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گوانگون

پیشٌْاد اجباری شذى )صٌذلی کَدک(
در خَدرٍّا

ؾطٚیؽ ذبطی ضٚظ٘مٔ ٝکضن -ضئنؽ پّنؿی ضکٛٞض ٘مجم کظ
پنكٟمز کجبمضی قسٖ کؾا افامز ٜکظ ناٙاسِای واٛزن زض
ذٛزضٞٚم ذبط زکز  ٚزض منٗ حمَ دٛضاناحامدای ضک زضبامضٜ
چٍٍ٘ٛی ٌطـ ٗ ٌٛکٞنٙمٔ ٝکظ ؾٛی ٔكِٕٛناٗ ؼامیان یام
ـطکضی ؾطبمظی کضکی ٝزکز.
باٌ ٝااعکضـ کیؿااٙام ،ؾااطزکض داامای ٔااٟاطی زض حاامقانااٝ
قكٕنٗ ٌطزٕٞمیی بنٗکِّّٕی کیٕاٙای ضکٞ ٜام  ٚؾأٛاناٗ
ٌطزٕٞمیی بنٗ کِّّٕای ٘اطٚداطٔٚام بام حضاٛض زض جإاع
ذبطٍ٘مضکٖ ،مٛکُٔ بطٚظ دهمزـم ضک ضک٘ٙس ،ٜجمز ،ٜذٛزض،ٚ
لٛک٘نٗ ٔ ٚمطضک  ٚقطکیم ٔحنوی مٛٙکٖ  ٚکظاٟامض واطزۺ
ذٛقبر م٘ٔ ٝم زض ٔ ۹م ٝٞک َٚکٔؿمَ قمٞس ومٞف ٛٔ ۰۰۴ضز
ـٛدی دهمزـم ٘ؿبو ب ٝؾمَ ٌصق ا ٝباٛز ٜکیآ .کیاٗ زض
حمِنؿو و ٝیه ٔنّنٌٛ ٖٛکٞنٙمٔ ٝجسیس نمزض قس ٚ ٜیه
٘ ٚنٓ ٔنّن ٖٛذٛزض٘ ٚنع ٚکضز چطذ ٝحُٕ ٘ ٚمُ قس ٜکؾو.
ٚی کـعٚزۺ بمیس دٛج ٝوطز ؤ ٝم زض ؾوف جمزٜٞامی باطٖٚ
قٟطی ٘ ۰۴۴۴مو ٝحمزثٝذنع زکضیٓ ٘ ۴۴۴۴ ٚمو ٝحمزثٝذنع
زض ٖٚقٟطی ٘نع زض وكٛض ٚجٛز زکضز.
ٚی زض پمؾد ب ٝؾٛکِی زضبمض ٜکؾ م٘سکضزٞمی ذاٛزضٞٚام زض
وكٛض ٌفوۺ زض کیٗ ظٔن ٝٙکظ ؾمَ  ۹۴ب ٝبعس جٟو ٌنطی ٔم
زض وكٛض ب ٟط قس؛ ب ٝطٛضیى ٝبط کؾمؼ لٛک٘نٗ پّنؽ ،زیٍط
ذٛزضٞٚمی بس ٖٚدطٔع ضس لفُ  ٚونؿ ٝکیٕٙی ٞاٛک ضک
قٕمضٕ٘ ٜیوٙس .کِب ٛٙٞ ٝظ  ٓٞدٕمْ ذٛزضٞٚمی ٔٛجاٛز زض
ؾوف وكٛض کیٗ قطکیم ضک پنسک ٘ىطزٜک٘س ،کٔم کٔنسٚکضیٓ کیاٗ
کدفمق زض ؾمَٞمی آیٙس ٜضخ زٞس.
ٟٔطی بم کقمض ٜب ٝکٕٞنو ٘مف ضؾم٘ٞٝم  ٚبٚ ٝیػ ٜضؾمّ٘ٔ ٝای
ٌفوۺ بط کیٗ کؾمؼ ٔم بم ٕٞمٍٙٞی ؾمظٔمٖ نسک  ٚؾنإام ٚ
ٕٞچٙنٗ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ کلسکٔم ذٛبی ضک زض حٛظٜٞمی
آٔٛظقی ک٘امْ زکزٜکیٓ  ٚکِب ٔ ٝطزْ  ٓٞکلسکٔم ٔٛثاطی ضک
زض کیٗ ظٔن ٝٙزکق ٝک٘س.
