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 پیشگفتار

ة اهَال ػوَهی ٍ صیشػاختْای وـَس تخشی ٍ خؼاسات راًیتَاًذ تاػج ایزاد  هیٍلَع سخذادّای ًثیؼی، 

ٍسد. اص ایي سٍ، ؿٌاخت آفشاّن ًیض سا  ؿْشًٍذاىصًذگی هَرثات تشّن خَسدى ًظن ٍ آػایؾ  ػالٍُ،ؿذُ ٍ تِ 

ّای وَتاُ  سیضی گیشیْای والى ٍ تشًاهِ دسػت ایي سخذادّا ٍ تْشُ گیشی اص تزاسب حاكل اص آًْا دس تلوین

ّای حاكلِ تِ پـتَاًِ  فتٍِ دساص هذت، تؼیاس حائض اّویت اػت. هوي آًىِ، تذلیك ایي ؿٌاخت ٍ استماء یا

 اهشی هشٍسی ٍ گشیضًاپزیش اػت.  ،هٌالؼات ٍ تحمیمات راهغ

ّای تخللی دس  ، واسگشٍُّای گضاسؽ ؿذُ ٍ ٍػؼت آػیة 1398ّای فشٍسدیي  ػیالب پیشٍ ٍلَع

دس هشوض  ّای هخاًشات، هؼواسی ٍ ؿْشػاصی، ساُ ٍ اتٌیِ فٌی، ػاصُ )ػاختواى ٍ هلالح( ٍ طئَتىٌیه حَصُ

تشای اًزام تاصدیذّای هیذاًی، تحلیل الصم ّای  سیضی تشًاهِتحمیمات ساُ، هؼىي ٍ ؿْشػاصی تـىیل ٍ 

دس اداهِ ٍ ّوؼَ تا هَهَػات هَسد تَرِ دس هـاّذات ٍ تشسػی دالیل تشٍص ایي ٍالؼِ كَست گشفت. 

 ٍ هٌالة اسائِ ؿذُ دس میماتیّای تح هٌالؼات اًزام ؿذُ دس تخـْا ٍ حَصُ ،تین واسؿٌاػی 12 تاصدیذّای

ّای تخللی  هزوَػِ گضاسؽ"، «ّای اخیش دس حَصُ ساُ ٍ ؿْشػاصی ّایی اص ػیالب دسع»ًـؼت فٌی 

 گشفت.  رلذ تْیِ ٍ دس اختیاس راهؼِ هٌْذػی لشاس 9دس  "1398ّای فشٍسدیي  ػیالب

ن  ّای هلی،  ؿشایي هٌاػة تشای تْشُ تشدى اص ًتایذ هٌالؼات فَق دس تَػؼِ ًشح آٍسدىتِ رْت فشّا

ّای فشٍسدیي  ذیشیتی ػیالبگضاسؽ ه» هزلذ حاهش ٍ تا ػٌَاى دس لالةّای حاكلِ،  ای اص یافتِ خالكِ

خار ات ٍ ؛سیضی گیشی ٍ تشًاهِ گیشی اص ایي گضاسؽ دس هشاحل تلوین گشدد. اهیذاػت تا تْشُ اسائِ هی« 1398

ىاسّای هذیشیتی دس واّؾ هخاًشات ًاؿی اص ٍلَع پذیذُ ّای تَػؼِ دس دػت  ای تِ ًام ػیل دس ًشح سّا

سیضی تشای رلَگیشی اص هتحول ؿذى خؼاساتی تا چٌیي ٍػؼت دس هَارِْ هزذد تا  اًزام ٍ ّوچٌیي، تشًاهِ

 آٍسی هؼتحذحات تشداؿتِ ؿَد.  گام هْوی دس استماء تابػیل، 
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 سازی رئیس مرکستحقیقات راٌ، مسکه ي شُر

 8931تاتستان 

 



 
  98گضاسؽ هذیشیتی ػیالتْای فشٍسدیي /    1

 

 

