

اي٠ اٍساٛ ثاب افاشاطاو      .  اظس٤اثـ ق٨طؾشبٟ ؾط٣آثبز احساص ٢٢ّس

  قس ٣ داؽ اظ اعاالؿ زازٟ ثا٦                 ٝطزٛ ض٣ؾشبي ٝص٤ّض ٤ٝاػ٦

ٝؿئ٤الٟ شي ضثظ ذ٤اؾشبض قيبه ؾبظي اظ ؾا٤ي ٝؿائا٤الٟ          

ي ٝحيظ ظيؿاز ٝاطيا٤اٟ زض           زض اي٠ ضاؾشب ضئيؽ ازاض٥.  قس١س

ي ٝاصّا٤ض عاجاٌ            ٣ ثب احاساص ّابضذاب١ا٦          ٝح٘ حبضط قس٥

٣ػا٤ز        اؾشب١ساضز٧بي ظيؿز ٝحيغي ٝربٙيز ّطز ٣ حشي ثا٦   

اؾاز        زض ٧ٞبٟ ٝح٘ احساص قاس٥     ي ق٠ ٣ ٝبؾ٦ ٦ّ ّبضذب٦١

قبيبٟ .  ٣ آٟ ضا سرطيت ٝحيظ ظيؿز زا١ؿز  اثطاظ سبؾو ّطز٥

ٝطزٛ آٟ ض٣ؾشب ٝطاست ٍسضزا١ي ذا٤ز ضا ثاطاي           شّط اؾز ٦ّ

 .ي ٝحيظ ظيؿز افالٛ زاقش٢س ي ازاض٥ اٍساٛ ٝؿئ٤ال٦١

 برگساري مجمع عمومی 

 ي اوجمه سبس چیب عبدي و سبالوه

ا١ؼ٠ٞ ؾجع چيب زض ١ؾط زاضز ٝؼٞاـ فاٞا٤ٝاي فابزي ٣            

ٕعاضـ ٝابٙاي ٣ اػاطاياي ؾابٗ              ي ذ٤ز ضا ػ٨ز اضائ٦ ؾبال٦١

 .افضب ثطٕعاض ١ٞبيس  ث٦  ٕصقش٦

زفا٤ر    ي افضبي ا١ؼ٠ٞ نٞيٞب٦١ اظ ٦ٞ٧  ٙصا ثسي٠ ٣ؾي٦ٚ

 .ثيطٝبي٢سفٞ٘ ٝي آيس زض اي٠ ٕطز٧ٞبيي ٝب ضا ٧ٞطا٧ي   ث٦
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٣ؽبيو ف٤ٞٛ ٝطزٛ ث٦ ن٤ضر فبٛ ٣ ٝؿئ٤ٙي٠ شيطثظ ث٦ ن٤ضر           

ذبل ٝي ذ٤ا١س ٣ اثطاظ اٝيس٣اضي ٝي ٢ّس ٦ّ زض آي٢س٥ ١يع                  

قب٧س ٧ْٞبضي ٧بي ٝشَبث٘ ػ٨ز ديكجطز ا٧ساه ظيؿز                 

         ٜ الظٛ .  ٝحيغي ٣ اضسَبي ىط٢٧ٔ ظيؿز ٝحيغي زض ٢ٝغ٦َ ثبقي

ث٦ شّط اؾز ٦ّ سيطيحٖب٥ ٝال٤ٍثي ث٦ ذبعط ظيجبيي ٧بي                   

٢ٝحهط ث٦ ىطز ٣ ٍسٝز سيطيحٖب٧ي ذ٤ز زض ديف ى٨طؾز طجز           

 .ٝيطاص عجيقي اؾشبٟ ّطزؾشبٟ ٍطاض زاضز

دي ضُر جذيذ تٍ تقسیمات كطًری دراستان كردستان 

 .افسيدٌ ضذ

ز٣ٙز ثبس٤ػ٦ ث٦ قطايظ ذبل ػنطاىيبيي ٢ٝغ٦َ ٣اْٝب١بر               

٣ ىط٢٧ٖي، ثب اضسَبي ز٣ ٝطّع ثرف ث٦ ق٨طػسيس                اٍشهبزي

 .زضاؾشبٟ ّطزؾشبٟ ٤ٝاىَز ّطز

ث٦ ٕعاضـ دبيٖب٥ اعالؿ ضؾب١ي ٣ظاضر ّك٤ض،ثبسه٤يت                

٣ظيطاٟ فض٤ّٞيؿي٤ٟ ؾيبؾي ٣زىبفي ٣ ث٢ب ث٦ ديك٨٢بز ٣ظاضر           

ٍب٤١ٟ سقبضيو ٣ ض٤اثظ سَؿيٞبر     (  53)ّك٤ض ٣ ث٦ اؾش٢بز ٝبز٥       

ضق٦ اظ س٤اثـ ق٨طؾشبٟ        اط٣ؾشبي ثطز٥   5362ّك٤ضي ٝه٤ة 

ٝطي٤اٟ ٣ ض٣ؾشبي ا٣ضاٝبٟ سرز ٝطّع ثرف ا٣ضاٝبٟ اظ س٤اثـ             

ق٨طؾشبٟ ؾط٣آثبز زض اؾشبٟ ّطزؾشبٟ ث٦ ف٤٢اٟ ق٨ط ق٢بذش٦ ٝي           

 .ق١٤س

ض٣ؾشبي ا٣ضاٝبٟ سرز دؽ اظسؼٞيـ ثبض٣ؾشبي ؾطديطاظس٤اثـ            

٧ٞي٠ ثرف ث٦ ق٨طسجسي٘ ٣ ث٦ ف٤٢اٟ ق٨ط ا٣ضاٝبٟ سرز ق٢بذش٦            

ػ٤٨ٞض اظؾ٤ي   ضييؽ   اي٠ ٝه٤ث٦ دؽ اظسبييس        .  ق٤ز   ٝي

ػ٤٨ٞض ثطاي اػطا اثالك      ٝحٞسضضب ضحيٞي، ٝقب٣ٟ ا٣ٗ ضييؽ      

 .قس٥ اؾز

 مركس پايص تاالب تیه المللی زريثار احذاث می ضًد 

٢٨ٝسؼ ٝحٞسي ظاز٥ ٦ّ ث٦ ٧ٞطا٥ ٧يبر ز٣ٙز ٣ ضييؽ                    

ػ٤٨ٞضي ث٦ ّطزؾشبٟ ؾيط ّطز٥ ث٤ز، اظ احساص ٝطّع دبيف             

سبالة ثي٠ اٙٞٚٚي ظضيجبض اظ ٝح٘ افشجبضار اؾشب١ي ٣ سؼ٨يع آٟ              

 .اظ ٝح٘ افشجبضار ٝٚي ؾبظٝبٟ حيبؽز ٝحيظ ظيؿز ذجط زاز

ٝقب٣ٟ ضييؽ ػ٤٨ٞضي زض ٕيش٤ٖ ثب ض٣اثظ ف٤ٞٝي ؾبظٝبٟ               

حيبؽز ٝحيظ ظيؿز ثب اثطاظ ذطؾ٢سي اظ ١شبيغ اي٠ ؾيط،                  

٤ٝض٤ؿ ٢ّشطٗ آالي٢س٥ ٧ب يْي اظ ا٤ٙ٣يز ٧بي           :  سهطيح ّطز 

ؾبظٝبٟ حيبؽز ٝحيظ ظيؿز اؾز ٣ زض اي٠ ؾيط ٧ٜ ثطاي                

٢ّشطٗ آالي٢س٥ ٧بي ن٢قشي ١يع سؿ٨يالر ثب١ْي ث٦ ن٢بيـ                   

آالي٢س٥ ثطاي ّب٧ف آ٤ٙزٕي ٧بي ظيؿز ٝحيغي ٣ ٧ٞچ٢ي٠            

ايؼبز آظٝبيكٖب٥ ٧بي ٝقشٞس ٝحيظ ظيؿز اظ ٝح٘ افشجبضار             

 .ظ٣ز ثبظز٥ ٣ ؾبيط سؿ٨يالر ثب١ْي سؿ٨يالر سه٤يت قس٥ اؾز
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٠ٝ اظ زضز    .  ١ج٤زٟ ثسسط اظ ٧طچيع زيٖطي اؾز         

