
 

 هادفتر شاخص قیمت

 ظام آماری در توسعه یافتگی کشورنتوسعه یافتگی اهمیت 

ه ساختاریافت آمار و اطالعات نظامیکی از نهادهای اولیه و ضروری برای رشد و توسعه،  ادی و سیاسیدر هر نوع نظام اقتص  

زی ریعنوان خوراک اصلی برنامههمدرن است که قادر باشد در تعامل با سایر نهادها، آمار و اطالعات مورد نیاز سیستم را ب و

نظام  یافتگیگذار قرار دهد. امروزه در مباحث جدید توسعه، توسعهریز و سیاستگذاری، تولید و در اختیار برنامهو سیاست

ظام کنیم که نای را پیدا نمیکشور توسعه یافته و آیدیافتگی کشورها به حساب میهای اص لی توسعه آماری جزء ش اخ  

 . متاسفانه این موضوع در کشورهای در حال توسعه متفاوت است.   نداشته باشد یافتهتوسعهآماری 

عنوان ب آمار و اطالعات صرفاًست و نگاه به ای نبوده اهای در حال توسعه، تفکر توسعهبدنه اجرایی کشورحاکم بر  تفکر اوالً

و نقش آمار و اطالعات بعنوان زیربنای اص   لی  تقلیل یافتهریز س   یاس   تگذار و برنامهنیازهای روزمره  تامین ابزاری جهت

 پذیرفته نشده است. ریزی و توسعه برنامه

ار ساختنظام آماری شکل گیری در کش ورهای در حال توسعه تر  از شفافیت همواره بعنوان مانعی بزر  در جهت   ثانیاٌ 

 ش   ایس   ت  ه اص   لی حکمرانی  ه  اییکی از مولف  ه این در ح  الی اس   ت ک  ه عم  ل کرده اس   ت.  و فراگیر ی  افت  ه 

 Good Governance))  باشد.جامع و همه جانبه امکان پذیر نمی نظام آماری بدونشفافیت است که 

 اس  تقرارهمواره مانعی در جهت ها جانبدارانه نهادها و س  ازمان هایها و البیدر کش  ورهای در حال توس  عه حمایت ثالثاً

 ،اقتصادی و اجتماعیدر مباحث جدید توسعه در کنار پایداری شده است. آنها شرح وظایف درست تعریف درست نهادها و 

اس  تقرار نهادها، و چیدمان دی اس  تب به این معنا که نهوه نهاپایداری های اص  لی توس  عه یافتگی کش  ورها یکی از مولفه

ند اثر آنها برآی وتکمیل کننده و تقویت کننده همدیگر باشند  نهادها ای باشد کهت و ش رح وظایف آنها باید به گونه تعامال

حال  در کشورهای در. باش ند  همدیگرو تض عیف کننده  بوده نه اینکه در تعارض با یکدیگر  نمایددر نظام ایجاد هم افزایی 

مقابل یکدیگر استقرار یافته و برآیند در وع هستیم که بعضا نهادها با شرح وظایف موازی و متداخل توسعه شاهد این موض

 دت مستهلک کننده کل نظام هستند.ای است که مستهلک کننده یکدیگر بوده و در بلندماثر آنها به گونه

متفاوت و بعضاً موازی ولی و انتشار آمارهای رسمی تولید وجود نهادهای موازی و جمهوری اسالمی ایران در نمونه بارز آن 

این مس لله ض من اتالم منابع و کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد   اس ت.  و تعاریف و مفاهیم مختلف  هاشرو، با متناقض

بینی پذیری اقتصاد کشور را با چالش جدی مواجه نموده است و موجب پیش عمومی به حاکمیت و همچنین نظام آماری،

اطمینانی و  تزریق نااص  لی به یکی از عوامل و  اقتص  ادی داخلی و خارجی ش  ده اس  تفعاالن س  یاس  تگذار و س  ردرگمی 

 ثباتی در فضای اقتصاد کشور بدل شده است.بی

در اولین گام،  هاوکار بینی برای کس  بیی امن و قابل پیشگذار با هدم ایجاد فض  اگذار و قانونلذا الزم اس  ت س  یاس  ت 

