
 ٗیٔی٘شط ٗیجبقس 6آیب ٗیساٛیس هُط قب١طٍ ُطزٙ  

 آیب ٗیساٛیس ٛبذٚ اِٛكز ٗیبٛی ؾطیؼشط اظ زیِط اِٛكش٢ب ضقس ٗیٌٜس

 آیب ٗیساٛیس ٛطٝغ ؾٞٗیٚ ًكٞض نبزض ًٜٜسٟ ٛلز ٗیجبقس

 ٗیكٞز ؾبّ ً٘شط 8آیب ٗیساٛیس ثب ثطزاقشٚ سر٘سا٢ٛب ػ٘ط ثی٘بض ثُٞض ٗشٞؾٍ 

 ؾبّ دیف اذشطاع قسٟ اؾز 48آیب ٗیساٛیس اؾٌٜط 

 ؾبّ دیف دعقٌبٙ آٗطیٌبیی ٗیِلشٜس ظٛبٛی ٠ً ثب١ٞـ ١ؿشٜس ثبضزاض ٛ٘ی قٞٛس 100آیب ٗیساٛیس 

 آیب ٗیساٛیس ؾشبضٟ زضیبیی كبهس ٗـع ٗیجبقس

 ًبضُط زض ٗؼبزٙ چیٚ خبٙ ذٞز ضا اظ زؾز ٗیس١ٜس 5000آیب ٗیساٛیس ؾبال٠ٛ 

 ٗطٝاضیس زضٝٙ ؾط٠ً شٝة ٗیِطزز آیب ٗیساٛیس

 .سٞٗبٙ اؾز 1000آیب ٗیساٛیس اضظـ ٗبزی س٘بٕ ػٜبنط ثسٙ اٛؿبٙ ً٘شط اظ 

 ٗیٔیٞٙ ؾبّ یي ثبٛی٠ ١ٖ سـییط ٛ٘ی ًٜس 400آیب ٗیساٛیس ؾبػز اس٘ی ؾبذش٠ اٛس ٠ً زض 

 آیب ٗیساٛیس ثبّ ظزٙ یي دطٝا٠ٛ ١ٖ ظٗیٚ ضا سٌبٙ ٗیس١س

 طّ ٗیٌٜیٖ یب ٗـعٗبٙ ٗب ضا؟آیب ٗیساٛیس ٗب ٗـعٗبٙ ضٝ ًٜش

 ٗیٔیٞٙ ٗٞخٞز ظٛسٟ ضٝی ظٗیٚ ٝخٞز زاضز ٠ً اٛؿبٙ یٌی اظ ا٢ٛب اؾز 200آیب ٗیساٛیس 

 ٗیٔیبضز اسٖ اؾز 100آیب ٗیساٛیس یي هُطٟ اة زاضای 

 ًكٞض سؿٔی٢بر ٛظبٗی نبزض ٗیٌٜس 20آیب ٗیساٛیس ایطاٙ ث٠ 

 اٛس ٗٞخٞزار زٛیب ضا حكطار سكٌیْ زازٟ ٪80آیب ٗیساٛیس 

 آیب ٗیساٛیس س٢ٜب حیٞاٛی ٠ً ٛ٘ی سٞاٛس قٜب ًٜس قشط اؾز

 آیب ٗیساٛیس ضٝثبٟ ٠٘١ چیع ضا ذبًؿشطی ٗی ثیٜس

 آیب ٗیساٛیس ُطث٠ هبزض ٛیؿز ٗعٟ قیطیٚ ضا سكریم ز١س

 ٛلط ضا ثٌكس 150آیب ٗیساٛیس یي ُطٕ ؾٖ ٗبض ًجطی ٗی سٞاٛس 

 بض زهین سط اظ اٛؿبٙ اؾز١عاض ث 13آیب ٗیساٛیس حؽ چكبیی ٛٞػی دطٝا٠ٛ ثعضٍ 

 .آیب ٗیساٛیس الٗب قشط ثسٝٙ ١ًٞبٛی اؾز ٠ً ث٠ ١ِٜبٕ ػهجبٛیز ثط نٞضر َطف ٗوبثْ سق ٗی اٛساظز

 .ثبض زض زهیو٠ ٗی سذس. ُٜدكي ١ب ضٝی ظٗیٚ ٗی دطٛس 100آیب ٗیساٛیس هٔت ُٜدكي 

 .یبز ثِیطزآیب ٗیساٛیس كیْ س٢ٜب حیٞاٛی اؾز ٠ً ٗی سٞاٛس ایؿشبزٙ ضٝی ؾط ٝ ُطزٙ ضا 



 .ٗشط حلط ًٜس 91/4ؾبٛشی ٗی سٞاٛس زض یي قت سٞٛٔی ث٠ َّٞ  14آیب ٗیساٛیس یي ٗٞـ ًٞض 

 آیب ٗیساٛیس ٗطؽ ١ب ثطای سرِ٘عاضی احشیبخی ث٠ ذطٝؼ ٛساضٛس. ذطٝؼ كوٍ ثطای ثبضٝض ًطزٙ سرٖ اؾز

 .١عاض ثطاثط ٝظٙ ذٞز ؿصا ٗی ذٞضٛس 86ضٝظ  56آیب ٗیساٛیس ًطٕ ١بی اثطیكٖ زض 

 ثبض زض ثبٛی٠ ث٠ س٠ٜ زضذز يطث٠ ثعٜٛس 20یب ٗیساٛیس زاضًٞة ١ب هبزضٛس آ

 ثطاثط ظٗبٙ ُطزـ آٙ ثسٝض ذٞضقیس ٗیجبقس 2آیب ٗیساٛیس ظٗبٙ ُطزـ ؾیبضٟ ػُبضز ثسٝض ذٞز 

 ؾٖ ٗبض١ب اظ دطٝسئیٚ سكٌیْ یبكش٠ اؾز ٪90آیب ٗیساٛیس 

 آیب ٗیساٛیس هٔت ٗیِٞ ١ب زض ؾط آ٢ٛب هطاض زاضز

 ؾبػز دؽ اظ سٞٓس خلز ُیطی ًٜس 12ٗیساٛیس ٠ُٛٞ ای اظ ذطُٞـ هبزض اؾز آیب 

 ؾبٛشی٘شط ٛكؿز ٗیٌٜس 25آیب ٗیساٛیس ؾُح ق٢ط ٌٗعیي ؾبال٠ٛ 

 آیب ٗیساٛیس ٗٞق٢بی نحطایی ؾبال٠ٛ یي ؾٕٞ شذبیط ؿصایی خ٢بٙ ضا ٛبثٞز ٗیؿبظٛس

 اؾز 10ؾلی٠ٜ آدبٓٞ  ًیٔٞٗشطثب 40۰000آیب ٗیساٛیس ثیكشطیٚ ؾطػز ٠ً اٛؿبٙ زؾز یبكش٠ 

 ًكٞض ١ٖ ٗطظ اؾز 13آیب ٗیساٛیس چیٚ ثیكشط اظ ١ط ًكٞضی ١٘ؿبی٠ زاضز، چیٚ ثب 

 ضٝظ ظیط آة ظٛسٟ ث٘بٜٛس 2آیب ٗیساٛیس ٗٞضیب٠ٛ ١ب هبزضٛس سب 

 ضٝظ ٛٞ ٗیكٞز، یؼٜی ای٠ٌٜ اظ ؾ٢ٓٞٔبی خسیسی ثطذٞضزاض ٗیكٞز 500سب  300آیب ٗیساٛیس ًجس اٛؿبٙ زض 

 ٗشط ٗیطؾس 3زضاظسطیٚ زٕ ث٠ ؾٞؾ٘بض آث٢بی قٞض سؼٔن زاضز ٠ً زضاظای آٙ ث٠ آیب ٗیساٛیس 

 ؾبّ ٗیطؾس 5000آیب ٗیساٛیس هسٗز ذبٌٓٞثی ث٠ ثیف اظ 

 ضزیق زٛساٙ ٗیجبقٜس 6آیب ٗیساٛیس اؿٔت ٗبض١ب زاضای 

 آیب ٗیساٛیس ق٘ذبٛعٟ ١ب هبزضٛس ٗوبثْ آی٠ٜ چ٢طٟ ذٞز ضا سكریم ز١ٜس اٗب ٗی٢ٛٞ٘ب ٛ٘یشٞاٜٛس

 ثبض زض زهیو٠ ٗیشذس 9آیب ٗیساٛیس هٔت ٝا٢ٓب س٢ٜب 

 ٗشط ٗیطؾس 55آیب ٗیساٛیس زضاظسطیٚ خبٛٞض یي ٛٞع ًطٕ ذبًی اؾز ٠ً زضاظای آٙ ث٠ ثیف 

 آیب ٗیساٛیس اٝٓیٚ ًٔیؿبی ؾبذز ثكط یؼٜی ًٔیؿبی دُطؼ ٗوسؼ زض اُٛبًی٠ سطًی٠ ٗیجبقس

 .ٗیس١س ٝظٙ اٛؿبٙ ضا اًؿیػٙ سكٌیْ ٪65آیب ٗیساٛیس سوطیجب 

 .ثطاثط ضقس خ٘ؼیز اٛؿب٢ٛبؾز 3آیب ٗیساٛیس ضقس سؼساز ٗبقی٢ٜب زض خ٢بٙ 

 .آیب ٗیساٛیس ٝظیط زكبع اؾطاییْ ٝ ضیؽ حعة ًبضُط آٙ ایطاٛی االنْ ٗیجبقٜس

 آیب ٗیساٛیس ایطاٙ ظٗبٙ قبٟ زاضای ٝضظیسٟ سطیٚ ذٔجبٛبٙ زٛیب ثٞز ٝ سیٖ اًطٝ خشف حطف اّٝ ضا زض زٛیب ٗیعز



