
 

 

 

 

 

تَاًذ دس    ًـبى داد چگًَِ ؿْشی کَچک هی  ّبی فبضالة صیش صهیٌی  اص اتَهجیل ٍ ػیؼتن  ایي ؿْش پَیب، ثب هشکض تزبسی خبلی

 .سداتَػقِ پبیذاس گبم ثشداّذاف   یبساػت

 

 

 

 

 

 



 

 
 تَاًٌذ   هی کَچک ّای شْر کِ داد ًشاى ،"ًذ صفرپسوا" برًاهِ ٍ اتَهبیل از  خالی شْر هرکس سلًٍَی با داشتياپایتخت کشَر 

 باشٌذ. شْری پایذار تَسعِ طرح پیشگام

سػذ عٌیي حشکت    كذایی کِ ثِ گَؽ هیّبی ثبسیک کٌبس سٍد تٌْب   دس اهتذاد خیبثبى ،ٍاقـ دس کـَس اػلًَی Ljubljana دس

 .ّبی اعشاف اػت  حبؿ  ّب ثش سٍی ػٌگفشؽ، كذای فبثشاى دس حبل پیبدُ سٍی ٍ كذای ؽشٍف دس کبفی  کفؾ

ؿذ ٍ اًذک فضبیی ثشای فبثشاى پیبدُ ٍرَد داؿت.  ّبی ػٌگیي هؼذٍد هی  ّبی ایي ؿْش ثب تشافیک  دُ ػبل پیؾ خیبثبى

ذا کشدُ ٍ دٍد خبسد ؿذُ اص اگضٍص پیّب ساُ خَد سا   ّب ٍ اتَثَع  ی داؿتٌذ، ثبیؼتی اص هیبى اًجَُ هبؿیيی کِ قلذ پیبدُ سٍیآًْب

 .کشدًذ ّب سا تٌفغ هی  آى

اص اتَهجیل ّؼتٌذ. تٌْب فبثشاى   ّبی هشکض ؿْش خبلی  ثلکِ توبم خیبثبى ،اهب اهشٍصُ ًِ تٌْب خیبثبى ٍاقـ دس اهتذاد ایي سٍدخبًِ

ثشای ػبلوٌذاى، افشاد کن تَاى ٍ   یکیًذ؛ ّوچٌیي یک ػیؼتن تبکؼی الکتشّب حق فجَس ٍ هشٍس داس  ّب ٍ اتَثَع  دٍچشخِپیبدُ، 

خَاّیذ   یب هی ٍ کٌیذ   هی  هبدساى ّوشاُ ثب فشصًذ ثِ كَست سایگبى دس ًؾش گشفتِ ؿذُ اػت. اگش ؿوب دس هشکض ایي ؿْش صًذگی

ٍ  شدُاتَهجیل پبسک ک ٍسٍد ٍاقـ دس خبسد هحذٍدُ هوٌَفیت  یٌیَد سا دس پبسکیٌگ صیش صهثِ آًزب ثشٍیذ، ثبیؼتی اتَهجیل خ

گشی ت گشدؿكٌقتزبست ٍ  ، ثلکًِیبفت  تزبست هٌغقِ ّیچ گبُ تحقق سکَدّب دس هَسد  تشدیذًِ تٌْب اداهِ هؼیش سا پیبدُ ثشٍیذ. 

 .گشفتدس هٌغقِ هشکضی ؿْش سًٍق 

دس ػبل  "پبیتخت ػجض اسٍپب"پب ایي ؿْش سا ثِ فٌَاى ٍثبفج ؿذ کویؼیَى اس افیکثب تش ِهَفقیت آهیض ثشای هقبثل عشحایي 

لن ٍ کْتچَى کپٌْبگي، اػ اًتخبة کٌذ، لقجی کِ اغلت ثِ پیـگبهبى تَػقِ پبیذاس ؿْشی، ؿْشّبی حشٍتوٌذ ّن 6102

 ًیض اهکبًبت کنداسای ّبی کَچک ٍ  دّذ ؿْش   ًـبى هی  ًَیؿذ. اًتخبة پبیتخت کَچک اػل   ّبهجَسگ اختلبف دادُ هی

 .کَتبُ ایزبد ًوبیٌذ  ّبی صهبًی ُ ًٌذ تغییشاتی ؿگفت آٍس دس ثبصاتَ   هی داؿتِ ٍثشای گفتي   ّبیی  حشف