الزم بررسی و جلوی تولید و انتشار آمارهای موازی و متناقض که  مداقهبار برای همیش ه قانون نظام آماری کشور را با  یک

 برای شروع توسعه در کشور باشد.اطمینانی در فضای کشور است را بگیرد تا پایانی  تزریق کننده نا



پایدار  یکه تنها راه دستیابی به رشد و توسعه دهدنشان میبررسی روند توسعه یافتگی کشورهای پیشرفته این واقعیت را 

کند و ریزی دقیق و هدفمند بر روی واقعیات جامعه اس   ت که در قالب آمار و اطالعات نمود پیدا میج انبه، برنامه و هم ه 

فلس  فه اصلی شکل گذاری هدفمند وجود ندارد. ریزی و س یاس ت  عات برای برنامهابزار جایگزین دیگری غیر از آمار و اطال

یافته به اهمیت نهاد سفانه در کشورهای کمتر توسعهأمتاس تب هر چند که   همین موض وع های آماری نیز گیری س ازمان 

های اص  لی عقب گلوگاهبه یکی از موض  وع آماری و نقش آن در رش  د و توس  عه پایدار توجه چندانی نش  ده اس  ت و این  

راه جلوگیری از ایجاد و همچنین برون رفت از بسیاری از  ترینبا این حال مطملن .افتادگی این کش ورها بدل ش ده اس ت   

های اقتص   ادی و اجتماعی وجود یک نهاد آماری مدرن و پیش   رفته اس   ت که بتواند آمار و اطالعات دقیق و نابس   امانی

 گذار فراهم نماید.سیاست ریز وبهنگامی را برای برنامه

همانند سایر کشورهای در حال توسعه یه نوع  4411در جمهوری اس المی ایران از بدو تاس یم مرکز آمار ایران در س ال    

کم توجهی نس  بت به نظام آماری و ارکان آن وجود داش  ته اس  ت که باعث ش  ده اس  ت اجزای نظام به نوعی نگاه منفی و 

های اجرایی از بدو تاسیم با های کشور و معاونت آمار دستگاه، معاونت آمار و اطالعات استانآماری شامل مرکز آمار ایران

و در گذر زمان هم با توجیه کوچک سازی اندازه دولت به اشتباه روز به روز  شود ریزیپیبسیار ضعیف و جثه زیرس اخت  

های آمار و اطالعات از امکان ورود به خیلی از حوزهتر و نهیف تر ش  وند. در حالیکه نظام آماری به دالیل مختلف ض  عیف

 جمله آمار و اطالعات شهرستانی، حوزه آمار و اطالعات اجتماعی و ...  را بصورت عمیق نداشته است.

در  به نظام آماریها نسبت های نو به مدیریت کالن کشور، دیدگاهبه مرور زمان با تغییر نس ل و ورود اندیشه  خوش بختانه 

تفکر و رویکرد دولت جدید بدرستی استفاده حداکثری  بطوری که امروزه ش اهد این موضوع هستیم که  غییر اس تب حال ت

ای و آمار و اطالعات منطقه نظام تقویتهمچنین و  گذاریریزی و س   یاس   تبرنامه جهته ای نظ ام آم اری    از ظرفی ت 

ام هماهنگی و هم افزایی تم نیاز به اول از همه نیازمند گفتمان سازی و ثانیاً تفکراس ت. به ثمر نشستن این   ش هرس تانی  

اری افزافزاری، سختنرم هایو به روز رسانی زیرساختارکان نظام آماری و ارائه پیش نهادات کارشناسی در راستای تقویت  

 .داردآماری نظام  ارتقاء سرمایه اجتماعیو همچنین  متخص متعهد و و تأمین سرمایه انسانی 

مجلم ش ورای اسالمی با فوریت، قانون جامع نظام آماری کشور را تصویب و ابال  نماید و  لذا الزم اس ت در گام نخس ت   

گذاری در نظام آماری را سرمایهها نیز الزم است این مساله را مد نظر داشته باشند که در مسیر رشد و توسعه کشور دولت

 عنوان نهاد زیربنایی توسعه فراموش نکنند.  هب

 

 

  



 دفتر نقشه و اطالعات مکانی

در دنیای امروز، توسعه مبتنی بر دانایی منوط به در اختیار داشتن آمار و اطالعات مناسب و با کیفیت است و 

