
پیگیرر کارررماشانمصرریىالررت اریرررّنا اااابًَهررما ررم ا ررٍا ررم ا ا

 بی بواتحصیل

  

الصم  دٌىدذ  چدً مدذاسبی تدشاگ ریگیدشگ بداسن ماؽدیه فدتش بی دُم ش چگُوً سا اوجام می پیگی کارماشانمصیىالت اریرّنا 

 اعت  آیا عاماوً خافی تشاگ ریگیشگ باسن ماؽیه فتش بی ُم ش َجُد داسد 

ماؽیه داسد بً ٌمً مؾخقان آن دس ایه باسن دسج ؽذي اعدت  ٌدش بغدی بدً ایده  ؽُد یک باسن ٌش خُدسَیی بً تُلیذ می

اسائدً بداسن ماؽدیه تاتدت بىدذ  سا تدا  تُاودذ مالییدت خدُد ماؽیه سا دس اخ یاس داؽ ً تاؽذ، فاحة آن ماؽیه اعت َ می باسن

سا خشیددذاسگ بىددذ د تایددذ دس مشح ددً اَی تددشاگ ریگیددشگ بدداسن ماؽددیه فددتش  تىدداتشایه ٌددش بغددی بددً خددُدسَگ فددتش بی ددُم ش

 .خُد اقذام بىذ بی ُم ش

 باسن ماؽیه فتش بی دُم ش َجدُد داسد بدً اددشاد صیدادگ تدا آن دستیدش ٌغد ىذ َ حای دس ایه میان مؾیالتی دس مُسد ریگیشگ

ساعدد اگ تغددٍیگ ریگیددشگ بدداسن ماؽددیه فددتش  تددشدد  تىدداتشایه دس ٌددا سَصاوددً مى ؾددش می ٌدداگ مخ  تددی اص مؾددیالن آن تضاسػ

 ٌداگ ریگیدشگ بداسن ایدشان تصقدیگ دس مدُسد آن ، مدذاسم الصم تدشاگ ریگیدشگ َ سَػ بی ُم ش ققدذ داسیدد دس ایده مهالدً اص

 .ماؽیه فتش بی ُم ش اؽاسي بىید

  

بىدذ  اَ هدی  خُدسٌَا تغییش می  باسن عشداس عیذ بمای ٌادیاوتش، سئیظ ر یظ ساٌىمایی َ ساوىذتی واجا ، هثق تت ً :اهالعیً

ٌدا سَودذ فدذَس بداسن  خدُدسَ مجٍدض تدً چیدر َاسداتدی ٌغد ىذ بدً ایده چیر ٌداگ تضاسؽی اعالم بشد دس حای حامش باسن

سا جایگضیه چیر ٌا بىید بدً ایده  تعذگ سید تاسبذٌاگ عًسیضگ جذیذگ ققذ دا بىذ  تً ٌمیه دلیگ هی تشوامً بىذ می ماؽیه سا

 تدُان تدً تمدام اهالعدان خدُدسَ ماوىدذ ؽُوذ  تا اعدیه ایده تاسبدذٌاگ می می ادضاسٌاگ ر یظ ساٌُس اعیه تاسبذٌا تُعو دعت

 .ان، ؽماسي ؽاعی، مُتُس َ غیشي دع شعی داؽت آگ َگ

  

 نًظّاابزارماشاخّداِالت اریرّنا اچیست؟

دٌىذي مالییدت خدُدسَ اعدت   دٌىذ بدً ایده بداسن وؾدان ؽما یک باسن ماؽیه می بىیذ تً صماوی بً خُدسَیی سا خشیذاسگ می

دس مُاقد  مدشَسگ اص آن اعد تادي بىیدذ   تدا بىیذ تایذ باسن ماؽدیه سا تدً ٌمدشاي داؽد ً تاؽدیذ َقت بً اص ماؽیه اع تادي می ٌش