 یس ثیكشطیٚ آٗبض َالم زض خ٢بٙ ٗشؼٔن ث٠ ایطاٙ اؾزآیب ٗیساٛ

 آیب ٗیساٛیس ًًٞب ًٞال زض انْ ؾجع ضَٛ اؾز

 آیب ٗیساٛیس اؾٖ هبضٟ ١ب ثب ١٘بٙ حطكی ٠ً آؿبظ ٗیكٞز دبیبٙ ٗیبثس

 آیب ٗیساٛیس ق٘ب ٛ٘یشٞاٛیس ثب حجؽ ٛلؿشبٙ ذٞز ًكی ًٜیس

 آیب ٗیساٛیس ٗحبّ اؾز آضٛح زؾششبٙ ضا ثٔیؿیس

 ١ب ث٠ زٓیْ كیعیي ثسٛی هبزض ث٠ زیسٙ آؾ٘بٙ ٛیؿشٜس ٛیس ذٞىآیب ٗیسا

 آیب ٗیساٛیس كٜسى هجْ اظًجطیز اذشطاع قس

 آیب ٗیساٛیس ثیكشط ؾط زضز١بی ٗؼ٘ٞٓی اظ ًٖ ٛٞقیسٙ اة اؾز

 آیب ٗیساٛیس ظًطیبی ضاظی ث٠ ؿیط اظ آٌْ ًبقق ُُٞطز ١ٖ ١ؿز

 يطث٠ اؾز 173ثبٛی٠  60ظٗبٙ آیب ٗیساٛیس ضًٞضز يطث٠ ظزٙ ث٠ سٞح دیَ دَٜ زض ٗسر 

 آیب ٗیساٛیس ٢ٗ٘شطیٚ ػبْٗ اكعایف َّٞ ػ٘ط زاقشٚ سٜبؾت اٛسإ ث٠ ١٘طاٟ ٝظٛی ٜٗبؾت اؾز

 ؾبّ ؾٚ زاضٛس ٝ ایطاٙ خٞاٛشطیٚ خ٘ؼیز زٛیب ضا زاضز 30زض نس خ٘ؼیز ایطاٙ ظیط  70آیب ٗیساٛیس 

 آیب ٗیساٛیس ذٞضزٙ ًب١ٞ ٗبٛغ ضیعـ ٝ ؾلیس قسٙ ١ٞٗب ٗیِطزز

 ب ٗیساٛیس ثطای خٔٞ ُیطی اظ خٞا٠ٛ ظزٙ ؾیت ظٗیٜی زضٝٙ ؾجس اٙ یي ػسز ؾیت هطاض ز١یسآی

 ُطٕ زض ١ط ٗیٔیٞٙ سٚ اة اؾز 4آیب ٗیساٛیس اة زضیب زاضای َالؾز ٝ ایٚ ٗوساض زض حسٝز 

 اٛؿبٙ ضا زاضز 2200آیب ٗیساٛیس یي ٛٞع ٝظؽ ٝخٞز زاضز ٠ً زض ثسٙ ذٞز ؾٖ ًبكی ثطای ًكشٚ 

 ١عاض ٛٞع ًلف زٝظى زض خ٢بٙ ٝخٞز زاضز 350 آیب ٗیساٛیس

 آیب ٗیساٛیس ٝاّ ثطای قٌبض اظ نسای ثؿیبض ثٜٔسی ٠ً زاضز اؾشلبزٟ ٗیٌٜس ٝ َؼ٠٘ ضا كٔح یب ٗیٌكس

 ًٔیٞٗشط زاضز، ایٚ ٛٞع هُبض١ب زض غادٚ ٝخٞز زاضٛس 581آیب ٗیساٛیس ؾطیؼشطیٚ هُبض زٛیب ؾطػز 

 ٙ ؾّٔٞ ثیٜبیی زاضزٗیٔیٞ 135آیب ٗیساٛیس چكٖ اٛؿبٙ حسٝز 

 ضٝظ ث٠ َّٞ ٗیبٛدبٗیس 70آیب ٗیساٛیس ٗطاؾٖ ٗٞٗیبیی ًطزٙ زض ٗهط ثبؾشبٙ 

 آیب ٗیساٛیس نسایی ثٜٔسسط اظ ظٗبٛی٠ٌ ؾلی٠ٜ ایی ث٠ كًب دطسبة ٗیكٞز زض خ٢بٙ ٝخٞز ٛساضز

 اؾز آیب ٗیساٛیس زض هسیٖ اضظـ ٛ٘ي ثیف اظ َال ثٞزٟ ، اظ ٛ٘ي ثطای ٢ِٛساضی ؿصا اؾشلبزٟ ٗیكسٟ

 آیب ٗیساٛیس قٌؿشِی اؾشرٞاٙ ٛبقی اظ دًٞی اؾشرٞاٙ زض ظٛبٙ زٝ ثطاثط ٗطزاٙ اؾز

 .اظ ظٛبٙ چیٜی كبؾس ٗی ثبقٜس ٪97آیب ٗیساٛیس زض حسٝز 



 .آیب ٗیساٛیس سٞٗبؼ ازیؿٞٙ اظ سبضیٌی ٝحكز زاقز

 .آیب ٗیساٛیس چكٖ قشط ٗطؽ اظ ٗـعـ ثعضُشط اؾز

 .حطف زاضز 12آیب ٗیساٛیس آلجبی ٗطزٕ ١بٝایی 

 .آیب ٗیساٛیس ٗٞضچ٠ ١ب ٛ٘یرٞاثس

 آیب ٗیساٛیس اؾٌٜسض ٝ غٝٓیٞؼ ؾعاض نطع زاقشٜس

 .آیب ٗیساٛیس ازاٗؽ سٞؾٍ یي كطٗبٛسٟ خِٜی اذشطاع قس

 .اؾز 007آیب ٗیساٛیس ًس ًكٞض ضٝؾی٠ 

 .ٌٜسؾبسٜی ٗشط سـییط ٗی 16آیب ٗیساٛیس اضسلبع ثطج ایلْ زض ؾطٗب ٝ ُطٗب ثط اثط اٛوجبو ٝاٛجؿبٌ 

 آیب ٗیساٛیس ػوطة ٗیشٞاٛس ؾ٠ ؾبّ ثسٝٙ ؿصا ظٛسُی ًٜس

 .ضٝظ ثسٝٙ ؾط ظٛسُی ًٜس سب ای٠ٌٜ اظ ُطؾِٜی ث٘یطز 9سٞاٛس  آیب ٗیساٛیس یي ؾٞؾي ح٘بٕ ٗی

 .سٞاٛس ظثبٛف ضا ثیطٝٙ زض ثیبٝضز آیب ٗیساٛیس یي ًٞضًٝٞزیْ ٛ٘ی

 .ؾبّ ثرٞاثس 3سٞاٛس  آیب ٗیساٛیس حٔعٝٙ ٗی

 !سطؾٜس سب اظ ٗطٍ َٞض ٗیبِٛیٚ ٗطزٕ اظ ػٌٜجٞر ثیكشط ٗی آیب ٗیساٛیس ث٠

 .خ٘غ ًٜس $40۰000ظیشٞٙ اظ ؾبالز ١ط ٗؿبكط سٞاٛؿز  1آیب ٗیساٛیس ذٌُٞ ١ٞایی آٗطیٌب ثب ًٖ ًطزٙ 

 .ذٞضٛس ٗشط ٗطثغ دیشعا ٗی 73۰000آیب ٗیساٛیس ٗٔز آٗطیٌب ثُٞض ٗیبِٛیٚ ضٝظا٠ٛ 

 .قٞٛس ؾبِٓی ظب١ط ٗی 6سب  2ٞٓس ٗیكٞٛس ٠ً زض ؾٚ ١ب ثسٝٙ ًكٌي ظاٛٞ ٗش آیب ٗیساٛیس ثچ٠

 .چكٜس ١ب ثب دب١بیكبٙ ٗی آیب ٗیساٛیس دطٝا٠ٛ

 ١10ب ً٘شط اظ  نسا ثب حٜدطٟ ذٞز سٞٓیس ًٜٜس زض حبٓی٠ٌ ؾَ 100سٞاٜٛس  ١ب ٗی  آیب ٗیساٛیس ُطث٠

 .ًٜس ًبٓطی زض ؾبػز ٗهطف ٗی 150آیب ٗیساٛیس ًٞثیسٙ ؾط ث٠ زیٞاض 

 ؾبّ ٛٞضی كبن٠ٔ زاضز 1زیٌشطیٚ ؾشبضٟ ث٠ ٗب آیب ٗیساٛیس ٛع

 ًیٔٞٗشط ثب ثبٓٚ دطٝاظ ًٜس 8دطٝاظ ضا سدطث٠ ًطز ٝ سٞاٛؿز  1783آیب ٗیساٛیس اٛؿبٙ ثطای اٝٓیٚ ثبض زض 