باره مطالعات علمی  تصمیم گیری، برنامه ریزی  و حمایت از تصمیم گیری ها بر اسا  این اطالعات می باشد. در این

داده های مورد نیاز سازمانها در امور مختلف تصمیم سازی، تصمیم گیری، مدیریت، برنامه  %08گویای آنست که بیش از 

ریزی، اجرا و حتی عملیات روزمره، آماری است که ذاتاً مکانی بوده یا ماهیت و ویژگیهای مکانی دارند. بنابراین جهت نیل 

نی بر دانایی، وجود، دسترسی و استفاده از داده های مکانی مناسب، قابل اعتماد و باکیفیت در فرآیند به توسعه پایدار مبت

 گیری و برنامه ریزی اجتناب ناپذیر می باشدتصمیم

های آماری بخشی از به نقشه و اطالعات مکانی می باشیم.  نقشهاینکه برای جمع آوری آمار نیازمند با توجه به 

ها مورد استفاده ها به منظور اجرای بهینه سرشماریباشند. این نقشهها و طرحهای آماری میسرشماری ملزومات اجرای

تری برای تر و گویاتر باشند، کنترل پوشش جغرافیایی بهتر انجام شده و نتایج دقیقگیرند، بنابراین هر چه کاملقرار می

 ات مکانی مرکز دارای شرح وظایف کلی ذیل است:شود. در این خصوص دفتر نقشه و اطالعسرشماری حاصل می

  تنظیم و تدوین اهدام و برنامه های مرتبط با تهیه نقشه و اطالعات مکانی آماری در راستای اهدام و فعالیت

 های کلی مرکز

  ماری آتهیه و تدوین استانداردها و دستورالعمل های الزم به منظور تولید، بهنگام رسانی و آماده سازی نقشه های

 و حوزه بندی نقشه های آماری

  تهیه و بهنگام رسانی فایل جغرافیایی)فایل مبتنی بر عناصر تقسیمات کشوری و جغرافیایی( با همکاری و مشارکت

 "مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات"

 بهنگام رسانی نقشه های آماری 

 رصد برنامه های توسعه و آمایش  عیتهیه و بهنگام رسانی اطلم ها و نقشه های موضوعی و نقشه های موضو

 سرزمین

 تهیه و بهنگام رسانی اطالعات مکانی آماری مورد نیاز رصد برنامه های توسعه و شاخ  های آمایش سرزمین 

  نظارت و کنترل فنی بر فرآیند تهیه نرم افزار ها و پایگاه های اطالعاتی مورد نیاز دفتر از قبیل حوزه بندی، فایل

 و ... WEB GISجغرافیایی،

 تهیه طرح های اجرایی و نظارتی مرتبط با برداشت، اصالح و بهنگام رسانی نقشه های آماری استان ها 

  تهیه، ذخیره، مستندسازی و آرشیو تخصصی اطلم ها و نقشه های آماری به منظور اطالع رسانی در جامعه

مرکز فناوری اطالعات و "کت خاص)بخش دولتی و مراجع قانونی( و عام) بخش خصوصی( با همکاری و مشار

 "ارتباطات

  ارتباط و تعامل با مراجع مرتبط و دست اندرکار دولتی و خصوصی در تهیه، تولید و بهنگام رسانی نقشه و اطالعات

 مکانی کشور



  همکاری و مشارکت در برنامه ریزی و اجرای امور اطالع رسانی به منظور اشاعه فرهنگ استفاده از اطالعات مکانی

 و همچنین ارائه خدمات اطالعات مکانی به کاربران)خصوصی و دسگاه های اجرایی( GISو 

  شرکت و عضویت در جلسات مرتبط با علوم زمینی و اطالعات مکانی در کمیته های تخصصی و تصمیم ساز سایر

 سازمان ها و شورا های مرتبط

 به شرح ذیل است: ی نوین سازی نظام آماریاقدامات نوآورانه در راستاهمچنین  اهم فعالیت های دفتر در خصوص 

  تطبیقی به منظور بهینه کاوی تخصصی و دستیابی به اصول و روش های نوین کاربردی  –بررسی و مطالعات علمی

مرتبط با فنون و تکنیک های نوین در زمینه : تهیه، ایجاد، استقرار، بکارگیری و بهنگام رسانی روش های جمع 

، سامانه های آوری اطالعات مکانی مرتبط با فعالیت های آماری ، اطلم ها و نقشه های موضوعی و آماری 

( ، روش های نوین کارتوگرافی، نقشه برداری و اطلم های مولتی مدیا، تکنیک های سنجش GISاطالعات مکانی )

 از دور و...