-ق٤ز؛ ثب ٝب ثعضٓ ٝي    سطؾٜ؛ زضز ثب ٝب ظاز٥ ٝي     ١ٞي

ق٤ز؛ ز٣ؾز ٣ ٧ٞطا٥ ٝب ٣ ػعء ػسايي ١بدصيط                

 . ٣ػ٤ز ٝب ٝي ق٤ز

زاؾشبٟ اظ آ١ؼب قط٣ؿ ٝي ق٤ز ٦ّ زض چ٢س ٝب٥ اذيط           

زض ػطيبٟ ظايٞبٟ سقسازي اظ ق٨ط١٣ساٟ ٝطي٤ا١ي،          

چ٢س ٝبزض ػبٟ ذ٤ز ضا اظ زؾز زاز١س ٣ ٧ٞچ٢ي٠             

 ! چ٢سي٠ ٤ّزُ ٝطز٥ ث٦ ز١يب آٝس١س

ثب ديكطىز فٜٚ دعقْي ٣ آٝسٟ س٤٢ْغي٨بي ٝطث٤ط        

ث٦ آٟ، ٍطثب١ي قسٟ ٝبزضاٟ زض ظايٞبٟ ٣ يب ٝطز٥ ث٦             

ز١يب آٝسٟ ٤ّزّبٟ ١بّبٛ اظ ظ١سٕي زيٖط                   

ض٣يسازي ١يؿز ٦ّ ث٦ آؾب١ي ٍبث٘ ٧ضٜ ثبقس، چطا          

٦ّ ا١شؾبض ٝي ض٣ز زا١ف ٣ س٤ٙ٤٢ْغي٨بي ٤ٝػ٤ز            

 . زض ذسٝز ؾالٝشي ٧طچ٦ ثيكشط ا١ؿبٟ ثبقس

اي٠ ٣ٍبيـ سٚد اظ ٙحبػ دعقْي سب چ٦ حس ٝي س٤ا١س           

عجيقي ثبقس؟ آيب زّشط٧ب، دطؾشبضاٟ ٣ ٝبٝب٧ب زض اي٠         

ا١س؟ ٣ آيب اي٠ ٣ٍبيـ         ض٣يساز٧ب ّٜ ّبضي ١ساقش٦     

 اْٝبٟ زاضز ثبظ ٧ٜ سْطاض ق٤ز؟ 

ث٦ ٧ط ن٤ضر ضخ زازٟ چ٢ي٠ اسيبٍبسي سبؾو ثبض ٣           

اي فؼيت ٣      ١بذ٤قبي٢س ٣ زض فهط حبضط ٝؿئ٦ٚ        

ي شي٘ زض ٧ٞي٠ ضاؾشب زضز زٗ            ٤١قش٦.  ١بزض اؾز 

 .  ي يْي اظ اي٠ ٍطثب١يبٟ اؾز ذب٤١از٥

سطؼ ٠ٝ اظ ٝطٓ ١يؿز، ٣ٍشي ّؿي ٝي        !  ٤ّچ٤ٙ٤

يق٢ي اظ فسٛ،   .  ٝيطز، يق٢ي ديكشط ث٦ ز١يب آٝس٥ اؾز       

-سطؾٜ، ٝي ٠ٝ اظ ١ج٤زٟ ٝي    .  اظ ١ج٤زٟ آٝس٥ اؾز    

ظ١بٟ ثؿيبضي  .  اٛ  سطؾٜ اظ آ٦ْ١ ث٤ٖيٜ ٧طٕع ١ج٤ز٥       

اظ ذ٤ز ٝي دطؾ٢س چطا ثچ٦ زاض ق٤يٜ؟ ٦ّ                    

٤ّزّٞبٟ ٕطؾ٢ٖي ثْكس؟ ٦ّ اظ ؾطٝب ثٚطظز؟ ٦ّ         

اظ س٧٤ي٠ ٣ سحَيط ٣ ذيب١ش٨ب ض١غ ثْكس؟ يب ػ٢ٔ ٣           

ثيٞبضي ػب١ف ضا ثٖيطز؟ چ٢ي٠ ظ١ب١ي اٝيس٣اض               

١يؿش٢س ٦ّ ٤ّزّكبٟ ؾيط ثبقس ٣ ال٦١ ي ٕطٛ ٣               

 اٝيس٣اض ١يؿش٢س . ١طٝي زاقش٦ ثبقس

٢٢ّس چطا ٦ّ    ٍطاضي ٝب ضا ٝالٝز ٝي      ثي“  آ٨١ب”  

١ج٤زٟ ٧ٜ ث٦ ٝب٢١س ث٤زٟ، ثطايكبٟ اٝطي ثي ث٨ب ٣              

ث٤زِٟ س٤، ١ج٤زِٟ س٤، ث٤زِٟ ٠ٝ،      .  ديف دب اىشبز٥ اؾز   

ِٟ ٝب، ثطاي آ٨١ب يْؿبٟ              ِٟ ٝب، ١ج٤ز ِٟ ٠ٝ، ث٤ز ١ج٤ز

 . اؾز

ث٦ ٤ّزّي ٦ّ ٝطز٥ ث٦ ز١يب            »:٤ٕيسثطازضٛ ٝي 

  «!س٤ چيعي اظ زؾز ١سازي: آٝس، ث٦ ١ؼ٤ا ٕيشٜ

ِٟ ظيجبي س٤ضا اظ زؾز زازيٜ؛ س٤ ىَظ ث٦ ز١يب             ٝب ث٤ز

آٝسٟ ضا اظ زؾز زازي ٣ ز١يب، زيطٕب٧يؿز ا١ؿبٟ          

دؽ .  ضا ، ٝق٢ي ا١ؿبٟ ث٤زٟ ضا اظ زؾز زاز٥ اؾز           

 ! ث٦ ز١يب ١يبٝس١ز ٝجبضُ ٤ّچ٤ٙ٤

سبضيد ١يبٝس١ز ضا ٧ط ؾبٗ ثب قٞقي ذب٤ٝـ يبز             

ذ٤ا٧يٜ ّطز ث٦ اٝيس آ٦ْ١ ثقس اظ س٤ سيب٣سي ثبقس            

ٝيبٟ ث٤زٟ ٣ ١ج٤زٟ، ٝيبٟ ٝطٓ ٣ ظ١سِٕي ٝبزضاٟ           

٣ ث٦ اٝيس دبيبٟ اي٠       .  ٣ ٤١ظازاٟ ق٨ِط ٝب، ز١يبي ٝب       

ث٦ .  ٦ٞ٧ ؾ٨٘ ا١ٖبضي ٣ ثي سيب٣سي ٣ ثي ٝؿئ٤ٙيشي         

ِٛ س٤، ث٦ يبِز س٤ ٣ ث٦ حطٝز                  ِٛ ثي ١ب اٝيس آ٦ْ١ ث٦ ١ب

زؾز ٣ دب ظز٨١بي اي٠ ٦ُ١ ٝب٥ِ س٤، ث٦ ٧ٞز دسضاٟ ٣             

ِٟ ىطقش٦ ٧بيي چ٤ٟ س٤،             ٝبزضاٟ ٣ ذ٤ا٧ط ٣ ثطازضا

ّٞيش٦ اي ٝطزٝي ثطاي ديٖيطي ٣ ضؾيسٕي ث٦              

ٝطٓ ٣ ٝيط ٝك٤ُْ ٝبزضاٟ ٣ ٤١ظازاٟ ق٨طٝبٟ           

سكْي٘ ق٤ز ٣ اظاي٠ دؽ زض ثرك٨بي ٝطث٤ط ث٦            

ظ١بٟ ٣ ظايٞبٟ، قب٧س اضع ٨١بزٟ ثبقيٜ ثط ث٤زٟ، ثط           

      ٟ ٣ قب٧س ٝشق٨س   .  س٤ٙسِ ا١ؿبٟ ٣ ثط ٍساؾزِ ٝبزض قس

ِٟ ّبضي،                  ِٟ اىطاز ٝطث٤ع٦ ثبقيٜ ث٦ ٣ػسا ث٤ز

 . ٝؿئ٤ٙيز دصيطي ٣ ؾ٢ٕ٤سِ دعقْي

ِٛ ٝبزضا١ي ٦ّ ٢٧ٖب٦ٝ          ي ظايٞبٟ    ٕطاٝي ثبز يبز ٣ ١ب

ًِ زضز، ض١ؼرب٦١           ى٤ر قس١س ٣ يب زؾز ذبٙي اظ اسب

 . ظايكٖب٥ ثيط٣ٟ آٝس١س: ي ظٝبٟ

 .از طرف خاوًادٌ ی كًدكی كٍ َرگس تٍ دویا ویامذ

٦ّ ٤ّزّكبٟ ٣ىبزاض ثبقس؛ ٤ٝضز احشطاٛ ٍطاض              

ٕيطز ٣ آ١َسض ظ١سٕي ٢ّس ٣ ظ١س٥ ثٞب١س ٦ّ ثش٤ا١س           

٧طچ٦ ثيٞبضي ٣ ػ٢ٔ اؾز ضا اظ ض٣ي ظٝي٠                

قبيس ٧ٜ  .  ٠ْٞٝ اؾز حٌ ثب آ٨١ب ثبقس       .  ثطچي٢س

اٝب آيب ٧يچ ث٤زٟ، ث٨شط اظ ض١غ ّكيسٟ        .  چ٢بٟ ١جبقس 

اؾز؟ ٠ٝ حشي زض ا٣ع قْؿز ٣ ١باٝيسي ثبظ٧ٜ          

ضؾٜ ٦ّ ض١غ ٣ زضز ٣ ١بّبٝي اظ          ث٦ اي٠ ١شيؼ٦ ٝي    

٧يچ ث٤زٟ ث٨شط اؾز ٣ ث٦ ١ؾط ٠ٝ ضاظ ظ١سٕي ٣               

ث٦ ز١يب آٝسٟ ث٨شط اظ ٧طٕع ث٦       :  س٤ٙس زض ٧ٞي٠ اؾز   

 . ز١يب ١يبٝسٟ اؾز

ا٣ضيب١ب   -١ب٦ٝ ث٦ ٤ّزّي ٦ّ ٧طٕع ث٦ ز١يب ١يبٝس            )

 ( ىبالچي

٦ُ١ ٝب٥ ٣ ٦ُ١ ض٣ظ زض٣ٟ يِ ّيؿ٦        !  ٣ س٤ ٤ّچ٤ٙ٤  ...  

