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دربارٌ خًضىًیسی

کزکٔ ٝکظ قٕمض ٠لبُ...
کیٗ زض حمِی کؾ و ٝذظ ٘عز کػطکب  ٚتطوامٖ
ػثٕم٘ی بیك ط خٙب ٝزیٙی  ٚلسؾی زکقا ا ٝکؾا .
ٞطچٙس آ٘مٖ ٘یع بطکی کٔٛض ٔٙكی ٌاطی  ٚمایاط
ٔصٞبی لّٓٞمیی ضک بیك ط بٝومض ٔیبط٘س ،کٔم کٚج
ٙٞطٕ٘میی آ٘مٖ  -بط ذالف ذٛقٛٙیؿمٖ کیطک٘ای-
زض ذظ ثّ ٘ ٚؿد  ٚو مب لطآٖ  ٚکحامزیا
لمبُ ضٚی کؾ .زض کیطکٖ ٘یع بطکی کٔٛض ٔصٞبای
ٔم٘ٙس و مب لطآٖ یام کحامزیا  ٚضٚکیامت ٚ
ٕٞچٙیٗ و یبٛ٘ ٝیؿی ٔؿمخس ٔ ٚسکضؼ ٔصٞابای
بیك ط کظ ذغٛط ثّ ٘ ٚؿد بٟطٔ ٜیٌطف ٙس واٝ
٘عز کػطکب ضٚکج بیك طی زکضزٞ .طچٙس کیاطک٘ایامٖ
زض کیٗ لّٓٞم ٘یع قیٜٞٛمیی ٔدعک ٔ ٚرا ام باٝ
ذٛز آفطیسٜک٘س.ذظ تؼّیك ضک ٔیتٛکٖ ٘راؿا ایاٗ
ذظ کیطک٘ی زک٘ؿ  .ذظ تؼّیك و ٝتاطؾاُ ٘ایاع
٘مٔیسٔ ٜی قس کظ کٚکیُ لطٖ ٞف ٓ پام با ٝػاطناٝ
ٌصکق  ٚحسٚز یىهس ؾمَ زٚکْ زکق تؼّیك
کظ تطویب ذغٛط ٘ؿد  ٚضلمع بٚ ٝخٛز آٔاس ٚ
وؿی و ٝکیٗ ذظ ضک لمٕ٘ٙ٘ٛس وطز ذٛکخ ٝتامج
ؾّٕم٘ی بٛز .و ٝبؼسٞم بٚ ٝؾیّ ٝذٛکخ ٝػبسکِحی
ٔٙكی کؾ ط کبمزی بسکٖ لٛکػس  ٚکن َٛبایاكا اطی
بركیس ٜقس.پؽ کظ ذظ تؼّیك و٘ ٝرؿ یٗ ذاظ
قىُ ٌطف  ٝکیطک٘ی بٛز .زض لطٖ ٞك ٓ ٔیاطػاّای
تبطیعی کظ تطویب  ٚکزممْ ز ٚذظ ٘ؿد  ٚتؼّیاك
ذغی بٙمْ ٘ؿر ؼّیك بٛخٛز آٚضز و٘ ٝمْ آٖ زض
کثط وثطت کؾ ؼٕمَ ب٘ ٝؿ ؼّیك تغییط پایاسک واطز.
کیٗ ذظ بؿیمض ٔٛضز کلبمَ ٚکلغ قاس ٔ ٚاٛخاب
تح َٛػظیٕی زض ٙٞط ذٛقاٙاٛیؿای ٌاطزیاسٚ.
بؼسٞم زض زٚضکٖ قم ٜػبمؼ نافاٛی با ٝزؾا
ٔیطػٕمز حؿٙی ب ٝکٚج ظیبمیی  ٚوٕامَ ضؾایاس.
ذظ ٘ؿ ؼّیك ػال ٜٚبط ذٛقٛٙیؿم٘ی و ٝزض حیغٝ
کیطکٖ و٘ٛٙی ٔی ظیؿ ٙس .زض ذطکؾامٖ باعضي ٚ
وكٛضٞمی آؾیمی ٔیم٘ ،ٝکفغم٘ؿا امٖ  ٚباٚ ٝیاػٜ
ذٛقٛٙیؿمٖ زضبمض ٌٛضوم٘یمٖ زض ٙٞسٚؾ مٖ (وٝ
تؼّك ذمعط ٚیػٜکی ب ٝفط ًٙٞکیطک٘ی زکقا اٙاس)
ضقس  ٚپیكطف لمبُ تٛخٟی وطز.باغاٛض واّای
لطٟ٘می ٘ ٟٓتم یامظزٞآ ٞاداطی ضک ٔای تاٛکٖ
لطٖ ٞمی زضذكمٖ زض ٙٞط ذٛقٛٙیؿی زض کیاطکٖ
زک٘ؿ  .زض کٚکؾظ لطٖ یمظز ٓٞؾأٛایاٗ ذاظ
ذمِم کیطک٘ی یؼٙی قىؿ ٘ ٝؿ ؼّیاك با ٝزؾا
ٔطتضی لّی ذمٖ قمّٔ ٛحموٓ ٞطکت بم تاغایایاط
زکزٖ ذظ ٘ؿ ؼّیك کبسکع قس.
ػّ پیسکیف آٖ ضک ٔیتٛکٖ ب ٝؾاباب ٘ایامظ باٝ
تٙس٘ٛیؿی  ٚضکح ٘ٛیؿی زض کٔٛض ٔٙكیٌطی ٚ
بیف کظ آٖ شٚق  ٚذااللایا کیاطک٘ای زک٘ؿا .
ٕٞم٘غٛضی و ٝبؼس کظ پیاسکیاف ذاظ تاؼاّایاك،
کیطک٘یمٖ بٝذمعط ؾطػ زض و مب  ،قىؿ  ٝتؼّیك
آٖضک ٘یع بٛخٛز آٚضز٘س.
زضٚیف ػبسکِٕدیس عمِمم٘ی کیٗ ذظ ضک ب ٝوٕمَ
ضؾم٘س.
زض زٚضکٖ لمخمض ذظ ومضبطز کنّی ذٛز یاؼاٙای
و مب ضک کظ زؾ زکز .کظ یه ؾ ٛبم تاموایاس ٚ
تٛؾؼ ٝیمٜٔكك٘ٛیؿی ب ٝؾٕ ٙٞط ٘مب ضفا ٚ
کظ زیٍط ؾ ٛبم پسیس آٔسٖ ضٚظ٘مٔٞ ٝام  ٚچامپ
ؾٍٙی ذٛز ضک بٙٞ ٝطٞمی ومضبطزی ٘عزیه قس.
زض زٚضکٖ پّٟٛی ض٘ٚس ٘یمظٞمی ٔسضٖ تدمضی ٚ
تبّیغی حظ ضک کظ وٙح و مبرم٘ٞٝم ٔ ٚدٕٛػٞٝمی
ذهٛنی ب ٝبؿ ط کخ ٕمع وكم٘س  ٚخاطیام٘امت
ٙٞطی ٔسض٘ی قیٞ ٜٛمیی چا٘ ٖٛامامقایاراظ ضک
بٚٝخٛز آٚضز٘س و ٝوٕمومٖ ٔٛضز تٛخٔ ٝحمفاُ
ٙٞطی خٟمٖ کؾ .
زض ؾمِٟمی پؽ کظ ک٘فالب کؾالٔی ذٛقٛٙیؿی بم
کلبمَ ػٕٔٛی ضٚبط ٚقس  ٚک٘دٕٗ ذٛقاٙاٛیؿامٖ
کیطکٖ و ٝزض ؾمَ تكىیُ قس ٜبٛز ٘ماف بامضظی
زض ضقس  ٚتٛؾؼ ٝوٕی  ٚویفی کیٗ ٙٞط ب ٝػٟسٜ
کزکٔ ٝزکضز
ٌطف .
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ؾطٚیؽ ذبطی ضٚظ٘مٔ ٝکضن-و مب ؾطٌصق تمضید ٍ٘مضی کزبیمت ٔؼمنط
کیطکٖ ٘ٛق  ٝحؿٗ ٔیطػمبسیٙی تٛؾظ ٘كط ٘ ٙٔ ٛكط  ٚضکٞی بمظکض ٘كاط قاس.باٝ
ٌعکضـ ذبطٍ٘مض ٟٔط ،و مب ؾطٌصق تمضید ٍ٘مضی کزبیمت ٔؼمنط کیاطکٖ
٘ٛق  ٝحؿٗ ٔیطػمبسیٙی ب ٝتمظٌی تٛؾظ ٘كط ٘ ٙٔ ٛكط  ٚضکٞی بمظکض ٘كط قسٜ
کؾ ٔ.یطػمبسیٙی ٔؼم س کؾ کظ آممظ ٚضٚز ب ٝضٚظٌمض ٘ ،ٛکظ زٚض ٜبیسکضی ٚ
ٟ٘ض ٔكطٚع ٝب ٝکیٗ ؾ ،ٛزض بمظقٙمؾی ٔ ٚؼاطفای کزبایامت واالاؾایاه،
ومضٞمی بؿیمضی ک٘دمْ قس ،ٜکظ تهحیه ک٘ ممزی آثمض  ٚچمپ ٔ ٙربمتی کظ آٟ٘م ٌطف  ٝتم بطضؾی ٞام ٚ
تمضیدٍ٘مضیٞمی کزبی .زض ٔطکوع ٔغمِؼمتی  ٚزک٘كٍمٞی  ،ٓٞکیٗ کزبیمت ٕٛٞکضٛ ٛٔ ٜع تسضیاؽ ٚ
پػٞٚف بٛز ٜکؾ  .کٔم ب ٝکزبیمت  ٚبٚ ٝیػ٘ ٜثط ٔؼمنط تٛخ ٝچٙسک٘ی ٘كس ٘ ٚ ٜیادا ٝکیاٗ باٛز ٜواٝ
خمیٍمٞف ب ٝزضؾ ی قٙمذ ٘ ٝكس ٜکؾ .یىی کظ ضکٞ ٜمی ٔؼطفی کضظـٞمی کزبیمت ٔؼمنط ٘اٍامضـ
تمضید آٖ کؾ  .کزبیمت ٔؼمنط ،کظ ٘ظط وٕی  ٚویفی ب ٝخمیی ضؾیس ٜکؾ و ٝطٚضت زکضز خؿا
 ٚخٞٛمی بیك طی زض ػُّ  ٚکؾبمب پیسکیف آٖ نٛضت بٍیطز  ٚزض پطت ٛپػٞٚفٞمی تمظ ،ٜتامضیاد
ٞمی ٘ٛق  ٝقس ٜزضبمض ٜآٖ بمظٍ٘طی قٛز .کزٚکضز بطکٛ٘ ٖٚیؿٙس ٜو مب  ۳خّسی تمضید کزبای کیاطکٖ،
٘رؿ یٗ ٔحممی کؾ وِ ٝع ْٚتحمیك زضبمض ٜکزبیمت ٔؼمنط ضک ػٕال ٔ صوط قس.