  ت مرکز فناوری اطالعا"ایجاد، توسعه و بهنگام رسانی پایگاه اطالعات مکانی مرکز آمار ایران با همکاری و مشارکت

 "و ارتباطات

 ر بسترسازی جهت استفاده از اطالعات مکانی در راستای تولید آمارهای ثبتی کشور با دفاتر همکاری و مشارکت د

 موضوعی

 استفاده از اطالعات مکانی و سیستم های تعیین موقعیت در اجرای طرح های آمارگیری و سرشماری ها 

  ( 4431) پار   4431توسعه پایگاه اطالعات رقومی سرشماری 

  های مرکز آمار از سامانه عنوان فنی نیاز  14تهیهWEB GIS  

 های آماری مستقل از تقسیمات سیاسیمطالعات تطبیقی و ارائه راهکار در خصوص کدگذاری یکتای بلوک 

 های آماری در راستای پیاده سازی چارچوب جهانی آماری اتصال ژئو کدپستی به بلوک(مکانیGSGF) 
 

 

  



 دفتر شاخص کالن 

تررز مرما من،ررم ر،ررمرهرمبررم الراتي ررمتنرارركرتبزررمر  ررنرا رمزرركررركشررهن،محرم رركرهرك ب رر ر مارر رامررزه در نرامررماريمررمن رر

،رم رتهسراكراصتدرم  حراات رم نرهرفز،بگرنررررررن ري ر،رمرهر زاممركررگراان رنه حر ل ركرس مسر رر مفتگنركشرهن،مر ركرار منرمرنررررتهساك

ر،بگمارم  مرا س .ر دهنرت  كر زراتي متريممن رهر نراخت منر ااتمريممنركمفنحرصح ححر ص قرهر ك

،رم ركرينر ركرمبمرهنرتحارقرمممهن ر رخد رزرخره راصرداار ركرگرز يهن حرمحمسربكحررررررررررررر،رمرهرس مسر رر فتزرمحمسبكرامخصر زاممركر

،رم ركرينر رزراسرمنراسربم ر رم ر سرتنر نرامرمارمرد زترررررررررر،رمرهرس مسر رر،مرهرا مگز،م رمرزتب ر رمر زاممركرررتده مرهرانائكرامخص

سرتمحر رمرمدمهاركر ل رنرهرتدب ارنرت ز  رمتركشرهن،محرا م سرب نريمرمن را رمزاارالر  رز  رهررررررررررررا م رد.ر نرا رمرنارر  همنركشهنرمرنر

،رم رمرزتب راصرداار ركرتبمر كرهرترده مرما من،رمرررررررر ستگمدراازا رنر ركرمبمرهنرتز ركرارمخصرررررر07 زصزان رانتبمطرهرتامملر مر  شرا ر

،رمرنارر،رم رمز رهطر ركرينرررهر سرتهناها لرر،رم ركرينرا ره درهرفزي بردرررر،رمرهرس مسر رر،رم ر زاممركررهراصهلراممارمحمسربكرارمخصرر

 ا م د.ا يرتز كرمن

،م را مر فترزر رزراسرمنرتاسر كركرمنراا رمارارددر نرمزكريريمرمنرا رزانرهرام رمارسرهم مر زاممركرتهسراكريمرمنركشرهنر رمررررررررررررررررررفامه  

 اه .سم  رامماريممن ركشهنرتاز فرهراا مارمننه  ز راه م

،رم ركرينحرگرز يهن راتي رمتريمرمن حرتز ركحرتبمر كرهرررررررر،رمرهرس مسر ررزاممركر،رم ر فترزرمحمسربكرارمخصر ررررتز مرفامه ر ر  دد

ااتشررمنرسررمهبممكريمررمن ركشررهنحر،  ررمن رهرمشررمنك ر نرتزا رركرهرتررده مراسرر كرااگل سررنرسررمهبممكريمررمن ركشررهنحرتز رركراهگررهحرر

