
 

 عواهل اصلی تاال رفتي قیوت ًفت

  

اگز ثبسارُب ػزایظ طجیؼی داػتٌذ هیوت ُب پبئیي هی آهذًذ ثزػکض اکٌْى کَ هیوت ُب اكشایغ یبكتَ اطت، یؼٌی سهبًیکَ 

ثزػکض طی طبل پیغ کَ هیوت ُب ّ هیوت گذاری ُبی .***ثذزاى ػزضَ ّجْد ًذارد دلیلی ثزای ثبال ركتي هیوت ُب ًیظت

ػلٌی ثْد، اهزّسٍ هیوت ًلت، در پؼت درُبی ثظتَ تْطظ ػزکت ُبی ؿْل پیکز ُوچْى گلذهي اطویت، هْرگبى اطتٌلی ، 
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 ترگرداى احود هسارعی

.  اطت۲۰۰۸ّ ایي ثَ ػلت رکْد اهتصبدی در طبل .  ُشار ثؼکَ کبُغ یبكتَ اطت۱۹۰هصزف رّساًَ ًلت در آهزیکب 

ای رهوی .  ُشار ثؼکَ اكشایغ یبكتَ ، کَ ایي ثؼلت رػذ كؼبلیت ُبی اهتصبدی ایي کؼْر اطت۴۰۰هصزف رّساًَ چیي 

 هیلیْى ثؼکَ ًلت هْرد ًیبس خْد در ۷چیي اس هجوْع . اطت کَ هطجْػبت جِبًی، چیي را ثَ خبطز آى هالهت هی کٌٌذ

 هیلیْى ثؼکَ ًلت هصزف ۲۰/۷ایي در دبلیظت کَ آهزیکب طبالًَ .  هیلیْى ثؼکَ ًلت ّارد کزدٍ اطت۳/۲طبل گذػتَ تٌِب 

 .هی کٌذ

اهب چیي کَ تٌِب یکظْم . ُن اکٌْى کَ آهزیکب کَ ثشرگتزیي کؼْر هصزف کٌٌذٍ ًلت اطت، دچبر کوجْد توبضب ػذٍ اطت

 ۸۴ثذیي هؼٌب کَ ثَ ًظجت کل تْلیذ جِبًی کَ . آهزیکب هصزف ًلت دارد، هوبدیز ثظیبر کوی ثز توبضبیغ اكشّدٍ ػذٍ اطت

 . هیلیْى ثؼکَ در رّس اطت چیي تٌِب ًین در صذ توبضبیغ ثبال ركتَ اطت

سیزا رػذ تْطؼَ در کؼْرُبی آطیبیی ُوزاٍ ثب .  توبضبی ثیؼتزی اس گذػتَ را پیغ ثیٌی ًوی کٌذ ۲۰۰۸اّپک ثزای طبل 

 .رکْد در جِبى صٌؼتی اطت، یؼٌی هْاسًَ ای در ایي سهیٌَ در ثبسارُبی جِبًی ّجْد دارد

ّ ایي تـییزی ثظیبر جشیی در ثزآّرد گذػتَ اّپک .  هیلیْى ثؼکَ هی ثبػذ۸۷ ، ۲۰۰۸دذ هتْطظ توبضب ثزای ًلت در طبل 

ادتوبل دارد کَ توبضب در کؼْرُبی چیي، ٌُذ خبّرهیبًَ ّ آهزیکبی التیي کوی ثیؼتز ػْد، اهب در هوبثل در آهزیکب ّ . اطت

آهزیکب کَ ثشرگتزیي هصزف کٌٌذٍ ًلت اطت ثب کبُغ توبضب هْجت کبُغ تْلیذ ّ تْطؼَ . ارّپب توبضب کبُغ خْاُذ داػت

 . خْاُذ ػذ کَ تبثیزات اهتصبدی خْاُذ داػت

اگز ثبسارُب ػزایظ طجیؼی داػتٌذ هیوت ُب پبئیي هی آهذًذ ثزػکض اکٌْى کَ هیوت ُب اكشایغ یبكتَ اطت، یؼٌی سهبًیکَ 

 . ثذزاى ػزضَ ّجْد ًذارد دلیلی ثزای ثبال ركتي هیوت ُب ًیظت

 چاٍ ُای ًفت در ایٌترًت

 ۲۰۰۸ًَ كوظ دلیلی ثز کوجْد ػزضَ ًیظت، تب هیوت ُب طیز صؼْدی ثپیوبیٌذ، ثلکَ چبُِبی ًلت ثظیبر ػظیوی در طبل 