ؾطٚیؽ ذبطی ضٚظ٘مٔ ٝکضن-و مب لسؼ ،ضٚیمی ٔم تطخإا ٝماالٔاط ام
کٔمٔی کظ ؾٛی وم٘ ٖٛپطٚضـ فىطی وٛزومٖ ٛ٘ ٚخٛک٘مٖ بمظ ٘كط قس.
بٌ ٝعکضـ ذبطٌعکضی فمضؼ ،مالٔط م کٔمٔی کظ چمپ زٚبمض ٜو مب لاسؼ،
ضٚیمی ٔم کظ ؾٛی وم٘ ٖٛپطٚضـ فىطی وٛزومٖ ٛ٘ ٚخٛک٘مٖ ذبط زکز.
کیٗ کثط زضبطٌیط٘س ٜزکؾ مٖ ٞم  ٚتهٛیطٌطی وٛزومٖ فّؿغیاٙای کؾا واٝ
٘رؿ یٗ بمض زض ؾمَ  ٙٔ ۰531كط قس .کٔمٔیٛ٘ ،یؿٙس ٔ ٚ ٜطخٓ ٘امْ آقاٙامی
کزبیمت وٛزن ٛ٘ ٚخٛکٖ ٕٗ کػالْ کیٗ ذبط زض ٔٛضز تمضیرچ ٝک٘ كمض کیٗ و مب ؾرٗ ٌف  :ؾمِایامٖ
پیف زض ؾفطی و ٝب ٝبیطٚت زکق ٓ ،بٔ ٝحب زٚؾ زیطیٝٙکْ ٔحیکِسیٗ ٔیسکز ٙٞطٔٙس ٘مٔی ،بم وا امب
لسؼ ضٚیمی ٔم آقٙم قسْ.کیٗ و مب و ٝکظ ؾٛی ک٘ كمضکت زکضکالف م کِؼطبی ٘كط یمف  ٝبٛز بٕٞ ٝطک ٜوا امب
لٙسیُ وٛچه ٘ٛق ٛ٘ ٝیؿٙس ٜقٟیط  ٚقٟیس فّؿغیٙی کظ ؾط ٟٔط بٞ ٗٔ ٝسی ٝزکز ٜقاس .زض ؾامَ ٞامی
آممظیٗ ک٘مالب ٕٟٔم٘م٘ی کظ خّٕ ٝظوطیم تمٔط زض وم٘ ٖٛحضٛض یمف ٙس ،کظ بارا ذاٛـ ،ؾافاط آٖ ٞام
ٓٞظٔمٖ قس ٜبٛز بم بطٌعکضی ٕ٘میكٍم ٜخٟم٘ی ٙٞط فّؿغیٗ و ٝضییؽ برف ٙٞطٞمی تدؿإای ؾامظٔامٖ
آظکزی برف فّؿغیٗ بٕٞ ٝطکٔ ٜهغفی حالج  ٚومضیىمتٛضیؿ قٟیط خٟم٘ی ٘مخی کِؼّای ؾافاطی باٝ
کیطکٖ زکق ٙس.