،رم رتهسراكركشرهنر ررررمركرنصردر زامرر،رم رسزاسرزركشرهنرهر، نبر مرتز ركرگريان رررررراممنتر زرتز كرهران  م نرسمهبممكريممن راسرتمنر

،ررم ر،ررم ركررينراصتدررم  حراات ررم نرهرفز،بگررنركشررهنر نر ررم در،ررم رمتبرره را راررمخصگرريان   نرسرردحرملررنرهراسررتمان ح

،رم ر مرمانرمرزتب ر رمرمممهن ر ررررررسرم  ريمرمنرهرسرز رررمم،ركحرمرهن  رهر... رهر زبگرمارررمردتر رمم،ماركحرفدرلنحرارشرررر ممانركهترمدر

ر ماد. فتزرمن

نر،م رت دده ژدر نرمه د،مرهرمحده تر فتزحرتز كرهرااتشمنرمحده تراد در كسم  رفامه   مرنه  ز راه م،م راخ زحر نرسمل

سم  راشز متر فتزر زراسمنرا ببهگزاف  ر كرمبمهنرافيا شرسز  رااتاملراتي مترهر داه راات م نرهراات م نرهرفز،بگنحر  دان 

اشز متر تز كرهرااتشمنراس كراكسلنراشز متر نرناستم رتاه  ره ژگنركمن زپسبد ر،م رانائكراددحافيا شر نکركمن زانرا رامخص

يهن حر،م راختدمصنر نرا الاه تزها  نرهرتسز لر ستزسنرهراستبم دريسمنركمن زانرا راتي متريممن رهر، نب مراستبم درا رسممماك

رپز ا  رهرااتشمنراتي متر، هاندرمهن رتهاكرصزانرگزفتكراس .

نه نسرمانرفززسر ريممن،رم رنسر نررررر،رم ريمرمنر  شرنرهرا ريرتز ركرهر ركرررررر،رم رارهنا ر رمهنريمرمنرهرك  تركرررررنرفامه  مشمنك ر 

ا رر،رم رت ددرنرفززسر ريممن،رم رنسر نرمسرتازر نر فرمتزرمهکره نرمزكريريمرمنرا رزانرررررررررررك  تركرا زانر مر، م،بگنرهر،  من ر

ر ماد.،م ركينرمن،مرهرس مس   گزرت مه فر فتزرمحمسبكرامخصر زاممك

ر  



 دفتر حساب های اقتصادی 

 

،م راصتدم  رام زرتهه دحرمدزفحرتش  لرسزمم كرن،م رملنرمحمسبكرمز تز مرمتغ ز،م راز م،دفرا رتز كرهرتده مرمسمب

حر انا نگ ز رمز تز مرمتغ ز،م راصتدم  رمهاه  رمبم الرام زرثزهتحرصم ناتحرهان اتحر نيمدرهر...ر نر  ر هندرما مرا ر ممنرهراادا د

تهانرهکا  راصتدم  ركشهنرنار نرينر هندر مرمادالر ممانر كرتده زركش د.ر،مرمن د،نرهر...ر نرمادانرا ر ممنراس رككرا رتز قرين

 نرصمهبريممن،م رسم گمنرهرمبتبنر زرتامن فرهرمبم، كحرر2هرمتغ ز،م رمهاه  ر1 زا را مرمبمهنر  اراس رم  ه كرمتغ ز،م راز من

كر نرفزي بدر،م ركينراصتدم  ركاه للنرتز كرهرتبم كراه .رك   ،م رمحمسبمتنرهراداهلراستمادان رتهافقراددر  محرنه ،م بد تباك

  مابد. رمن،م راصتدم ،مرهرتحل لگاان ،محرس مس گ ز تز مرا يانراتي متنر زا رتد  كي بدحرمبمسب،م رملنرپد درمنتز كرمسمب

،م رملنرپ شبزم راددرتهس ر،م رملنر نركشهن،م رم تلفر زراسمنرچمنچهبرس ستكرمسمبسمبتز كرهرتده مريممن،م رم