 ٗیٔیٞٙ ؾبّ دیف اٗطیٌبیی ج اظ اكطیوبیی ج اظ ٛظط خـطاكیبیی خسا قسٟ اؾز 150آیب ٗیساٛیس 

 ٗیٔیبضز ٛلط ذٞا١س ُصقز 9آیٜسٟ اظ ٗطظ  ؾبّ 50آیب ٗیساٛیس خ٘یؼز خ٢بٙ سب 

 ٗی ثبقس 462آیب ٗیساٛیس ُطٗشطیٚ ؾیبضٟ ظ١طٟ ٗی ثبقس ایٚ ؾیبضٟ زضخ٠ حطاضر ثبثشی زاضز ٠ً 

 ٗیٔیبضز ؾبّ ٗی ثبقس 5آیب ٗیساٛیس ػ٘ط ذٞضقیس 



 ٗیٔیبضز ؾبّ ٗی ثبقس 10آیب ٗیساٛیس ػ٘ط ٢ًٌكبٙ ضاٟ قیطی 

 ٛٞع ٗیٌطٝة ضا اظ ثیٚ ٗی ثطز 650ٗٞاز يس ػلٞٛی هٞی سط اؾز ٝ ١ب ثبض اظ  100آیب ٗیساٛیس ٛوطٟ 

 ٗیٔیٞٙ ًیٔٞٗشط اؾز 515آیب ٗیساٛیس ٗؿبحز ًطٟ ظٗیٚ 

 ٗٔیٞٙ ؾشبضٟ زاضز 100آیب ٗیساٛیس ٢ًٌكبٙ ضاٟ قیطی ثیف اظ 

 آیب ٗیساٛیس حٜدطٟ ظضاك٠ سبض نٞسی ٛساضز ٝ َُٜ اؾز

 اؾز آیب ٗیساٛیس س٢ٜب ؿصائی ٠ً كبؾس ٛ٘ی قٞز ػؿْ

 ثطاض دٔي ظزٙ ٗطزاٙ اؾز 2آیب ٗیساٛیس دٔي ظزٙ ظٛبٙ 

 ١عاض ؾبّ هسٗز زاضز 50آیب ٗیساٛیس هسی٘شطیٚ ثٜب زض ق٘بّ سًٞیٞ اؾز 

 ٛلط ث٠ ثی٘بضی ایسظ ٗجشال ٗی قٞٛس 14۰000آیب ٗیساٛیس ضٝظا٠ٛ 

 آیب ٗیساٛیس ٗوبٕٝ سطیٖ ٗب١یچ٠ زض ثسٙ ظثبٙ اؾز

 ضٝظ یٌجبض ػٞو ٗیكٞز 10زؾز ضا دٞقیسٟ ١ط آیب ٗیساٛیس الی٠ دٞؾشی ٠ً آضٛح 

 ٗیٔیبضز آٌشطٝٙ ٝخٞز زاضز 33آیب ٗیساٛیس زض ١ط هُطٟ آة 

 آیب ٗیساٛیس ٗطؽ ثب قٜیسٙ ٗٞؾیوی ثعضُشطیٚ سرٖ ضا ٗیِـــصاضز

 ؾبّ ػ٘ط ٗیٌٜس 25ؾبّ ٝ ٗٞضچ٠ ٠ٌٔٗ سب  5آیب ٗیساٛیس ٗٞضچ٠ ًبضُط سب 

 یٌی ثطای خ٘غ آٝضی ػؿْ ٝ زیِطی ثطای ١ًٖ ؿصاٗؼسٟ زاضز  2آیب ٗیساٛیس ظٛجٞض ػؿْ 

 آیب ٗیساٛیس ٗٞضچ٠ ٛؿجز ث٠ ثسٙ اـ ثعضُشطیٚ ٗـع ضا زاضز

 !ٗبٟ ١4لش٠ ٗی سٞاٛس ذٞاة ١ٖ ثجیٜس یب  17آیب ٗیساٛیس خٜیٚ اٛؿبٙ ثؼس اظ 

 ٛٞع ُطٟٝ ذٞٙ زاضز 4ٛٞع ُطٟٝ ذٞٙ زاضٛس زض حبٓی٠ٌ اٛؿبٙ  5آیب ٗیساٛیس ُطث٠ ٝ ؾَ 

 سب اظ ًطٟ ظٗیٚ زض ؾیبضٟ ٗكشطی خبی ٗیِیطز 1300یس آیب ٗیساٛ

 آیب ٗیساٛیس زض قیٔی نحطایی ٝخٞز زاضز ٠ً ١عاضاٙ ؾبّ ٗیكٞز زض آٙ ثبضاٙ ٛجبضیسٟ

 آیب ٗیساٛیس ذطُٞـ ٝ ََٞی س٢ٜب حیٞاٛبسی اٛس ٠ً ثسٝٙ ثطُكشٚ ث٠ ػوت دكز ؾط ذٞز ضا ثجیٜٜس

 زؾز ذٞز اٝؾز ٝخت 8آیب ٗیساٛیس َّٞ هس ١ط اٛؿبٙ ؾبٖٓ ثطاثط 

 ٗیٔیٞٙ ؾّٔٞ زاضز ٠ً ٗؿٞٓیز سكریم ض٢ِٛب ضا ثط ػ٢سٟ زاضٛس 135آیب ٗیساٛیس قج٠ٌ چكٖ اٛؿبٙ 

 ١عاض ًیٔٞٗشط ضقش٠ ػهجی زاضز 50آیب ٗیساٛیس ثسٙ اٛؿبٙ 

 آیب ٗیساٛیس س٢ٜب ٗٞخٞزای ٠ً ٗیشٞاٛس ث٠ دكز ثرٞاثس اٛؿبٙ اؾز



 ٙ ضَٛ ٗرشٔق ضا ثجیٜس ٝ اظ ١ٖ زیِط خسا ٛ٘بیسٗٔیٞ 10آیب ٗیساٛیس چكٖ ؾبٖٓ اٛؿبٙ ٗیشٞاٛس 

 آیب ٗیساٛیس ٠٘١ ٛٞظازاٙ ٗیِٞ ٛط ٗیكٞٛس ٝ ثؼس اظ چٜس ١لش٠ ثركی اظ ٛٞظازاٙ ث٠ ٗبزٟ سجسیْ ٗیكٞٛس

 آیب ٗیساٛیس اكطازی ٠ً زض اثط ُعٛسُی ظٛجٞض ٗی٘یطٛس ثیف اظ اكطازی اؾشٜس ٠ً زض اثط ٗبض ُعزُی ٗی٘یطٛس

 ثطاثط هٞی سط اظ حؽ ثٞیبیی اٛؿبٙ اؾز 100ی ذطؼ سوطیجبً آیب ٗیساٛیس حؽ ثٞیبی

 ٗشط زاضز 21سب  16ًیٔٞ ٗشط ٝ اضسلبع ثیٚ  11آیب ٗیساٛیس ػطیى سطیٚ آثكبض خ٢بٙ ذٚ اؾز ػطيی 

 ٓیشط ػطم سٞٓس ًٜس 2ؾبػز  1آیب ٗیساٛیس ثسٙ اٛؿبٙ هبزض اؾز زض ظطف 

 عاض ؾشبضٟ ضا زض آؾ٘بٙ ٗكب١سٟ ًطز١ 6آیب ٗیساٛیس ثب چكٖ ؿیط ٗد٢ع ث٠ سٔؿٌٞة ٗی سٞاٙ 

 آیب ٗیساٛیس ًكٞض سبیٞاٙ اظ ٛظط ٗٞهیؼز خـطاكیبئی زض ذُطٛبًشطیٚ ٛوُؼ٠ خ٢بٙ هطاض زاضز

 ١عاض ثجط ٝخٞز زاضز 7آیب ٗیساٛیس زض خ٢بٙ كوٍ 

 ٗیٔیٞٙ ؾبّ ٛیبظ زاضز 3آیب ٗیساٛیس سكٌیْ ٝ سٞٓس ؾیبضٟ ای ٗكبث٠ ظٗیٚ حساهْ ث٠ 

 ًٔیٞٗشط زض ثبٛی٠ ٛیبظ اؾز 11طاض اظ خبشث٠ ظٗیٚ ث٠ ؾطػز آیب ٗیساٛیس ثطای ك

 ١عاض ؾبّ زض ثطاثط سدعی٠ ٝ كطؾٞزُی ٗوبٕٝ اٛس 50آیب ٗیساٛیس ظطٝف دالؾشیٌی 

 آیب ٗیساٛیس آة ُطٕ ظٝزسط اظ آة ؾطز ید ٗیعٛس

 ًیٔٞ ًبؿص سٞٓیس ًطز 1000سب  500آیب ٗیساٛیس اظ یي زضذز ٗؼ٘ٞٓی ٗی سٞاٙ 

 ٚ كٔعی اؾز ٠ً ثیكشط اظ زیِط كٔعار زض خ٢بٙ ٗهطف زاضزآیب ٗیساٛیس آ١

 آیب ٗیساٛیس ٗـع ثیكشط اٛطغی ضا زض ثسٙ ٗهطف ٗیٌٜٜس ث٠ ١٘یٚ زٓیْ ١ٖ اظ ؾبیط ٛوبٌ ثسٙ ُطٗشط اؾز