 ي َیذريلًشی مخاطرٌ شىاسی

 َای حاصل از آن ي آسیة 31علل يقًع سیالب فريرديه 

  فللی ّـذاسّای تِ تَرِ ػذم ٍ اػتواد لاتل ٍ فؼال ّـذاس ػاهاًِ ٍرَد ػذم -1

 ّا هؼیل تشای یىیذسٍلیّ ٍ یذسٍلَطیّ دلیك هٌالؼات ٍرَد ػذم -2

 لیػ یتٌذ پٌِْ ًمـِ ٍرَد ػذم -3

 ّا سٍدخاًِ تؼتش ّذفوٌذ یشٍتیال تِ تَرْی تی آى هتؼالة ٍ یضداسیخ آب هـىالت -4

 شیًاپز  ًفَر ػٌح یگؼتشدگ تِ تاتَرِ) ّا سٍدخاًِ تِ ؿْش یآتْا سٍاى ٍسٍد تِ تَرِ ػذم -5

 سٍدخاًِ آب حزن تیظشف تؼییي دس( ؿْش

 اػت ؿذُ ،آب ػشػت ؾیافضا هَرة وِ واًالْا زادیا دس دلت ػذم -6

 ؿْشّا تِ ٍسٍدی آب دتی تـذیذ ٍ تٌذّا ػیل دلیك غیش ػولىشد -7

 پزیشی آػیة هیضاى دس فللی ّای یتاسًذگ هذت ًَل ٍ ؿذت ًمؾ تِ تَرِ ػذم -8

 

  



 2/    هشوض تحمیمات ساُ، هؼىي ٍ ؿْشػاصی 
 

 

 

 ي َیذريلًشی مخاطرٌ شىاسی

 مًرد ویاز ي راَکارَای اجرايی تمُیذات ،تذاتیر

 تذٍیي ، ّـذاسّا پزیشؽ تشای ػوَهی آهَصؽ ، ّـذاس ّای  ػاهاًِ فؼالؼاصی یا اًذاصی ساُ -1

 ّـذاسّا تا هَارِْ حیي الذام ّای دػتَسالؼول

 ٍ آتشٍّا ٍ ّا واًال ّیذسٍلیه ٍ ّا هؼیل ّیذسٍلَطی هٌالؼات اًزام تشای سیضی تشًاهِ -2

 راهغ ًشح یه لالة دس هَرَد اًالػات تزویغ

 ّای ػاصهاى یا ّا هزوَػِ ًیاصّای ٍ هالحظات گشفتي دسًظش تا ػیل تٌذی پٌِْ ًمـِ تْیِ -3

  هشتثي ّای ٍصاستخاًِ حذاوخشی هـاسوت تا هلی ًشح یه لالة دس تشداس تْشُ

 هـىالت سفغ ٍ ؿٌاػایی ٍ ّا سٍدخاًِ تؼتش اكَلی الیشٍتی اًزام تشای سیضی تشًاهِ -4

  .ؿَد هی آى تـذیذ هَرة وِ ػیالب تا ؿذُ ّوشاُ خاؿان هیضاى واّؾ ٍ خیضداسی آب

 اكالح ّا، سٍدخاًِ تِ آًْا ٍسٍد ّای ساُ ٍ ؿْشی یآتْا سٍاى تـىیل هؼیشّای ؿٌاػایی -5

 ٍػؼت اكالح تشای سیضی تشًاهِ ّوچٌیي، ٍ ّا سٍدخاًِ ظشفیت تؼییي تشای هَرَد هَاتي

 رغشافیایی ٍ اللیوی ؿشایي تِ تَرِ تا ّا ؿْش دس ًفَرًاپزیش ػٌح

 ٍ آًْا ٍرَد هشٍست ٍ ّا سٍدخاًِ تِ هٌتْی هؼیشّای دس ؿذُ تؼثیِ ّای واًال تشسػی -6

 آًْا حزف یا تَػؼِ ، اكالح تشای سیضی تشًاهِ ػپغ،

 حزن ٍ استفاع هیضاى تذلیك تا( رذیذ یا هَرَد) ًیاص هَسد تٌذّای ػیل ػولىشد ػٌح تْثَد -7

 98 فشٍسدیي ّای ػیالب اص حاكل تزاسب تشاػاع آب

 هذت ٍ ؿذت گشفتي دسًظش تا ّا آػیة تخویي خلَف دس هَرَد هَاتي تذلیك ٍ هٌالؼِ -8

 فللی ّای تاسًذگی
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 معماری ي شُرسازی