سزیال پىچزی جایگشیه وفس میضًد پخص تبلیغات تلًیشیًوی
ؾطٚیؽ ذبطی ضٚظ٘مٔا ٝکضن-تهاٛیاطباطزکضی
ؾطیمَ پٙچطی ب 1۱ ٝزضنس ضؾیس ٜکؾ  ٚپرف
آٖ ٘یع بؼس کظ کتٕمْ ؾطیمَ ٘فؽ کظ قبى ٝؾ ٝؾیٕم
آماامظ ذااٛکٞااس قااس.بااٌ ٝااعکضـ فاامضؼ،
تهٛیطبطزکضی ؾطیمَ پٙچطی ب ٝتٟی ٝواٙاٙاسٌای
ٟٔطکٖ ٟٔمْ  ٚومضٌطزک٘ی بطظ٘ ٚیه ٘ػکز با1۱ ٝ
زضنس ضؾیس ٌ ٚاط ٜٚکیاٗ ضٚظٞام زض ٔاحّاٝ
تدطیف تهٛیطبطزکضی ضک پیف ٔیباط٘اسٔ.اٟاطکٖ
ٟٔمْ تٟی ٝوٙٙس ٜؾطیمَ پاٙاچاطی زض کیاٗ بامضٜ
ٌف  :بالفمنّ ٝبؼس کظ پاراف ؾاطیامَ ٘افاؽ،
ؾطیمَ ٔم ضٚی آ٘ ٗ ذٛکٞاس ضفا  ٚآ٘ا٘ٛاؽ
ٔدٕٛػ٘ ٝیع کظ کٔكب پراف ذاٛکٞاس قاسٚ.ی
کزکٔ ٝزکز :بٛٔ ٝکظکت تِٛیسٔ ،طکحُ فٙی ٘ایاع زض
حمَ ک٘دمْ کؾ  .زض کیٗ ٔدٕٛػ ٝخسک کظ ٔاٟاطکٖ
مفٛضیمٖ  ٚکقىمٖ کق یمق و ٝزض ٘یٕ ٝضک ٜبٌ ٝطٜٚ
ک مف ٝقس٘س ،یٛؾف تیٕٛضی ٘ماف حإایاس ضک
بمظی ٔی وٙس ،حٕیس ِٛالیی زض ٘مف ػٕ ٛپطٚیع،
ض م ٘یىرٛک ٜزض ٘مف حبیب ،ظٞط ٜفىٛض نباٛض
کفؿم٘ ٝؾطیمَ پٙچطی ٞؿ ٙسٔ .مئس ٜعاٟإامؾابای

(آقف ٔ ،)ٝطیٓ ؾؼمزت (ٔ م٘ ) ،قٟیٗ تؿّیإای
(پٛضکٖ) ،قٟط ٜؾّغم٘ی(ز٘یام) ،ض ام زکٚز ٘اػکز
( لمزض)،بٟكمز قطیفیمٖ (بٟكمز) ،فطظکز حمتإایامٖ
(ؾطکیسکض)٘ ،مظٌُ فط٘می (زذ ط باچا ،)ٝحإایاس
مالٔی (ٍٟ٘بمٖ قطو )  ٚبامظیاٍاطکٖ کناّای
ؾطیمَ ٞؿ ٙس.پٙچطی زکؾ مٖ پؿاطی کؾا واٝ
ٔ ٕٝٞمسٔمت ضک چیس ٜتم ب ٝزذ ط ٔٛضز ػالل ٝکـ
بطؾس کٔم زض کیٗ ٔؿیط کتفملمتی ضخ ٔی زٞس و ٝکٚ
بطکی ضؾیسٖ ب ٝذٛکؾ  ٝکـ  ٕٝٞکعطکفیم٘ف ضک باٝ
چمِف ٔی وكس . ...ٚزیٍط ػٛکُٔ ؾطیمَ ػبمضتٙس
کظ :تٟی ٝوٙاٙاسٔ :ٜاٟاطکٖ ٔاٟامْ٘ ،اٛیؿاٙاسٚ ٜ
ومضٌطزکٖ :بطظ٘ ٚیه ٘ػکزٔ ،سیط تِٛیس٘ :اؼإا
یٕیٙیٔ ،دطی عطح  ٚزؾ یامض ک َٚوامضٌاطزکٖ:
حمٔس ٔر مضی ،زؾ یمض ز ْٚوامضٌاطزکٖ٘ :اٛیاس
نالحیٙٔ ،كی نح :ٝٙکِٟمْ کذٛکٖٔ ،سیط بط٘مٔاٝ
ضیعی :کحؿمٖ ؾدمزی حؿیٙیٔ ،كمٚض ضؾم٘ ٝکیی:
ٔد بی کحٕسی ،زؾ یمض بط٘مٔ ٝضیعٔ :یٙام ٘ایاىا،ٛ
ٔسیط تهٛیطبطزکضیٔ :حٕس ٘منطی ،تهٛیطبطزکض:
فطزیٗ ٘منطی  ٚزؾ ایامضکٖ تهاٛیاطٔ :احإاس