ي س٢ٔ ٣ سبضيِ ٣ ٢ٞ١بُ ػبٟ ٕطىشي ٣ ضقس             

ّطزي ٣ زؾز ٣ دب ظزي ٣ ٝهطّا٦١ سط ٣ ؾٞؼشط اظ            

٠ِٝ آزٛ ثعضٓ ٍٚت ٤ّچْز ضا ث٦ سخ سخ                 

             ٟ ثطاي .  ٣ازاقشي س٨٢ب ث٦ اٝيس ث٤زٟ، ثطاي ث٤ز

دبٕصاقش٠ ث٦ ز١يبيي ثعضٕشط ا ٍيؿي ثعضٕشط قبيس ا         

٦١ ثطاي ذيش٠ ث٦ ظيط ذبّي ٦ّ ٧طٕع ١سيسي ٣ ثط            

آٟ دب ١ٖصاقشي ٣ ثط ض٣يف ثبظي ١ْطزي ٣ ٝؼبٙي          

 . ثطاي فكٌ ٣ضظيسٟ ث٦ آٟ ٣ آثبزّطز١ف ١يبىشي

زا١ؿشٜ چَسض  ار ٝي   ٍطاض ٧ط ض٣ظ٥  اظ سْب٨١بي ثي  

ٝكشبٍي ٦ّ ث٤زٟ ضا سؼطث٦ ٢ّي، حشي إط٤ّسب٥،          

-ٝي.  حشي إط زض ىَط، زض اؾبضر، زض ١بّبٝي           

ذ٤اؾشي ٝظ٘ ٧ط ٤١ظازي، ثب ٙجبؾي ٙغيو ٣ ظيجب             

ذ٤ـ آٝسر ٤ٕييٜ ١ب ثب يِ ٣ػت ٣ ا١سي                

ٍطاض ث٤ز ثيبيي ٣ ٝظ٘ ٧ط س٤ٙسي، س٤ ٕطيبٟ           .  ّي٠

ثبقي ٣ ٝب ذ٢ساٟ، اٝب ١يبٝس٥ ضىشي ٣ ٝب ٕطيبٟ                 

ـ    ٢ّٜ اظ اي٦ْ٢ ثطاي    سقؼت ٝي !  ث٤زيٜ ٣ س٤ ذب٤ٝ

نجطا٦١ چكٜ ث٦   زيٖطاٟ فؼيت ث٤ز ٦ّ ٝب چ٦ ثي        

  ٜ سقؼت ٝي ٢ّٜ اظ اي٦ْ٢ ثطاي       .  ضا٥ آٝس١ز ث٤زي

نجطا٦١ ث٦ ضا٥ِ    زيٖطاٟ فؼيت اؾز ٦ّ ٝب چ٦ ثي         

 . ١يبٝس١ز ث٦ ؾ٤ٓ ١كؿش٦ ايٜ

 تـًلـذی خـامـًش
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ّبی اخیش صیبد ثِ      یىی اص جشایوی وِ دس سبل        

-خَسد، صهیي خَاسی ٍ دست دساصی ػذُ  چطن هی

ای اص والّجشداساى ثِ اساضی هلی ٍ تغییش وبسثشی          

اساضی وطبٍسصی ٍ یب سبخت ٍ سبص غیش هجبص دس            

حشین هٌبثغ عجیؼی ثَدُ است وِ خَد ثبػث ػذم          

سػبیت ٍظبیف ضْشًٍذی ٍ ًمض حمَق هشدم اص           

. لحبػ حمَق ػوَهی ٍ صیست هحیغی ضذُ است        

هتأسفبًِ ثِ دلیل ایٌىِ تغییش وبسثشی اساضی             

وطبٍسصی اص لحبػ لبًًَی صهیي خَاسی هحسَة         

ضَد ٍ دس لبًَى اسبسی تؼشیف حمَلی              ًوی

هطخصی اص پذیذُ صهیي خَاسی ٍجَد ًذاسد،            

آیذ وِ  ضىبفْبیی دس اجشای لبًَى ثِ ٍجَد هی         

ثبػث ًفَر ّشچِ ثیطتش هتخلفیي ثشای تَجیِ ٍ          

اص جولِ   .  ضَدگستشش ایي اهش ًبهطشٍع هی        

ضًَذ، جشایوی وِ صهیي خَاساى ثضسي هشتىت هی      

هی تَاى  ثِ فشٍش غیشلبًًَی اهالن، اختالس،           

سبخت ٍسبص غیش هجبص، والُ ثشداسی ّبی هبلیبتی         

ٍ آلَدگی هحیظ صیست ٍ ّوچٌیي تغییش غیش            

اص دالیل اصلی   .  لبًًَی وبسثشی اساضی اضبسُ وشد     

صهیي خَاسی دس ایشاى ػذم تثجیت ٍتؼییي حذٍد         

ٍالؼی صهیي ٍ صذٍس ًبدسست اساضی هی ثبضذ ٍ            

هتبسفبًِ، آهبس دلیمی اص پشًٍذُ ّبی صهیي خَاسی        

پیطگیشی اص  .  دس ًمبط هختلف وطَس، ٍجَد ًذاسد      

ٍلَع ایي گًَِ جشم ّبی اجتوبػی ًیبصهٌذ ػضم           

هلی ٍ ًظبست ٍ پیگیشی اص عشف ًْبدّبی ػبلی            

ٍظبیف هشاجغ لبًًَی دس ایي        .  ثبضذلضبیی هی 

صهیٌِ، ضٌبسبیی  وبًَى ّبی صهیي خَاسی ٍ              

سبصهبى .  هتخلفیي ٍ ثشخَسد لبًًَی ثب آًْبست         

ّب دلت وٌٌذ تب      ّبی دٍلتی ثبیذ دس ٍاگزاسی       

ّب ٍ هستغالت ثِ ًبم هشدم ٍ ثِ وبم صهیي             صهیي

ّوچٌیي هسئَلیي اداسات هٌبثغ    .  خَاساى سّب ًطَد  

عجیؼی ٍ هسىي ٍ ضْشسبصی ًیض هیتَاًٌذ ثب تْیِ          

ًمطِ وبداستش ٍ اجشای آى اص هیضاى والّجشداسی ٍ         

دس حبل  .  تصشف غیشلبًًَی اساضی هلی ثىبٌّذ       

حبضش یىی اص ثْتشیي ساُ ّبی همبثلِ ثب صهیي              

خَاسی ٍ تغییش وبسثشی اساضی، ثذٍى هجَص              

لبًًَی،اجشایی وشدى سیستن وبداستش                 

(Cadastre)  ثب ٍجَد ایٌىِ ثیص اص       .  ثبضذهی

ثیست سبل است وِ دس ایشاى تحمك سیستن              

وبداستش هغشح ضذُ است اهب ایي عشح ٌَّص ثِ            

هبدُ   3ثش عجك تجصشُ    .  عَس وبهل اجشا ًطذُ است    

لبًَى ثجت اسٌبد ٍاهالن، ًمطِ وبداستش ثِ          651

هجوَػِ ػولیبت فٌی، هٌْذسی، هویضی، ثجتی ٍ        

حمَلی دس هَسد اهالوی اعالق هیطَد وِ جشیبى         

ثجتی آى خبتوِ یبفتِ ثبضذ یب ًجبضذ، ثِ جْت              

آًىِ هحذٍدُ ٍ هَلؼیت اهالن سا هطخص ًوبیذ ٍ         

استجبط جغشافیبیی آًْب سا ثب یىذیگش ًطبى دّذ ٍ ثِ          

هٌظَس تثجیت هبلىیت ٍ تسْیل دس حل ٍفصل            

دػبٍی هلىی ٍ ثجت اهالن ٍ سبیش هَاسد هشثَط ثِ          

عشح وبداستش ثخص ّبی       .  اهالن اجشا گشدد    

هختلفی اص جولِ  عشح جبهغ اهالن، ًمطِ               

ثشداسی صهیٌی ٍ پالن گزاسی ثجتی اهالن سا             

 .دسثشهی گیشد

 :سبختبس اصلی عشح وبداستش

) ثخص ًمطِ ثشداسی صهیٌی ٍ طئَدصی هبَّاسُ ای        

GPS) 

 ثخص  فتَگشاهتشی ٍ وبستَگشافی

 (GIS)ثخص سیستن اعالػبت جغشافیبیی

 : ثشخی اص هضایبی اجشای عشح وبداستش ػجبستٌذ اص

ایجبد اػتجبسات ثلٌذ هذت ٍ ًیض افضایص تَلیذ             

 دساهذّب اص صهیي

 دسیبفت صحیح ٍ ػبدالًِ هبلیبت اص هشدم

 ایجبد ثبصاسی هتؼبدل دس صهیٌِ اهالن ٍ اساضی

ایجبد اضتغبل، افضایص دسآهذ ٍ افضایص هیضاى            

    ِ -ّبی ػلَم هشثَط ثِ اًذاصُ     داًص فٌی دس صهیٌ

 گیشی صهیي، سایبًِ ٍ حمَق ثجت

تؼبهل ثب سبیش اداسات ٍ جلَگیشی اص فؼبلیت ّبی           

 هَاصی تَسظ سبصهبًْب

ایجبد سیستن جبهغ ثبًه اعالػبت، جْت              

ِ   هغبلؼبت دلیك ٍ ثشًبهِ سیضی     ای ّبی هلی ٍ هٌغم

   ِ ّبی ػوشاًی، سیبسی، التصبدی،           دس صهیٌ

 ...اجتوبػی، فشٌّگی، ثْذاضتی ٍ

وبّص حجن ثبیگبًی ّب ٍ دستیبثی سشیغ ثِ              

 .اعالػبت اص عشیك هذیشیت هٌبثغ اعالػبتی

 
 

 :هٌبثغ

ٍة سبیت اداسُ ول ثجت اسٌبد ٍ اهالن استبى آرسثبیجبى             -

 ضشلی

هٌْذس ٍحیذ وبظن صادُ دثیش      سبیت ثطش ًیَص، اظْبسات        -

 وویسیَى حمَق ثطشاسالهی دس ضوبل غشة وطَس

  اًجوي ػلوی ًمطِ ثشداسی داًطگبُ تفشش -

 هبي مقببله بب زمیه خواري، یکی از بهتریه شیوهCadastre))اجرایی ومودن طرح کبداستر
 قیمت گًَر وذاوذ تٍ غیر از گًَری ئاوات رشیدی

