
︀ل از ︑︭﹢︉ ﹇︀﹡﹢ن  ︨ ﹉
 ︑﹢︨︺﹥ ﹝︡وده ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد ︋︀︀ر ﹎︫︢️

د︨︐︀ورد﹨︀ی ︑﹢︨︺﹥ ﹝︡وده ﹫︧️؟ 
︡ه ا︨️؟  ︫﹅﹆﹞ ︡وده﹞ ﹤︺︨﹢︑ ا﹨︡اف ︀آ
︡ه ا︨️؟  ︫︀﹫﹞ و ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد ︣ ︧︐︣ ﹨﹛ ا﹁︤ا﹩ در ︑︺︀﹝﹏︫   ︋︀آ

﹜﹫︨︣ ︑
﹝︣ز﹨︀ی ﹋︀رآ﹝︡ی

︫﹞︀ره اول | ︑﹢︨︺﹥ ﹝︡وده

و︥ه ﹡︀﹝﹥
︀ز﹝︀ن   ︻﹞﹙﹊︣د︨ 
﹝﹠︴﹆﹥ آزاد 
︋︀︀ر   



٢

ــ  ــ  ــ  ــ  ــ   ــ  ــ  ــ   
ــ  ــ   ــ   ، ــ

ا﹝﹫︡﹨︀
 ︀﹨ ﹜﹫ ﹁︣ا︑︣ از︋ 

 ، ــ ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ    ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ 
ــ  ــ  ــ  ــ   ، ــ ــ   ــ   ــ  ــ    ، ــ ــ  ــ   ــ   ــ 

ــ ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  

 ، ــ ــ   ــ  ــ  ــ  ــ  ــ   ــ   ــ  ــ  ــ  
ــ  ــ  ــ   ــ  ــ  ــ  ــ   ، ــ  ــ  ــ  ــ  ــ   ــ 

ــ ــ  ــ  ــ   ــ  

ــ  ــ  ــ  ــ   ــ   ــ  ــ  ــ  
ــ  ــ  ــ   ــ   ــ    ــ  ــ   ــ 

ــ ــ  ــ   ــ  ــ    ــ 

ــ  ــ   ــ  ــ  ــ  ــ   ــ  ــ 
ــ  ــ  ــ   ــ  ــ   ٦٥ ــ ــ 
ــ  ــ  ــ   ــ  ــ   ــ  ــ 
ــ   ــ  ــ  ــ  ؛  ــ ــ  ــ  ــ  

ــ ــ   ــ  ــ  ــ  ــ   ــ 

ــ  ــ  ــ    ــ 
ــ  ــ    ، ــ ــ  ــ  ــ 
ــ  ــ   ــ    ــ  ــ 
ــ  ــ   ــ  ؛  ــ ــ  ــ   
ــ   ــ   ــ  ــ  ــ 
ــ  ــ   ــ  ــ  ــ  ــ  ــ 
ــ  ــ    ــ  ــ  ــ 

ــ ــ  ــ  ــ 
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٣

ــ   ــ  ــ  ــ  ــ    ــ  ــ 
ــ  ــ  ــ   ــ  ــ  ــ   ــ  ــ  ــ  ــ 
ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ ٧١  ــ    . ــ
ــ  ــ  ــ   ــ  ــ  ــ   ــ   ، ــ ــ 
ــ  ــ  ــ  ــ  ــ   ــ  ــ  ــ  ٢٨  ــ   . ــ

. ــ ــ   ــ  ــ  ــ   

︋︀︀ر؛
 ﹝﹠︴﹆﹥ آزادی ﹋﹥ آزاد ﹡︊﹢د!

︋︀ز﹎︪️ ٢ ﹋︀ر﹋︣د ذا︑﹩
︀  ︋﹠︀در  ︋﹩ا﹁︤ا ﹜﹨

ــ   ــ   ــ  ــ    ــ  
ــ   ــ   ــ  ــ  
ــ   ــ   ــ  ــ  ــ  

. ــ ــ  ــ  ــ   ــ 

︑﹢︨︺﹥ ︗︀﹝︺﹥ ﹨﹞︖﹢ار 
ـ  ـ    ، ـ  ـ  
ـ    ـ  ـ  ـ   ـ 
ـ   ـ   ، ـ  ـ  ـ  ـ 

 . ـ ـ  ـ   ـ  



۴

١۴ ﹨︤ار ﹨﹊︐︀ر
    

    

  
  

   

  
   

    
    
    

  

   
   

    
   

   
   

 
   

    
   

    

   
    

    
  

  
   

  
   

    



۵

٨٢ ﹨︤ار ﹨﹊︐︀ر
    

    

  
   

     
    
   

  
   

   
۱۵   

   
   