 ،6112قجل اص اًتخبثبت ػبل  کِ گشدد   هی 6112اص ػبل  Ljubljanaؿْشداس ؿْش  ،Zoran Jankovićافتخبس ایي عشح ًؼیت 

سُ ؿْشداسی ٍدس دٍی داؿت.  ُسا ثش فْذ Balkansشدُ فشٍؿی دس خ  ، اص پیـشٍاى صًزیشMercatorُػوت هذیش فبهل ؿشکت 

. ایي عشح ثب هحَس قشاس دادى اّذاف ًوَدسیضی  ِؿْشًٍذاى پبی  سا ثب ّذف ثْجَد کیفیت صًذگی "616۲چـن اًذاص " عشحخَد 



 

ّبی صیش   ٍ ًقل پبیذاس، حفبؽت اص فضبی ػجض، ثبصیبفت ٍ هَاسدی اص ایي قجیل، ثِ ارشای ثؼیبسی اص پشٍطُ  حولثلٌذی چَى 

 .رْت دادؿْش ّبی ثقذی   ختی ٍ ػیبػت گزاسیبػ

Janković ِای ثب   دس هلبحجCitiscope ٌّگبهی کِ هي ثش سٍی کبس آهذم، ّیچ چیض دس هَسد ػبختبس ؿْشی ًوی"گَیذ:    هی 

 "ن.یي اًزبم دادیقػتشاتظی ٍ اّذاف هگیشد، ثب تقشیف ا   ّبی خَد سا هـبثِ آًچِ دس یک ؿشکت كَست هی  اًؼتن. هب ثشًبهِ د

 
Zoran Janković  شْردار شْرLjubljana از ٍرٍد اتَهبیل ّا بِ هرکس شْر جلَگیری کٌذ، آى ّن زهاًی کِ چٌیي ایذُ  تصوین گرفت

 ای در هیاى کارشٌاساى برًاهِ ریسی ترافیک چٌذاى هطرح ًبَد.

ثِ ؿوبس هی تشیي اقذام هشثَط ثِ ایي عشح  تشیي ٍ ًیض ثحج ثش اًگیض شهؤحّب ثِ هشکض ؿْش   تلوین ثِ هوبًقت اص ٍسٍد اتَهجیل

کشد تب ثذیي تشتیت تب صهبى اًتخبثبت ثقذی   ؿْشداسی خَد فولی ُسٍایي اقذام سا دس ًخؼتیي ػبل اص د Janković. سٍد

تش ٍ سضبیت ثخؾ تشی ثشخَسداس ثبؿٌذ. ٍی پغ اص آى  تش ٍ فضبی فوَهی آسام  ويیا  ّبیی  تش، خیبثبى پبک  ؿْشًٍذاى اص َّایی

خَد سا ثِ   ای کَتبُ هؼیش حشکتی ُ سٍثشای د Jankovićتخبة ؿذ )الجتِ ثِ فٌَاى ؿْشداس اً ًیض هتَالی ٍسُثشای ػِ د ُسٍد

 (.ًوَد تجذیل  ای هَسد ثحج دس اػلًَی  ٍی سا ثِ چْشُایي اقذام الولل تغییش داد کِ   ػوت ػیبػت ثیي

Janković دسكذ ثِ دػت  011دس آغبص، گشفتي چٌیي تلویوی ثؼیبس دؿَاس اػت صیشا ؿوب ّیچگبُ هَافقت "گَیذ:   هی

ثبصگـبیی هزذد  هَسد یک سفشاًذٍم دس  دس عی Ljubljanaػبل، اگش هي اص ؿْشًٍذاى  ۸پغ اص گزؿت اکٌَى ًخَاّیذ آٍسد. اهب 

ّب ثِ ایي   ت ٍسٍد اتَهجیلّب خَاّبى اداهِ هوٌَفی  دسكذ آى ۰1داسم  کٌن، اعویٌبى  ّب ًؾش خَاّی  هشکض ؿْش ثِ سٍی اتَهجیل

 ".هٌغقِ خَاٌّذ ثَد

 از اتَهبیل  آزهایشگاُ خالی

Janković ّبی   ٍ رٌگل  هیشاث هقوبسی غٌی اص ٍ ُپَیب ثَد  داسد کِ هشدهؾ ثِ لحبػ فشٌّگی ُاهتیبص ّذایت ؿْشی سا ثش فْذ