.  ػزّع ثَ ثِزٍ ثزداری کزدٍ ّ ثز ػزضَ ًلت در ثبسار جِبًی هی اكشایٌذ



ثَ تبسگی دّلت ػزثظتبى کَ یکی اس تْلیذ کٌٌذگبى ػوذٍ ًلت در جِبى اطت تصوین گزكتَ اطت تب طزهبیَ گذاری در سهیٌَ 

اًتظبر هی رّد کَ ػزکت . درصذ اكشایغ یبثذ ّ دلز چبُِبی ًلتی را ثَ طَ ثزاثز ثزطبًذ ۴۰دلز چبُِبی ًلت ثَ ًظجت 

کؼْر ػزثظتبى در صذد اداهَ ثزًبهَ ای . ثَ پبیبى ثزطبًذ ۲۰۱۳ تب ۲۰۰۹ًلتی آراهکْ ثزًبهَ تبسٍ خْد را هیبى طبلِبی 

ایي ثزًبهَ دهیوب . هیلیبرد دالر ثزای ایي پزّژٍ ُبی ًلتی طزهبیَ گذاری کزدٍ اطت ۵۰اطت کَ اس هذتِب پیغ ػزّع ػذٍ ّ 

دّلت ػزثظتبى در . ثزای توبضبُبیی اطت کَ در کؼْرُبی خبّرهیبًَ ّ در طبیز ثبسارُبی رّ ثَ رػذ پیغ ثیٌی هی ػْد

هیلیْى ثؼکَ ّ ثب  ۱۱/۳تْلیذ ػزثظتبى اکٌْى . هیلیْى ثؼکَ ثزطبًذ  ۱۲/۵ًظز دارد کَ تْلیذ ًلت خْد را در طبل آیٌذٍ ثَ 

اس هبٍ آّریل اهظبل هٌطوَ خْرطبًیَ در ػزثظتبى ّارد تْلیذ ًلت ػذٍ ّ . درصذ اضبكَ تْلیذ خْاُذ داػت ۱۱ایي ثزًبهَ 

پزّژٍ دیگزی در ػزثظتبى در هٌطوَ خزیض در دبل اجزاطت ، کَ ایي .  ُشار ًلت طجک اطتخزاج هی ًوبیذ۵۰۰رّساًَ 

.  هیلیْى ثؼکَ در رّس اضبكَ خْاُذ کزد ۱/۲پزّژٍ ثظیبر ػظین ، ًلت ػزثظتبى را تب 

ػزکت دیگزی ثٌبم پتزایْص در ثزسیل ثتبسگی ػزّع ثَ طزهبیَ گذاری در سهیٌَ دلز چبُِبی ًلت در سیز دریب کزدٍ 

هؼخصب ایي ثزًبهَ در هٌطوَ ای ثٌبم تْثی در دبل اجزاطت کَ ثٌظز هی رطذ ایٌِن یکی اس ثشرگتزیي هیذاًِبی ًلتی . اطت

ثٌب ثَ گلتَ ایي ػزکت تخویي سدٍ هی ػْد . اطت ّ دتی هوذار ًلت اًجبر ػذٍ در ایي هٌطوَ ثیؼتز اس ًلت دریبی ػوبل اطت

. هیلیبرد ثؼکَ ًلت طجک را در خْد داػتَ ثبػذ ۸کَ هیذاى تْثی کَ در ػون سیبد دریب هزار دارد ، تب 

کؼْر هِن تْلیذ کٌٌذٍ ًلت خْاُذ ثْد ّ در کٌبر کؼْرُبیی ُوچْى ًیجزیَ ّ  ۱۰در چٌذ طبل آیٌذٍ کؼْر ثزسیل در سهزٍ 

.  ًّشّئال هزار خْاُذ گزكت

ایي ػولیبت در هٌطوَ آالطکب هی . در آهزیکب ػزکت ُبی ثشرگ ًلتی ، آُظتَ ّ ثذّى طزّ صذا هؼـْل کؼلیبت ُظتٌذ 

 ایٌکَ آًاى در ایي هورد ضکوت هی کٌٌد ترای ایٌطتکَ قیوت ًفت پائیي .ثبػذ کَ تْلیذات آًِب ثشّدی ّارد ثبسار خْاُذ ػذ