تدشدد بدً دس تخدؼ  د مؾخقان خُدسَ َ مؾخقدان مالدک خدُدسَ دسج می دس مُس معمُال دس ٌش باسن ماؽیه اهالعاتی

ظشدیدت، ؽدماسي مُتدُس،  خدُدسَ اهالعداتی ماوىدذ ؽدماسي ردالم، ودُو خدُدسَ َ مدذی آن دس بىداس سود ، عیغد د، مؾخقدان

 .ؽُد دسَ َ غیشي قیذ میؽماسي ؽاعی، اتاق، تیر خُ

  

 .ب یک بىیذ سَػ ریگیشگ باسن ماؽیه تشاگ اهالو اص

  

https://irantahsil.org/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%be%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86/


 

 باسن ماؽیه فتش بی ُم ش

  

دس ساتطددً تددا فدداحة دع ددی خددُدسَ ماوىددذ وددام مالددک، ؽددماسي م ی ؽددماسي  دس تخددؼ مؾخقددان مالددک خددُدسَ ویددض اهالعدداتی

 VIN (Vehicle Identification اسن ماؽدیه تدشاگ خدُد یدک ؽدماسيؽُد  ٌدش بد َ بذ رغ ی وُؽ ً می  وام رذس ؽىاعىامً،

Number) دٌدذ بدً  ؽُد  سمضتؾایی ایه بذ وؾدان می ؽىاعایی خُدسَ ؽىاخ ً می مىصقش تً دشدگ داسد بً تً عىُان ؽماسي

العان مٍدد چىیه اه تاؽذ  ٌد می تُعو چً ؽشب ی عاخ ً ؽذي اعت، مىطهً عاخت آن بجا اعت َ مذی خُدسَ چً ایه خُدسَ

 .سَگ باسن ماؽیه وُؽ ً ؽذي اعت تُان تً بمک ایه بذ دسیادت بشد بً دیگشگ می

  

 بَهیتاپیگی کارماشانمصیىالت اریرّنا اچیست؟

داؽ ه باسن ماؽیه فتش بی ُم ش چیغدت َ چدشا تایدذ بداسن ماؽدیه فدتش بی دُم ش  اگ اص خُد عُای بىىذ بً اٌمیت ؽایذ عذي

بىدذ تدا دس ٌدش مُقد  مدشَسگ  می قدُؿ تایدذ تیدان بدشد بدً داؽد ه بداسن ماؽدیه تدً ؽدما بمدکریگیشگ بىدید  دس ایده خ سا

تُاویدذ تىٍدا تدا وؾدان دادن بداسن  خالدی خُدسَ یدا اتتداق دیگدشگ ؽدذیذ می مالییت خُدسَ سا تً ساح ی تاتت بىیذ َ اتش دچاس

تُاویدذ تدا وؾدان دادن  ؽدذي تاؽدذ می یىد  مى هدگخُد مالییت خُد سا تاتت بىیذ  مثال دس فُستی بً ماؽیه ؽدما تدً راسب ماؽیه

خدُدسَ سا اص راسبیىد  خداسج بىیدذ  تىداتشایه تغدیاس الصم اعدت بدً ؽدما تدً  باسن ماؽیه خُد َ رشداخت جشیمً تدشخیـ آن

 .خشیذ خُدسَ فتش بی ُم ش یا باسبشدي باسن ماؽیه آن سا دسیادت بىیذ ٌىگام

  

 يٍابست؟يحٌّاپیگی کارماشانمصیىالت اریرّنا اچگّ

ماؽیه فتش بی ُم ش ری تشیذ وُتت تً وصُي ریگیشگ بداسن ماؽدیه فدتش بی دُم ش  حای تعذ اص آن بً تً اٌمیت ریگیشگ باسن

حامدش چىدذ سَػ تدشاگ ریگیدشگ بداسن  تا ؽما تً بمک ایه سَػ ت ُاویذ باسن ماؽدیه خدُد سا ریگیدشگ بىیدذ  دس حدای اعت