ريزوامٍ ارک
اَر
آگُي تحذيذ حذيد اختصاصي
از بخش  02تبريس
۴۰ا۰۰ا۰۹۴۸۹-۹۰ا۰ا۰۴۰
٘ظط بط کیٙى ٝقكسکً٘ یه لوع ٝبمغ ٔفاطٚظ ٜکظ پامن
۹۰ا -۰۰کنّی  ٚبكٕمض ۴۰۰ ٜـطمی ٚکلع زض لطیا ٝزکیامض
باارااف  -۴۴داابااطیااع باا ٝکؾاا ااٙاامز ضکی قاإاامضٜۺ
ٛٔ ۹۰۹۴۰۴۰۴۰۴۴۴۸۷۰۰ضذٝۺ ۴۰ا۴۹اٞ ۰۰۹۰نم لمٖ٘ٛ
دعننٗ دىّنؿ ٔؿ مط زض ثبو کٞط  ٚب ٝومؾٝۺ ٞا ۹۰ا۰۰۴۴
ب٘ ٝمْ آلمی ٘ٛضٚظ مبسی زکیمض ـاطظ٘اسۺ حؿاناٗ دامئاناس
ٔمِىنو قس ٚ ٜدحسیس حسٚز آٖ دمو ٖٛٙب ٝمُٕ ٘انامٔاسٜ
کؾوِ .صک ب ٝکؾ ٙمز دبهطٔ ٜمز ۰۰ ٜلم٘ٔ ٚ ٖٛمز ۰۰ ٜآئاناٗ
٘مٔ ٝلم٘ ٖٛدعننٗ دىّاناؿ ٚضاعاناو ثابا ای کضکضای ٚ
ؾمذ ٕمٟ٘می ـملس ؾٙس ضؾٕی دحسیس حسٚز پامن ـاٛق
زض ضٚظ پٙاكٙبٛٔ ٝضذٝۺ ۰۹ا۰۴ا ۰۰۹۰ؾممو  ۰۴ناباف
قط ٚ ٚب ٝمُٕ ذٛکٞس آٔسِ.صک بسیٛٙؾنّ ٝبأ ٝامِاىاناٗ
ٔامٚض کذومض ٔنكٛز و ٝزض ٔٛمس ٔمطض زض ٔاحاُ ٚلاٛ
ّٔه حمضط دم طبك ٔمطضک ٘ؿبو با ٝداحاسیاس حاسٚز
پمن ـٛق کلسکْ قٛز ٔ ٚس کم طکو ب ٝکیٗ آٌٟی بطکبط
ٔمز ۴۴ ٜلم٘ ٖٛثباو دام ؾای ضٚظ کظ دامضیاد داٙاظانآ
نٛضدٕاّؽ دحسیس حسٚز ٔی بمقس .بطکبط ٔمز ۸۹ ٜآئاناٗ
٘مٔ ٝلم٘ ٖٛثبو ٔع طو بمیس ظطؾ ٔس یه ٔم ٜکظ دمضید
دؿّنٓ کم طکو بٔ ٝطجع ثب ای ،زکزذاٛکؾاو بأ ٝاطجاع
شیهمح لضمئی دمسیٓ ٕ٘میس .زض ؼنط کیٙهٛض ٔ مامضای
ثبو یم ٕ٘میٙس ٜلم٘٘ٛی ٚی ٔی دٛک٘س ب ٝزکزٌامٔ ٜاطباٛطاٝ
ٔطکجعٌٛ ٚ ٝکٞی مسْ دمسیٓ زکزذٛکؾو ضک زضیمـو  ٚباٝ
کزکض ٜثبو دؿّنٓ ٕ٘میس زض کیٙهاٛض کزکض ٜثاباو باسٖٚ
دٛج ٝب ٝکم طکو ٔع طو مّٕنم ثبا ای ضک بام ضمامیاو
ٔمطضک کزکٔ ٝذٛکٞس زکز.