لًَی ًخؼتیي کـَسی ثَد کِ اػتقالل خَد سا اص ػثش خَسداسًذ. ا -دّذ   ؿْش سا پَؿؾ هیکِ ثیؾ اص ًیوی اص فضبی -عجیقی 

ثِ  611۲دس ػبل  ،ؿجِ رضیشُ ثبلکبىًخؼتیي کـَس دس ثِ فٌَاى ٍ ًیض  ِهحقق ػبخت 0۰۰0یَگَػالٍی قذین دس ػبل 

 ۲۰111اى تجذیل ؿَد، ثِ عَسی کِ ثِ ؿْشی رَ Ljubljanaفضَیت اتحبدیِ اسٍپب دس آهذ. ٍرَد داًـگبُ هحلی ثبفج ؿذُ 



 

ؿَد( ثِ    تلفؼ هی nah-BLYAH-lyoo ثِ كَستّؼتٌذ. ایي ؿْش )کِ ًبم آى  هـغَل تحلیلًفش روقیت آى  6۸۰111ًفش اص 

 تجذیل ؿذُ اػت.هزبسػتبى  ٍّبی ّوؼبیِ ایتبلیب، لْؼتبى  ـَسّبی ک  عشحٍ ّب   ایذُ  قیهحل تال

ثشای ؿْشًٍذاى ایي   ؿذُ ٍ غشٍس هلی Ljubljanaثِ  ّب  ثِ فٌَاى اثضاسی تزبسی هَرت رزة تَسیؼت اسٍپب پبیتخت ػجض لقت

دّذ. ثشای    ّش هبُ هَضَؿ رذیذی سا ّذف قشاس هی ،6102دس ػبل  یّبی هحل  ّب ٍ فقبلیت  . ثشًبهِآٍسدُ اػتؿْش ثِ اسهغبى 

ّب سا ًیض ثِ دًجبل  ثب ػبیش ؿْش Ljubljanaاػت. ایي فٌَاى ّوچٌیي ثْجَد سٍاثظ  "هذیشیت َّؿوٌذ پؼوبًذّب"ل، طاًَیِ هبُ بهخ

ی بسّاشدْاسٍپب اًتخبة ؿَین، هالقبت ثب ؿ ضپیؾ اص آًکِ ثِ فٌَاى پبیتخت ػج"گَیذ:    سُ هیبدس ایي ث Jankovićداؿتِ اػت. 

 ".وکي ثَد. اهب اکٌَى توبم دسّب ثِ سٍیوبى گـَدُ ؿذُ اػتپبسیغ ٍ ثشلیي ثشای هي غیش ه

Janković بی ثشٍکؼل، ّ ّبی اخیش، هؼئَالى ؿْش  ّب داسد. دس هبُ ایي ؿْشهؼئَالى ٍ ثشًبهِ سیضاى ّبی صیبد ثشای  حشف

فولی اص ای   ًوًَِدس ٍاقـ  Ljubljanaّب ثِ هٌبعقی اص هشکض ؿْش خجش دادُ اًذ.   هوٌَفیت ٍسٍد اتَهجیل عشحهبدسیذ ٍ اػلَ اص 

ثشای  -کـذ تب پیبدُ اص یک عشف ایي هٌغقِ ثِ عشف دیگش آى ثشٍیذ   دقیقِ عَل هی 0۲تٌْب  -اص اتَهجیل   آصهبیـگبُ خبلی یک

ل بختِ ٍ دس حبل ایي ؿْش پبسکیٌگی صیشصهیي ًضدیک هشکض ؿْش ػبًـبى دادى اّذاف ٍ ًتبیذ چٌیي ػیبػتی اػت. ثشای هخ

ٍ ًقل ّوگبًی ثب   ػیؼتن اػتفبدُ اص حولیک ل ایزبد بدس ح ؿْش یضی ثشای گؼتشؽ آى اػت. ّوچٌیي هؼئَالىثشًبهِ س

ٍ ًقل   ًٌذ اتَهجیل خَد سا پبسک کشدُ ٍ اص ػیؼتن حولاتَ   ( ّؼتٌذ کِ هغبثق آى افشاد هیride-and-Park)  ػَاسی  دػتشػی