سزآضپشی
زکٚعّب ،ؾمؾمٖ شػافاطیٔ ،ایاالز واطیإای،
کؾٕمػیُ ٘منطی ٗٔٛٞ ،ؾّٕمؼ ،ػّی ٔاطزٔای،
عطکح نحِ ٚ ٝٙبمؼ :لمؾٓ تطومق٘ٛس ،زؾ یامضکٖ:
ٔحٕس تطومق٘ٛس ،حٕیس بركی ،ؾبحمٖ زٞمام٘ای
فطٟٙٔ ،مظ ٘ٛضٚظی ،کفؿم٘ ٝبطکتیمٖ ،عطکح ٌاطیآ:
ظٞط ٜؾیمٞپٛـٔ ،دطیامٖ ٌاطیآ :کباٛکِافاضاُ
ذسکبٙسٔ ،ِٛ ٜحٕس ػاطب ،فاط٘اٛـ ض امیای،
ػىمؼ :ؾٕیطک بر ایامضی ،تهاٛیاطباطزکض پكا
نح :ٝٙػّی حٕس ذسکٔ ،سیط تسکضومتٔ :اٟاسی
ػبمؾی پٛض ،زؾ یمض تسکضومت :باٟاطکْ نامزلای،
ذسٔمت :زکٚز ػّیعکز ،ٜحُٕ ٘ ٚمُ :کحٕس لٙبطی
. ...ٚ

رضا یشداوی قطعٍ پاوشدٌ سالگی را مىتطز کزد

ؾطٚیؽ ذاباطی ضٚظ٘امٔا ٝکضن-ض ام یاعزک٘ای
ذٛک٘ٙسٛٔ ٜؾیمی پمپ زض آؾ م٘ ٝبطٌاعکضی کِٚایاٗ

وٙؿطت ؾامَ  1۹لاغاؼا ٝپام٘اعز ٜؾامِاٍای باٝ
آٍٙٞؿمظی ػّیط م کفىمضی ضک ٔ ٙكط وطز.
بٌ ٝعکضـ ذبطٌعکضی ٟٔط ،لغؼ ٝپم٘عز ٜؾمٍِی باٝ
ذٛک٘ٙسٌی ض م یعزک٘ی زض آؾ م٘ ٝبطٌعکضی کِٚایاٗ
وٙؿطت کیٗ ٙٞطٔٙس زض ؾمَ  1۹بام ٔاداٛظ زفا اط
ٔٛؾیمی ٚظکضت فط ٚ ًٙٞکضقمز کؾالٔی ٔاٙا اكاط
قس .کیٗ کثط بٌ ٝف  ٝیعزک٘ی ،کظ ب ٟطیٗ وامضٞامیاف
عی ؾمَٞمی کذیط ٔحؿٛب ٔیقٛزٚ .ی زض کیاٗ
لغؼ ٝب ٝؾطکؽ ػمقمم٘ٔ ٝا افامٚتای ضفا ا ٚ ٝوامض
آٍٙٞؿمظی ضک  ٓٞک٘دمْ ٘سکز ٜکؾ .
پم٘عز ٜؾمٍِی بم آٍٙٞؿمظی ػاّایاط ام کفاىامضی،

حضًر وًیسىذگان کًدک در ومایطگاٌ
ريی دیگز پىجزٌ

ؾطٚیؽ ذبطی ضٚظ٘امٔا ٝکضنٔ-هاغافای
ضحٕم٘سٚؾ  ٚخٕمَکِسیٗ کوطٔی بم حضٛض
زض ٕ٘میكٍم٘ ٜممقی ضٚی زیٍط پٙدط ٜو ٝباٝ
یمز ظ٘س ٜیمز ػبامؼ وایامضؾا إای باطٌاعکض
ٔیقٛز ،بطکی وٛزومٖ آؾیبزیس ٜکظ کیاسظ
لهٌٛٝیی  ٚقؼطذٛک٘ی ٔیوٙٙس.
بٌ ٝعکضـ کیؿٙم ،بٙٔ ٝمؾب بطپمیی ٕ٘میكٍم٘ ٜممقی ضٚی زیٍط پٙداط ٜزض
ٌمِطی زکضٌ ٖٛو ٝبٕ٘ ٝمیف آثمض ٙٞطی ٙٞ ۳5طٔٙس پؽ کظ تٕمقمی فایاّآ
ABCآفطیممی کیٗ ومضٌطزکٖ فمیس ٔیپطزکظزٔ ،هغفی ضحٕم٘سٚؾ ٚ
خٕمَ کِسیٗ کوطٔی بم حضٛض زض کیٗ ٕ٘میكٍم ٜبطکی وٛزومٖ آؾیب زیاسٜ
کظ کیسظ ب ٝکخطکی بط٘مٔ ٝذٛکٙٞس پطزکذ ABC .آفطیمم ؾمذا ا ٝػابامؼ
ویمضؾ ٕی فیّٕی بم ٔٛ ٛػی کیسظ کؾ وٙٞ ۳5 ٝطٔٙس پؽ کظ تٕامقامی
آٖ ،بم تمثیطپصیطی کظ کیٗ فیّٓ بط ضٚی بْٞٛمی  3۱*3۱ؾام٘ا ای ٔا اطی بام
تىٙیه آظکز زؾ ب ٝلّٓ قسٜک٘س .کیٗ فیّٓ ،فیّٕی کؾ ٔؿ ٙس بم ؾمذا امض
زکؾ م٘ی و ٝبٔ ٝمخطکی ؾفط ٌط ٜٚػبمؼ ویمضؾا إای با ٝلامض ٜآفاطیامام
ٔیپطزکظز .آٖ ٞم عی کیٗ ؾفط لهس زکض٘س فیّٕی زضبمض ٜبایإامضی کیاسظ ٚ
وٛزومٖ آفطیممیی ٔب ال ب ٝکیٗ بیٕمضی بؿمظ٘س .زض کیٗ ٕ٘میكٍم ٜوا ٝبایاٗ
ک َٚتم چٟمضز ٓٞتیطٔم ٜیؼٙی ظکزضٚظ  ٚؾمٍِطز زضٌصق کیٗ ٙٞطٔٙس فمیس
بطٌعکض ذٛکٞس قس ،وٛزومٖ ػمزی ٘یع عی ٌصضک٘سٖ ومضٌام٘ ٜامامقای ٚ
لهٌٛٝیی آٔٛظـٞمی الظْ ضک زضبمض ٜبیٕمضی کیسظ فطکٔیٌیط٘س.