تاريخ اوتشار52/4955901 :
رئیس ادارٌ ثبت اسىاد ي امالک اَر
علي حسیه رستمي
*****************************
ريزوامٍ ارک
م الف  3552اسکً
آگُي مًضًع تبصرٌ يک مادٌ -502
آئیه وامٍ قاوًن ثبت
قكسکً٘ مطن ٚ ٝکمنمٖ یه بم ذم٘ا ٝداحاو پامن
 ۰۷۰۰ـطمی کظ ؾ -۰۰ ًٙکنّی ٚکلع زض کؾفٙامٖ براف
 ۰۰دبطیع بٔ ٝؿمحو ۹۴ا ٔ ۴۰۰طٔطبع زض نافاحا۰۷۴ ٝ
زـ ط کٔمن  ۴۰۷شیُ قٕمض ۰۴۰۰۰ ٜبٙمْ مبسکِحؿنٗ دمی
ظکز ٜکؾفٙام٘ی ثبو  ٚؾٙس ٔمِىناو کٖ بكإامض ٜچامپای
 ۹۸۰۴۴۹نمزض  ٚدؿّنٓ ٌطزیس ٜکؾو .حمَ ٔمِه ـٛق بم
کضکئٔ ٝسکضن  ٚبطي کؾا اكاٟامزیأ ٝاحاّای با ٝقاطح
زضذٛکؾو ٚکضز ٜبكإامضٜۺ ۰۰۴۰۸ا۰۰أ ۰۴۰اٛضذاٝۺ
۴۰ا۰۰أ ۰۰۹۰سمی ـمسکٖ ؾٙس ٔمِىنو ٔاعباٛض زض کثاط
کؾم وكی قس ٚ ٜدممضمی نسٚض ؾٙس ٔمِىنو کِٕثٙی ضک
ٕ٘ٛز ٜکؾؤ .طکدن زض کجطکی دبهط ٜیه ٔمز ۰۴۴ ٜکئناٗ
٘مٔ ٝلم٘ ٖٛثبو زض یه ٘ٛبو زض ضٚظ٘مٔ ٝواثاناطکز٘ا اكامض
ٔحّی کٌٟی دم ٞط وؽ کزممیی ٘ؿباو باٚ ٝجاٛز ٚضلاٝ
ٔمِىنو یم ک٘امْ ٞطٌٔ ٝ٘ٛعمّٔ ٝضک ٘اعز ذاٛز زکض٘اس .کظ
دمضید ک٘ كمض کیٗ آٌٟی بٔ ٝس  ۰۴ضٚظ کم طکو وا ابای
ذٛز ضک ب ٝکزکض ٜثبو کؾٙمز  ٚکٔمن قاٟاطؾا امٖ کؾاىاٛ
دؿّنٓ ٕ٘میس  ٚزض نٛض ؾپطی قسٖ ّٟٔو ٔمطض  ٚماسْ
زضیمـو کم طکو بطکبط ٔمطضک ؾٙس ٔمِىنو کِٕثٙی نامزض
 ٚدؿّنٓ ذٛکٞس قس .بسیٟی کؾو ب ٝکم طکضم ذامض کظ
ٔس دطدنن کثط زکز٘ ٜرٛکٞس قس.
دمضید ک٘ كمضۺ ضٚظ پٙاكٙبٛٔ ٝضذٝۺ ۴۸ا۰۰ا۰۰۹۰
کفیل ادارٌ ثبت اسىاد ي امالک
شُرستان اسکً -حسیه تُىیت

ؾطٚیؽ ذبطی ضٚظ٘مٔ ٝکضنٔ -كمٚض ممِی ؾمظٔمٖ ؾٙاف آٔٛظـ وكٛض کظ ثبو٘مْ بنف کظ
ٞ ۰۰۹عکض زکٚطّن زض آظٔ ٖٛؾطکؾطی ؾمَ  ۰۰۹۹ذبط زکز ٌ ٚافاوۺ زکٚطاّابامٖ دام کٔاطٚظ
پٙجقٙب ۴۸ ،ٝبٕٟٔٗم ٜجمضی ـطنو زکض٘س زض کیٗ آظٔ ٖٛثبو٘مْ وٙٙس.
زو ط حؿنٗ دٛوّی زض ٌفو ٌٛٚبم کیؿٙم ،بم کممْ کیٗ ٔوّن کظٟمض وطزۺ بط کؾامؼ باط٘امٔاٝ
ظٔم٘ی کممْقس ٜآظٔ ٖٛؾطکؾطی ؾمَ  ۰۰۹۹بٙٔ ٝظٛض پصیطـ زک٘كا ٛبطکی زٚضٜٞمی ضٚظک٘اٝ
٘ٛبو ز( ْٚقبم٘ ،ٝؼنطحضٛضیٔ ،امظی ،پطزیؽٞمی ذٛزٌطزکٖ ،زک٘كٍمٜٞام ٔ ٚاٛؾاؿام
آٔٛظـ ممِی ،زک٘كٍم ٜپنمْ ٘ٛضٛٔ ،ؾؿم آٔٛظـ ممِی ؼنطک٘ فممی  ٚؼنطز ِٚی ،پطزیؽٞامی
زک٘كٍم ٜـطٍٙٞنمٖ  ٚزک٘كٍم ٜدطبنو زبنط قٟنس ضجمیی ٕٞچٙنٗ وس ضق ٞٝمی داحاهاناّای بام
آظٔ ٖٛزک٘كٍم ٜآظکز کؾمٔی بطٌعکض ٔیقٛز.