   

 
  

    
   

  

   
   

    
  

  
   

   
   

  



۶

د︨︐︀ورد ﹝︀﹡︡﹎︀ر 
ــ  ــ  ــ  ــ  ــ   
 ، ــ  ــ  ــ  ــ  ــ 

ــ ــ  ــ  ــ  ــ 

ــــ︡ن آزاد︫ 
︀﹨ ️ ﹫﹁︣ ︸ــــ

       

︀﹫﹞ ︣︐︧︋
ــ  ــ  ــ  ــ   ــ  ــ  ــ    ــ  ــ  ــ 

ــ ــ  ــ  ــ  ــ  

︎﹫︪︣ان ︑﹢︨︺﹥ 
ــ  ــ     ــ        

ــ    ــ 

﹝︣دم ︋︀︀ر 
ــ   ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ 

ــ ــ   ــ  ــ   

١۴٠,٠٠٠
﹟︑

︮︀درات ﹋︀﹐
﹠︡ر ︋︀︀ر  از︋ 

٨٠
در︮︡

ا﹁︤ا︩ ︑︣ا﹡︤️ ﹋︀﹐ از 
︋﹠︡ر ︋︀︀ر 

١٠٠
︵︣ح

︣وژه ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و  ا︡اث︎ 
آ﹝﹢ز︫﹩

٧٠٠
﹝﹫﹙﹫︀رد ︑﹢﹝︀ن

︣وژه  ︣ای ا︡اث︎  ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری︋ 
﹁︣﹨﹠﹍﹩ و آ﹝﹢ز︫﹩

︑﹢︨︺﹥ ا﹇︐︭︀دی ︑﹢︨︺﹥ ا︗︐﹞︀︻﹩

︋﹥ د﹡︊︀ل ︑﹢︨︺﹥ ﹝︡وده ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد



︣﹀  ︨︭︡﹆﹞
  ،             
       ،    
.     

︐︣و︫﹫﹞﹩  ز﹡︖﹫︣ه︎ 
ــ  ــ  ــ    ــ   ، ــ ــ  ــ  ــ  ــ   ــ  ــ  ــ  ــ 

  . ــ ــ   ــ   ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  

﹇︴︉ ﹁﹢﹐دی 
                     

 .           ،       

︎︣دازش ﹝﹢اد ﹝︺︡﹡﹩
ــ   ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ   ، ــ ــ  ــ  ــ   ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ   ــ  ــ   

. ــ ــ  ــ  ــ   ــ  ــ  ــ  ــ     ، ــ ــ  ــ   ــ 

﹫﹑︑﹩ ﹝︡رن  ︫️︐︀︎
          

         
          ،

 .      

 ﹩︐︤﹡ر ︑︣ا﹢﹞
ــ  ــ  ــ  ــ  ــ   ــ  ــ  ــ  ــ   ــ  ــ   ــ  ــ  ــ  ــ  ــ 
ــ   ــ  ــ   ، ــ ــ  ــ   ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ   ــ  ــ  ــ    . ــ

 . ــ  ــ  ــ  ــ    

︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︣ای︨  ︗︢اب︋ 
ــ  ــ  ــ   ــ  ــ  ــ  ــ 
ــ   ، ــ ــ   ، ــ  ، ــ
ــ   ــ   ــ    ــ  
ــ   ــ   ، ــ ــ   ــ  ــ 

 . ــ ــ  ــ  ــ  

٧

︑﹑︑︑﹑

 ، ــ  ــ  ــ 
ــ  ــ     ــ   
ــ  ــ   ــ  ــ   
 ۱۴۱۰ ــ  ــــــــــ   . ــ ــ 
ــ   ــ  ؟  ــ ــ 
ــ  ــ  ــ   ــ  
 ، ــ ــ   
ــ  ــ  ــ  ــ  

 . ــ ــ    ، ــ



ــ  ــ  ــ  ــ  ــ   ــ    ــ  ــ  
 ، ــ ــ  ــ   ــ   ــ   ــ  ــ   ، ــ ــ    ــ  
ــ  ــ   ــ  ــ  ــ   ــ  ــ  ؛  ــ ــ    ــ  
ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ   ، ــ ــ    
ــ   ــ   ــ  ــ  ــ  ــ ٩٨  ــ   ــ 

 . ــ ــ  ــ  ــ   ــ  ــ  ــ  ــ  

﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏ اداره ﹋﹏ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و ا﹝﹢ر︋ 

chabahar.fz

info@cfzo. ir  ٠٥٤٣٥٣١٢٢٠٠

٣٠٠٠٥٠١٥  ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد ︑︖︀ری-︮﹠︺︐﹩ ︋︀︀ر

٠٥٤٣٥٣١٢٢٢٩