ُیئت ژئْلْژیظت آالطکب گشارع دادٍ اطت کَ هخبسى ػظیوی در هٌطوَ ثبتي کَ اس ػوبل داکْتب ، هًْتبًب، ّ جٌْة .ًیاید

. هیلیبرد ثؼکَ ًلت هی ثبػذ ۳/۶۵ػزم تب اطتبى طبکض چْاى در کبًبدا اهتذاد هی ثبثذ، دارای 

ایٌِب تبکیذاتی اطت ػلوی ّ دهین کَ تب چَ اًذاسٍ هخبسى ػظین ًلتی در ایي ّ یب آى گْػَ جِبى ّجْد دارد کَ هی تْاى اس آى 

ػزکت اًگلیظی ّ آهزیکبیی هؼـْل اکتؼبكبت در دْل ّ دْع هخبسى ػظیوی ُظتٌذ  ۴اضبكَ ثز ایي، در ػزام . ثِزٍ ثزد

ّ الجتَ در جِبى . کَ تب کٌْى هْرد ثِزٍ ثزداری هزار ًگزكتَ اطت ّ ایي هخبسى ثؼذ اس ػزثظتبى در جبیگبٍ دّم اطت

. هٌبطن ثظیبری ّجْد دارًذ کَ کوبکبى کؼق ًؼذٍ ثبهی هبًذٍ اًذ

هؼکل ایٌظت کَ ایي . ثب ثبال ركتي هیوت ُب ػزکت ُبی ثشرگ ثیي الوللی ًلتی، ثَ هٌبكغ ثشرگ اهتصبدی دطت هی یبثٌذ

. ػزکت ُب ًوی خْاٌُذ ثب اػالم ّجْد ایي هخبسى ػظین ًلتی در طزاطز جِبى ، هْججبت کبُغ هیوت ُب را كزاُن آّرًذ

ًلت ثَ اًذاسٍ کبكی ّ ثیغ اس توبضب ُن اکٌْى در . ّگزًَ اکٌْى ُیچ هؼکلی ثزای ػزضَ ًلت در ثبسار جِبًی ّجْد ًذارد

اس طزكی ایي ػزکت ُب ثزای طزهبیَ گذاری خْد کوک ُبی سیبدی اس ثبًک ُبی ّال اطتزیت ّ دّ ثبسار . دطتزص اطت

. در لٌذى ّ آتالًتب دریبكت هی دارًذ« ای. طی.آی » ّ « ًبیوکض»دیگز اصلی ًلت یؼٌی 

 پص چرا قیوت ُا ُوچٌاى در حال افسایش اضت؟

« ُئیت سهیي ػٌبطبى آهزیکب »در پبیبى هبٍ گذػتَ . ثٌظز هی رطذ کَ هزدلَ ثبال ركتي هیوت ًلت ثَ پبیبى خْد رطیذٍ اطت

در ایي کٌگزٍ توبم هذیزاى اجزائی ػزکت ُبی ًلتی آهزیکب ّ سهیي ػٌبطبى ایي ػزکت . کٌگزٍ طبالًَ خْد را ثزگشار کزدًذ

ُب دضْر داػتٌذ ثٌب ثز اظِبرات یکی اس ػزکت کٌٌذگبى، دبضزاى ثَ ایي ًتیجَ رطیذًذ کَ هیوت ًلت ثظیبر پبئیي خْاُذ 

.  اهب هیوت گبس طجیؼی ، ثزای هذتی طْالًی اكشایغ هیوت خْد را دلع خْاُذ کزد . آهذ

. اػالم کزد کَ ثبال ركتي ًجْهی هیوت ًلت ثَ پبیبى خْد رطیذٍ اطت« ثزادارى لیوبى»در ػیي دبل چٌذ رّس پیغ ثبًک 

آپزیل ثب رّسًبهَ دیلی تلگزاف  ۲۴هبیکل ّلذرّى، طزپزطت ُیئت اطتزاتژیظت ُبی ًلتی ثبًک در هصبدجَ ای در تبریخ 

ّ گزٍّ تذوین ّ گشارع در ایي سهیٌَ . ُن اکٌْى هوذار ػزضَ ّ توبضبی ًلت در ثبسار ثزاثز ػذٍ اطت” :لٌذى اػالم کزد 