حطه ٧بيي ٧ؿش٢س ثطاي ١ٖيش٠ ٦ّ ١جبيس ا١ؿبٟ ٧ب              

٧ب ٕيش٦  ّطز١س ٦ّ اي٠ حطه     قطايغي ضا ٨ٝيب ٝي     

ٟ       .  ق١٤س ٧ب ٣  ٕيش٠ اي٠ حطه ٧ب ١ٞبيب١ٖط زضُ ا١ؿب

      ٜ ّبضي ٣ ىطا٤ٝـ   ٝكْالر ثيف اظ حس اػشٞبؿ، ّ

ّطزٟ ٣ؽبييي اؾز ٦ّ ٧ط يِ اظ اىطاز ػبٝق٦ ثط              

ؾ٤ذش٠ ػ٢ٖ٘ ٧ب، اظ ثي٠ ثطزٟ زضذشبٟ،        .  ف٨س٥ زاضز 

احبع٦ ٝحيغٞبٟ ثب آقنبٗ ٣ ّظبىز، ثطاي اّظط اىطاز          

ػبٝق٦ ١بضاحز ٢٢ّس٥ ٝي ثبقس اٝب چ٤ٟ اي٠                    

ٝكْالر ث٦ زمسم٦ اىْبضٝبٟ سجسي٘ ١كس٥ اؾز،             

٧ٞچ٢بٟ زض حس سبؾو ذ٤ضزٟ ٣ ١بضاحز قسٟ ثبٍي         

ٕصاضيٜ سب اظ اي٠ ٝكْالر       ٝب١س ٣ دب ىطاسط ١ٞي      ٝي

 ٜ يب قبيس ا٧ٞيز اي٠ ٢ٝبثـ عجيقي ٣        .  ػ٤ٕٚيطي ١ٞبيي

زا١يٜ ٦ّ اي٠ ميط       سبطيطار آٟ ثط ظ١سٕيٞبٟ ١ٞي        

يب ٣اٍقب ثطايٞبٟ ٨ٜٝ ٝي ثبقس ٣            .  ثبقس٠ْٞٝ ٝي 

زا١يٜ ٣ ٝي ذ٤ا٧يٜ زضنسز ثط عطه       ٝكْالر ضا ٝي  

ّطزٟ اي٠ ٝكْالر ثطآييٜ، اٝب ١ٞي س٤ا١يٜ ثب آٟ ٧ب            

 ٜ ىْط ّطزٟ ث٦ ١ش٤ا١ؿش٠ اؾز ٦ّ ثبفض        .  ٝجبضظ٥ ٢ّي

سبؾو ذ٤ضزٟ ٝب ٝي ق٤ز ٣ سبؾو ذ٤ضزٟ اؾز ٦ّ 

ق٤ز اظ ٝطح٦ٚ حطه ظزٟ ث٦ ٝطح٦ٚ ا١ؼبٛ          ثبفض ٝي 

    ٜ ّؼبي٢س ّؿب١ي ٦ّ ١ٞي    .  زازٟ فٞ٘ دب ىطاسط ١ٖصاضي

ذ٤ا٢٧س ٤ّالُ آسف ؾ٤ظي ٧بي ْٝطض، ػب١ؿ٤ظ ٣      

١بث٤زٕطي ضا ٦ّ زض ىه٘ ٧بي سبثؿشبٟ ٣ دبييع ثبفض           

اٝب ٧ٞي٦ْ٢ ث٨بض ىطا    .  ١بث٤زي ػ٢ٖ٘ ٧ب ٝي ق٤ز، ثجي٢٢س     

ضؾس ث٦ زٗ عجيقز ٝي ض١٣س ٣ اظ ٙصر ٧بي آٟ ث٨ط٥             

٧بي عجيقز ضا زضُ    زض اي٠ ىه٘، ظيجبيي   .  ٝي ثط١س 

 .ذيب٢ٙسؾ٤ظي  ثي٧بي آسف٢٢ّس اٝب زض ىه٘ٝي

إط ٣اٍقب اي٠ ٢ٝبثـ ذسازازي ضا ث٦ ف٤٢اٟ ٧٤ٕط ٝي            

٢ّيٜ، د٢ساضيٜ ٣ اي٠ ٦١٤ٕ ثب اي٠ ٢ٝبثـ ثطذ٤ضز ٝي             

ٍيٞز ٧٤ٕط ١سا١س   :  ٤ٕي٢سدؽ زضؾز اؾز ٦ّ ٝي     

 .ث٦ ميط اظ ٧٤ٕطي

حيؼ ٣ حطاؾز اظ ٝحيغي ٦ّ زض آٟ ظ١سٕي ٝي              

٢ّيٜ زض حيغ٦ ٣ؽبيو ٧ط ّؿي اظ اىطاز ػبٝق٦ ٝي            

ثبقس ٣ ازا٦ٝ ظ١سٕيٞبٟ ث٦ قطايظ ٝؿبفس اي٠ ٝحيظ           

         ٟ ٧ب ١ش٤ا١ؿش٦ ا١س     ثؿشٖي زاضز، ٣ٙي زضينب ٦ّ ا١ؿب

٣ؽبييي ضا ٦ّ زض ٍجبٗ ٝحيغكبٟ ث٦ ف٨س٥ زاض١س،               

ا١ؼبٛ ز٢٧س ٣ عطظ ثطذ٤ضز ّطزٟ ثب اي٠ ٝحيظ ضا               

      .ا١س١يب٤ٝذش٦

 ٝرشبض زا١ف

http://geomatic.4taut.com/
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ٍٜٚ     ٕعاضقي ث٦     ، ؾٚؿ٦ٚ “چيب”ٍج٘      قٞبض٥    زض ؾ٦ 
ؾيط٣اٟ،     ١ب٦ٝ  آٍبي قيط٣اٟ يبضي، ٕعاضقٖط ٧يش٦      

 ٟ ، ثب  “ٝطي٤اٟ زض ٧عاض س٤ي ٝكْالر       “سحز ف٤٢ا
ؾطسيشط٧بي ٝشيب٣ر، زض ضاثغ٦ ثب ٝقضالر ق٨طي          

اي٢ِ چ٨بضٝي٠ ٣ آذطي٠    .  چبح ضؾيس     ٝطي٤اٟ ، ث٦  
              .  ٕطززٝي      ٣ اضائ٦        ثرف آٟ ٕعاضـ، آٝبز٥      

 “ چيب”