 :بىید ٌا اؽاسي می آن ًماؽیه فتش بی ُم ش َجُد داسد بً دس صیش ت

  



 .ب یک بىیذ سَ اص هشیق ریامکریگیشگ باسن خُد تشاگ اهالو اص

  

 USSD پیگی کارماشاخّداِابزاط یقارد

ٌدا ریگیدشگ بداسن ماؽدیه فدتش  خدذمان مخ  تدی تشخدُسداس ؽدُیذ بدً ییدی اص آن تُاویدذ اص می USSD ؽما تً بمدک بدذٌاگ

 .سا ریگیشگ بىیذ تُاویذ َمعیت فذَس باسن ماؽیه خُد می* ۱۱۱اعت بً تً ساح ی تا تشد ه بذ # بی ُم ش

  

 

 Ussd ریگیشگ باسن ماؽیه فتش بی ُم ش تا بذ

  

فدُسن  ًمىدذ ؽدُیذ  تد تُاویدذ اص خدذمان واجدا تٍشي ٌدا می داسوذ بً ؽما تدا تدشد ه آن الث ً دس ایه بذ خذمان دیگشگ ویض َجُد

َ ر دیظ آتداٌی ظداٌش   ساٌدُس، بالو دشگ َ راعدگاي خدذمان  ،۱۱مىُگ ر یظ +  تیشیذ چٍاس سا می* ۱۱۱ب ی َق ی ؽما بذ #

الث دً اص  .تُاویذ اص آخشیه َمعیت باسن ماؽدیه فدتش بی دُم ش خدُد آتداٌی یاتیدذ ساٌُس می ؽُد بً تا صدن تضیىً خذمان می

تُاویذ اص هشیق بذٌاگ رغ ی ایه باس سا اوجدام دٌیدذ   می تشدد  تىاتشایه ؽما سعای میآوجا بً باسن ماؽیه تُعو اداسي رغت ا

ماؽدیه فدتش بی دُم ش  ٌا آخدشیه َمدعیت بداسن تیشگ بىیذ تا آن مشعُالتی اداسي رغت سا ؽماسي (#۱۳۹*) تشاگ ایه باس بذ

 .سا مؾخـ بىىذ

  

 پیگی کارماشاخّداِابزاط یقاتهمسا مابدباٌاپست

تُاویذ اص هشیق تشقشاس تمداط ت تىدی تدا اداسي رغدت اص َمدعیت فدذَس بداسن  می #۱۳۹ش تشد ه بذ دع ُسگ *ؽما عالَي ت

رغدت مىطهدً خدُد دس تمداط تاؽدیذ تدا  فتش بی ُم ش خُد آتاٌی یاتیذ  تشاگ ایه بداس تدا تخدؼ استثداه تدا مؾد شیان اداسي ماؽیه

 .دٌىذ ٌاگ الصم سا تً ؽما اسائً ٌا ساٌىمایی آن

https://irantahsil.org/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9/


  

 رماشاخّداِالت اریرّنا ابزاط یقابیًا يتاپیگی ک

ٌاگ عادي َ آعان ریگیدشگ بداسن ماؽدیه فدتش بی دُم ش تُتدگ َ ایى شودت اعدت  تدشاگ ایده بداس تدً عدایت اداسي  ییی اص سَػ

تُاویدذ َمدعیت بداسن ماؽدیه خدُد سا ریگیدشگ  تا دسج اهالعاتی میمشاجعً بشدي َ  https://kb.ict.gov.ir رغت تً وؾاوی

 .بىیذ

 اداسي رغت تا دس دعت داؽ ه ؽدماسي ردالم« سٌگیشگ مشعُالن عاصماوی»تخؼ  لزا ؽما تذَن ویاص تً مشاجعً حنُسگ دس