 .اتَثَع ثشگـت ثِ هشکض ؿْش خَاّذ ثَد ظعَسی کِ ّضیٌِ پبسکیٌگ ؿبهل ثلی ثِ ،کٌٌذثشای سفت ٍ آهذ اػتفبدُ  ّوگبًی

 
هجاٍرت هٌطقِ هوٌَعیت ٍرٍد اتَهبیل  در خَد را در پارکیٌگ زیرزهیٌی ٍاقع ی اتَهبیلیستٌاى ٍ بازدیذ کٌٌذگاى هرکس شْر باساک

 (.Simone d’Antonioپارک کردُ ٍ پیادُ بِ هسیرشاى اداهِ دٌّذ )

Ljubljana دٍچشخِ اص ػبل  اص هـتشکاػتفبدُ ثشداؿتِ اػت. ػیؼتن   تشٍیذ دٍچشخِ ػَاسی  یبدس ساػت  ّبیی  ّوچٌیي گبم

گیشد، ّوبى کبستی اػت کِ    کبست َّؿوٌذی کِ ثشای کشایِ دٍچشخِ هَسد اػتفبدُ قشاس هی -دس ایي ؿْش دایش اػت  6100

سٍد. هؼئَالى ؿْش ّوچٌیي    ّبی فوَهی ثِ کبس هی  پبسکیٌگ ٍ کتبثخبًِ ٍ ًقل فوَهی،  تن حولؼثشای اػتفبدُ اص ػی

ٍ  ًُذ. چٌیي ؿشایغی دس اسٍپب غیش هقوَل ثَدافالم کشدُ ا ت هزبصفشػپبییي ثَدى  طّب سا ثِ ؿش  دس پیبدُ سٍ  دٍچشخِ ػَاسی

دس ؿْش  دػت ّذایت ًوبیٌذ. ایي ػیبػتّب اص دٍچشخِ خَد پبییي آهبدُ ٍ آى سا ثب   دٍچشخِ ػَاسى ثبیؼتی دس پیبدُ سٍ

http://www.ljubljana.info/pronounce/


 

Ljubljana ًؼجت ثِ دٍچشخِ  ّبی اعشاف حبؿ  اص كبحجبى کبفی  ؿذُ، ّشچٌذ کِ ثشخی  هَرت تـَیق دٍچشخِ ػَاسی

 .ؿبى ؿکبیت کشدُ اًذ  هغبصُ ّبیخغشًبک افشاد اص هیبى هیض  ػَاسی

Marko Peterlinّبی هکبًی یب   ، هذیش هَػؼِ ػیبػتIPopکبّؾ قبثل تَریِ تشافیک"گَیذ ایي اقذاهبت هٌزش ثِ    ، هی" 

ًوبیذ. الجتِ ایي    هی  ثشای ثْجَد حول ٍ ًقل فوَهی اثشاص ًبساحتی  اص فذم ػشهبیِ گزاسی کبفی ٍیاهب اص ػَی دیگش، ؿذُ اػت. 

 ،ًوبیٌذ یهحیظ هٌتـش ه ى کوتشی آالیٌذُ دسدػتگبُ اتَثَع رذیذ کِ هیضا ۰1ؿشایظ دس اٍاخش ػبل ربسی ثب سٍی کبس آهذى 

ل ّوکبسی ثب بدس حّوچٌیي  Ljubljanaت. یبفخَاّذ   ًیض گؼتشؽثِ حَهِ ؿْش دس  ٍ ًقل فوَهی  ؿجکِ حول تغییش کشدُ ٍ

 6161حول ٍ ًقل تب ػبل  "هتقبدل"تَصیـ   ٍ ًقل فوَهی ثب ّذف تحقق  یک ثشًبهِ حول دس ساثغِ ثبدیگش ؿْشّبی اعشاف 

  ، یک ػَم ثب ٍػبیل حول ٍ ًقل فوَهی ٍ یک ػَم ثبقی ّب ثب ٍػیلِ ًقلیِ ؿخلی آى یک ػَم ػفشاػت؛ ؿشایغی کِ دس 

 .ؿَد   هبًذُ ثِ ؿیَُ غیش هَتَسی اًزبم هی

بیٌذُ اقذاهبت كَست گشفتِ ثشای ، ًوSlovenska، خیبثبى Ljubljanaتشیي ثلَاس ؿْش  تشیي تغییشات دس هْن اص رذیذ  یکی