ق٨طزاض ٝطي٤اٟ ٦ّ ثيف اظ يِ ؾبٗ اؾز زض                

ؾٞز ٝسيطيز ق٨طي ٢ٝه٤ة قس٥ اؾز ٝي              

٤ٕيس ثطاي َٝبث٦ٚ ثب ؾبذز ٣ ؾبظ٧بي ميط ٝؼبظ             

يِ زؾز نسا ١ساضز ٣ ثبيس يِ فعٛ ٧ٖٞب١ي              

  .قْ٘ ٕيطز

فسٛ س٤ؾق٦ ىط٢٧ٔ ق٨ط١كي٢ي            »ث٨طاٛ ثبْٙب٦١  

ٝطي٤اٟ ضا ١بقي اظ ٧كز ؾبٗ ػ٢ٔ سحٞيٚي ٣               

٣ي ثب   .٨ٝبػطر ض٣ؾشبييبٟ ث٦ اي٠ ق٨ط ف٤٢اٟ ّطز       

اقبض٥ ث٦ ضقس ١بث٢٨ؼبض ػٞيقز ق٨طي ٝطي٤اٟ اظ            

زض حبٗ حبضط اْٝب١بر         :سب٤٢ّٟ ٕيز   77ز٦٧  

٣سؼ٨يعار ىضبي ق٨طي ػ٤اث٤ٖي ػٞقيز ١٤٢ّي      

  .١يؿز

زض اطط اػطاي     »چ٢بض٥«٣ي ٨ٝبػطر ؾب٢ّبٟ ق٨ط      

ؾس ٕبضاٟ ضا اظ زيٖط ف٤اٝ٘ اىعايف ػٞقيز                

ٝطي٤اٟ ث٦ ٣يػ٥ ضقس دسيس٥ حبقي٦ ١كي٢ي شّط ّطز           

٣ ٕيز؛ ٝطزٛ اي٠ ق٨ط ثب ٕطىش٠ ذؿبضر اٝالُ           

سؼبضي ٣ ّكب٣ضظي اظ ز٣ٙز ث٦ ق٨ط             -ٝؿ١٤ْي

  .ٝطي٤اٟ ٨ٝبػطر ّطز١س

٣ي س٨٢ب ا٧طٛ ىكبض ق٨طزاضي ثطاي َٝبث٦ٚ ثب ظٝي٠             

ذ٤اضاٟ ٣ ؾبذز ٣ ؾبظ٧بي ميط ٝؼبظ ضا ّٞيؿي٤ٟ          

٣ ىقبٙيز قجب٦١ ض٣ظي ٝب٤ٝضاٟ ٣احس             577ٝبز٥  

  .اػطاييبر شّط ّطز

٣ي ثب اقبض٥ ث٦ ع٤ال١ي ث٤زٟ ىطاي٢س ضؾيسٕي ث٦          

٦ّ ٢ٝؼط ث٦      577سرٚيبر زض ّٞيؿي٤ٟ ٝبز٥        

سرطيت ؾبذز ٣ ؾبظ٧بي ميط ٝؼبظ ٝي ق٤ز           

 577سب ق٨طزاضي حْٜ ّٞيؿي٤ٟ ٝبز٥           :ٕيز

ثطاي سرطيت يِ ٣احس ٝؿ١٤ْي ميط ٝؼبظ ضا          

ثٖيطز، فٞٚيبر ؾبذز اي٠ ٣احس ث٦ دبيبٟ               

  .ضؾيس٥ اؾز

  .ثبظ١ٖطي ق٤ز

ثبْٙب٦١ ثب افالٛ اي٦ْ٢ احساص ٣احس٧بي ٝؿ١٤ْي           

ميط ٝؼبظ ٤ٝػت ثط٧ٜ ظزٟ اػطاي عطح ّٞطث٢سي        

ٝشطي زض ضٚـ مطثي ق٨ط ٝطي٤اٟ قس٥ اؾز               45

ٝشبؾيب٦١ سقسازي اظ ٣احس٧بي ٝؿ١٤ْي زض        :  اىع٣ز

ٝؿيط اي٠ عطح ؾبذش٦ قس٥ ا١س ٦ّ ثبيس سرطيت               

إط زض ظٝبٟ سه٤يت اي٠ عطح        :  ٣ي ٕيز .  ق١٤س

ٝؿئ٤الٟ ٣ٍز ٝؿيط ٝحس٣ز٥ اػطاي عطح ضا                

ٝكرم ٝي ّطز١س اٝط٣ظ اي٠ ٝكْ٘ ث٦ ٣ػ٤ز ١ٞي         

  .آٝس

٣ي ١بثؿبٝب١ي ٧ب ٝسيطيز ق٨طي زض ثرف ٝقبثط،           

ذيبثبٟ ٣ ٤ّچ٦ ٧بي ٢ٝبعٌ زاض ؾيطاٟ ٍسيٜ، ٣               

ق٨طزاضي ث٦     :چ٨بض قجط١ٔ ضا ١يع سبييسّطز ٣ ٕيز      

ٝيٚيبضز س٤ٝب١ي ؾب٨ٙبي ٕصقش٦ اْٝبٟ        5زٙي٘ ثس٧ي   

. س٤ؾق٦ ق٨طي زض ثط١ب٦ٝ ٤ّسب٥ ٝسر ذ٤ز ١ساض١س          

٣ي ثب افالٛ اي٦ْ٢ سب٤٢ّٟ ؾ٦ ٝيٚيبضز س٤ٝبٟ اظ اي٠            

ث٤زػ٦، :  ٝيعاٟ ثس٧ي دطزاذز قس٥ اؾز اىع٣ز          

ٝيٚيبضز ضيبٗ اؾز ٦ّ ثيكشط زض        66اٝؿبٗ ق٨طزاضي     

  .ظٝي٦٢ فٞطا١ي ٧عي٦٢ ٝي ق٤ز

٣ي زض ذه٤ل ١ج٤ز ؾطا٦١ ىضبي ؾجع ق٨طي ١يع           

ٝشط ٝطثـ    556ؾطا٦١ ىضبي ؾجع ق٨ط ٝطي٤اٟ          :ٕيز

اؾز ٦ّ زض َٝبيؿ٦ ثب ٝش٤ؾظ ّك٤ضي ثؿيبض ١بچيع          

ثبْٙب٦١ ثيكشط ظٝي٠ ٧بي زاذ٘ ٝحس٣ز٥             .  اؾز

٧يچ آضقي٤     :ق٨طي ضا ٢ٙ٤ٍب٦ٝ اي ذ٤ا١س ٣ ٕيز         

ٝكرهي زضذه٤ل عطح ٝٞيعي ٣ آٝبض ٣                

اعالفبر ٣احس٧بي سؼبضي، ٝؿ١٤ْي ثب ٝيعاٟ             

  .فطن٦ ٣ افيب١ي زض ق٨طزاضي ٤ٝػ٤ز ١يؿز

س٠ شّط    ٣527ي س٤ٙيس ض٣ظا٦١ ظثب٦ٙ زض اي٠ ق٨ط ضا          

ق٨ط ٝطي٤اٟ اظ ٣ػ٤ز ٝشْسيبٟ          :ّطز ٣ ٕيز    

٧عاض زؾشيط٣ـ ٣ فبٝالٟ ؾس ٝقجط ١يع          ٨ٝ58بػط ٣   

ٝش٤ٙس ؾبٗ    »ث٨طاٛ ثبْٙب٦١ «٢٨ٝسؼ  .  ض١غ ٝي ثطز   

زض ق٨ط ٝطي٤اٟ اؾز ٦ّ ؾبٗ ٕصقش٦ ثب                5349

اّظطيز آضاي افضبي ق٤ضاي اؾالٝي اي٠ ق٨ط زض         

اٝيس٣اضيٜ ٦ّ  .ؾٞز ق٨طزاض ا١شربة ٣ٝقطىي قس      

افضبي ق٤ضاي اؾالٝي ق٨ط ثب حٞبيز اظ اي٠ ىبضك          

اٙشحهي٘ ّبضق٢بؾي اضقس ٝقٞبضي ث٦ ٣ضقيز            

 .١بثؿبٝبٟ ق٨ط ٝطي٤اٟ دبيبٟ ز٢٧س

ق٨طزاضي ضا قبٝ٘     ٣577ي افضبي ّٞيؿي٤ٟ ٝبز٥     

٥٤ٍ ٍضبيي٦، ق٤ضاي ق٨ط        ١ٞبي٢سٕبٟ ٣ظاضر ّك٤ض،  

اظ اثشساي ؾبٗ    :  ٣ ق٨طزاضي ف٤٢اٟ ّطز ٣ اىع٣ز         

ػبضي سب٤٢ّٟ س٨٢ب حْٜ سرطيت د٢غ ٤ٝضز ٣احس           

  .ٝؿ١٤ْي ميط ٝؼبظ نبزض ٣ اػطا قس٥ اؾز

٣ي ثب افالٛ اي٦ْ٢ نس٣ض حْٜ سرطيت ٧كز               

٣احس زيٖط زض زؾز اٍساٛ اؾز، سهطيح ّطز ٦ّ           

فض٤ ق٤ضاي ق٨ط زض ّٞيؿي٤ٟ ٝبز٥ نس حْٜ             

  !!!سرطيت ضا اٝضب ١ٞي ٢٢ّس

٣ي ثب اثطاظ سبؾو اظ ١ح٥٤ ثطذ٤ضز اي٠ فض٤ ق٤ضا           

ٝق٤ٞال ١ٞبي٢سٕبٟ ق٨طزاضي ٣ ق٤ضا ثبيس زض           :اىع٣ز

نس٣ض حْٜ سرطيت دبىكبضي ٢٢ّس اٝب ضىشبض اي٠            

  .فض٤ ق٤ضا فْؽ اي٠ ٍضي٦ اؾز

٣ي ثب اقبض٥ ث٦ ثطذ٤ضز ىيعيْي فبٝالٟ ؾبذز ٣            

ؾبظ٧بي ميط ٝؼبظ ثب ٝب٤ٝضاٟ اػطاييبر ق٨طزاضي          

زض حبٗ حبضط اي٠ ثب١س ظٝي٠ ذ٤اض، زاضاي           :  اىع٣ز

١يط٥ اؾشبز ّبض، ف٦ٚٞ، ػ٤قْبض،                 55اّيخ   

آضٝبس٤ضث٢س ٣ ٕچ ّبض ٧ؿش٢س ٦ّ ث٦ ن٤ضر قجب٦١            

ض٣ظي ٣احس٧بي ٝؿ١٤ْي ميط ٝؼبظ ضا زض ذبضع           

  .اظٝحس٣ز٥ ٝي ؾبظ١س ٣ ٝي ىط٣ق٢س

٣ي اظ اؾشرساٛ ١يط٧٣بي ا١شؾبٝي ثبظ١كؿش٦ ثطاي            

َٝبث٦ٚ ثب ٝشرٚيبٟ ؾبذز ٣ ؾبظ٧بي ميط ٝؼبظ زض             

ثب ث٤زػ٦ ١٤٢ّي      :  اي٠ ق٨ط ذجط زاز ٣ اىع٣ز            

ق٨طزاضي ٢ّشطٗ نسزضنسي ؾبذز ٣ ؾبظ٧بي          

٣ي .  ميط ٝؼبظ زض ق٨ط ٝطي٤اٟ ٠ْٞٝ ١يؿز              

ذ٤اؾشبض ٧ْٞبضي ٣ ٧ٞب٢٧ٖي افضبي ق٤ضاي ق٨ط       

إط افضبي ق٤ضا، ق٨طزاضي ضا زض         :  قس ٣ ٕيز   

َٝبث٦ٚ ثب اي٠ دسيس٥ ق٤ٛ حٞبيز ١ٞي ٢٢ّس حساٍ٘           

ث٦ ٕيش٦ ٣ي ثقضي اظ ٝبْٙبٟ،            .  زذبٙز ٢٢ْ١س  

ؾبذز ٣ ؾبظ٧بي ميط ٝؼبظ ثقس اظ سرطيت ٣احس            

ٝؿ١٤ْي ث٦ ق٨طزاضي ٝي آي٢س ٣ اشفبٟ ٝي ٢٢ّس             

٦ّ سقسازي اظ افضبي ق٤ضا آ١بٟ ضا زض ؾبذز               

٣ؾبظ ميط ٝؼبظ سحطيِ ٣ حٞبيز ّطز٥ ا١س ٦ّ اي٠ 

  .ٝبي٦ سبؾو اؾز

٣ي ٝغبٙق٦ ٣ سه٤يت عطح سيهيٚي ق٨ط ٝطي٤اٟ ضا         

ٝش٢بؾت ثب ٣ضقيز ٤ٝػ٤ز ٣ ػٞقيز اي٠ ق٨ط              

اي٠ عطح ثبيس ز٣ثبض٥ ٝغبٙق٦ ٣          :    ١سا١ؿز ٣ ٕيز   

 قيط٣اٟ يبضي !    مريًان در َسار تًی مطکالت ضُری
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چ٢سي٠ ؾبٗ اؾز ٦ّ ؽط٣ه ياْاجابض نا٤ضر ثا٦ نا٤ضر             