مددُسد ریگیددشگ بدداسن ماؽددیه فددتش  ماؽددیى ان آخددشیه َمددعیت بدداسن ماؽددیه خددُد سا دسیاتیددذ  حددای اتددش ٌشتُوددً عددُالی دس

 .ایشان تصقیگ تماط تگیشیذ تُاویذ تا باسؽىاعان بی ُم ش داؽ ً تاؽیذ می

  

 .ب یک بىیذ ریگیشگ باسن خُدسَ اص رغت تشاگ

  

 لدِاارماشانمصیىالت اریرّنا اچقداازنمواالز ادباد؟

تدشد  امدا دس فدُستی بدً مؾدیالتی دس ایده  سَص صمدان می 01تٍ دشیه حالدت  افُال فذَس باسن ماؽدیه فدتش بی دُم ش دس

بؾدذ  صیدشا دس تشخدی  هدُی می ص ح دی تدً مدذن چىدذ مدايسَ 01َجُد تیایدذ ، آوگداي مدذن صمدان فدذَس آن تیؾد ش اص  سَوذ تً

ٌدا  بىىدذ  تدً ٌمدیه دلیدگ َق دی رغد آی تدً آدسط مصدگ صودذتی آن دسج می مُاق  داسوذتان خدُدسَ آدسط رغد ی خدُد سا اؽد ثاي

 .خُسد تشتؾت می ؽُوذ  تً ٌمیه دلیگ باسن ماؽیه تً اداسي رغت بىذ م ُجً اؽ ثاٌی آدسط می می مشاجعً

  

 

 صمان فذَس باسن ماؽیه فتش بی ُم ش

  

https://kb.ict.gov.ir/fa/mizekhedmat/posteiran
https://irantahsil.org/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B3%D8%AA/


 تصُیگ باسن ماؽیه فتش بی ُم ش تً آدسط رغ ی آن تدالػ بىدذ  امدا دس ٌدش عدً تداس تاس تشاگ 3الث ً اداسي رغت َظیتً داسد 

ؽما ؽخقا تشاگ دسیادت آن اقذام بىیذ  اما اتدش  ماوذ تا ماي باسن ماؽیه دس اداسي رغت می 3ً مذن مُدق تً تصُیگ آن وؾُد ت

تایدذ تدً  اداسي رغت مشاجعً ویشدوذ ، آوگاي تشاگ ریگیدشگ بداسن ماؽدیه فدتش بی دُم ش خدُد داسوذتان خُدسَ دس ایه مذن تً

 .واجا مشاجعً بىىذ

 م ُجدً اؽد ثاي آن ؽدذیذ یدا ایده بدً مصدگ عدیُوت خدُد سا تغییدش دادیدذ ، آوگداي خدُد حای دس ایه ؽدما تعدذ اص دسج آدسط رغد ی

جٍدت َیدشایؼ مؾخقدان   http://www.rahvar120.ir تُاویدذ تدشاگ تغییدش آدسط رغد ی خدُد تدً عدایت ر دیظ ساٌدُس می

 .تُاوىذ ایه دس خقُؿ تً ؽما بمک بىىذ مشاجعً بىیذ بً باسؽىاعان ایشان تصقیگ می

  

 چگّيٍاجُتادایمفتارماشانمصیىابح بزاآداسارًیم؟

 ٌدا تدً ٌدش دلی دی دس خاودً وثاؽدىذ یدا ایده بدً مصدگ مالیان خُدسَ مشاجعً بشد َ آن دس ؽشایطی بً رغ آی تً آدسط مغیُوی

تُاوذ تدً  ٌاگ صیش می احشاص آدسط بىىذ بً سَػ ٌا تشاگ دسیادت باسن ماؽیه تایذ د سا تغییش دادي تاؽىذ، آوگاي آنعیُوت خُ

 ٌا بمک بىذ آن

 تُاوذ تا اسائً ییی اص قثُك آب، تشق یدا تداص وغدثت  جذیذگ ؽذي تاؽذ می اتش فاحة خُدسَ داساگ مىضی مغیُوی