تٙظیٓ ؾؼیس ظٔم٘ی  ٚتطکٟ٘ٔ ٝسی کیٛبی تٟی ٝقسٚ ٜ
تٟیٝوٙٙس ٜکیٗ کثط  ٓٞػّی کٚخی کؾ .
ض م یعزک٘ی بطکی کِٚیٗبمض زض ؾامَ  ٚ 1۹باطکی
کِٚیٗ بمض پؽ کظ چٟمض ؾمَ زض بطج ٔایاالز تاٟاطکٖ
ضٚی نحٔ ٝٙیضٚز .کیٗ ذٛک٘ٙاس ٜضٚظ پام٘اعزٞآ
تیطٔم ٜعی ز ٚؾم٘ؽ زض کیٗ ؾمِٗ بط٘مٔا ٝذاٛز ضک
کخطک ذٛکٞس وطز .ک ٚبطکی کِٚایاٗ بامض ػاال ٜٚباط
لغؼمت ذمعطٜکٍ٘یع ،چٙس کثط کظ آِب ْٛخسیسـ ضک
کخطک ٔی وٙس .زض کیٗ ٔدٕٛػ ٝچٟطٜٞامی ٔاغاطح
ٔٛؾیمی حضٛض زکض٘س  ٚبطکی کِٚیٗبمض کؾ و ٝبام
کیٗ ذٛک٘ٙس ٜزض لمِب آِبٕٞ ْٛىمضی ٔیوٙٙس.

بزپایی ومایطگاٌ خًضىًیسی
کالم يحی

ؾطٚیؽ ذباطی ضٚظ٘امٔا ٝکضن٘-إامیكاٍامٜ
ذٛقٛٙیؿی والْ ٚحی و ٝب٘ ٝإامیاف آثامض
ٙٞطٔٙسکٖ ذٛقٛٙیؽ زض ٍ٘مضذم٘ ٝتطک٘ا ٝبامضکٖ
کذ همل زکضز ،زض حمَ بطٌعکضی کؾ .
بٌ ٝعکضـ ٟٔطٍ٘ ،مضذم٘ ٝتطک٘ ٝبمضکٖ بم ٞاسف
تٛؾؼ ٚ ٝتطٚیح فطٙٞ ٚ ًٙٞط کیطک٘ی  ٚکؾالٔای
بم حٕمی کظ ٙٞط ذٛقٛٙیؿی زض ٔمٔ ٜبمضن ضٔضمٖ کلسکْ با ٝباطٌاعکضی
ٕ٘میكٍم ٜوالْ ٚحی بم ٕٞىمضی ک٘دٕٗ ذٛقٛٙیؿمٖ کیطکٖ وطز ٜکؾ .زض
کیٗ ٕ٘میكٍم ٜآثمض کؾ مزکٖ ٙٞط ذٛقٛٙیؿی کیطکٖ کظ خّٕ ٝماالٔاحاؿایاٗ
کٔیطذم٘ی ،یسکهلل ومبّیٔ ،حٕس ؾّحكٛض ،ػّی قیطکظی ،فاّاؿافای ،ػاّای
کقطف نٙسٚق آبمزی ،کحٕس پیّ ٝچی  ...ٚبٔ ٝؼطو ٕ٘میف ٌصکق ٔ ٝای
قٛز.ؾیسٔ ٜحبٛب ٝومظٕی زٚالبی ٔسیط ٔؿئٍ٘ َٛمضذم٘ ٝتطک٘ ٝبمضکٖ ٕٗ
تأویس بط ٘مف ٙٞط ٞمی کیطک٘ی  ٚکؾالٔی زض تحمك کل همز ٔمم ٔٚی ٌفا :
٘بمیس کظ ٘مف کق غمَظکیی  ٚثأثیط بط تِٛیسکت زکذّی کیٗ ٙٞط ٘یع ممفُ قاس
چطکو ٝحٕمی کظ ٙٞط ذٛقٛٙیؿی بم تٛخ ٝب ٝوثطت ٙٞطٔٙسکٖ ٘ ٚمف ٙٞط
ذٛقٛٙیؿی بط ظ٘سٌی کفطکز بمػ ٔی قٛز ٔام با اٛک٘ایآ زض تاِٛایاسکت
ٔحهٛالت ٔ ٛٙع کلسکْ وٙیٓٚ.ی کفعٚز :کق غمَ ٙٞطٔٙسکٖ ٙٞ ٚطخٛیامٖ ٚ
زٍِطٔی  ٚکٔیس آ٘مٖٔ ،ؿمِ ٝبؿیمض ٕٟٔی کؾ و ٝک٘ ظمض ٔی ضٚز ٔؿئاٛالٖ
فطٍٙٞی ٔم بیك ط کظ ٌصق  ٝب ٝکیٗ ٔ ٟٓتٛخ ٝوٙٙس  ٚبم بی ٟٔطی  ٚتاٙاٟام
ؾرٗ ٌف ٗ بس ٖٚػُٕ ،کٔیس ضک زض خمٔؼٙٞ ٝطٞمی کنیُ ٔ ٚحٛضی کظ بیٗ
٘بط٘س .کٔیسٚکضیٓ ب ٝظٚزی قمٞس ض٘ٚك کل همزی زض کیٗ حٛظ ٜبامقایآ تام
ػال ٜٚبط تغییط ٔؼمـ زض ظ٘سٌی ٙٞطٔٙسکٖ ،کٔایاس  ٚقامزکبای آ٘امٖ زض
تِٛیسکت آثمض ٙٞطی ب ٝتٛؾؼٞ ٝط چ ٝبیك ط کل همزی  ٚفطٞاٙاٍای وكاٛض
ػعیعٔمٖ کیطکٖ ٔٙدط قٛز.

ومایص در در تًروتً ي آيیىیًن ريی صحىٍ می ريد

ؾطٚیؽ ذبطی ضٚظ٘امٔا ٝکضن٘-إامیاف زض باٝ
٘ٛیؿٙسٌی  ٚومضٌطزک٘ی ٟٔسی ٔكٟٛض زض بیاؿا
ٕٟ٘ ٚیٗ خكٛٙکض ٜبیٗ کِّّٕی تئمتط فطیٙاح تاٛض٘ا اٛ
ضٚی نحٔ ٝٙی ضٚز.
بٌ ٝعکضـ ذبطٌعکضی ٟٔطٕ٘ ،میف زض تٟٙم ٕ٘میكی
کظ تئمتط کیطکٖ کؾ وٛٔ ٝفك قس ٜزض ؾامَ خامضی
زض بیؿ ٕٟ٘ ٚیٗ خكٛٙکض ٜبیٗ کِّّٕی تئمتط فطیٙاح