س ستكرر"ا رفزمههكراددرتح ر بهانر كرصهنترم  ه كر1۵۹۱اه .رس ستكرمي هنر زا راهه مر منر نرسملرسم ممنرمللرمتحدراا مارمن

ر1۵۵۱مهن رت د درامزرصزانرگزف .رپسرا رينر  بمنر نرسملرر۸۶1۵مبتشزراد.را مرم  ه كر زا راهه مر منر نرسملرر۱"،م رملنمسمب

اه للنرمتش لرا رسم ممنرمللرصبدهقرازم ر  مر۹مهن ر م اگز رصزانرگزف .را مراس كرككرتهس رر277۶هر زا ريخز مر منر نرسملر

رسم ممنر،  من   م ر ما رازمانح رانهپم نراه للنرپهلح رك  س هنرامماك رتهساكره راس ،م راصتدم  ره تهس ررح كرتده برنس دد

،  منانرمزكيريممنرا زانر كرفمنسنرتزا كراددره يهدر زرااتشمنرف ي  نر نر اخلركشهنرا رتز قرهامدريممن رسم ممنرمللر زا راستبم در

 اس . نراخت منرفمنسنر  مامنر ا مرا يرصزانرگزفتك

،م رافيه در  شيممنرا زانرمحهلراددراس .رمحمسبكران  مدم قرصماهنحر كرمزكيرر1۱۹۱،م رملنر نرا زانرا رسملرتز كرمسمب

هرا يرتز كرادهلرر1۱۸1،م رصبلرا رپ زه  رااايبراسيمنحرمحمسبكرمحدهلرامخمهصر اخلنرا رنه ر،ي بكرا رسملراصتدم  ر نرسمل

،م را را لكرمز تز مراصداممترگااتكر فتزرمسمبر1۱۵7هرر1۱۶7ح1۱07ح1۱۸۹حر1۱۹2،م رستماددراصتدم را زانر زا رسملر- ا در

ا ير نر س رر1۱۵۹،م رملنر ه دراس .ر نرا مرخدهصر  ار كر كزراس رادهلر ا درستماددرا  كريممن راصتدم  ر نرتز كرمسمب

ر ماد.تز كرمن

كيريممنرا زانرصزانر نر زاممكركمنرمزر1۱0۱ا رسملررSNA،م رملنر زراسمنريخز مرت د دامزرتز كرمست زرهرمبمكرمسمب

الدرهرر۹ نرر1۵۵۱سملررSNA،م رملنرا زانر زراسمنرحرا تداراهگه رتبم كرمسمبگزف حر زا را مرمبمهنرپسرا رمدمهامترگستز د

ن ي راددر نرسملر،م ر زاممكالدر كر بهانراهه مرمزملكرا رم  ه كرفامه  ر۴،م رملنرا زانر نراهگه رتمم مرا م ،م ريممن رمسمب

                                                 
 Flows-ر 1
 Stocks-ر 2
 A System of National Accounts : SNA-ر 3



رفزا،كركز ر كرر1۱07هرر1۱۸۹،م رص   رتز كرادهلر ا درستماددرسملتز كرهرتده مراد.رممصلرا مرمزك رهرت ز كر  ر1۱0۴ نا

تده مرهرمبتشزراد.ر نرر1۱0۴تح ر بهانرمحدهلرامخمهصر اخلنرا زانر نرسملرر1۱07ر–ر02،م را رككرمسمبرتهه درسملگهاك

،م رملنر نرا ام رم تلفر ه دراس حرككرا ر كر ادحرسانر زرگستز رمسمبر1۱0۹ر،م رملنرا رسملناستم رمزك رت مملنرتز كرمسمب

ر،مس .اه للنرا مرمسمب كر بهانريخز مراس كر  مر277۶ّا رملنرسم  رس ستكرمسمباصداممتراا ماراددر نرا مر م بكحرتزا كرهرپ م د

ا ر،م رمبداك نرناستم رتز كرهرتبم كرمسمبر1۱0۱،م راصتدم  ركلركشهنحرا رسملرمزكيريممنرا زانر يهدر زرتبم كرمسمب

،م رتززانحرتده مرمسمبرتهه در نراستمنر1۱0۸،م ر دهنترمدمهامترامز را مرمبحثرنارازه ركز درازه ركز رهر نرسملر استمن