 .احشاص آدسط قذیمی مصگ صوذتی خُد بىذ تً

 تیدشگ َ ٌُلدُتشام م مىدضی وامً )عدىذ تدا  دذ سي وؾیىذ تا اسائً عىذ اجاسي می اتش مالک خُدسَ دس خاوً دیگشگ اجاسي 

 .آدسط بىذ مغكُوی تً وام خُد، ٌمشاي ییی اص قثُك آب، تشق یا تاص تً تاسیخ سَص، احشاص

 اسائدً افدگ جدُاص  غدة َ ییدی اص  تُاودذ تدا مع ثش تاؽذ ، آوگاي می دس فُستی بً مالک خُدسَ داساگ جُاص بغة

 .یا تاص تً تاسیخ سَص احشاص آدسط بىذ قثُك آب، تشق

 اؽ غای تً تصقیگ دشصوذان مالک ماؽیه تا ر ش آدسط مصدگ عدكُوت َالدذیه  سَػ تعذگ احشاص آدسط اسائً تُاٌي

 .َرشَسػ مىطهً ویض تائیذ بىذ اعت بً ایه آدسط سا تایذ آمُصػ ٌا آن

 تُاودذ اص  باسمىذ ویشٌَداگ مغد ب تاؽدذ ، آوگداي تدشاگ احدشاص آدسط می ُدسَ باسمىذ دَلت یادس فُستی بً مالک خ

 .وامً مع ثش تً ٌمشاي آدسط دقیق مصگ عیُوت دسیادت بىذ خُد معشدی مصگ خذمت

  

 .ب یک بىیذ دشامُؽی بذ مشعُلً رغ ی تشاگ

  

https://www.rahvar120.ir/?siteid=1&pageid=125
https://irantahsil.org/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%be%d8%b3%d8%aa%db%8c/


 

 احشاص آدسط جٍت دسیادت باسن ماؽیه

  

 ودام ردذس  خُد عابه ؽذي تاؽذ، آوگاي تا اسائً عىذ )م كی، اعد یجاسگم تدً  اتش مالک خُدسَ دس مىضی َالذیه یا ٌمغش

 .جٍت احشاص آدسط اع تادي بىذ تُاوذ مادس یا ٌمغش خُد ٌمشاي ییی اص قثُك آب، تشق یا تاص تً تاسیخ سَص می یا

 تُاودذ اص  یتشاگ مالک خُدسَ جٍت احشاص آدسط باسعداص وثدُد، آوگداي م ٌاگ تاال دس فُستی بً ٌیچ یک اص سَػ

چىیه دس ایده  بىذ  ٌد فذَس ؽىاعىامً خُد ٌمشاي ییی اص قثُك آب، تشق یا تاص تً تاسیخ سَص اع تادي هشیق مصگ

 .فذَس ؽىاعىامً اع تادي بىىذ تُاوذ اص دد شچً تامیه اج ماعی خُد تً جاگ مصگ سَػ می

 بدً تعدذ اص َقدُو جىد  تدً ؽددٍش یدا سَعدد اٌاگ مدشصگ بؾدُس تاؽدذ  حدای اتدش مالدک خدُدسَ عدابه ییدی اص ؽدٍشٌا

احدشاص آدسط  تُاوذ تا بمک تأییذیً ؽُساگ سَع اگ مصگ صوذتی قث دی خدُد تاؽىذ ، آوگاي می دیگشگ وهگ میان بشدي

 .بىذ

 مىداصی اَقدادی َ سَعد ایی تاؽدذ  دس ایده فدُسن تدشاگ تاییدذ احدشاص  دس فُستی بدً مالدک خدُدسَ عدابه ییدی اص

عداصمان جٍداد   ا مصدگ خدُد َ وامدً سعدمی اص اداسان عؾدایش َ امدُس سَعد اییتأییذیً ؽدُساگ سَعد تُاوذ آدسط می