تٛض٘  ٛزض وٙمض کخطکٞمیی کظ وكٛضٞمی آٔطیاىام ،
إِٓمٖ ،وم٘مزک  ٚفطک٘ؿ ٝلطکض بٍیطز .کیٗ ٕ٘میف واٝ
پیف کظ کیٗ زض وكٛضٞمی إِٓمٖ ،ؾٛئس  ٚآٔطیاىام
بم کؾ مبمَ بی ٘ظیط ٔرمعبمٖ ضٚبط ٚقس ٜکؾ پاؽ
کظ کخطک زض تٛض٘  ٛبالفمنّ ٝػمظْ فطک٘ؿٔ ٝی قٛز تام
زض برف آفِ ٞف مز  ٚیىٕیٗ خكٛٙکض ٜبیٗ کِّّٕای
تئمتط آٚیٙی٘ ٖٛیع ضٚی نح ٝٙبطٚز.
کیٗ ٕ٘میف بٛ٘ ٝیؿٙسٌی  ٚوامضٌاطزک٘ای ٔاٟاسی
ٔكٟٛض  ٚبمظی قیٛک ٔىی ٘یمٖ ٔ ٚیٙم ظٔمٖ ِحظمتای
کظ ظ٘سٌی  ۲ظٖ کیطک٘ی ضک ضٚکی ٔی وٙس واٞ ٝاط
وسکْ ب ٝزالیّی لهس زکض٘س کظ تٟاطکٖ با ٝتاٛض٘ا اٛ
ٟٔمخطت وٙٙس ،قرهی ب٘ ٝمْ آلمی ٌاُ باٟامضی
لطکض کؾ ومضٞمی ٟٔمخطت آٟ٘م ضک ک٘دامْ باسٞاس

کٔم . ...کظ زیٍط ػٛکُٔ کیٗ ٕ٘میاف ٔای تاٛکٖ باٝ
ٔكمٚض ومضٌطزکٖ  ٚنسکپیك :ٝبٙیمٔیٗ کثبمتی ،عطکح
نحِ ٚ ٝٙبمؼ :ؾؼیس حؿ ،ّٛٙکٔٛض بیٗکُِّٕ :ؾامضک
ضؾِٛی ٌ ٚطکفیه :ؾیس ٔحإاس ٔؿامٚکت کقامضٜ
وطزٕ٘.میف زض ب ٝظبمٖ کٍّ٘یؿی کظ ٞف ٓ تم پم٘عزٓٞ
خٛالی  ۲۱۰۲زض قٟط تٛض٘  ٛوم٘مزک  ٚکظ بیؿا ٚ
یىٓ تم بیؿ  ٚپٙدٓ خٛالی  ۲۱۰۲زض آٚیاٙایاٖٛ
فطک٘ؿ ٝضٚی نحٔ ٝٙی ضٚز.
ٌط ٜٚتئمتط ؾمی ٝو ٝػٕس ٜفؼمِی ٞمیف ذمضج کظ
کیطکٖ کؾ  ،پیف کظ کیٗ ٕ٘میف وّٕمت ٔ ٚاطز باٝ
٘ٛیؿٙسٌی  ٚومضٌطزک٘ی ٔاٟاسی ٔكاٟاٛض ضک زض
وكٛضٞمی ضٚؾی ،ٝکضٔٙؿ مِٖ ،ی ٛک٘ی ،کی مِیم ،إِٓمٖ،
فطک٘ؿ ٚ ٝآٔطیىم کخطک وطز ٜکؾ .

مًسٌ خلیج فارس  ۵تیزماٌ در مجمًعٍ َىزی جشیزٌ کیص افتتاح می ضًد
ؾطٚیؽ ذبطی ضٚظ٘مٔ ٝکضنٔ-سیط ٌطٙٞ ٜٚطی فطک ٌافا ٔ :اٛظٜ
ذّیح فمضؼ بٙٔ ٝظٛض تٛؾؼ ٝپمیسکض ٙٞطٞمی تدؿٕی زض فضامٞامی
ظیؿ ی  3تیطٔم ٜزض ٔدٕٛػ ٝفطٍٙٞی ٙٞطی خعیط ٜویف کف مح ٔای
قٛز.بٌ ٝعکضـ ذبطٍ٘مض فطٍٙٞی کیط٘مٙٔ ،هٛض آظکز ومْ زض ٘كؿا
ذبطی کف محیٛٔ ٝظ ٜذّیح فمضؼ کظٟمض زکق  :زض خٟمٖ کٔطٚظ ٘مف
ٙٞط زض پطٚضـ ذاللی  ٚکضتممی ؾالٔ ضٚک٘ی بؿایامض پاط ض٘اً
کؾ  ٚضف مض ک٘ؿمٖ ٞم زض ٕٝٞخمی خٟمٖ ب ٝقست تح تمثیط ٞاٙاط
کؾ ضف مضٞمیی و ٝزض نٛضت تىطکض ٔی تٛک٘ٙس لؿٕ ٔاٟإای کظ
ٛٞی یه خمٔؼ ٝضک تكىیُ زٙٞسٚ .ی کزکٔ ٝزکز :زض ٔیمٖ کیٗ ٙٞطٞم
ٌؿ طزٌی حٛظٙٞ ٜطٞمی تدؿٕی ٔ ٚم٘م بٛزٖ آٖ بمػ ٔای قاٛز
و ٝکیٗ قىُ کظ ٙٞط ب ٛک٘س یىی کظ ب ٟطیٗ کبعکض بطکی تامثایاطٌاصکضی
میط ٔؿ میٓ  ٚکِب  ٝپمیسکض بط ضٚی کفطکز یه خمٔؼ ٝبمقس.کیٗ ٙٞطٔٙاس
٘ممـ کفعٚزٔ :دٕٛػٙٞ ٝطی ٛٔ ٚظ ٜذّیح فمضؼ ویف و ٝزضخٛٙب
مطبی خعیط ٜویف ؾمذ  ٝقس ٜزکضکی  ٔ 3۲ط کضتفمع بم لغط ٔ اٛؾاظ