،م رمز هطريغم راستمنن ي راصبزمنحرخزاسمنحرچزمنمحملرهر  ت من حر، دانرهرمم ادنانر مرك  ركمنابمسمنرسم ممنرمد ز  رهر زاممك

،م ري ن م  منرازصنحرفمننحركزمماشمدحر ا منحرخه ستمنرهرفامه  رتز كرمسمبرتهه دراشراستمنر  گزر استمنر1۱0۵اد.ر نرسملر

،م ركشهنرتمركبهنرهر زا رت ممنراستمنر1۱0۵،مرا رسملر،م رگزهدراهلراکمفكراد.را مرمسمبس ستمنرهر لهچستمن ر كرم  ه كراستمن

ر،م رملنرسم گمن ركمملر ان .رتز كراددرهر مرمسمب

دم  حر كر،م راصتفامه   بد راستمادان رناتك،م راصدم  ر مر  منگ ز ريخز مراس كر چزمنم مر م اگز  رتباك فتزرمسمب

ناتكرفامه  راصتدم  را رنه رتهه درهر، نب مر كرتب   راايا ران  رافيه درر۶2محمسبكرمحدهلرامخمهصر اخلنرا زانر كرتب   ر

 يهدر زرا مرمسمبركم ،مرهرپز اختكراس .ررح1۱۵7،م رثم  رسملر،م رامن رهرص   تامکم رازم نر كرنه ر،ي بكحر زمسبرص   

ا يرتبم كرر277۶ رملنرسملر،م  بنراددر نرچمنچهبرمزكي رس ستكرمسمب،م رپ شخدممترهرمسمبرا  م ر نيمدرا رم  ه كرمسمب

راه .هرانائكرمن

ر،م رملنرككرپ ش،م رمسمبسم  رسز ر ممانر ا د،م رملنرهرا ير، سمن،م راصتدم  ر كرمبمهنرتهساكرمسمب فتزرمسمب

رحنارادتز كرمنر1۱0۸هر زراسمنرسملرپم كررISIC،م رصبلنر بد هرتباكر1۵۵۱،م رملنر،م رس ستكرمسمبا را مر زراسمنرتهص ك

صزانر ا .ر، نب مر زرر1۱۵7سملرپم كرهررر277۶رSNA،م رتهص كمهن ر م اگز ر زراسمنررح1۱۵7پسرا رااتشمنرادهلر ا درستماددر

،م رملنر ما ر،م رمسمب نركبمنر  منگ ز رم  ه كر ا درح،م راصتدم  اسمنرمحمسبمتراا ماراددرتهس ر،  منانر فتزرمسمب

هر نرسدحرااتشمنرمحده تز رتز كرگز  د.رتداهارتز كر،زرسمهكرر1۱۴7،م رملنرا ر،م رمسمبنر ا د مماسز رح ر1۱۴7-1۱۸۵مزكي ر 

تزرا ه دراس .راتم جرا مرمحمسبمتر،زسمهكر نر هرم  ه كرسز ر ممانر  منگ ز راتي مترتهس ركمن زانرناريسمنرح،مر نرا مرصمهب ا د

راه .منا رمس زر نگمدرملنريممنرمبتشزرر1۱07هرا رر1۱۴7ا ر

اصداار كررح،م رفدلنرمبمسبتز كرهر  منگ ز رامخصرحابمسم نرح،م راصتدم  ر مراا مارمدمهامتر  ا، نب مر فتزرمسمب

نه رپسرر0۹كثزرمدارحر ابن،مر نرا مر م بكاه للنرااتشمنر ا د،م رملنرفدلنرا ه درهرسببراددرمبدبقر مراستمادان ،م ر  متز كرمسمب

ن يانرهر  شر  ددراصتدم  رهرا ير كرتب   راايا ر،ي بكر نر ستزنر زاممكر1۴زخرنادراصتدم  ر كرتب   رارحا رپم منر،زرفدل



،مرهراتي متريممن ر نرگمدر نرمس زر ا دحر1۴77تمر زمنرر1۱۵7ر،م رملنرا رسمل،م رفدلنرمسمبگاانانرصزانر ااتكر ماد.ر ا دس مس 