 .بؾاَسصگ تشاگ عؾایش دسیادت بىذ

 وامً َ تشیدذي سَصوامدً سعدمي )تایدذ حدذا ثش دَ  تایذ تش هثدق مىدذسجان اعداط ٌا ویض ٌا َ ؽش ت ٌا، باسخاوً عاصمان

 .اص آدسط بىىذتُاوىذ احش اص تاسیخ تثت دس سَصوامً عپشگ ؽذي تاؽذم می عای

آدسط مصگ عیُوت تً دالیگ دیگشگ اوجدام ؽدذي تاؽدذ َ مؾدی ی دس خقدُؿ احدشاص  ؽذي، تغییش تش تمامی مطالة تت ً عالَي 

 .بمک تگیشیذ ایشان تصقیگ تُاویذ اص باسؽىاعان تا تجشتً ایجاد ؽذي تاؽذ می آدسط

  

 خّداِاچیکماا میدار د؟اداالّاشا ماصدوارماش

 تُاویدذ مالییدت آن سا تاتدت َاقد  عدىذ َ ؽىاعدىامً خدُدسَ اعدت بدً تدً بمدک آن می داویذ بداسن خدُدسَ دس ٌمان تُوً بً می

اقذام بىیذ  الث ً الصم اعت تً مصل تد ؽدذن  بىیذ  حای اتش تً ٌش دلی ی باسن ماؽیه ؽما تد ؽذ تایذ جٍت دسیادت المثىی آن

خدُدسَ خدُد  اعالم بىیذ َ تعذ اص او ؾاس یک آتٍدی بثیشاالو ؾداس دس مدُسد تدد ؽدذن بداسن ُد آن سا تً ر یظباسن خُدسَ خ

 .دٌیذ تُاویذ دشآیىذ قاوُوی دسیادت باسن المثىی ماؽیه خُد سا اوجام می
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 .سَگ لیىک آتی ب یک بىیذ ریگیشگ مشعُلً رغ ی تا بذ م ی تشاگ اهالو اص

  

 

 تد ؽذن باسن ماؽیه

  

 رماشابلهثًیاخّداِالت اریرّنا اندباکاالز ا  بکالدِا

 خُد سا تد بشدي تاؽیذ تشاگ دسیادت باسن المثىی آن تایدذ مدذاسبی سا تدً ٌمدشاي دس فُستی بً ؽما تً ٌش دلیگ باسن ماؽیه

 :بىید ٌا اؽاسي می داؽ ً تاؽیذ بً دس صیش تً آن

 مایىدذي قداوُوی اَ تدشاگ دسیاددت باسن م ی َ ؽىاعىامً )دس فُستی بدً و افگ مذاسم ؽىاعایی مالک خُدسَ ماوىذ

تدً ٌمدشاي مدذسم ؽىاعدایی  وامدً ومایىدذي قداوُوی مالدک خدُدسَ سا المثىی مشاجعً بشدي تاؽذ تایدذ افدگ َبالت باسن

 (.مع ثش خُد اسائً دٌذ

 خُدسٌَاگ تُلیذ داخ ی تایذ افگ عىذ دشَػ باسخاوً عاصوذي سا تایذ اسائً دٌىذ. 

  اعالمیمذاسم احشاص عیُوت مالک دس آدسط 

 ًوامً ؽخـ تالث مع ثش اسائً تیم 

 تأییذیً معایىً دىی 

 اسائً افگ عىذ مالییت فادس ؽذي تُعو ر یظ ساٌُس واجا 

 ٌاگ بثیشاالو ؾاس دس مُسد تد ؽذن باسن ماؽیه خدُد مى ؾدش بىدذ َ  سَصوامً مالک خُدسَ تایذ یک وُتت آتٍی دس

تایذ ٌش تُوً دغاد مدالی اح مدالی  سَص 01شَو بىذ  اَ دس ایه سَص مى ظش تماوذ تا ت ُاوذ مشاحگ قاوُوی آن سا ؽ 01