”  .کَ اس اثتذای طبل هؼـْل ثَ کبر ثْدٍ اطت گشارع خْد را ارائَ کزدٍ اطت



هیلیْى ثؼکَ  ۱۲، هوذار ًلت اضبكی اًجبر ػذٍ ثَ ۲۰۰۸هی  ۷ثز اطبص گشارع ادارٍ اطالػبت اًزژی آهزیکب ثتبریخ 

، در اًجبرُب ّجْد ۲۰۰۸هیلیْى ثؼکَ ًلتی اطت کَ اس اثتذای طبل  ۳۳ثبیذ گلت کَ ایي هوذار ، اضبكَ ثز . رطیذٍ اطت

.  داػتَ اطت

 ۵/۸، چٌیي هی ًْیظذ کَ توبضب ثزای هصزف گبس طجیؼی ، ۲۰۰۸هی  ۷در تبریخ « َهظتز کبرت»اضبكَ ثز ایي، گشارع 

ّ . پبالیؼگبُِبی گبس طجیؼی ُوشهبى ثب کبُغ توبضب ثزای گبس ، تْلیذات خْد را کبُغ هی دٌُذ. کبُغ ًؼبى هی دُذ

هظلن .  درصذ ثْدٍ اطت۹۵درصذ رطیذٍ در صْرتیکَ طبل گذػتَ در ُویي سهبى، تْلیذات آًِب  ۸۵اکٌْى تْلیذات آًِب ثَ 

.  اطت کَ پبالیؼگبُِبی تْلیذ گبس طجیؼی ، ثزای ثبال ًگِذاػتي هیوت گبس ثَ ایي کبر دطت هی سًٌذ

کَ دول ّ ًول ًلت در طزاطز جِبى را ثؼِذٍ دارد، طی « اّیل هّْهٌتش» ، ػزکت اًگلیظی ۲۰۰۸هی  ۸در تبریخ 

ایي ػزکت اداهَ داد کَ دول ّ ًول . اطالػیَ ای تْضیخ داد کَ دول ّ ًول کؼتی ُب در دریبُب، ثب هذرت توبم اًجبم هی گیزد

ثخغ ثشرگی اس ًلت ُبیی کَ ثزای اًجبر ” :در گشارع اضبكَ هی ػْد . دریبیی اس اًْاع هختلق آى ثخْثی جزیبى دارد

صبدت ًظزاى ًلتی ثبّر ” .ػذى ثظْی ؿزة هیزّد، اس راٍ دریبُبطت ّ در ػیي دبل ثذّر اس ًگبٍ دیگزاى اًجبم هی گیزد

گبًَ ًلتی، در سهیٌَ دول ّ ًول ّ اًجبر کزدى آى جشّ ثشرگتزیي صٌبیغ هذزهبًَ  ۴دارًذ کَ كؼبلیت ُبی هذرتِبی ثشرگ 

.  جِبًی اطت کَ ثلذبظ طزی ثْدى، پض اس هْاد هخذر هی تْاى آًزا دّهیي ًبهیذ

 گلدهي ضاخص در هیاًَ هیداى 

ثزػکض طی طبل پیغ کَ هیوت ُب ّ هیوت گذاری ُبی ػلٌی ثْد، اهزّسٍ هیوت ًلت، در پؼت درُبی ثظتَ تْطظ ػزکت 

. ُبی ؿْل پیکز ُوچْى گلذهي اطویت، هْرگبى اطتٌلی ، گلذهي طبخض، طیتی گزّپ، ّ دّیچَ ثبًک اًجبم هی گیزد

کَ ػؼجَ ثبسار  (ثْرص ًلت ثیي الوللی طبثن )« ای. طی. آی» تـییزات ّ ثبسی ُبی اطبطی در هزکش ثْرص طِبم لٌذى

ُویي هزکش در ػیي دبل . هتؼلن ثَ گلذهي طبخض هی ثبػذ، طزح ریشی هی ػْد« جْرجیب – آتالًتب » ثْرص ثیي الوللی 

کَ هی تْاى گلت  (آی. طی. اص. جی )هزکش اصلی هیوت گذاری تْلیذات هٌبثغ اّلیَ کَ ثیؼتزیي هصزف جِبًی را دارًذ 

.  ًوغ هیوت گذاری ایي هْطظَ، اس ًلت ُن هِوتز اطت

هْضْع ارتوب . درصد گراًی قیوت ًفت، تعلت ضیاضت ُای تازار تورش اضت ۶۰ُوچٌبى کَ در هوبلَ طبثن خْد ًْػتن، 