 ثطاثط اٛدیط سبظٟ ٗوٞی سط اؾز 6آیب ٗیساٛیس اٛدیط ذكي ًطزٟ 

 ی قٞزٗٔیٞٙ ٛلط ث٠ خ٘ؼیز خ٢بٙ ايبك٠ ٗ 86آیب ٗیساٛیس ؾبال٠ٛ 

 آیب ٗیساٛیس ثب دیكطكز ػٖٔ ١ٜٞظ ثطای زاٛكٜ٘ساٙ ؾبذشٚ ػؿْ ًكق ٛكسٟ اؾز

 ٗطزٕ زض ٛیٌ٘طٟ ق٘بٓی ظٛسُی ٗیٌٜٜس90۹آیب ٗیساٛیس 

 آیب ٗیساٛیس زضذز ذطٗب ٛط ١طُع ثبض ٛ٘ی آٝضز

 آیب ٗیساٛیس دطٝسیٚ سرٖ ٗطؽ ثیكشط اظ قیط ٝ ُٞقز اؾز

 ١عاض ؾبّ هجْ ًكق قس ٠ً3 سٞؾٍ ٗهطیبٙ زض حسٝز آیب ٗیساٛیس ؾط٠ً هسی٘یشطیٚ سیعاثی اؾز 

 ٛلط ١ٞٗبیف سیطٟ ٗیجبقس 4ٛلط  5آیب ٗیساٛیس زض زٛیب اظ ١ط 

 ًٜس ٛٞقس ٝ آة ٗٞضز ٛیبظ ذٞز ضا ثب ذٞضزٙ ثطٍ ُیب١بٙ سبٗیٚ ٗی آیب ٗیساٛیس ذطؼ ًٞاال ١طُع آة ٛ٘ی



 ٗیٔیٞٙ ؾبّ ٗیطؾس 70آٙ ث٠ آیب ٗیساٛیس زضیبچ٠ ثبیٌبّ ٢ًٜؿبٓشطیٚ زضیبچ٠ زٛیب اؾز ، هسٗز 

 ١عاض ًیٔٞٗشط ٗطثغ ٗیجبقس 240آیب ٗیساٛیس ٗؿبحز ذیٔح كبضؼ 

 ذـٞضقـیـسی زض سـ٢ـطاٙ ثطهطاض قس 1285آیب ٗیساٛیس اٝٓـیـٚ ســ٘ـبؼ سـٔلـٜی ایـطاٙ ؾـبّ 

 زٛساٙ ٗی ثـــبقس ٠ً اظ ١یچ یي اظ آ٢ٛب اؾشلبزٟ ٛ٘یٌٜس 3500آیب ٗیساٛیس ٛٞػی ًٞؾ٠ زاضای 

 ػ٠ًٔ اؾشلبزٟ ٗیٌٜس 300ب ٗیساٛیس ثـسٙ اٛـؿــبٙ ثطای حلظ سؼبزّ ذٞز زض حـبّ ایؿشبزٙ اظ آی

 قجب٠ٛ ٝ ضٝظ 5ًیٔٞٗشط زض  1ٗیٔی٘شط زض ثبٛی٠ ٗیجبقس یؼٜی  2.3آیب ٗیساٛیس ؾطػز ؾطیؼشطیٚ حٔعٝٙ 

 آیب ٗیساٛیس چـِـبٓـی ظٗـیـٚ اظ ؾیبضار زیـِط ٜٗظ٠ٗٞ ق٘ؿی ثیكشط اؾز

 ثبض ػْ٘ ثٔؼیسٙ ضا اٛدبٕ ٗی ز١س ١295ط كطز ١ٜـِبٕ ؿــصا ذٞضزٙ ثُٞض ٗـشـٞؾٍ آیب ٗیساٛیس 

 ذُط اثشال ث٠ زیبثز ضا اكعایف ٗیس١س 8ؾبػز ٝ ثیكشط اظ  6آیب ٗیساٛیس ذٞاة ً٘شط اظ 

 ٗیٔیٞٙ ٗیجبقس 100ثط  1آیب ٗیساٛیس ذُط اثشال ث٠ آٛلٔٞاٛعای ٗطؿی 

 ضٝظ اؾز 490ث٠ آیب ٗیساٛیس ٠ً زضٝاٙ حبِٗٔی ًطُسٙ ٛیع 

 آیب ٗیساٛیس دؿشبٛساضاٙ ثـیط اظ اٛؿبٙ ٝ ٗی٘ٞٙ، ض٢ِٛب ضا ثسضؾشی سكریم ٛ٘یس١ٜس

 آیب ٗیساٛیس ٗٞٛبٓیعا كبهس اثطٝ ٗیجبقس ظیطا زض زٝضاٙ ضٛؿبٛؽ سطاقیسٙ اثطٝ ٗس ثٞزٟ اؾز

 سآیب ٗیساٛیس سوطیجب ٛی٘ی اظ ًْ ٛكطیبر خ٢بٙ زض زٝ ًكٞض آٗطیٌب ٝ ًبٛبزا ٜٗشكط ٗیِطزٛ

 آیب ٗیساٛیس ٛٞقبث٠ ١بی ظضز ضَٛ ظیبٙ ثبضسط اظ ٛٞقبث٠ ١بی ؾیبٟ ضَٛ ١ؿشٜس

 آیب ٗیساٛیس قف چخ اٛسًی اظ قف ضاؾز ًٞچٌشط سب كًبی ًبكی ثطای هطاضُیطی هٔت كطا١ٖ آیس

 ١عاض ػسؾی ٗیجبقس 10آیب ٗیساٛیس ١ط چكٖ ِٗؽ زاضای 

 اظ قشط ٗیجبقس آیب ٗیساٛیس ٗوبٝٗز ٗٞـ نحطایی زض ثطاثط ثی آثی ثیكشط

 ٗیٔیٞٙ ٗی ثبقس 50آیب ٗیساٛیس خ٘ؼیز ٗی٢ٛٞ٘بی ١ٜس ثبٓؾ ثط 

 ػسز ٗیطؾس 12آیب ٗیساٛیس سؼساز چك٘بٙ ػوطث٢ب ث٠ 

 آیب ٗیساٛیس اثط ؾیت زض ثیـساض ٛـِـ٢ـساقشٚ اكـطاز زض قـت ثـیكـشط اظ هـ٢ــٟٞ ٝ ًبكئیٚ اؾز

 ًیٔٞٗشط اؾز 6370ز آیب ٗیساٛیس كبن٠ٔ ؾُح ًطٟ ظٗـیـٚ سـب ٗـطًع آٙ حسٝ

 آیب ٗیساٛیس اؿٔت ٗبسی٢ٌب حبٝی كٔؿ٢بی ٗب١ی ٗیجبقٜس

 آیب ٗیساٛیس زاضچیٚ ثؿیبض ًكٜسٟ اؾز اُط ث٠ نٞضر ٝضیسی ث٠ اٛؿبٙ سعضین قٞز ثبػث ٗطٍ ٗیكٞز

 .ًٜس ؾبّ ػ٘ط ٗی 116ٗیٔیبضز ٛلط ثیف اظ  1آیب ٗیساٛیس كوٍ یي ٛلط اظ 



 .ب ٗح٘س اؾزآیب ٗیساٛیس ػ٘ٞٗی سطیٚ ٛبٕ زض زٛی

 ؾبٛشی ٗشط هس زاضز 2.36آیب ٗیساٛیس ثٜٔسسطیٚ ظٙ زٛیب 

 ٗشط اؾز 10آیب ٗیساٛیس َٞالٛی سطیٚ ٓجبؼ ػطٝؼ زٛیب ث٠ َّٞ 

 .ٗیٔیٞٙ ٛلط زیِط یٌی اؾز 9آیب ٗیساٛیس ضٝظ سٞٓس ق٘ب حساهْ ثب 

 ظٛبٙ اذشطاع ًطزٛسًٚ قیك٠ ٝ چبدِط١بی ٓیعضی ضا  دبى آیب ٗیساٛیس خٔیو٠ يس ٠ُٓٞٔ ، يس آسف ، ثطف

 زؾز ١ؿشٜس ١بی هُجی چخ  آیب ٗیساٛیس س٘بٗی ذطؼ

 آیب ٗیساٛیس كی٢ٔب س٢ٜب خبٛٞضاٛی ١ؿشٜس ٠ً هبزض ث٠ دطیسٙ ٛیؿشٜس

 آیب ٗیساٛیس ثُٞض ٗشٞؾٍ ، ٗطزٕ آٛوسض اظ ػٌٜجٞس٢ب ٗیشطؾٜس ٠ً ٛ٘یشٞاٜٛس آ٢ٛب ضا ثٌكٜس

 ؾوٌٞ ٗیٌٜسآیب ٗیساٛیس ٗٞضچ٠ ١٘یك٠ ثط ضٝی ؾ٘ز ضاؾز ثسٙ ذٞز 

 آیب ٗیساٛیس نٜسٓی آٌشطیٌی سٞؾٍ یي زٛساٛذعقي اذشطاع قس

 ثطاثط اكعایف ٗیس١س 700آیب ٗیساٛیس اؾشلبزٟ اظ ١سكٞٙ زض ١ط ؾبػز ثبًشطی٢بی ٗٞخٞز زض ُٞـ ضا سب 