راس .ملنرمزكيريممنرمبتشزرادد

اصداار كرتز كررح مر،  من رازم ،م رمزتب رهرپژه،ش ددريممنرح،م رملنراص من را ي،م راصتدم  ر نرمه درمسمب فتزرمسمب

رحمسمبر  شريبرحيهن راتي مترهرانتبمتمتمسمبرفمرحمسمبر  شرتامهنرحتمركبهنر1۱۶7۱سز ر ممانرمسمبراص من رسيم را ر

مسمبر  شرخدهصنرهرمسمبريمه  را ه دراس .رمسمبراص من رگز اگز ر نرمملرممکزر كر بهانر  نر  گزرا ررحمسمبرنهستم

ر،م را مرم  ه كر نر س رتز كراس .مسمب

ا ر،م رمبداكتز كرمسمبرحا ر نرمملرممکز،م رمبداك،م راا ماراددر نر م بكرتهساكرمسمب  نرا ران ا بدتز مرفامه  

حر1۱۵0تمرر1۱۵7،م رهر زا رسمل  شراصتدم  رر1۶ نرسدحران  رافيه دررح،م را مرم  ه كاس .ر ا در1۱۵7،م رسملر كرص   

ر نر ستزنركمن زانرصزانر ان .

مار مرا ر، گتز كراداهلر ا درستماددرمبداكا حر،م رمبداك،م ر  گزراا ماراددر نرانتبمطر مرتهساكرمسمب، نب مرا رفامه  

رر.استمنر نر س راازاس ر۱1اس .را مرامزر كرصهنتر، يممنر زا رر۱۵۹اددرسملرتز كرادهلر ا درستم

،م راززستمانر نرسدحر،زراستمنريغم راددرهرام دراس رظزفرچبدرممدري بددر زا ر، نب مراصداممتنر كرمبمهنرتز كرمسمب

،مر يهدر زر،م ر  سمنر نرسدحركلركشهنرهراستمناستبم در نر ستزنرصزانرگ ز .را مراصداممتر كر ه لراستبم درا راستمادان ،مرهراهگه

رپا زرخها،درا ه .رپا ز رنار نرسدحركلرام منرمام سكرحكمن ز ،م ر س منران ا بدررفزاهان

 رر،  منانر،م ر  دن غرهران ادد،م راصتدم  ر نرا مرسدححر نره،لكراهلرمز،هنرتي تز كرهرتده مرمحده تر فتزرمسمب

،م ريممن حريهن ريممنرهراتي متحرتز كرهرتده مرتزح،مرا كرا رمزاملرمدمهامتنحرتده مراهگه،محرا النرت ممنر م بكمزكيريممنرا زانر 

مبد را رززدا م ك.ر امئبكريامنرصدن اانرمنپز ا  رهرتحل لراتي متحراا مارمحمسبمترهرتبم كرازم نراس .ر د بهس لكرا ر،  من ر ن

،م راصتدم  را يحر نرخهنرسپمسگيان رفزاهانرا را شمنراس .ر، نب مراادنر،  منانرپ ش مر فتزرمسمبم زاثران ا بدرهرت ز  مترگزا

نر،م ر ههت،مرهرسم ممن،محر ااشگمد،محره انت ماكن ي راستمن،  من رص   ماكرسم ممنر زاممكرهر ه اكركشهنرسم ممنرمد ز  رهر زاممك

را لكرمسم دت را زانرا  ريممن رمزكي رفزا،كرمن،م رصم  م رنا رتهف قرتده مرامهن رمسبرلرتهازنراس ركك ر،  منانرهرسم  . را  ا مزح

،م ر  دن غرن مس رمحتزارمزكيريممنرهرا م ك.ر نرپم منرک مرتش زرا رم م  كمنابمسمنرت ممنرازم ،م ر زا ز دراددرصدن اانرمن

ريصم منر كتزرمس م را رتيمامها رمحتزاراصتدم  ح رهر م متران ا بدرفز رفز ر،  منانرممکزر نر فتزر  ا درهر كتزرفزامز  ح ،م

را م ك.رسز لبد رهرتهف قرنه افيهنرنار زا رامماريممن ركشهنرا رخداهادر ينگرخها،ماك.،م راصتدم  رصدن اانرهرسپمسگيان رمنمسمب

 