 َای حاصل از آن ي آسیة 31علل يقًع سیالب فريرديه 

 ٍ سٍدخاًِ حشین اص( تشداس تْشُ ٍ گزاس لاًَى تشای یىؼاى ٍ) دلیك تؼاسیف ٍرَد ػذم -1

 دؿت ػیالب

 ّا سٍدخاًِ ؿذُ يییتؼ نیحش دس ػاص ٍ ػاخت وٌٌذُ هحذٍد يیلَاً یارشا دس هؼف -2

 ٍ ّا سٍدخاًِ حشین تؼییي تا هشتثي لَاًیي ػاصی پیادُ تشای لاًًَی هَاتي سػایت ػذم -3

 هؼتحذحات ٍ ّا تافت راًوایی

  ًشح هـاٍس ٍ واسفشها هـخق ٍظایف تؼییي تشای لاًًَی هَاتي دس راهؼیت ػذم -4

 ًشح دس آتْا سٍاى ٍ یػٌح یآتْا ّذایت ٍ یآٍس روغ اتیرضئ ٍ هحاػثات تِ تَرِ ػذم -5

 ای تَػؼِ ّای

 هؼشم دس سٍػتایی ّای تافت هماٍهؼاصی یا احیاء رْت هَرَد لَاًیي تِ تَرِ ػذم -6

 ًثیؼی هخاًشات

 

  



 4/    هشوض تحمیمات ساُ، هؼىي ٍ ؿْشػاصی 
 

 

 

 معماری ي شُرسازی

 مًرد ویاز ي راَکارَای اجرايی تمُیذات ،تذاتیر

 هالحظات گشفتي دسًظش تا ّا سٍدخاًِ نیحش ؿٌاػایی ٍ تؼییي یدػتَسالؼولْا یسػاً سٍص تِ -1

 تشداس تْشُ ٍ گزاس لاًَى

 ٍ ّا سٍدخاًِ حشین دس ػاخت ّای هزَص اػٌای تشای هَرَد لَاًیي دس تاصًگشی -2

  لَاًیي هحذٍدوٌٌذُ ٍ گیشاًِ ػخت تؼشیف دس ّا ػاختواى اّویت هیضاى دسًظشگشفتي

 هشتثي لَاًیي ػاصی پیادُ ًحَُ ٍ هیضاى وٌتشل تش االرشا الصم لاًًَی ّای ًظاست دس تاصًگشی -3

  ّا سٍدخاًِ حشین دس ٍالغ ًَاحی دس هؼتحذحات احذاث ٍ راًوایی ٍ ّا تافت تؼشیف تا

 هٌالؼات اص وشدى كشفٌظش اراصُ وِ هَرَد ّای خالء تشسػی ٍ لاًًَی هَاتي تذلیك -4

 . سدّذ هی هـاٍس تِ سا ًشح دس َّاؿٌاػی ٍ ّیذسٍلَطی

 ٍ ؿْشی ّای تافت پزیشی آػیة هیضاى گشفتي دسًظش تا تَػؼِ ّای ًشح دس تاصًگشی -5

 حوَس پتاًؼیل تشسػی تْا،آ سٍاى ٍ ػٌحی آتْای اًثاؿتگی ٍ ػیالب ٍلَع اص سٍػتایی

 اىیرش یدت ؾیافضا احتوال تِ تَرِ تا آب تیّذا تشای آًْا اػتحىام هیضاى ٍ ّا لٌات

 تزاسب تشاػاع لَاًیي اكالح ّوچٌیي، ٍ هَرَد لَاًیي ارشای تش ًظاست هَاتي تذلیك -6

  پیـیي تزاسب اص حاكل
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 حمل ي وقل ي اتىیٍ فىی

 َای حاصل از آن ي آسیة 31علل يقًع سیالب فريرديه 

 تِ ذُید ةیآػ( اّویت حائض ٍ هؼوَلی) هؼتحذحات ػاخت ٍ راًوائی دس یفٌ هؼف ٍرَد -1

 فیهؼ یارشا ٍ ًشح لحاٍ

 ٍ یؿْش تشٍى ٍ یؿْش ًمل ٍ حول یاستثاً ؿثىِ یارشا ٍ یًشاح اّویت تِ تَرِ ػذم -2

 (تحشاى دس استثاًی ساُ تشلشاسی تَدى اّویت حائض دلیل تِ) ػیل اص هتاحش ًَاحی دس یفٌ ِیاتٌ