 آیب ٗیساٛیس ٛظیط اثطاِٛكز ، اثط ظثبٙ ١ط قرم ٛیع ٗشلبٝر اؾز

 .ظٜٛس ك٘ي ٗیثطاثط ٗطزاٙ چ 2آیب ٗیساٛیس ظٛبٙ سوطیجب 

 .ًٜٜس ١ب ػ٘ط ٗی ؾبّ ثیف اظ چخ زؾز ١9بی ضاؾز زؾز ث٠ َٞض ٗیبِٛیٚ  آیب ٗیساٛیس اٛؿبٙ

 .آیب ٗیساٛیس ٓئٞٛبضزٝزاٝیٜچی هیچی ضا اذشطاع ًطز

 .آیب ٗیساٛیس زضآٗس ٗبیٌْ خٞضزٙ اظ ً٘ذبٛی ٛبیي، ثیف اظ زضآٗس س٘بٕ ًبضًٜبٙ ایٚ ً٘ذبٛی اؾز

 .قٞز ١ٖ هبكی٠ ٛ٘ی month ض ظثبٙ اِٛٔیؿی ثب ٠ً٘ٔآیب ٗیساٛیس ١یچ ٠ً٘ٔ ای ز

 .اكشٜس آیب ٗیساٛیس ٗٞضچ٠ ١ب ثؼس اظ ٗطٍ زض اثط ؾٖ دبقی ث٠ د٢ٔٞی ضاؾز ٗی

 .ذٞضز ػٌٜجٞر ضا زض حبّ ذٞاة ٗی 8اـ ث٠ َٞض ٗیبِٛیٚ  آیب ٗیساٛیس ١ط اٛؿبٛی زض َّٞ ظٛسُی

 .ػًٞ چكبیی زاضز 27۰000آیب ٗیساٛیس ُطث٠ ٗب١ی ثیف اظ 

 ًٜس ٗشط حطًز ٗی 1.5آیب ٗیساٛیس ًكشی ٠ٌٔٗ آیعاثز زٕٝ ثبثز ١ط ُبٓٞٙ ؾٞذز كوٍ 

 .ًبضر اػشجبضی زاضز 2آیب ٗیساٛیس ١ط آٗطیٌبیی ث٠ َٞض ٗیبِٛیٚ 

 ١ٖ زیٌشبسٞضی زاضٛس �آیب ٗیساٛیس حكطاسی ٗبٜٛس ٗٞضچ٠ ٝ ظٛیٞض ٝ 

 ؾٜدبهي ث٠ اٛساظٟ یي قب١یٚ ٗیكسآیب ٗیساٛیس اُط اًؿیػٙ ١ٞا ثیكشط ثٞز حكطار ثعضُشط ٝ یي 

 ًیٔٞ ٗشط اؾز 3600آیب ٗیساٛیس ؾطیغ سطیٚ خز زٛیب زاضای ؾطػز 



 ًیٔٞٗشط اؾز 20آیب ٗیساٛیس َّٞ ٠٘١ ضیك٠ ١بی یي ٛیكٌط 

 آیب ٗیساٛیس ٠ٌٔٗ ٗیٟٞ ١ب خٞظ ١ٜسی اؾز

 ٗیٔیبضز سٚ اؾز 2هبقن چبیرٞضی اظ ؾیبٟ چب٠ٓ ١ب  1آیب ٗیساٛیس ٝظٙ 

 ایٚ ُٗبٓت ضا اظ آثیش٠ ٗی ذٞاٛیس آیب ٗیساٛیس

 ٗیٔیبضز ٗیٔیبضز ٗیٔیبضز سٚ اؾز 2آیب ٗیساٛیس ٝظٙ ذٞضقیس 

 ًیٔٞٗشطی قٜیسٟ ٗیكٞز 3آیب ٗیساٛیس ٛؼطٟ یي ٛٞع قیط سب 

 ثبض اظ چكٖ اٛؿبٙ هٞی سط اؾز 80آیب ٗیساٛیس چكٖ خـس 

 اؾز ٌٛطزٟ لبزٟاؾش سٔلٚ اظ ذٞز حیبر َّٞ زض ١یچِبٟ خ٢بٙ خ٘ؼیز ٪ 50آیب ٗیساٛیس 

 آیب ٗیساٛیس ٗٞضچ٠ زض ٗبیٌطٝٝیٞ ظٛسٟ ٗی٘بٛس

 آیب ٗیساٛیس زٝز ؾیِبض ٗٞخٞز زض ٗحیٍ ثیكشط اظ ٗٞاز هٜسى زض دٞؾیسُی زٛساٙ ًٞزًبٙ ٛوف زاضز

 ١عاض ٗی ضؾس 18آیب ٗیساٛیس دطٝا٠ٛ ١ب، چكٖ ١بی ٗطًت زاضٛس ٠ً سؼساز آ٢ٛب ُب١ی ث٠ 

 ثبض ثبّ ٗیعٛس 1000ز ٠ً زض ثبٛی٠ آیب ٗیساٛیس یي ٛٞع دك٠ ٝخٞز زاض

 ١عاض ؾبّ دیف زض ؾلطٟ ٗب اٛؿب٢ٛب ثٞزٟ اؾز 5آیب ٗیساٛیس ٛ٘ي اظ 

 اٛطغی ; خطٕ يطة زض ٗدصٝض ؾطػز ٛٞض <<آیب ٗیساٛیس هبٛٞٙ سجسیْ ٗبزٟ ث٠ اٛطغی اٛكشیٚ چیؿز 

 ٞز زاضزػٜهط زض ثسٙ اٛؿبٙ ٝخ 102ػٜهط ثٞخٞز آٗسٟ ٝ ایٚ  102آیب ٗیساٛیس ًطٟ ظٗیٚ اظ 

 ؾبّ ١یچ ِٗؿی ٛ٘یطز حدٖ ِٗؿ٢بی ٗشٞٓس قسٟ ثب حدٖ ظٗیٚ ثطاثط ٗیكٞز 1آیب ٗیساٛیس اُط زض 

 ١بی ٠ً اِٛٔیؿی ثٔسٛس، ثیكشط اؾز ١بی ٠ً اِٛٔیؿی ثٔسٛس، اظ آٗطیٌبیی آیب ٗیساٛیس سؼساز چیٜی

 ٗیٔیٞٙ سٚ اؾز 20آیب ٗیساٛیس ٝظٙ ًٟٞ یری ٗشٞؾٍ آحدٖ 

 .ٛلط ث٠ ذبَط آٞزُی ١ٞا خبٙ ذٞز ضا اظ زؾز ٗی ز١ٜس 27س٢طاٙ ضٝظا٠ٛ آیب ٗیساٛیس ٠ً زض 

 ٗیٔیبضز ؾبّ ٗیطؾس 9آیب ٗیساٛیس هسٗز اٛطغی سبضیي زض كًب ث٠ 

 ٗیٔیٞٙ ٗطسج٠ دٔي ٗی ظٛس 10آیب ٗیساٛیس اٛؿبٙ ؾبال٠ٛ ثیف اظ 

 ٜٜسً ١بی دب ضقس ٗی ١بی اِٛكشبٙ زؾز، سوطیجب چ٢بض ثطاثط ٛبذٚ آیب ٗیساٛیس ٛبذٚ

 ُصاضٛس ١ب ١ِٜبٕ ذٞاة یي چك٘كبٙ ضا ثبظ ٗی ١ب ١ٖ ٗبٜٛس ُطٍ آیب ٗیساٛیس زٓلیٚ

 اًؿیػٙ زضیبكشی ضا ث٠ س٢ٜبیی ٗهطف ٗیٌٜس 25۹ ٝٓی اؾز ثسٙ ٝظٙ اظ ٪ 2آیب ٗیساٛیس ٗـع اٛؿبٙ 

 .آیب ٗیساٛیس ثیكشط ؾطزضز١بی ٗؼ٘ٞٓی اظ ًٖ ٛٞقیسٙ آة ٗی ثبقس



 ؾی٠ زض ؾبّ دٞقیسٟ اظ ثطف اؾزآیب ٗیساٛیس ٠ً یي چ٢بضٕ ذبى ضٝ

 سٞاٛس زض حطاضر دبییٚ خطیبٙ ضا ثسٝٙ ٗوبٝٗز اظ ذٞز ػجٞض ز١ٜس آیب ٗیساٛیس اثطضؾبٛب ٗٞازی ٠ً ٗی

 .١عاض ؾبّ زض ثطاثط سدعی٠ ٝ كؿبز ٗوبٜٝٗس 50آیب ٗیساٛیس ظطٝف دالؾشیٌی سوطیجب 

 .زاضزٝخٞز  �ًٔؿیٖ�آیب ٗیساٛیس زض س٘بٕ ٝخٞز ق٘ب ثیف اظ یي ٗكز ُچ 

 .زضخ٠ ثطذٞضزاض اؾز 360آیب ٗیساٛیس ٗٞـ زٝ دبی اكطیوبئی اظ ٗیساٙ زیسی ثطاثط 

 .ؾبّ ٗی ضؾس 2آیب ٗیساٛیس ظٗبٙ ثبضزاضی كیْ ث٠ 

 ثبض زض زهیو٠ زاضز  1000آیب ٗیساٛیس ثیكشطیٚ يطثبٙ هٔت ضاهٜبضی٢ب ثب 

 .ٙ ١ب ث٠ یٌسیِط خٞـ ٗی ذٞضٛساؾشرٞاٙ زاضز ٠ً ثب ضقس ثؼًی اظ آ 300آیب ٗی زاٛیس ٛٞظاز ثیف اظ 