ایي ؿْش کِ حلقِ کوشثٌذی  یتشیي هؼیشّبی فجَس  فیکااص پش تش  دس یکی ؛ ثِ عَسی کِاػت چٌیي تقبدلی سػیذى ثِ

Ljubljana تحَیل ًقلیِ ٍػبیل ّب، اتَثَع یاػتخٌب ثِ اتَهجیل ٍسٍد هوٌَفیت عشح ًوَد،   هی هتلل آى بسیخیت هشکض ثِ سا 

 .اػت ؿذُ ارشا  یکیالکتش  - ّیجشیذی یبّ تبکؼی ٍ کبال

 سازًذُتالش ّای 

 ًیض ش حذٍد دٍ ػَم پؼوبًذ خَد ساؿْ. ایي ؿذُ اػت  اػبػی تغییشات دچبس کِ ًیؼت Ljubljanaایي تٌْب حول ٍ ًقل 

اػت. آخشیي ًَآٍسی دس هشکض  "پؼوبًذ كفش"پبیتخت فضَ اتحبدیِ اسٍپب دس ثِ کبس گیشی اػتشاتظی  ًخؼتیيثبصیبفت کشدُ ٍ 

کشد، دس صیش صهیي  آٍسی ـرو کِ ثتَاى آًْب سا  تب صهبًیاػت کِ دس آى صثبلِ ّب ّب  رخیشُ پؼوبًذ بطاص ًق  ایي ؿْش، ػیؼتوی

   ّؼتٌذ، دس ػغح خیبثبى قشاس داسًذ.( افشاد هی  ّبی صثبلِ یب ثبصیبفت هقوَلی آٍسی کِ ؿجیِ ػغل ـرو قبط)ً رخیشُ هی ؿَد.

رذا کِ تٌْب   ّبیی  ّب قشاس دٌّذ. هَاد تزضیِ پزیش دس هحفؾِ سا دس ایي ػغل خَد بغز ّبی ثبعلِّب ٍ ک  تَاًٌذ ؿیـِ ّب، ثؼتِ

ّب   هحفؾِ  ّبی َّؿوٌذ الکتشًٍیکی آًْب ثب اػتفبدُ اص کبست - ؿًَذ   آٍسی هی ـثشای ػبکٌبى هٌغقِ قبثل دػتشع اػت، رو

تـَیق  ب قشاس دٌّذ. ایي ًؾبست ثِ هٌؾَسّ  ایي هحفؾِ سا دس ّش ّفتِ دس  لیآتَاًٌذ هقذاس هقیٌی اص پؼوبًذ    سا ثبص کشدُ ٍ ٍ هی

 .ؿَد   اًزبم هی  لیآهشدم ثِ تَلیذ کوتش پؼوبًذ 

ٍ چْشُ رذیذی ثِ خَد گشفتِ  ُل تغییش ثَدبّبی ارتوبفی دس ح  ّب ٍ اًزوي  ثِ هذد گشٍُ ًیض Ljubljana فضبی ػجض ؿْش

گشفت.   ّب هَسد اػتفبدُ قشاس ًوی  ثشای هذت ،هٌبػت آى دس هشکض ؿْشسغن هکبى ثؼیبس   یفل Taborاػت. ثشای هخبل، پبسک 

 ّبی  ٍ فقبلیت  ّبی فشٌّگی  ثب اػتفبدُ اص رـٌَاسُ کاقذام ثِ احیبی پبس Bunker ػؼِؤچٌذ ػبل پیؾ، اًزوٌی ثِ ًبم ه

هتـکل اص چْبس خبًن ثب تخلق ثشًبهِ سیضی ؿْشی دس Prostorož  ثِ . گشٍّی هقلتیش کـبٍسصی ٍ گلکبسی ًوَدؾهَقت ً

ّب ثشای   ّب ٍ کٌؼشت  ّب ٍ پیـٌْبدات هشدم دس خلَف احیبی پبسک ؿذًذ. آًْب ّوچٌیي اص هغبصُ  ای خَاّبى ایذُ ِ هبػـٌشپ

 .رؼتٌذ ُفضبی ػجض ثْشایي رزة ثبصدیذکٌٌذگبى اص هٌبعق هزبٍس ٍ ًیض دیگش ًقبط ؿْش ثشای اػتفبد اص 
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Ljubljana کٌذ   ّا را تا زهاى جوع آٍری در زیر زهیي رخیرُ هی  بازیافت پسواًذ استفادُ کردُ ٍ زبالِ هتشکل از ًقاط از یک سیستن. 