 ٔ ۰۱ط کؾ و ٝؾمظ ٜآٖ ب ٝنٛضت یىپمضچ ٝکظ ب ٗ ؾمذ  ٝقاسٚ ٜ
زکضکی فضمٞمیی قمُٔ ٌمِطی ٞم ،ؾمِٗ آٔفی تئمتاط ،باراف ٞامی
کزکضی ٔ ٚسیطی ی ،ومفی قمپ  ٚبرف ٞمی پك یبم٘ی  ٚتمؾایاؿامتای
کؾ ٚ .ی ٌف ٛٔ :ظ ٜؾمذ  ٝقس ٜزض کیٗ ؾمظ ٜزض ظٔیٙی بٚ ٝؾؼ
ؾٞ ٝعکض  ٔ ۹۲۱ ٚط ٔطبغ ظیط ظٔیٗ لطکض زکضز  ٚتٟٙم ؾمف ٔاٛکج آٖ
بط ضٚی ظٔیٗ لمبُ ضٚی کؾ ٔ .سیطػمُٔ ٔٛؾؿٔ ٝكمٚض ٔاؼإامضی
عطح فضم کفعٚز :کیٗ پطٚغ ٜبم ٞسف کیدمز خامشبا ٝباطکی ؾاطٔامیاٝ
ٌصکضی زض برف مطبی خعیط ٜویف  ٚکیدمز تؼمزَ زض تاطکوآ ٚ
تٛظیغ کٔىم٘مت ؾیمح ی خعیط ٜکخطک قس ٜکؾ .آظکز ومْ ذمعط٘كامٖ
وطزٛٔ :ظ ٜذّیح فمضؼٌ 3 ،مِطی زکضز و ٝیه ٌمِطی با ٝذاّایاح
فمضؼ  ٚکؾٙمز ٔ ٚسکضن تمضیری ٔطبٛط ب ٝآٖ  ٚچٟمض ٌمِطی زیٍط
ب ٝکضکئ ٝآثمض ٙٞطٔٙسکٖ کذ همل یمف  ٝکؾ  ٚبٙم زکضیآ ٞكا إایاٗ
ٕ٘میكٍم ٜفطک ضک زض ویف بطٌعکض وٙیٓٚ .ی کزکٔ ٝزکزٛٔ :ؾؿٔ ٝكمٚض
ٔؼٕمضی عطح فضم و ٝؾمَ  ۲۱زض تٟطکٖ تمؾیؽ قاس ،زض ظٔایاٙاٝ

پطٚغٞ ٜمی بعضي قٟطیٔ ،ؼٕمضی  ٚعطکحی زکذّی فؼمَ کؾا ٚ
کیٗ ٔدٕٛػ ٝبم تٛخ ٝب ٝکحؿمؼ وٕبٛز  ٚاؼاف قاسیاس حضاٛض
ٙٞطٞمی تدؿٕی بٔٛی ،ذهٛنم زض فضمٞمی ظیؿ ی بام ٞإاىامضی
بیف کظ ٙٞ ۳۱۱طٔٙس زض ؾطتمؾط کیطکٖ ؾؼی زکضز ٘ؿابا با ٝفاؼامَ
ؾمظی کل همز بس٘ٙٞ ٝطٞمی تدؿٕی  ٚتٛؾؼ ٝفط ًٙٞذاطیاس آثامض
ٙٞطی تٛؾظ آحمز خمٔؼٕٞ ٚ ٝچٙیٗ تطٚیح ٍ٘م ٜؾطٔمی ٝکی ب ٝذطیس
آثمض ٙٞطٔٙسکٖ کلسکْ وٙس.

خًرضت قلیٍ
تزش لزستان
*الىاساضزاقی

مًاد السم:

ٌٛق ٌٛؾفٙس ٘یٓ ویٌّ ٛطْ ،ؾیب ظٔیٙی  ۳ػسز ،پیامظ
 ۰ػسز ،آب ِ ۲یٛکٖ ،آب ک٘مض  ۰فٙدمٖ ،ظضزچٛب ٝبٔ ٝمسکض
الظْٕ٘ ،ه  ٚفّفُ بٔ ٝمسکض الظْ
طزس تُیٍ:

کب سک ؾیب ظٔیٙی ٞم ضک پر  ٚ ٝض٘سٔ ٜی وٙیٓ.
پیمظ ضک ذطز وطز ٚ ٜؾطخ ٔی وٙیٓ.
ٌٛق ضک ذطز وطز ٚ ٜبم آب ٕ٘ ٚه ٔی پعیٓ.
ؾپؽ ؾیب ظٔیٙی ،پیمظ ،ضب ک٘مض ،ظضزچاٛبا٘ ،ٝإاه ٚ
فّفُ ضک بٌٛ ٝق کفعٚز ٚ ٜحطکضت ضک ٔالیٓ ٔی وٙیٓ تام
ذٛب خم بیف س.
ؾپؽ ذٛضق ضک زض ظطف ٔٛضز ٘ظط ضیرا اٞ ٚ ٝإاطکٜ
بط٘ح ؾطٔ ٚی وٙیٓ.
* ٔی تٛک٘یٓ کظ  ۲لمقك ؾٛپ ذٛضی ضب ک٘امض  ٚوإای
آبغٛض ٜب ٝخمی آب ک٘مض کؾ فمزٔ ٜی وٙیٓ.

 ۶۵۶اثز بٍ َفتمیه ديساالوٍ
مجسمٍساسی رسیذ اعالم وتیجٍ در تیزماٌ

ؾطٚیؽ ذبطی ضٚظ٘مٔ ٝکضن ۹3۹-کثط کظ ٙٞ 51۱طٔٙس باٝ
زبیطذم٘ٞ ٝف ٕیٗ زٚؾمالّ٘ٔ ٝی ٔدؿٕ ٝؾمظی تٟطکٖ ضؾیس
 ٚومض ک٘ رمب آثمض کظ  5۱ذاطزکز آمامظ ٔای قاٛز.باٝ
ٌعکضـ ذبطٌعکضی ٟٔط ،بم پمیمٖ یمف ٗ ٔ ّٟکضؾمَ آثامض
بٞ ٝف ٕیٗ زٚؾمالّ٘ٔ ٝی ٔدؿٕ ٝؾمظی تٟطکٖ وا ٝبام تآ
 ٚؼی بطٌعکض ذٛکٞس قس ۹3۹ ،کثط کظ ٙٞ 51۱طٔاٙاس باٝ
زبیطذم٘ ٝزٚؾمال٘ ٝکضؾمَ قسٙٞ.طٔٙسکٖ  ۲5کؾا امٖ وكاٛض
آثمضقمٖ ضک بطکی زٚؾمال٘ ٝکضؾمَ وطز ٜک٘س  ٚکؾ امٖ ٞامی
تٟطکٖ بم ٙٞ ۲5۱طٔٙس ،کِبطظ بم ٙٞ ۹1طٔٙس ،کنفٟمٖ بیك طیاٗ
قطو وٙٙسٌمٖ کیٗ زٚؾمال٘ ٝضک ب ٝذٛز کذ همل زکز٘س
 ٚزض کزکٔ ٝکؾ مٖ ٞمی ٔمظ٘سضکٖ ،یعز ،فمضؼ  ٚذاطکؾامٖ
ض ٛی لطکض زکض٘س .کظ بیٗ ٙٞ 51۱اطٔاٙاسی وا ٝزض کیاٗ
زٚؾمال٘ ٝثب ٘مْ وطز ٜک٘س٘ ۲۱3 ،فط ٔطز ٘ ۰۸3 ٚافاط ظٖ
ٞؿ ٙس.بطضؾی  ٚک٘ رمب آثمض ٞف إایاٗ زٚؾامال٘أ ٝاّای
ٔدؿٕ ٝؾمظی تٟطکٖ کظ  5۱ذاطزکزٔام ٜخامضی تاٛؾاظ
قٛضکی ک٘ رمب آثمض قمُٔ ضیٕم کؾالْ ٔؿاّاهٔ ،احإاس
پطٚیعیّٞ ،یم زکضکبی ،ومٔبیع نبطی ٔ ٚحٕٛز ٔاحاطٔٚای
آممظ ٔی قٛز  ٚآثمض ضک ٜیمف  ٝبٕ٘ ٝمیكٍم ٜزٚؾمال٘٘ ،ٝیإاٝ
ک َٚتیطٔم ٜکػالْ ٔی قٛز.