 

 .آیب ٗی زاٛیس سوطیجب یي ؾٕٞ ٝظٙ یي ظٙ ٝ یي زٕٝ ٝظٙ یي ٗطز ضا ٗب١یچ٠ سكٌیْ ٗی ز١س

 

 .ثطاثط خ٘ؼیشی ٠ً اٗطٝظٟ ثط ضٝی ًطٟ ظٗیٚ اؾز زض ظیط ذبى ٗسكٞٙ اٛس 30آیب ٗی زاٛیس 

 

 .ًیٔٞٗشط ًكیس 56آیب ٗی زاٛیس ثب یي ٗساز ٗی سٞاٙ ذُی ث٠ َّٞ 

 

 .یب ٗی زاٛیس ػوطة ١ب س٢ٜب ٗٞخٞزاسی ١ؿشٜس ٠ً اقؼ٠ ضازیٞاًشیٞ سبثیطی ثط آ٢ٛب ٛساضزآ

 

 .آیب ٗی زاٛیس ػوطة ١ب زٝ زق٘ٚ زاضٛس ٠ً یٌی اظ آٙ ١ب یي ٛٞع ؾبض ٝ زیِطی ِٗؽ اؾز

 

 .آیب ٗی زاٛیس قیك٠ ث٠ ظب١ط خبٗس اؾز ٝٓی ٗبیؼی اؾز ٠ً ثب ؾطػز ثؿیبض ًٜس حطًز ٗی ًٜس

 

 .یس اٝٓیٚ ضاٟ قٞؾ٠ ٝ ظیطؾبظی قسٟ زض خ٢بٙ سٞؾٍ زاضیٞـ ؾبذش٠ قسآیب ٗی زاٛ

 

 .زٝض، زٝض ظٗیٚ ثچطذس 7.5آیب ٗی زاٛیس ٛٞض ٗی سٞاٛس زض یي ثبٛی٠ 

 

 .ًیٔٞٗشط ٗی قٞز 97000آیب ٗی زاٛیس اُط س٘بٕ ضٍ ١بی ذٞٛی ضا زض یي ذٍ ثِصاضیٖ سوطیجب 

 

 .اظ ؾطػز آٙ زض ١ٞاؾزثبض ؾطیغ سط 14آیب ٗی زاٛیس ؾطػز نٞر زض كٞالز 



 

 .ٗیٔیٞٛیٖ ٗیٔی٘شط ذٖ ٗی قٞز2آیب ٗی زاٛیس ٝهشی ِٗؽ ثط ضٝی یي ٗی٠ٔ كٞالزی ٗی ٛكیٜس ث٠ اٛساظٟ 

 

 .ٗشطٗطثغ اؾز 5/4ٗیٔیٞٙ سٚ ثط  700آیب ٗی زاٛیس ككبض زض ٗطًع ذٞضقیس سوطیجب 

 

 .آیب ٗی زاٛیس َّٞ ػ٘ط ٗطزٕ ؾٞئس ٝ غادٚ اظ زیِط ْٗٔ خ٢بٙ ثیكشط اؾز

 

 .زضخ٠ اؾز 94آیب ٗی زاٛیس زاؽ سطیٚ ٛو٠ُ ظٗیٚ زض زآّٞ اسیٞدی اؾز ٠ً زٗبی ١ٞا زض ؾبی٠ 

 

 .ٓیشط ؾط٠ً زض ظٗؿشبٙ ؾِٜیٚ سط اظ سبثؿشبٙ اؾز 1آیب ٗی زاٛیس 

 

 .زضنس ثوی٠ ؿیطٛظبٗی اؾز 40زضنس اظ ٗب١ٞاضٟ ١بی خ٢بٙ، ٛظبٗی ٝ  60آیب ٗی زاٛیس 

 

 .ثطذٞضز ٗی ًٜس سب سهٞیط ضا ایدبز ًٜس TV ثیٔیٞٙ ثیٔیٞٙ آٌشطٝٙ ث٠ نلح٠ 5000آیب ٗی زاٛیس زض ١ط ثبٛی٠ 

 

 .آیب ٗی زاٛیس یي ثیٔیٞٙ ثطاثط ثب ٗیٔیٞٙ يطة زض ٗیٔیٞٙ اؾز

 

 .ٗیٔیبضز اؾز 64ث٠  1آیب ٗی زاٛیس قبٛؽ قجی٠ ثٞزٙ زٝ اثط اِٛكز 

 

 .آة س٘یع ضا آٓٞزٟ ًٜسٗیٔیٞٙ ُبٓٚ  1آیب ٗی زاٛیس یي ُبٓٚ ضٝؿٚ ؾٞذش٠، ٗی سٞاٛس سوطیجب 

 

 .ؾیت اّٝ نجح، ثیكشط اظ ه٢ٟٞ ثبػث زٝضقسٙ ذٞاة آٓٞزُی ٗی قٞز 1آیب ٗی زاٛیس ذٞضزٙ 

 

 .ؾبّ دیف ثٞزٟ اؾز 9000آیب ٗی زاٛیس هسی٘ی سطیٚ آزاٗؿی ٠ً خٞیسٟ قسٟ، ٗشؼٔن ث٠ 

 

 .ض ٗوبثْ ید ظزٙآیب ٗی زاٛیس اؾٌی١ٞ٘ب ١ٖ اظ یرچبّ اؾشلبزٟ ٗی ًٜٜس، ٜٗش٢ب ثطای ٗحبكظز ؿصا ز

 

 .آیب ٗی زاٛیس خٞیسٙ آزاٗؽ ١ِٜبٕ ذطزًطزٙ دیبظ ٗبٛغ اظ اقي ضیعی ق٘ب ٗی قٞز

 



 .ؾبّ هجْ، ١یچ حیٞاٛی ا١ٔی ٛجٞز 4000آیب ٗی زاٛیس زض 

 

 .ٛٞظاز ث٠ ذبٛٞازٟ ١ب اقشجبٟ زازٟ ٗی قٞٛس 12آیب ٗی زاٛیس ث٠ َٞض ٗشٞؾٍ ضٝظا٠ٛ 

 

 .سای اضزى ١ب اًٞ ٛ٘ی قٞزآیب ٗی زاٛیس ١یچ ًؽ ٛ٘ی زاٛس چطا ن

 

 .ث٠ ػٜٞاٙ یي زاضٝ ث٠ كطٝـ ٗی ضكش٠ اؾز 1830آیب ٗی زاٛیس ؾؽ ًچبح زض ؾبّ 

 

 .ؾبّ َّٞ ًكیس سب ٓت ١بی ٗٞٛبٓیعا ضا ٛوبقی ًٜس 10آیب ٗی زاٛیس ٓئٞٛبضزٝ زاٝیٜچی 

 

 .٘ی ضٝیسآیب ٗی زاٛیس ٝهشی دب١بیشبٙ ضا آضإ ثبال ثیبٝضیس ٝ ث٠ دكز ثرٞاثیس زض ٗبؾ٠ كطٝ ٛ

 

 !زهیو٠ ذٞاثكبٙ ٗی ثطز 7آیب ٗی زاٛیس اًثط اكطاز زض ً٘شط اظ 

 

 .ثبٛی٠ ثؼس اظ هُغ ُطزٙ ١ٜٞظ ث٠ ١ٞـ اؾز 8آیب ٗی زاٛیس یي اٛؿبٙ 

 

 .ق٢بة ؾَٜ ث٠ ظٗیٚ ثطذٞضز ٗی ًٜٜس 500آیب ٗی زاٛیس ؾبٓی 

 

 .كطؾشسٗیٔیبضز اؾت ثربض اٛطغی ث٠ ظٗیٚ ٗی  126000آیب ٗی زاٛیس ذٞضقیس ضٝظی 

 

 .آیب ٗی زاٛیس ًٞچي سطیٚ ظٗیٚ كٞسجبّ ؾبذش٠ قسٟ یي ثیؿز ١عاضٕ یي سبض ٗٞ اؾز

 

 .آیب ٗی زاٛیس ثب زٝیسٙ ٗی سٞاٙ ٗؿبكط ظٗبٙ ثٞز ٝ ًؿطی اظ ثبٛی٠ اظ زیِطاٙ ثیكشط ػ٘ط ًطز

 

 .زضنس اكطازی ٠ً چخ زؾز ١ؿشٜس، سبیذیؿز اٛس 56آیب ٗی زاٛیس 

 

 .سٚ ُیبٟ زض ُصقش٠ ٗسكٞٙ قسٟ اؾز 23.5یشط ثٜعیٚ ٓ 1آیب ٗی زاٛیس ثطای سٞٓیس 

 

 .زهیو٠ ٛؿْ یي ٗٞخٞز ظٛسٟ ٜٗوطو ٗی قٞز 1آیب ٗی زاٛیس ١ط 



 

 .آیب ٗی زاٛیس زاٝیٜچی ثب یي زؾز ٗی ٛٞقز ٝ ثب زؾز زیِط ٛوبقی ٗی ًكیس

 