Alenka Korenjakػؼبىؤاص ه  ، یکی Prostorož ثشای ؿشکت ؿْش ًقبط دیگش اص کِ افشاد اص صیبدی تقذاد هـبّذُ": گَیذ  یه 

 یَسٍ ّب  هیلیَى كشف داد ًـبى ّب  ًَآٍسی ایي هَفقیت. ثَد آٍس ؿگفت ثشایوبى ،هی آهذًذ Tabor پبسک ثِ هب ّبی  ثشًبهِ

 ".ًیؼت ؿْشی رَاهـ احیبی ساُ تٌْب ػشهبیِ

خت ٍ ػبص هتشٍک بعق ػباص هٌ  ؿْشًٍذاى ًیض ًقؾ ثِ ػضایی دس احیبی یکیص گشٍّی ا فقبلیت ّبیٍ   ّبی فشٌّگی  اًزوي

دٍ ّفتِ ثب  ثِ هذت "خت ٍ ػبصبفشا تش اص ػ"ای تحت فٌَاى   ، پشٍط6101ُداؿتٌذ. دس ػبل  Taborٍاقـ دس اعشاف پبسک 

اربصُ کـبٍسصی دس ایي  ْشف هٌغقِ، آى سا ثِ یک ثبغچِ ؿْشی تجذیل ًوَد. پغ اص آى، هؼئَالى ؿعشاّبی ا ثشچیذى حلبس

 .ٌذآی   ل ٍ گیبُ ثِ ایي هٌغقِ هیگ ًفش اص ًقبط هختلف ؿْش ثشای کـت 011هٌغقِ سا كبدس ًوَدًذ. اهشٍصُ ثیؾ اص 

Urška Jurmanساى پشٍطُ هزکَس دس اًزوي اگز ِاص پبی  ، یکیObrak ّبی ؿْشی   اص آًزب کِ ٌَّص ػیبػت"گَیذ:    هی

ثب ایي ٍرَد، ثشًذ. اهب    اص ایي قجیل اص ًَاقلی سًذ هی  ّبیی  آٍسیّب ٍرَد ًذاسد، ًَ  پشٍطُ ؿهؼتحکوی ثشای حوبیت اص ایي ًَ

 ".دس حبل پیـشفت اػت ػشفتّبی خَد رَؽ ثِ   فشٌّگ هـبسکت ؿْشًٍذاى ٍ ًَآٍسی

ح بؿ  دس هکبى یک کبفی Prostorožاػت کِ تَػظ گشٍُ  "کتبثخبًِ اؿیب"هقلت ثِ  عشحل ثبسص ایي تالؽ ّب، بدیگش هخ

ْب چَى لَاصم ٍسصؿی ٍ اثضاس آالتی کِ تٌ  اص ٍػبیلی تبداد    هتقلق ثِ ؿْش ساُ اًذاصی ؿذ. ایي ًَآٍسی ثِ هشدم اهکبى هی  قذیوی

گیشًذ، ثِ كَست هـتشک اػتفبدُ ًوبیٌذ. دس ؿْشی کِ هشدم آى ثِ عَس دائن ثِ    ّبی هقیٌی هَسد اػتفبدُ قشاس هیُ  سٍدس د

 .ایي پیبم اػت دس اٍل فَْمدٍ ه  آػبى ثشای تحقق  ساّی عشحؿًَذ، ایي    تـَیق هی "کبّؾ، ثبصیبفت، ٍ اػتفبدُ هزذد"

Janković ثؼیبس کَتبُ کیفیت صًذگی  تَاًذ دس صهبًی   اص تیوی ؿبیؼتِ ثشخَسداس ثبؿذ، ّش ؿْشی هی اگش ؿْشداس"گَیذ:    هی  

 يای  اص  رَدتبى، ایذُ ٍ پشٍطُ دس دػت ارشا داؿتِ ثبؿیذ. صیشا ثشخیَؿْشًٍذاًؾ سا ثْجَد ثخـذ. ؿوب ثبیؼتی ثیـتش اص ثَدرِ ه

 ".تَاًیذ ارشا کٌیذ دیگش سا هی  ب ثشخیکِ داسیذ قبثل ارشا ًیؼت، اه هحذٍدی ّب دس صهبًی  پشٍطُ
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