 یؿْش ضاتیتزْ ٍ ؼاتیتاػ یًگْذاس ٍ یحفاظت یّا یٌیت ؾیپ اًزام ٍ تشسػی ػذم -3

 آى ًفَر ٍ ّا ساُ یسٍ تش یػٌح یّا آب ؿذى یراس هَرَد، یّا چـوِ آب حزن ؾیافضا -4

 ساُ اػتمشاس داهٌِ ٍ ساُ تؼتش تِ

 تِ هٌزش وِ ییّا یواس وٌذُ زِ،یًت دس ٍ ًیشٍ اًتمال یّا ًشح یتشا ساُ نیحش اص اػتفادُ -5

 .ؿَد یه ساُ تذًِ تِ یتاسؿ یّا اىیرش ٍ آتْا سٍاى ٍسٍد ٍ ساُ تذًِ ذىید ةیآػ

 اكَلی غیش تشداسی تشاًـِ اًزام ٍ وَّؼتاًی ّای ساُ دس ؿیة هـخلات تِ تَرِ ػذم -6

 

  



 6/    هشوض تحمیمات ساُ، هؼىي ٍ ؿْشػاصی 
 

 

 

 حمل ي وقل ي اتىیٍ فىی

 مًرد ویاز ي راَکارَای اجرايی تمُیذات ،تذاتیر

 هخاًشُ هیضاى تٌا، اّویت گشفتي دسًظش تا هؼتحذحات ارشای ٍ ًشاحی ساٌّوای تذٍیي  -1

 تش ػالٍُ تایؼت هی ساٌّواّا ایي. اًتظاس هَسد ػولىشد ػٌح یا ٍ هماٍهت هیضاى ٍ هحتول

 تا ٍ تَدُ ًظاستی ّای لیؼت چه ٍ وٌتشلی هَاتي دستشگیشًذُ ارشا، ٍ ًشاحی رضئیات

 . ؿًَذ تٌظین تشداس تْشُ ٍ گزاس لاًَى ّای ػاصهاى هـَست

 ٍ هَاتي تذلیك ٍ ًمل ٍ حول استثاًی ؿثىِ دس هؼف ًماى ؿٌاػایی ٍ تشسػی -2

  ؿثىِ ایي اكالح تشای الصم ّای سیضی تشًاهِ

 ٍ اللیوی هَلؼیت تِ تَرِ تا ؿْشی تزْیضات ٍ تاػیؼات تخشیة دس هَحش ػَاهل تشسػی -3

 ّا دػتٌاهِ ایي ارشای. آًْا ًگْذاسی ٍ حفاظت تشای ارشایی ّای دػتٌاهِ تْیِ ٍ رغشافیایی

 . ؿَد تذٍیي آًْا كحیح ارشای تش ًظاستی لَاًیي ٍ ؿذُ داًؼتِ االرشا الصم تایؼت هی

 ّای آب ؿذى راسی اص ػیل هؼشم دس هٌاًك دس ّا ساُ پزیشی آػیة هیضاى ؿٌاػایی -4

 ٍ هَرَد ّای ساُ ؿشایي تْثَد تشای ػولیاتی ساّىاسّای اسائِ آًْا، دس آب ًفَر ٍ ػٌحی

  احذاث دػت دس ّای ساُ تشای ًشاحی ٍ ارشایی ساّىاسّای اسائِ

 ًیشٍ اًتمال ّای ًشح تَػؼِ ٍ تاهیي تشای ساُ حشین دس تلشف ٍ دخل تاحیش هیضاى ؿٌاػایی -5

 اسائِ ٍ هَرَد ّای ساُ ؿشایي تْثَد تشای ػولیاتی ساّىاسّای اسائِ ،(گاص ٍ تشق آب،)

 احذاث دػت دس ّای ساُ تشای ًشاحی ٍ ارشایی ساّىاسّای

 ٍ ةیؿ یػاص یذاسیپا یّا ًشح یارشا تذٍى یوَّؼتاً یّا ساُ دس نیتؼش یّا ًشح تَلف -6

  ةیؿ یپا دس حائل َاسید یارشا هشٍست
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 ساختمان )سازٌ ي مصالح(