 .آیب ٗی زاٛیس ُٞـ ٝ ثیٜی زض س٘بٕ َّٞ ػ٘ط ضقس ٗی ًٜٜس

 

 .ٗبؾي نٞضر اؾزآیب ٗی زاٛیس آة زضیب ث٢شطیٚ 

 

 .ٗیٔیٞٙ دیچ ٝ ٢ٗطٟ ث٠ ًبض ضكش٠ اؾز 2.5آیب ٗی زاٛیس زض ؾبذز ثطج ایلْ 

 

 .ٛٞع ثٞی ٗرشٔق اؾز 10000آیب ٗی زاٛیس ثیٜی اٛؿبٙ هبزض ث٠ سكریم 

 

 .ٗیٔیٞٙ ؾبّ ظٗیٚ ًبكی اؾز 1ثبٛی٠ سٞٓیس ٗی ًٜس ثطای ٗهطف  1آیب ٗی زاٛیس اٛطغی ٠ً ذٞضقیس زض 

 

 .یطٌٗ٘ٚ اؾز ٠ً ثشٞاٛیس ثب چكٖ ثبظ ػُؿ٠ ًٜیسآیب ٗی زاٛیس ؿ

 

 .ًیٔٞ دٞؾز ٗی اٛساظیٖ 18آیب ٗی زاٛیس ٗب زض َّٞ ظٛسُی٘بٙ 

 

 !زضنس آٗطیٌبیی ١ب آثی اؾز 80آیب ٗی زاٛیس ضَٛ ٗٞضز ػاله٠ 

 

 ."ثبق٠"آیب ٗی زاٛیس ٝهشی قرهی زض ؾطیالٌٛب ؾطـ ضا اظ َطكی ث٠ َطكی زیِط سٌبٙ ٗی ز١س یؼٜی 

 .زاٛیس زض ایٚ زٛیب سؼساز خٞخ٠ ١ب اظ آزٕ ١ب ثیكشط اؾزآیب ٗی 

 .آیب ٗی زاٛیس ٛٞاض١بی الؾشیٌی ذیٔی َّٞ ٗی ًكس سب ؾطز قٞٛس

 آیب ٗی زاٛیس ٗـع زض ١ِٜبٕ ذٞاة كؼبّ سط اظ ٝهشی اؾز ٠ً سٔٞیعیٞٙ ٗی ثیٜیس

 .زاٛكبٙ ظیجب ٗی قٞٛسآیب ٗی زاٛیس اُط ٗبزضاٙ زض ظٗبٙ ثبضزاضی ؾیت ث٠ ذهٞل ؾجع اؾشلبزٟ ًٜٜس ٛٞظا

 .اؾشلبزٟ ًٜٜس ثچ٠ ١بی آٙ ١ب سیع١ٞـ ٗی قٞٛس 3آیب ٗی زاٛیس ٗبزضاٙ ثبضزاض اظ اِٛٞض ٝ خٞا٠ٛ ُٜسٕ ٝ اِٗب 

 .خطٕ ذٞز ضا اظ زؾز زازٟ اؾز 40000ثط  1آیب ٗی زاٛیس ذٞضقیس كوٍ 

 

 .ق٢ط زاضز 1018آیب ٗی زاٛیس ایطاٙ 



 .ًبضٝٙ زض ذٞظؾشبٙ اؾزآیب ٗی زاٛیس دطآة سطیٚ ضٝز ایطاٙ 

 .آیب ٗی زاٛیس ثبٕ ایطاٙ اؾشبٙ چ٢بضٗحبّ ٝ ثرشیبضی اؾز

 .١عاض ثبض ٛلؽ ٗی ًكس23ؾبػز 24آیب ٗی زاٛیس ١ط كطزی زض َّٞ 

 ! حؽ ثٞیبیی ٗٞضچ٠ ثب ؾَ ثطاثطی ٗی ًٜس

 ! آیب ٗی زاٛؿشیس سه٘یٖ ثط ایٚ ثٞز ٠ً ًًٞب ًٞال ث٠ ػٜٞاٙ زاضٝ اؾشلبزٟ قٞز

 ! ًیٔٞٗشط زضؾز ًطز 81 ٗی سٞاٙ ٛری ث٠ َّٞ ُطٕ َال 30ثب 

 ! خعیطٟ سكٌیْ قسٟ اؾز ١585عاض ٝ  170كٜالٛس اظ 

 ! ثبض ثعضُشط اظ حدٖ ًٜٞٛی اـ ثٞز 2000ظٗیٚ زض آؿبظ دیسایف 

 ٝاغٟ ٗرشٔق ٝخٞز زاضز  850زض ظثبٙ ػطثی ثطای ٠ً٘ٔ ق٘كیط 

 ٛٞع ُْ ٗرشٔق اؾز؟ 40ًیجی اظ ثٞی آیب ٗیساٛؿشیس ٠ً زاٛكٜ٘ساٙ ثبثز ًطزٟ اٛس ٠ً ُْ ؾطخ سط

 

سٞاٛؿز یي ١ٞادی٘بی ثٞییَٜ ؾِٜیٚ  آیب ٗیساٛؿشیس ٠ً اُط ًٔلشی سبض ػٌٜجٞر ث٠ اٛساظٟ ٗـع یي ٗساز ث٠ ١ٖ سٜیسٟ ٗیكس ٗی

 ٝظٙ ضا سحْ٘ ًٜس؟

 

 آیب ٗیساٛؿشیس ٠ً ایٚ حویوز زاضز ٠ً ث٠ ضاؾشی كیْ اظ ٗٞـ ٗیشطؾس؟

 

 ٌبٙ زٛیب ًٜسٝی ظٛجٞض ػؿْ اؾز؟آیب ٗیساٛؿشیس ٠ً قٔٞؽ سطیٚ ٗ

 

 اذشطاع ضًٞضز زاض اؾز؟ 1094ٗیٔیٞٙ اذشطاع زض خ٢بٙ ٝخٞز زاضز ٠ً ازیؿٞٙ ثب  6آیب ٗیساٛؿشیس ٠ً زض حبّ حبيط 

 

آیب ٗیساٛؿشیس ٠ً اُط س٘بٕ ًطار ٜٗظ٠ٗٞ ق٘ؿی ضا ثب ١ٖ خ٘غ ًٜیٖ ٝ ؾذؽ آٙ ضا زٝ ثطاثط ًٜیٖ ثبظ ١ٖ ث٠ اٛساظٟ ًطٟ ٗكشطی 

 ؟قٞز ٛ٘ی

 

 آیب ٗیساٛؿشیس ٠ً ٝؾؼز ًطٟ ٗبٟ ث٠ اٛساظٟ هبضٟ اؾشطآیبؾز؟

 

آیب ٗیساٛؿشیس ٠ً ٗٔد ١ب كطاٝاٙ سطیٚ ٗٞخٞزار ثط ضٝی ظٗیٚ ١ؿشٜس ٝ ٗٞخٞزاسی ١ؿشٜس ٠ً زض ضٝظ زٝ ثطاثط ٝظٙ ذٞز ؿصا 

 ذٞضٛس؟ ٗی



 

 ١عاض ػسؾی سكٌیْ قسٟ اؾز؟ 10آیب ٗیساٛؿشیس ٠ً ١ط چكٖ ِٗؽ اظ

 

 ٠ َجیؼز ؾیبضٟ اٝضاٛٞؼ ثط ذالف ظٗیٚ اؾز یؼٜی زٝ هُجف ُطٕ ٝ هؿ٘ز ١بی اؾشٞایی آٙ ثؿیبض ؾطز اؾز؟آیب ٗیساٛؿشیس ً

 

آیب ٗیساٛؿشیس ٠ً ؾٞؾي ١ب ٗوبٕٝ سطیٚ ٗٞخٞزار زض ثطاثط ُطؾِٜی ١ؿشٜس. آ٢ٛب ٗیشٞاٜٛس یي ٗبٟ ثسٝٙ ؿصا ٝ زٝ ٗبٟ ثسٝٙ آة 

 ظٛسٟ ث٘بٜٛس؟

 

 یشٞاٛس ثبػث ظٗیٚ ٓطظٟ قٞز؟آیب ٗیساٛؿشیس ٠ً ٛیطٝی خبشث٠ ٗبٟ ٗ

 

 آیب ٗیساٛؿشیس ٠ً قیبض١بى ًق زؾز ًٌ٘ی ثطاى ث٢شط ُطكشٚ اقیبء اؾز؟

 

 ًیٔٞٗشطی ٗیجبقٜس؟ 4آیب ٗیساٛؿشیس ٠ً القرٞض١ب هبزض ث٠ زیسٙ یي ٗٞـ ًٞچي اظ اضسلبع 

 

 ٢ٓد٠ ؾرٚ ٗیِٞیٜس؟ 1000آیب ٗیساٛؿشیس ٠ً ٗطزٕ كیٔیذیٚ ث٠ ثیف اظ 

 

 ٗٞضچ٠ ١ب ١ٖ ق٘طزٙ ثٔسٛس ٝ هسٕ ١بیكبٙ ضا ثطای ٗؿیط یبثی ٗیك٘بضٛس؟آیب ٗیساٛؿشیس ٠ً 

 

 آیب ٗیساٛؿشیس ٠ً ٗهطف ظؿبّ اذش٠ اظ سِٜی ػطٝم ذٞٙ خُٔٞیطی ٗیٌٜس؟

 