اجزای ومایص قاولی محزاب
بٍ سبان تزکی در تبزیش

ؾطٚیؽ ذبطی ضٚظ٘مٔ ٝکضنٕ٘-میف لمّ٘ی ٔاحاطکب باٝ
ظبمٖ تطوی آشضی ب ٕٞ ٝزف ط تئمتط ٔطزٔی باچاٞ ٝامی
ٔؿدس حٛظٙٞ ٜطی آشضبمیدمٖ قطلی زض تبطیع بطٌعکض قس.
بٌ ٝعکضـ ذبطٍ٘مض ٌط ٜٚکؾ مٖ ٞمی بمقٍم ٜذبط٘اٍامضکٖ
خٛکٖ کظ تبطیع؛ ٘ٛیؿٙس ٜکیٗ ٕ٘میف ػاّای حؿاٗ ظکزٚ ٜ
ومضٌطزکٖ آٖ کؾٕمػیُ قٟبمظی بٛز ٚ ٜػغم ضفیغ ٔاٟاط ٚ
کؾٕمػیُ قٟبمظی ٘یع بمظیٍطکٖ آٖ ٞؿ ٙس.کیٗ ٕ٘میف قب
 ۲5کْ ٔمٔ ٜبمضن ضٔضمٖ زض ٔؿدس کقطف کال٘بیم ٔامضکالٖ
بم بٟطٌ ٜیطی کظ تىٙیه ٙٞ ٚط ٕ٘میاف  ٚتائامتاط ،باطکی
بمظٌٛیی تمضیدٔ ،ؼمضف  ٚکضظـ ٞمی کؾالٔی کخطک قس.
زض ؾمَ ٞمی کذیط زض حٛظٙٞ ٜاطی کؾا امٖ تاالـ ٞامی
ظیمزی بطکی پطٚضـ  ٚحضٛض ٌطٞ ٜٚمی ٔ ؼسز  ٔ ٚؼاٟاس
ٕ٘میكی ک٘دمْ قس ٜکؾ .
فزصت ارسال آثار بٍ جطىًارٌ عکس وًريس
تاجیکستان تمذیذ ضذ
ؾطٚیؽ ذبطی ضٚظ٘مٔ ٝکضن-فطنا کضؾامَ آثامض باٝ
خكٛٙکض ٜبیٗ کِّّٕی ػىؽ ٘ٛضٚظ تامخایاىاؿا امٖ تام 5۰
ذطزکزٔم ٜتٕسیس قس.
بٌ ٝعکضـ پٛیم ،ػىمؾمٖ کیطک٘ی ػاللٙٔٝس ب ٝکضؾمَ آثمض بٝ
خكٛٙکض ٜػىؽ ٘ٛضٚظ تمخیىؿ مٖ تم  5۰ذطزکز ٔی تٛک٘ٙاس
ػىؽ ٞمی ذٛز ضک ب ٝکیٗ خكٛٙکض ٜکضؾمَ وٙٙس.خكٙاٛکضٜ
بیٗ کِّّٕی ػىؽ ٘ٛضٚظ تمخیىؿ مٖ ظیط ٘ظط فاسضکؾایاٖٛ
بیٗ کِّّٕی ٙٞط ػىمؾی (فیمپ)  ٚب ٝزبیطی ػّی ؾامٔاؼای،
ػىمؼ کیطک٘ی ٕ٘ ٚمیٙس ٜفیمپ زض کیطکٖ زض قاف باراف
بطٌعکض ٔیقٛز.
بطکی زضیمف فطکذٛکٖ خكٛٙکض ٚ ٜکعالػمت بیك ط ٔی تٛکٖ
خكااااااٙااااااٛکض ٜبااااااٝ
باااااا ٝؾاااااامیاااا ا
٘كم٘ی ٔwww.nowruzsalon.comطکخؼ ٝوطز.
ٔدٕغ ػٕٔٛی ؾمظٔمٖ ُّٔ ٔ حس زض ؾمَ  ۰5۸۸بم تهٛیب
لغؼٙمٔٝکی ضٚظ ٔ ۲۰مضؼ ضک بم ػٛٙکٖ فطٙٞاً ناّاه باٝ
ػٛٙکٖ ضٚظ خٟم٘ی ٘ٛضٚظ ب ٝتهٛیب ضؾم٘س ٚ ٜزض تاماٛیآ
ذٛز خمی زکز ٛ٘ ٚضٚظ بٝػٛٙکٖ یه ٔٙمؾب بیٗکِّّٕی باٝ
ضؾٕی قٙمذ  ٝقس.
زض کعالػی ٝزف ط ضٚکبظ ػٕٔٛی ٔدٕغ ػٕٔٛی ؾمظٔمٖ ُّٔ
آٔسٜکؾ و ٝکٔطٚظ ٜبیف کظ ٔ 5۱۱یّی٘ ٖٛفاط زض کیاطکٖ،
کفغم٘ؿ مٖ ،تمخیىؿ مٖ ،آشضبمیدمٖ ،ؾمیط وكٛضٞمی آؾیمی
ٔیم٘ ٚ ٝلفممظ ،تطوی ،ٝتطوٕٙؿ مٖ ،لعکلؿ مٖ ،لطلایاعؾا امٖ،
ٙٞس ،آِبم٘ی ٔ ٚمس٘ٚی ،ٝحٛظ ٜزضیمی ؾیم ٚ ٜذامٚضٔایام٘اٝ
آممظ فهُ بٟمض ضک بم ؾ ٙبمؾ م٘ی ػیس ٘ٛضٚظ و ٝتمویاسی
کؾ بط ظ٘سٌی زض ٕٞمٍٙٞی  ٚتؼمزَ بم عبیاؼا  ،خكاٗ
ٔیٌیط٘س.