 َای حاصل از آن ي آسیة 31علل يقًع سیالب فريرديه 

  ّا سٍدخاًِ تؼتش دس ػاص ٍ ػاخت هوٌَػیت تا هشتثي لَاًیي سػایت ػذم -1

  ػیالتذؿت دس تٌا احذاث خلَف دس ٍیظُ هالحظات ٍ هَاتي سػایت ػذم -2

 رغشافیایی هٌاًك دس ػیالب ٍلَع تا هتٌاػة ارشا ٍ ًشاحی هَاتي ٍرَد ػذم  -3

 ػاختواى دس فٌی هـخلات حذالل سػایت ػذم -4

 وِ هَرَد ػاتمِ اػاع تش رغشافیایی هختلف هٌاًك دس گشفتگی آب پتاًؼیل تِ تَرِ ػذم -5

 اػت ؿذُ آى رضئیات یا تٌا تخشیة ٍ فشًٍـؼت تِ هٌزش

 

 

 

  



 8/    هشوض تحمیمات ساُ، هؼىي ٍ ؿْشػاصی 
 

 

 

 ساختمان )سازٌ ي مصالح(

 مًرد ویاز ي راَکارَای اجرايی تمُیذات ،تذاتیر

 ّوچٌیي، ٍ سٍدخاًِ ّیذسٍلَطی هٌالؼات تاسیخچِ تشاػاع سٍدخاًِ تؼتش تؼشیف تذلیك -1

 سٍدخاًِ تؼتش دس تٌا ػاخت هزَص اػٌای ػذم خلَف دس رذی ًظاستی لَاًیي تؼشیف

 تٌذی ًثمِ سٍدخاًِ، ّیذسٍلَطی هٌالؼات تاسیخچِ تشاػاع دؿت ػیالب تؼشیف تذلیك -2

 دس اّویت داسای ّای ػاختواى تِ هزَص اػٌای اص پشّیض ٍ اّویت تشاػاع ّا ػاختواى

 تٌاّای احذاث تشای ًظاست ٍ ارشا ًشاحی، ّای دػتَسالؼول ٍ هَاتي اسائِ ػیالتذؿت،

 . ػیالتذؿت دس( تاؿذ ًوی هوىي آًْا ػاخت اص پشّیض وِ) هشٍسی

 ٍلَع هالحظات گشفتي دسًظش تشای ارشا ٍ ًشاحی ّای دػتَسالؼول ٍ ّا ًاهِ آئیي اسائِ -3

 ّوچٌیي، ٍ تٌا اص اًتظاس هَسد ػولىشد تا هتٌاػة ارشایی رضئیات تٌا، تش ٍاسد تاسّای ػیالب،

  ػاختواى ارشای وفایت وٌتشل رْت ًظاستی ّای لیؼت چه تْیِ

 رْت ًظاستی ّای لیؼت چه تْیِ ػاص، ٍ ػاخت تش حاون ًظاستی لَاًیي ٍ هَاتي تذلیك -4

 ٍ هلالح اص گیشی تْشُ تشای تـَیمی ّای ًشح ارشای ػاختواى، ارشای وفایت وٌتشل

 (اػتاى یا ؿْش هشاوض اص دٍس هٌاًك دس خاف تٌَس) تائیذ هَسد ارشایی ّای سٍؽ

 فشًٍـؼت رولِ اص ،آتْا  سٍاى ؿذى راسی ٍ ػیالب ٍلَع اص هٌتذ ّای پذیذُ وشدى هٌظَس -5

  ًظاستی ّای لیؼت چه دس آًْا دسد ٍ تٌا ًشاحی دس ؿؼتگی آب ٍ
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 ساختمان )شئًتکىیك ي ساختگاٌ(