 ًیٔٞٗشط زض ؾبػز حطًز ٗیٌٜس؟ 900000آیب ٗیساٛؿشیس ٠ً ذٞضقیس زض ٗساض ٢ًٌكبٙ قیطی ثب ؾطػز 

 

 ثطُطكش٠ اظ ١ٔیٞؼ ذسای ذٞضقیس ثٞزٟ اؾز؟ آیب ٗیساٛؿشیس ٠ً ٛبٕ هسیٖ یٞٛبٙ، ١الؼ

 

 ًٜٜس؟ آیب ٗیساٛؿشیس ٠ً كوٍ هٞضثبؿ٠ ١بی ٛط هٞض هٞض ٗی

 

 ًیٔٞٗشط زض ؾبػز ثسٝز؟ 50آیب ٗیساٛؿشیس ٠ً ذطؼ ثب س٘بٕ ؾِٜیٜی ذٞز ٗیشٞاٛس ثب ؾطػز 

 

 آیب ٗیساٛؿشیس ٠ً اكطاز ثب١ٞـ زاضاى ضٝى ٝ ٗؽ ثیكشطى زض ١ٞٗبیكبٙ ١ؿشٜس؟



 

 ٛؿشیس ٠ً قٌالر ثط ػهت ٝ هٔت ؾَ سبثیط ثس زاضز، ثب ً٘ی قٌالر ٗیشٞاٙ یي ؾَ ضا ًكز؟آیب ٗیسا

 

 ًكس؟ ظٛس ٝ ٗی ًٜس ٝ ػوطة ذٞزـ ضا ٛیف ٗی آیب ٗیساٛؿشیس ٠ً یي هُطٟ ٓیٌٞض ػوطة ضا زیٞا٠ٛ ٗی

 

 سٞاٙ ثدبی دالؾ٘بی ذٞٙ اؾشلبزٟ ًطز؟ آیب ٗیساٛؿشیس ٠ً ٗبیغ ٗٞخٞز زض ٛبضُیْ ٛبضؼ ضا ٗی

 

 ز١س؟ آیب ٗیساٛؿشیس ٠ً زضذز ثٌٔٞ سب هجْ اظ دٜدبٟ ؾبِٓی ٗیٟٞ ٛ٘ی

 

 .ثطاثط ٝظٛف ضا ثٜٔس ًٜس 300آیب ٗیساٛیس ٛٞػی ػٌٜجٞر ٗیشٞاٛس 

 

 .ٛبٛٞٗشط اؾز 400 - 700آیب ٗیساٛیس َّٞ ٗٞج ٛٞض ٗطئی ثیٚ 

 

 .آیب ٗیساٛیس ذٞضقیس ًٞچٌشطیٚ ؾشبضٟ زٛیب اؾز

 

 .زهیو٠ هجْ اظ آٙ ضا ٗكب١سٟ ٗیٌٜیس 8بٟ ٗیٌٜیس نح٠ٜ آیب ٗیساٛیس ٝهشی ث٠ ذٞضقیس ِٛ

 

 .٢ٓد٠ ؾرٚ ٗیِٞیٜس 1000آیب ٗیساٛیس ٗطزٕ كیٔیذیٚ ث٠ ثیف اظ 

 

 .ؾبّ ؾٚ االٙ زض ایطاٙ ظٛسُی ٗیٌٜس 142آیب ٗیساٛیس ٗؿٚ سطیٚ اٛؿبٙ زٛیب ثب 

 

 .ذٞا١س قس 1ٜس ؾبّ زیِط خ٢بٙ اؾز ٝ سب چ 5آیب ٗیساٛیس ث٠ ُلش٠ نٜسٝم دّٞ خ٢بٙ ایطاٙ زض سٞضٕ ضسج٠ 

 

 .ًیٔٞٗشط ٗطثغ اؾز 1/648/195آیب ٗیساٛیس ایطاٙ كالسی ث٠ ٝؾؼز 

 

 .ٗیٔیٞٙ سٞٗبٙ اؾز 700ٗیٔیبضز ٝ  1آیب ٗیساٛیس ُطاٛشطیٚ ًلف زٛیب 

 

 .ٗیٔیٞٙ سٞٗبٙ اؾز 210آیب ٗیساٛیس ُطاٛشطیٚ ؾیٜ٘بی ذبِٛی 

 



 .سٞٗبٙ هی٘ز زاضزٗیٔیٞٙ  210آیب ٗیساٛیس ُطاٛشطیٚ ثٜٔسُٞی خ٢بٙ 

 

 .ٗیٔیبضز سٞٗبٙ اؾز 1آیب ٗیساٛیس ُطاٛشطیٚ ؾبػز زٛیب ؾٞیؿی ثٞزٟ ٝ 

 

 .ٗیٔیبضز اؾز 1آیب ٗیساٛیس ُطاٛشطیٚ ٗبقیٚ زٛیب یي آِبٛؽ ٠ً ثب آ٘بؼ سعییٚ قسٟ ٝ ثیف اظ 

 

 .آیب ٗیساٛیس كبن٠ٔ ثیٚ ٗچ زؾز سب اضٛح ثطاثط ثب َّٞ ًق دب اؾز

 

  .١ٖ ق٘طزٙ ثٔسٛس ٝ هسٕ ١بیكبٙ ضا ثطای ٗؿیط یبثی ٗیك٘بضٛسآیب ٗیساٛیس ٗٞضچ٠ ١ب 

 زضنس ٗطزٕ خ٢بٙ چخ زؾز ١ؿشٜس؟ 11آیب ٗی زاٛیس ٠ً 

 آیب ٗی زاٛیس ٠ً ثیكشطیٚ ٗیعاٙ سٞٓس زض خ٢بٙ ثطای ٗبٟ آُٞؾز اؾز؟

 آیب ٗی زاٛیس ٠ً سب ظٗبٛی ٠ً ؿصا ثب ثعام ز١بٙ سطًیت ٛكٞز۰ٛ٘ی سٞاٛیس ٗعٟ ی آٙ ضا حؽ ًٜیس؟

 زهیو٠ ث٠ ذٞاة ٗی ضٝٛس؟ 7آیب ٗی زاٛیس ٠ً اٛؿبٙ ١ب ثُٞض ٗیبِٛیٚ زض 

 زٛساٙ زاضز؟ 42آیب ٗی زاٛیس ٠ً ذطؼ 

 آیب ٗی زاٛیس ٠ً چكٖ یي قشطٗطؽ اظ ٗـع آٙ ثعضٍ سط اؾز؟

 آیب ٗی زاٛیس ٠ً اًثط ٗبسیي ١ب حبٝی دٞٓي ٗب١ی اؾز؟

 اظ شضر ٛیؿز؟ آیب ٗی زاٛیس ٠ً ١یچ زا٠ٛ ای اظ شضر قجی٠ زا٠ٛ ی زیِطی

 آیب ٗی زاٛیس ٠ً ٓی٘ٞ حبٝی هٜس ثیكشطی اظ سٞر كطِٛی اؾز؟

 زضنس ٗطزٕ خ٢بٙ زض ثسٙ ذٞز یي اؾشرٞاٙ زٛسٟ ی ايبكی زاضٛس؟ 8آیب ٗی زاٛیس ٠ً 

 زضنس ظٛسُی ُیب١ی ضٝی ًطٟ ی ظٗیٚ زض اهیبٛٞؼ ١ب یبكز ٗی قٞز؟ 85آیب ٗی زاٛیس ٠ً 

 ٙ زٝؾز زاضٛس؟آیب ٗی زاٛیس ٠ً ذطُٞـ ١ب قیطیٚ ثیب

 حطف زاضز؟ 12آیب ٗی زاٛیس ٠ً آلجبی ظثبٙ ١بٝایی كوٍ 

 آیب ٗی زاٛیس ٠ً ذٞٙ ذطچَٜ زضیبیی ثی ضَٛ اؾز اٗب ٝهشی ٠ً ثب اًؿیػٙ سطًیت ٗی قٞز آثی ضَٛ ٗی قٞز؟

 آیب ٗی زایٜس ٠ً ُٞظٙ ٗٞظ زٝؾز زاضز؟

 ٠ ثٞزٟ اؾز؟ثبٛی 13آیب ٗی زاٛیس ٠ً َٞالٛی سطیٚ دطٝاظ ثجز قسٟ ی یي خٞخ٠ 

 آیب ٗی زاٛیس ٠ً دطٛسُبٙ ثطای ثٔؼیسٙ ٛیبظ ث٠ ٛیطٝی خبشث٠ ی ظٗیٚ زاضٛس؟



 اؾز؟ ”E“ آیب ٗی زاٛیس ٠ً دطًبضثطزسطیٚ حطف ظثبٙ اِٛٔیؿی حطف

 اؾز؟ ”Q“ آیب ٗی زاٛیس ٠ً ًٖ ًبضثطزسطیٚ حطف ظثبٙ اِٛٔیؿی حطف

 اض ظثبٙ اِٛٔیؿی اؾز؟ًٞسبٟ سطیٚ خ٠ٔ٘ ی ٗؼٜی ز ”I Am.“ آیب ٗی زاٛیس ٠ً خ٠ٔ٘ ی

 ٜٗجغ: ٝثؿبیز ًیبٛب ٝحسسی

 