ایي هْضْع در جلظَ دائوی کٌگزٍ کَ در تبریخ . هْرد تْجَ تذویوبتی کٌگزٍ آهزیکب هزار گزكت« ای . طی.آی» هیوتِب ّ 

، اًؼوبد یبكت، هْرد ثذث هزار گزكت ّ در جلظَ دیگزی ثزای ثزرطی ُویي هْضْع، در تبریخ دطبهجز ۲۰۰۶ جْى ۲۷

کٌگزٍ در ایي جلظبت، ثَ ثذث ّ ثزرطی تجبرت، ّ ثبسار ثْرص ًبهٌظن پزداخت کَ چَ تبثیزاتی ثز . اداهَ یبكت ۲۰۰۷

دالر ّ  ۱۲۸اػضبی کٌگزٍ در پبیبى جلظبت خْد، ثَ ایي ًتیجَ رطیذًذ کَ ثبال ركتي ثَ ثؼکَ ای . ثبسار ثْرص اًزژی دارًذ

یب ثیؼتز اس آى، در ًتیجَ هزاردادُبی اس پیغ اهضب ػذٍ ایظت کَ ثتْطظ ثبسار ثْرص اًجبم هی گیزد ّ هیلیبردُب دالر هْرد 

.  ای را در هزکش ایي كؼل ّ اًلؼبالت ارسیبثی ًوْد. طی. کٌگزٍ، آی. هجبدلَ هزار هی گیزد

، ثؼلت اهتیبساتی کَ اس طزف پزسیذًت ثْع، ثَ هزاکش ثْرص دادٍ ػذ، اکٌْى ایي هزاکش هزاردادُب ۲۰۰۸در تبریخ ژاًْیَ 

.  را آًگًَْ کَ ثَ هٌلؼت آًِب اطت ثَ اهضب هی رطبًٌذ ّ خْد را تبثغ هوزارات هزاردادُبی اس پیغ اهضب ػذٍ ًوی ثیٌٌذ 

اس دّلت آهزیکب درخْاطت کزد، تب آًِب را اس پبیجٌذی ثَ هوزرات اداری هزاردادُبی اس « اًزاى»، ػزکت ۲۰۰۰در طبل 

پض ثٌبثزایي جبی ػگلتی ًیظت کَ رّیتزس اس هْل گلذهي طبخض در تبریخ . پیغ تٌظین ػذٍ هؼبف ثذارًذ ّ ایٌگًَْ اًجبم ػذ

ثَ هذت دّ رّس ایي خجز . دالر ثزطذ ۲۰۰هبٍ آیٌذٍ ثَ  ۲۴ تب ۶، اظِبر داػت کَ هوکٌظت کَ هیوت ًلت ثیي ۲۰۰۸هی  ۶

. چَ ثظب اكزاد طبدٍ ای ّجْد دارًذ کَ ثزّت خْد را در گزّ ایي خجز گذاػتَ اًذ. تجلیؾ هی ػذ

آرگي هْرگبى اطتزاتژیظت ػزکت هْرگبى طبخض ، کؼْرُبی خبّرهیبًَ ّ چیي را طزسًغ هی کٌذ کَ در هصزف اًزژی 

.  سیبدٍ رّی هی کٌٌذ ّ ایي ُوشهبى ثب ثبالتزیي ًلت تْلیذی در خبّرهیبًَ اطت

 ۲۰۰۰ ّ ۱۹۹۹ًگبٍ کٌیذ ثَ پبدُّبی ّال اطتزیت در طبل . اكظبًَ ثذزاى ًلت دّثبرٍ ّال اطتزیت را در خْد گزكتَ اطت

ثزای یبدآّری ثذ ًیظت ثگْئین کَ در . کَ درثبرٍ طِبم ثْرص ایي کؼْر تجلیـبت هی کزدًذ، آًْهت هظئلَ ثذطتتبى خْاُذ آهذ



هتالػی ػْد ثظیبری اس ػزکتِبی ّال اطتزیت هزدم را ثَ خزیذ طِبم ػزکت « دات کبم»، پیغ اس آًکَ ػزکت  ۲۰۰۱طبل 

.  هذکْر تؼْین کزدًذ ّ اػالم کزدًذ کَ طِبم ایي ػزکتِب در دبل اتوبم اطت تب هزدم طزػت ػول ثخزج دٌُذ