 . ذ٤اؾش٦ يب ١بذ٤اؾش٦ ٨ٝٞبٟ ؾيط٥ ٣ ظ١سٕي ٝب قس٥ اؾز

سب چ٢س ؾبٗ ديف ٦ّ اؾشيبز٥ اظ ؽط٣ه دالؾشيْي ٧ا٢ا٤ظ زض       

ٝيبٟ ٝطزٛ ٝشسا٣ٗ ١كس٥ ث٤ز، ٝطزٛ ٤ٝاز مصاياي ذا٤ز ضا زض         

ؽط٣ه ىٚعي ٣ ٝالٝي٢ي ٝي ضيرش٢س، اٝاب اٝاط٣ظ ثا٦ ضاحاشاي            

اؾشيبز٥ اظ ؽط٣ه يْجبض ٝهطه ٣ س٤ٙيس اي٠ ؽط٣ه اىاعاياف   

 . يبىش٦ اؾز

ؾبال٦١ ٝيٚي٤ٟ ٧ب س٠ دالؾشيِ زض ن٢بيـ ثؿش٦ ث٢سي اؾاشايابز٥      

 577سب    377ٝي ق٤ز، ٤ٝازي ٦ّ ظٝبٟ ثطٕكش٦ آ٨١ب ث٦ عجيقز 

ؽط٣ه يْجبض ٝهطه دٚي اؾشبيط١اي ّا٦     . ؾبٗ ع٤ٗ ٝي ّكس

ث٦ ع٤ض فٞس٥ زض ثبظاض ٣ػ٤ز زاضز، اظ ٤ٙ٤ٝٝط اؾشبيطٟ سكْيا٘  

 . قس٥ اؾز

ؽاط٣ه ياْاجابض ٝهاطه          ) اؾشيبز٥ اظ ٤ٝاز دٚاي اؾاشابياطٟ         

ثطاي ٤ٝاز مصايي ٕطٛ ٣ زاك اظ ١ؾط ث٨ساقاشاي ثا٦      (  دالؾشيْي

٧يچ ف٤٢اٟ ٢ٝبؾت ١يؿز؛ چ٤ٟ اي٠ ؽط٣ه ٧ٞيك٦ ٝاَاساضي     

اؾشبيطٟ آظاز زض سطّيجبر دٚيٞطي ذ٤ز زاضز ٦ّ ى٤ً اٙاقابز٥     

 65ؾٞي ٣ ؾطعبٟ ظاؾز ٣ زض ٤ٝاػ٦٨ ثب زٝابي ثابالساط اظ            

زضػ٦ ؾب١شي ٕطاز آظاز قسٟ اي٠ ٤ٙ٤ٝٝط سابطاياطار ؾاطعابٟ        

ظايي ضا زض ثط زاضز؛ ث٦ ٧ٞي٠ زٙي٘ ٨ٖ١ساضي، حٞا٘ ٣ ثؿاشا٦        

زضػ٦ زض اي٠ ؽط٣ه ٝاٞا٢ا٤ؿ       65ث٢سي مصا ثب زٝبي ثبالسط اظ 

ثبس٤ػ٦ ث٦ اي٠ ٦ّ ىطاي٢س آظاز قسٟ ٤ٙ٤ٝٝط زض ٤ٝاػا٨ا٦   .  اؾز

ثب چطثي سؿطيـ ٝي ق٤ز، ثؿش٦ ث٢سي ٤ٝاز مصايي چطة ١يع زض   

 . اي٠ ٦١٤ٕ ؽط٣ه ٤٢ٞٝؿ اؾز

ض١ٖي ّطزٟ اي٠ ؽط٣ه فال٥٣ ثط ا١شَبٗ ٤ٝاز سكْي٘ ز٧ا٢اس٥     

دالؾشيِ ؾبيط ٤ٝاز اىع٣ز١ي قيٞيبيي ضا ١يع ثا٦ زاذا٘ ماصا          

ؽاط٣ه  .  ٣اضز ٝي ٢ّس ٣ اططار ؾ٤ء ثيكشطي ثط ؾالٝز زاضز  

دالؾشيْي ػبيٖب٥ ٣يػ٥ اي زض ظ١سٕي ٝب زاض١س ٣ حصه آ٨١اب  

 . ميط٠ْٞٝ اؾز

 چبض٥ چيؿز؟ 

ثبس٤ػ٦ ث٦ ٝكْالر اقبض٥ قس٥ زضذه٤ل ؽاط٣ه ياْاجابض         

ٝهطه دالؾشيْي ثبيس اظ ؽط٣ىي اؾشيبز٥ ق٤ز ٦ّ ّاٞاشاطيا٠     

آؾيت ضا ث٦ ؾالٝشي ٣ ٝحيظ ظيؿز ثع١س دؽ ثبيس ث٦ ؾاٞاز     

 . اؾشيبز٥ اظ ؽط٣ه يْجبض ٝهطه ٕيب٧ي ضىز

اظ آ١ؼبيي ٦ّ اي٠ ؽط٣ه ٍبثٚيز سؼعي٦ ؾطيـ زض ذابُ ضا        

زاضز؛ اططار ؾ٤ء ظيؿز ٝحيغي ١يع ١ساضز ٣ چا٤ٟ زض ايا٠         

ؽط٣ه ٢ّكي ثي٠ ٝبز٥ مصايي ٣ ؽطه ٣ػ٤ز ١ساضز؛ ث٢بثطايا٠  

ٝي س٤اٟ ثطاي ا٤١اؿ مصا٧ب ٣ ٝبيقبر ٕطٛ ٣ حشي ض٣ما٢اي اظ       

 . آٟ اؾشيبز٥ ّطز

زض ؽط٣ه يِ ثبض ٝهطه ٕيب٧ي ث٦ زٙايا٘ ٝاب٧اياز ٝا٤از           

١كبؾشا٦، ٝا٤از ؾاٞاي          -ث٦ ع٤ض فٞس٥-سكْي٘ ز٢٧س٥ ٕيب٧ي 

قيٞيبيي ٣اضز مصا ١ٞي ق٤ز ٣ ؾالٝز اىطاز ضا س٨اسياس ١اٞاي       

 6ض٠ٞ اي٦ْ٢ ؽط٣ه زض ذبُ ٣ عي ٝسر حاساّاظاط      .  ٢ّس

٤ٝاز سكْي٘ ز٢٧س٥ ؽاط٣ه    .  ٝب٥ ث٦ چطذ٦ عجيقز ثطٝي ٕطزز

يْجبض ٝهطه ٕيب٧ي، اظ ٤ٝاز عجيقي ٕيب٧ي ١ؾاياط ١كابؾاشا٦        

 !ی آضیل؟تُطت گمطذٌ يا پاضىٍ ظزيف يکجبر مصزف گيبَی، ظزفی اس جىس طجيعت

ي ي ٍها٦ ثي َٝس٦ٝ ٝي ذ٤اٛ ثٖٜ ٦ّ ث٨كز ٕٞكس٥

 .ٝب، عجيقز ظيجبي ض٣ؾشبي زظٙيؿز

 !ي آقي٘؟٣ اٝب دبق٦٢

ثطيٜ ؾط ان٘ ٝغٚت، امٚت ق٨ط١٣ساٟ ٣ ثاب ا١اسُ         

اي، سٞبٝي ق٨ط١٣ساٟ، ثب ظيجابياي ٣ زٙا٢ا٤اظي         ٝجبٙن٦

ض٣ؾشبي زظٙي آق٢بيي زاضٟ، يب حساٍ٘ ا٦ٕ ي٦ ثبض ٧اٜ  

 .قس٥ ثبق٦ ٣اؾ٦ ٕكز ٣ ٕصاض ؾطي ث٦ زظٙي ظزٟ

س٤ ١ي٤ٝسي؟ دؽ ي٦ ض٣ظ سقغي٘ ٦ّ ّبض ١ساقشي حشٞاب  

ثيب، سب ث٦ چكٜ ذ٤زر ث٨كز ٕٞكس٥ ض٣ ثاجايا٢اي ٣         

 ...ثب٣ضر ثك٦، ثٖصضيٜ 

اي٦ْ٢ ٝيبي٠ زظٙي سب اي٢ؼبـ اقْبٙي ١ساض٥، ٍاسٝاشا٤ٟ    

ض٣ي سرٜ چكبي ٝطزٛ ٤ٞ٨ٟٝ ٤١اظ٤ٟٝ ٣ اٝب يا٦ ثاي     

 !!ؾٚيَٖي اظس٤ٟ زيسيٜ

ثقضي ٧بس٤ٟ ثقس ٕكز ٣ ٕصاض ٣ ث٦ ؾط ثطزٟ ي٦ ض٣ظ 