 .سا تپزیشد

  دس فُستی بً مالک خدُدسَ َجدُي جدشائد معُقدً سا رشداخدت ویىدذ ، آوگداي تایدذ تدُاٌی متافصغداب اجشائیدان سا

 .اسائً دٌذ
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  تاودک م دی جٍدت فدذَس بداسن المثىدی بداسن  1011210080110مالک خُدسَ تایدذ مث غدی سا تدً ؽدماسي حغداب

 .خُدسَ َاسیض بىذ

 دس وٍایت ویض مالک خُدسَ تایذ ٌضیىً اسعای رغ ی باسن المثىی سا رشداخت بىذ. 

  

 .ب یک بىیذ اع عالم تُاٌی وامً اص هشیق ایى شوت تشاگ

  

سَومدایی ؽددذ  تدشاگ عدداخت ایدده  دس ؽددیشاص 0011اعددتىذ مداي  01بغدینن دس وخغد یه خددُدسَگ م دی تشقددی تدا وددام ا :اهالعیدً

م دش تدا  0دس  2 8ٌا یک خُدسَگ تشقی تا اتعاد  بشدوذ بً و یجً صحمان آن خُدسَ یک تید چٍاس وتشي تً مذن عً عای تالػ

تدشیه خدُدسَگ دَ  صانعىدُان اس ٌاگ هشاحدی َ عداخت سَص جٍدان سا تدً تاؽذ  ایه خدُدسَ ٌمدً اعد اوذاسد وتش می 2 ظشدیت

تُودً سَان  وتدش اددضایؼ خُاٌدذ یاددت  دس عداخت ایده خدُدسَ اص ٌیچ ۴تدً  وتشي جٍان دس اخ یاس داسد بً دس آیىذي ظشدیدت آن

بی دُم ش  881بىدذ بدً تدشاگ  می بی دَُان عداعت اودشنگ رخیدشي 02اع تادي وؾذي اعت َ تدا ٌدش تدا ؽداسن ؽدذن حدذَد  اگ بىىذي

 .مغادت بادی اعت

  

 

  ُم شمذاسم الصم تشاگ ریگیشگ باسن ماؽیه فتش بی

  

  

 خالفً مط ة

 ٌدا ٌمدُاسي تدً دوثدای ایده ٌغد ىذ بدً عدُاالن عمدذي خشیدذاسان خدُدسَ اعدت  آن ریگیشگ باسن ماؽیه فدتش بی دُم ش ییدی اص

ٌددا فددصثت بددشدید   تدداال دس مددُسد آن تشیه سَػ ریگیددشگ بدداسن ماؽددیه فددتش بی ددُم ش بددذام اعددت بددً دس تشیه َ ساحددت آعددان
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 چىدیه دس فدُستی بدً بداسن ٌداگ تداال سا او خداب بىىدذ  ٌد تُاوىدذ ییدی اص سَػ می عیت خُدداسوذتان خُدسَ تا تُجً تً مُق

بدً دس مدُسد چگدُوگی احدشاص آدسط ویدض  تُاویذ آن سا دسیادت بىیدذ ماؽیه ؽما تشتؾت خُسد تاؽذ تً بمک احشاص آدسط می

ذاسم الصم تشاگ فذَس باسن المثىدی دس تیان بشدید  دس آخش ویض دس مُسد م ٌاگ مخ  ف آن سا دس ایه مهالً فصثت َ سَػ

ریگیدشگ بداسن ماؽدیه فدتش  تد ؽدذن بداسن ماؽدیه فدصثت بدشدید  حدای اتدش ؽدما عدُای َ اتٍدام دیگدشگ دس مدُسد فُسن

 .تصقیگ فصثت بىیذ تُاویذ تا باسؽىاعان ایشان بی ُم ش داؽ ً تاؽیذ می

  

  

  

  

 