ثٌب ثز . ثخؼی اس طِبم خْد را ثزای كزّع در اختیبر ػزکتِبی ّاثظتَ ثَ خْد هزار داد« دات کبم»اس طزكی ػزکت 

گشارع کٌگزٍ در ایي هْرد، ػزکت دات کبم ثظیبری اس رطبًَ ُبی جوؼی را ثَ خذهت گزكت، تب ثذیٌْطیلَ طْد ثیؼتزی 

ّ الجتَ هزدم ػبدی کَ در ایي ػزکت طزهبیَ گذاری کزدٍ ثْدًذ، دطت . ثَ خْد ّ ػزکتِبی ّاثظتَ ثَ خْد طزاسیز ًوبیذ

. خبلی رُب ػذًذ

کٌگزٍ آهزیکب ثبیذ اس ػزکت هْرگبى طبخض ثخْاُذ تب دكبتز ّ هذبطجبت خْد را در اختیبر هتخصصبى کٌگزٍ گذاػتَ تب 

دالر خْاُذ رطیذ ّ ایٌکَ ایي  ۲۰۰هبٍ آیٌذٍ ثَ  ۲۴ تب ۶هؼلْم ػْد ثز چَ اطبطی ایي ػزکت ادػب هی کٌذ کَ هیوت ًلت در 

.  ادػب تب چَ اًذاسٍ درطت اطت

 هطائل حاشیَ ای دیگر کَ در گراى شدى قیوت ًفت هوثرًد

خطر تروریطن رشد یاتٌدٍ ، تاال رفتي تقاضای : هب در هوبثل ػوب دالیل كزاّاًی هزار دادین ّ ایٌک ثَ ایي ثخغ تْجَ کٌیذ

ًفت از ضوی چیي و ٌُد، اضطراب ُا در ًیجریَ ، اًفجار لولَ ُای ًفتی در عراق، احتوال شروع جٌگ تا ایراى، و تاالتر 

یکی اس دالالى ثبسار ثْرص ًلت ثٌبم تجْى ثیکٌش، اظِبر داػت کَ ّی هجبلؾ . « تحراى ًفت» از ُر چیس فریة کاری 

ّی ُویؼَ ایي ثذث را داهي هی سًذ کَ جِبى ثَ طْی . ٌُگلتی را اس هجل خزیذ ّ كزّع در ثْرص ًلت ثذطت آّردٍ اطت 

ُویي هْرد درثبرٍ هت طیوًْش ، یکی اس ثبًکذاراى ُیْطتي ّ اس دّطتبى دیک چٌی . ثذزاى ػظین ًلتی در دزکت اطت

ثٌب ثَ گشارع . صبدم اطت کَ ثٌب ثز گلتَ خْدع طْد كزاّاًی در ًتیجَ خزیذّ كزّع در ثبسار ثْرص ثذطت آّردٍ اطت

در ثبسار ثْرص ًلت هذیزاًی ثب . ، ًوغ ثبسار ثْرص در ثبال ركتي هیوت ُب ثظیبر هْثز اطت۲۰۰۶کٌگزٍ آهزیکب در طبل 

را دطتبّیش هزار دادٍ ، هیوت ُب را ثؼکل « ثذزاى ًلتی» تجزثیبت كزاّاى ّجْد دارًذ کَ هی داًٌذ چگًَْ هْضْع 

.  ایٌبى ثب ًجْؽ خبصی کَ دارًذ ًلت ثز آتغ هی پبػٌذ. خْكٌبکی ثبال ّ پبئیي کٌٌذ

آًِب اػالم داػت، ایي خطز را هی پذیزًذ تب ثَ ایي ّضغ جٌْى آهیش پبیبى « کویتَ اًزژی ّ تجبرت »آیب دهکزاتِب آًچٌبًکَ 

دٌُذ؟  

. چٌذی پیغ کویتَ هشثْر اػالم داػت کَ هب ایي هظئلَ را هْرد ارسیبثی هزار خْاُین داد

: ًْیظٌذٍ هوبلَ كْم دّ کتبة ثٌبهِبی سیز ثزػتَ تذزیز آّردٍ اطت

         ۱ -«طیبطت ُبی ًلتی آهزیکب ّ اًگلظتبى ّ ًظن ًْیي جِبًی: « هزى جٌگ  .

         ۲« -هذاکزات هذزهبًَ ثزای ثبسی در ػْاهل ّراثت  : « ثذر ًبثْدی

 

 