ذ٤ـ، ٣ٍشي ثط ٝي ٕطزيس آقنبالس٤ٟ ض٣ ٣اؾ٦ ٝب ثا٦  

 .ضؾٜ يبزث٤ز ػب ٝي ظاضي٠

ي ا٣ٟ ٕٚي ض٣ ق٢يسي٠ ٦ّ ظياط دابي ا٣ٟ        حشٞب ٍه٦

ض٧ٖصضي ض٣ ٧ٜ ٦ّ ٨ٙف ٝي ٦٢ّ، ذا٤ـ ثا٤ ٝاي        

 !٣ اي٢ٜ حْبيز ٝبؾز! ٦٢ّ؟

ٝب ث٦ اي٠ ٧سي٦ س١٤ٜ زٗ ذ٤قاياٜ، اٝاب يا٦ ّاٜ ثاي               

! ىط٢٧ٖي ٣ ثي ؾٚيَٖي٦ ٦ّ آزٛ ٧سي٦ ق٤ ّبز٣ ١ْا٢ا٦  

 ٦١؟ 

اٙجش٦ اظ ا٣ٟ اضظ١٣ابـ   –حساٍ٘ ثب ي٦ ١بي٤ٟٚ دالؾشيْي 

 .٧سي٦ س٤١٤ ّبز٣ ٢ّي٠ ٣ ثقس ث٤ٞ٨ٟ ثسي٠ –

 ضاؾشي دبق٦٢ آقي٘ چي قس؟

 ...ذ٤ة ا٦ٕ سب ث٦ حبٗ ١ٖطىشي٠ ثي ذيبٗ 

  ض٣ؾشبي زظٙي –ػ٨ب١ٖيط ٝح٤ٞزي 

١كبؾش٦ ثا٦ عا٤ض       .  شضر، ؾيت ظٝي٢ي ٣ ٢ٕسٛ ؾبذش٦ ٝي ق٤ز

عجيقي يِ دٚيٞط ٕياب٧اي ضاقاياو اؾاز ّا٦ ذابناياز                   

زاضز، دؽ ثبيس ث٦ دٚيٞط ٤ٍي سجسيا٘  (  آة ز٣ؾز) ٧يسض٣ىيٚي 

ق٤ز، اىع٣زٟ اؾيس٧بي چطة ٕيب٧ي ٝب٢١س اؾشبضيِ اؾياس ٣    

ا٣ٙئيِ اؾيس ثبفض ٝي ق٤ز سنييطاسي زض سطّايات ا٣ٙايا٦ ثا٦          

٣ػ٤ز آيس ٣ ثب سكْي٘ ٕط٥٣ اؾشطي ثب ظ١ؼيط٥ ع٤ي٘ ّاطثا٢اي    

 . ذبنيز آة ٕطيعي ايؼبز ق٤ز

 : ٝعايب

ثب س٤ػ٦ ث٦ اي٦ْ٢ اي٠ ؽط٣ه اظ ٤ٝاز عجيقاي ٕاياب٧اي ١اؾاياط            

١كبؾش٦ شضر، ؾيت ظٝي٢ي ٣ ٢ٕسٛ ؾبذش٦ قس٥ ٣ زض سا٤ٙاياس        

آ٨١ب اظ ٤ٝٛ فؿ٘، ض٣م٠ ٧بي ٕيب٧ي ٣ ٤ٕٚس٠ ث٦ ٢ٝؾ٤ض ايؼبز 

اؾشيبز٥ قس٥، ٝعايب (  آة ٕطيعي) ذبنيز دٚيٞطي ٣ ضس آة 

 : ٣ اظ ػ٦ٚٞ ى٤ايس اي٠ ٝحه٤الر ث٦ قطح ظيط اؾز

ث٦ زٙي٘ فسٛ اؾشيبز٥ اظ ٤ٝاز قيٞيبيي زض ٢٧ٖبٛ اؾشايابز٥ اظ       -

٤ٝاز زاك ٣ چطة ٧يچ ٦١٤ٕ ٤ٝاز ٝضطي اظ آٟ ٣اضز مصا ١ٞاي  

ق٤ز؛ ث٦ فجبضسي اي٠ ٤١ؿ اظ ؽط٣ه يِ ثبض ٝهطه فابضي اظ    

٧ط٦١٤ٕ اططار ٝضط ٣ فْؽ اٙقٞ٘ ٧بي قيٞيبيي زض سٞبؼ ثب 

 . ٝبيقبر ٣ مصا٧بي زاك اؾز

ظٝبٟ ثاطٕكاز ايا٠        .  ز٣ض٥ سؼعي٦ دصيطي آ٨١ب ٤ّسب٥ اؾز  -

ٝب٥ ثس٣ٟ ٧يچ آؾيت ظيؿز ٝحيغاي   6سب  5ؽط٣ه ث٦ عجيقز 

 . ٝي ثبقس

يقا٢اي زض زٝابي        .  اي٠ ؽط٣ه زض ثطاثط حطاضر َٝب٣ٛ اؾز -

 . ثبالسط ١يع ٝي س٤اٟ اظ آٟ اؾشيبز٥ ّطز

 . ٣اثؿشٖي ث٦ ٤ٝاز ١يشي ١ساض١س -

 ٝقبيت 

اظ في٤ة اي٠ ؽط٣ه ٝي س٤اٟ ث٦ اي٠ ١ْشا٦ اقابض٥ ّاطز ّا٦           

٠ْٞٝ اؾز زض ن٤ضر ضيرش٠ ٝبيقبر زض اي٠ ؽط٣ه ّاٞاي   

ث٤ي ١كبؾش٦ حؽ ق٤ز ٦ّ ث٦ زٙي٘ اؾشكٞبٛ ٧ٞعٝبٟ احؿابؼ    

ٝي ق٤ز ٝع٥ ٝبيقبر سنييط ّطز٥ اؾز، اٙجش٦ ايا٠ ثا٤ ا١اسُ          

 . اؾز ٣ ٠ْٞٝ اؾز س٨٢ب ثطذي اظ اىطاز ٝش٤ػ٦ آٟ ق١٤س

 س٤ٙ٤٢ْغي س٤ٙيس ؽط٣ه يْجبض ٝهطه ١كبؾش٦ اي 

٢ّشطٗ ّييي ٤ٝاز ا٣ٙي٦، س٤ظي٠ ٤ٝاز ا٣ٙايا٦ ٝا٤ضز اؾاشايابز٥،           

اضبى٦ ّطزٟ اىع٣ز١ي ٧ب، اذشالط ٣ ا١ؼبٛ ٣ا٢ّف ٧ابي الظٛ      

اؾشحهبٗ ذ٤ال، ٢ّشطٗ ٤ٝاز ذط٣ػي اظ ٝيْؿاط ٣ سا٨ايا٦         

ٕطا٤١ٗ، ا١شَبٗ ٕطا٤١ٗ ث٦ اّؿشط٣زض، س٨ي٦ قيز ثاب فاطو ٣       

ضربٝز ٧بي ٝرشٚو، فٞٚيبر سط٤ٝ ٣ ٣ّايا٤ٛ ىاطٝايا٢أ،         

ثطيسٟ ٙج٦ ٧بي اضبىي، ثؿش٦ ث٢سي ؽط٣ه، آؾيبة ّطزٟ ٙاجا٦   

 . ٧بي ضبيقبسي ٣ ثبظٕطزا١سٟ ث٦ ا٣ٗ ذظ

 چ٦١٤ٖ ٝي س٤اٟ ٝغٞئ٠ قس ٦ّ اي٠ ؽط٣ه ؾبٜٙ اؾز؟ 

 . ثبيس زٍز ق٤ز ؽط٣ه ؾغح ي٤٢ْاذشي زاقش٦ ثبقس -5

٢٧ٖبٝي ٦ّ َٝبث٘ ٤١ض ٕطىش٦ ٝي ق٤ز ض٦ٕ ض٦ٕ ١اجابقاس ٣       -2

سيطٕي ٣ ٦ْٙ ؾيب٥ زض آ٨١ب ٝكب٧س٥ ١ك٤ز زض اي٠ نا٤ضر ٝاي     

 .س٤اٟ اظ ؾالٝز ؽطه ٝغٞئ٠ قس

 فبطمٍ اردالن                                
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 ضُ؛وايچاياومزٌرگُضُيمخاڵمرَمهکُ
سًيرَدَ قاچم ي جێگُوًيک ي؛ لٍ واي م

 چىًيرَ
ضاخیبُمسُجێگُ لُرزَر رێحاوُ؛ يواي
 رزَمُ
دڵرێبًارملُفڕم؛خُرئُيبُربٍئُمبُلُ
 سڕمئُ