 َای حاصل از آن ي آسیة 31علل يقًع سیالب فريرديه 

خان )ؿٌاػایی هٌاًك تا  ًَع تؼییي ؿٌاػی، صهیي ػذم تَرِ تِ لضٍم اًزام هٌالؼات -1

دس ًشاحی ٍ راًوائی  خان پزیشی ًفَر هیضاى ٍ صیشصهیٌی آب ػٌح هلالح سیضداًِ(،

 هؼتحذحات

 هٌاًمی چٌیي دس ػاص ٍ ػاخت ٍ ًثیؼی ّای ؿیة دس صهیي لغضؽ پتاًؼیل تِ تَرِ ػذم -2

 اػت( ؿذُ ؿیثْا ًاپایذاسی تِ هٌزش اخیش ّای تاسؽ ًی )وِ

 تشاػاع ؿشایي اللیوی، ؿْش دس آب رارب ػٌَح ػذم تَرِ تِ ًمؾ تؼشیف كحیح هیضاى -3

 آتْا سٍاى دس افضایؾ صهیي ؿیة ٍ خان رٌغ خیضی، ػیل

 خان ًاؿی اص احذاث ًاّوگي اؿثاع ٍ ػٌحی آتْای حشوت هؼیش دس تغییشػذم تَرِ تِ  -4

 ّا سٍدخاًِ حاؿیِ دس ،(صیشصهیي) صهیي تشاص خي اص تش پاییي ّای ػاصُ

 تحشاى تـذیذ دس سٍدوٌاسّا دس رارب غیش ٍ هلٌَع ػٌَح ػذم تَرِ تِ ًمؾ افضایؾ -5

 سٍیِ رٌگل صدایی ٍ اص تیي تشدى ؿیة صّىـی ًثیؼی گؼتشؽ تی -6

 

 

 

  



 10/    هشوض تحمیمات ساُ، هؼىي ٍ ؿْشػاصی 
 

 

 

 ساختمان )شئًتکىیك ي ساختگاٌ(

 مًرد ویاز ي راَکارَای اجرايی تمُیذات ،تذاتیر

ّا ٍ  ًاهِ اسائِ الضاهات ٍ رضئیات هشتثي تا هٌالؼات ػاختگاُ دس لالة فلل یا فلَلی اص آئیي -1

ّای ًشاحی ٍ ارشا تشای دسًظش گشفتي هالحظات ٍلَع ػیالب، تْیِ  دػتَسالؼول

 رْت وٌتشل اًزام هٌالؼات هشتثي تا ایي هَهَعّای ًظاستی  لیؼت چه

پزیشی ػاختگاُ اص صهیي لغضؽ ٍ هٌظَس وشدى الضاهات آى دس هٌالؼات  ؿٌاخت هیضاى آػیة -2

 ػاختگاُ، اسائِ ساّىاسّای پایذاسػاصی ؿیة

ّای هٌتذ اص ٍلَع ػیالب )اص  پزیشی ػاختگاُ تا دس ًظشگشفتي پذیذُ واّؾ هیضاى آػیة -3

 ّای تَػؼِ ؿْشی ٍ هٌالؼات ػاختگاُ ( دس ًشحتْاآ سٍاىرولِ ٍرَد 

پزیشی ػاختگاُ تا تشسػی تاحیش ػاخت ٍ ػاص تش تغییش هؼیش حشوت  واّؾ هیضاى آػیة -4

آتْای ػٌحی، هـخق وشدى الضاهات حذاللی ٍ هَاتي هحذٍدوٌٌذُ دس احذاث تٌا دس 

ایي هَهَػات دس  پزیشی تاال، اسائِ هَاتي هتٌاػة تا ّای داسای پتاًؼیل آػیة ػاختگاُ

 هٌالؼات ػاختگاُ

ّای ایزادؿذُ دس آًْا هٌتذ اص ػیالب، دس  ؿٌاػایی هیضاى تاحیش حوَس سٍدوٌاسّا ٍ پذیذُ -5

 تـذیذ تحشاى ٍ اسائِ هَاتي هتٌاػة تا ایي هَهَػات دس هٌالؼات ػاختگاُ

تذلیك هَاتي ارشایی ٍ  ،تش هثٌای هٌالؼات آهایؾ ػشصهیي صدایی پشّیض اص گؼتشؽ رٌگل -6

ًظاستی دس ایي هَهَع تا دسًظش گشفتي هالحظات ٍ هٌالؼات ػاختگاُ ٍ ّوچٌیي، 

 اص رلَگیشی ٍ هشاتغ دس دام چشای صهاًی تاصُ سػایتهالحظات هشتثي تا هذیشیت تحشاى، 

 یسٍ یدسختىاس یّا ًشح یارشا اص هواًؼت ،پشٍاًِ ٍ هزَص تذٍى هشاتغ اص تشداسی تْشُ

 یىیطئَتىٌ یذاسیپا اص ٌاىیاًو حلَل ٍ لغضؽ يیصه ییؿٌاػا هٌالؼات اًزام تذٍى ّا ةیؿ

 ةیؿ

 