 یمىُرزاییجێگُ؛بُگژيگیاخًاردنمىُ
بُ ئُجار داخجارێک ي ضاخ خًێىم؛

 خطێىموُئُ
 اڵمدژمىمزٌرَ؛بُمجٍرَژیمبُبٍخٍمئُ

ئُ کًضتىم ئیمان؛ ي دیه بێ وُکُرايچی
 فرمان

ئُ بٍم ئُگُکًوايکًن سُڕن؛ رممگرن
 بڕنئُ

دیلینبُمکُس؛ئُبٍِێچکُزیاوموییُ
 سفُقُ

سريضت؛برامپێنلُکُضمُبێبُ
  کًضتنبُدَئُ

7 

  !پیرَ  دارَ
  مواووی زييد دارَ بوًي، زَ بًي، وُ ُِ

،  ردَ بێ گُ  م خاکُ ر ئُ سُ  ک لُ یُ پیرَ

ِێوموای   پیرَ  دارَ.  ر سُ  بردَ ژیاوی ئُ

  بوُ  پاکی ي جًاوی دارستاوێک بًي کوُ

موًي  يیستی، ُِ خٍشُ  ستێکی پڕ لُ ُِ

ری  ژێر سێبوُ  رێکی لُ بُ ي گیاولُ  باڵىدَ

  ر يا بوُ ژیان ِوُ.  يَ خٍی کٍ کردبًَ

واکواي،   تا لُ.  يام بًي ردَ یی بُ ئاسًيدَ

  پیورَ  دارَ  يت، رييی لُ ردييوی چُ گُ

رٌژێوک .  رگێڕا ي ژیاوی لێ تاڵ کورد يَ

وویوی  قوڕ، بوێودَ قڕَ  بُ  شُ رَ  قااڵيَ

ی  یواموُ ي پوُ دارستاوی شێًاود ي ئوُ

يیستی تاياوێوکوی  د خٍشُ یاود کُ راگُ

بوێوت سو ا  ئوُ  پیرَ  ي دارَ  زٌر گراوُ

ش ي تواڵ  رَ  پیرَ  ژیاوی دارَ.  بدرێت

اڵی سیو  بوًين ي  ي گُ  شاخُ.  بًي

  رٌژێک، ِايڕێویواووی لوُ.  ریه ڵًَ ُِ

يا :  يتوی  پیرَ  دارَ.  يَ يری کٍ بًيوُ دَ

ديا ژیاووموان تواڵ ي  ي بُ مُ لُ  دیارَ

رايکوێ  رز ي دڵوُ ڵی ترس ي لوُ تێکُ

 .بێت ئُ

ر ژیوان  گُ:  جارێک يتیان  ِايڕێیان بُ

ش شیریوه  بٍ تٍ تاڵ بێت، ژیاوی ئێمُ

 . وابێت

ي   ڵٍ ي سوموٍرَ ريێشک ي مار ي ُِ کُ

راوی  بُ  ر ي گیان لُ يَ لُ مًي پُ کًتر ي ُِ

  می دارَ ِاي خُ  ، بًيوُ کُ وێً دارستاوُ

يد ژیوان  ڵ ئُ گُ  یماویان دا، لُ ي پُ  پیرَ

ر  راوبوُ بُ  يیستی بپارێ ن ي لُ ي خٍشُ

بواری دا، چوٍک دا  سات ي والُ کارَ

 .ن دَ وُ

ي ِايڕێکاوی   پیرَ  يید دارَ دا زَ م کاتُ لُ

: رز ِاياری کرد ویی بُ دَ  کاود ي بُ راچڵُ

مًيتاوم، ترس ي واٍِمێدی  مه دایکی ُِ

ير ي  تا مه زیىدييم ي، ِوُ.   سُ ئیتر بُ

ي   يامُ ردَ ر بُ باران ِايکارم به، ژیان ُِ

 .         يَ ومُ ژیُ ش دَ مردييی ئێًَ

ژدیّای  اڵم ئُ يام بًي، بُ ردَ ر بُ ژیان ُِ

  رگی، بوُ ی مُ جارێک بڵیسُ  ئاگر جار وُ

ي   پیورَ برد بٍ دارستان ي دارَ دیاری دَ

خێکی  ی دٌزَ ئابڵٍقُ  خستُ ِايڕێیاوی دَ

 .یی زَ بێ بُ

داستاووی   ، گًێیان لُ ی ديای ئێمُ ياوُ ئُ

  پویورَ  دارَ:  یوان يت بًي، ئُ  پیرَ دارَ

ر  سوُ  يی لوُ اڵم، زَ رچی سًيتا، بُ گُ

ي  شًێىوی ئوُ  یماوی خٍید چرٌی لُ پُ

خشوپوی   ي خشپُ   جیک ريياودبًي، جیکُ

یدا  ريێشک، پُ ی کُ چکُ ي بُ  قًيتُ ڕوُ زَ

، يام بوًي ردَ ژیوان بوُ  ياتوُ.  ببوًي

 ... چًيبًي يیستی تیا وُ خٍشُ

 دیمُضاراممحُ

 جۆالنه

 ي کُ

                                                سیاواي -  فروجُ لی ئُ عُ
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اوجمه سجش چيب: صبحت امتيبس ي مديز مسئًل  
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کێايلُیجٍگُردَزکُيَخاترٌعُداریبُضارَجُ  -

وێُییپُشبیُسيَیدَ“یبستغُدَ”قامًيضُ
  (عدياڵخًينخامسُ( .ماچًي

چٌذ سبلی اس گذاضتي سطل آضغبلْب در حَالی دسلی   -

حبل ثزای خبلی وزدى آى     گذرد، آیب تب ثٍِ دروی هی

اًذ؟ جش در هَارد هحذٍد، آى ّمن تمَسم        الذام وزدُ

گزدش رفتي اّبلی ضْزداری ٍ     سهیٌذاراى اطزاف یب ثِ

 (یه ضْزًٍذ      ( .ٍ آة اطزاف  درُ  ریختي آى ثِ

ی جٌت  اس ضْزداری هحتزم خَاستبر آسفبلت وَچِ -

تبوسی راًمی را داریمن،         اتحبدیِ  آتص ًطبًی هٌتْی ثِ

سبسی جْت آسفبلت ایمي      چَى هذت سیبدی اس آهبدُ

گذرد، ٍلی تبوٌَى اس آسفبلت خجزی ًیسمت  هی  وَچِ

ثب دضَاری صمَرت      در ایي وَچِ  ٍ عجَر ٍسبیل ًملیِ

 ( عجبس اس اّبلی هحلِ(.                                  گیزدهی

ِ   ثزای دٍر سدى اس سِ ِ          راُ هَسه ثم راُ       طمزف سم

ثْشیستی ثبیذ تب پبدگبى ثزٍین چمَى آًم مب دٍر سدى          

دّمذ؟  هوٌَع است ٍلی آیب وسی ایي وبر را اً بم همی 

.                تمممب مب دارم فمىمزی ثمىمٌمٌمذ                   اس هسئَلیي هزثَطِ

 (یه ضْزًٍذ)

اس ثعضی ضْزًٍذاى خَاّطوٌذین اتَهجیمل را داخمل        

رٍ پبرن ًىٌٌذ تب ثبعث ای بد هشاحومت   ٍ پیبدُ  وَچِ

ٍ هبًع عجَر اتَهجیلْبی اهذادی، اٍرصاًسی ٍ آتطٌطبًمی  

  (اثزاّیوی.                                )ًطًَذ

 ريز جُاوی پروذگان مُاجر
صبدق   –گزٍُ هحی  طجیعی، حویذ اهیٌی  –سجشپزس 

ًطستي در چطوبى یه پزًذُ هْبجز ٍ : صبدلی سادگبى

سیستي ثِ جبی اٍ ضعبر اهسبل رٍس جْبًی پزًذگبى  

.                     هْبجز است  

ضبیذ ثتَاى گفت تٌْب تزیي درًبی سیجزی هْبجز وِ  

اهسبل ثِ تبالة فزیذٍى وٌبر پس اس طی یه هسیز 

ویلَهتزی هْبجزت وزد، ًوبد استمبهت در   0555

.پزًذگبى هْبجزی است وِ ّز سبل ثِ ایزاى هی آیٌذ  

اٍراسمیمب ،       -، تَافمٌبهِ پزًذگبى آفمزیمممب      6552اس سبل 

ّزسبل الذام ثِ ثزگشاری رٍس جْبًی پزًذگبى هْبجز هی 

وٌذ تب اس ایي طزیك تَجِ جْبًی را ثِ حفبظمت اس ایمي       

 .پمممممزًمممممذگمممممبى همممممعمممممطمممممَف ومممممٌمممممذ            

اردیمجمْمطمت ثمِ عمٌمَاى رٍس                 60-62اهسبل رٍسّبی 

تمغمیمیمزات در       » پزًذگبى هْبجز اًتخبة ضذُ ٍ ضعبرآى 

 .است« وبرثزی ارا ی اس ساٍیِ چطوبى یه پزًذُ

ثمزای ایمي رٍس          6505تمب     6552ضعبر ّبیی وِ اس سبل 

پزًذگبى هْبجز ّن اوٌمَى »  اًتخبة ضذُ ثَد عجبرت اس 

پمزًمذگمبى همْمبجمز ٍ           »  ،   « ثِ ووممه هممب ًیبسهٌذًذ   

پیبم آٍراى   -پزًذگبى هْبجز»  ،«  تغییزات آة ٍ َّایی 

پمزًمذگمبى    » ٍ   « همَاًمع همْمبجمزت       » ،«  تٌَع سیستمی    

هْبجزدرهعزض خطزاًمزاض راً بت دّین، ّزیمه اس    

 .ثَدًذ« گًَِ ّبهَرد تَجِ ّستٌذ

یىی اس اّذاف ثزگشاری رٍس پزًذگبى هْبجز تمزیمیمت      

هزدم ثِ هطبروت فعبل در حفبظت اس پزًذگبى همْمبجمز      

ٍ اس دیگز اّذاف هْن آى هسئَالى وطمَر ّمب ،         .  است

سبسهبى ّبی هزدم ًْبد، ثبضگبّْب، داًطگبّْب ٍ همذارس    

ّستٌذ وِ در سزاسز دًیب فعبلیت ّب ٍ ثمزًمبهمِ ّمبیمی را          

طزاحی ٍ اجزا هی وٌٌذ ٍ  مومي افمشایمص آگمبّمی               

عوَهی، ثِ حفبظت اس ایي پزًذگبى ٍ سیسمتمگمبُ آًمبى         

 .ووه هی وٌٌذ

فعبلیتْبی رٍس جْبًی پزًذگبى هْبجز درسمزتمبسمز دًمیمب        

ثسیبر هتٌَع ٍ گستزدُ است، در وطَر هب ًیش هی تَاًذ ثِ 

قس٥، ٧سى٢ٞس ٣ اثاشاْابضي ا١اؼابٛ          صَرت ثزًبهِ ریشی 

١ٖطي زض٢ٝبعٌ  اػطاي ىقبٙيش٨بي دط١س٥ع٤ض ٝظبٗ   ث٦ٕيطز، 

٢ٝبؾت، ثطٕعاضي ٝؿبثَبر ١َبقي، َٝب٦ٙ ٤١يؿي ٣اؾشيبز٥ 

اظ ضؾب٦١ ٧بي ٕط٧٣ي ػ٨ز اعالؿ ضؾاب١اي ٣ آٝا٤ظـ        

 .ف٤ٞٛ ٝطزٛ ٝي س٤ا١س زض اي٠ زؾش٦ ٍطاض ٕيط١س

 89185152488:  ضمارٌ تماس 

:                           ٝاا٤ضاا٤ؿ قااٞاابض٥ آياا٢ااس٥ ٣يااػ٥ ١اابٝاا٦ چاايااب           

ٙاصا اظ    .  ثابقاس  ٝاي ” سالگرد اوجمه سثس چیا” 

فال٢ٍٞساٟ ذ٤ا٧ك٢ٞسيٜ ٦ّ َٝبالر ٣ ١اؾاطار       

 .ذ٤ز ضا زض اي٠ ظٝي٦٢ ث٦ زىشط ١كطي٦ اضؾبٗ ١ٞبي٢س

 

 گڕه

 کًژرێهئهيهئاسماوهیبهالوهيمهئه

 يريههڵهيپهستێرهرئهگه

 تايیشيهه“با”

 نکهدیوهرانبهتاياوکه

 ڕکالێیانشگًێیخۆیکه“ئاسۆ”

 نبیریانکهشاخيئايیشله

 هتد...هتدد

 بێبیاوبیىێيرئهختێههدرهتاقه

 رسهوايیانله

 !کاویخۆیبىًيسێگهڕه

 سشێرکۆبێکه