ٚی زض کزکٔ ٝدهطیف وطزۺ ّٟٔو ثبو٘مْ بطکی قطوو زض آظٔ ٖٛؾطکؾطی  ۰۰۹۹کٔطٚظ پٙجقٙب ۴۸ ٝبٕٟٔٗم ٜؾمَ  ۰۰۹۰پمیمٖ ٔیپصیطز.
زو ط دٛوّی زض پمیمٖ دمونس وطزۺ ب ٝدٕمْ زکٚطّبم٘ی و ٝبطکی ثبو٘مْ زض آظٔ ٖٛؾطکؾطی ؾمَ  ۰۰۹۹کلسکْ ٘ىطزٜک٘س ،کونسک دٛننٔ ٝیقٛز زض کیٗ ٔاٟاّاو
بملیٔم٘س ٚ ٜحسکوثط دم پمیمٖ ضٚظ پٙجقٙب ۴۸ ٝبٕٟٔٗم ٜؾمَ  ۰۰۹۰بم ٔاطکجاعا ٝبا ٝؾامیاو ؾامظٔامٖ ؾاٙاااف آٔاٛظـ وكاٛض با٘ ٝكام٘ای http://
ٔ ٚwww.sanjesh.org/ومِع ٝزلنك زـ طچ ٝضکٕٙٞم ٘ؿبو ب ٝثبو٘مْ ذٛز زض کیٗ آظٔ ٖٛکلسکْ وٙٙس.

دستَر پرداخت بذٍى تشریفات تسْیالت  ۰۴هیلیًَی هسکي هْر صادر شذ
ؾطٚیؽ ذبطی ضٚظ٘مٔ ٝکضنٔ -سیطممُٔ بم٘ه
ٔؿىٗ بم نسٚض کبمؼنٝکی بٔ ٝسیطکٖ کؾ مٖٞام ٚ
ٔٙمطك ،ذٛکؾ مض ٕٞىمضی  ٕٝٞقعن کیٗ بم٘اه
بٙٔ ٝظٛض ؾِٟٛو زض پطزکذاو دؿاٟانام ۰۴
ٔنّن ٖٛدٔٛم٘ی ٔؿىٗ ٟٔط قس.
بٌ ٝعکضـ ٟٔاط با٘ ٝاماُ کظ بام٘اه ٔؿاىاٗ،
ٔحٕسٞمقٓ بوقىٗ زض کیٗ کبمؼن ٝبم کقمض ٜباٝ
٘مٔٞ ٝف ٌ ٝصق ٚ ٝظیط ضک ٚ ٜقاٟاطؾامظی باٝ
کؾ م٘سکضکٖ ؾطکؾط وكٛض و ٝطی آٖ بط دكىاناُ
ٔطدن ٙٔ ٚظٓ جّؿم قٛضکی ٔؿىٗ کؾا امٖ ٚ
ٕٞىمضی زض پطزکذو ٔمبا ٝکِا افام ٚکـاعکیاف
دؿٟنم ٔؿىٗ ٟٔط کظ  ۰۴بٔ ۰۴ ٝنّن ٖٛدأٛامٖ
بم ٞسؾ دىٕنُ وّن ٝپطٚغٞ ٜمی ٔؿاىاٗ ٔاٟاط
ؾطکؾط وكٛض دم پمیمٖ زِٚو یمظز ٓٞدمونس وطزٜ
بٛز ،ذٛکؾ مض ٕٞطکٞی  ٚپك نبم٘ی وّانا ٝقاعان
بم٘ه ٔؿىٗ زض ضکؾ می پطزکذو کـعکیف ؾمؿ
دؿٟنم ـطزی ٚکحسٞمی ـطٚـ کلؿمطی ٘كاسٜ
ٔؿىٗ ٟٔط دم ٔبّػ ٔ ۰۴نّن ٖٛدٔٛمٖ قس.
٘مٔٔ ٝسیط ممُٔ بم٘ه ٔؿىٗ بٔ ٝسیطکٖ کؾ م٘ی ٚ
دٕمٔی قعن بم٘ه ،زض پی دمونس ٚ ٚمس ٜضئناؽ
جٕٟٛض ٔبٙی بط کدٕمْ پطٚغٞ ٜمی ٔؿىٗ ٟٔط دام
پمیمٖ زِٚو یمظز ،ٓٞدٙظنٓ  ٚکبمغ قس ٜکؾو.
ٔح ٛکی کیٗ ٘مٔ ٝآٔس ٜکؾوۺ بم٘ه ٔؿاىاٗ زض

پی آٖ کؾو بم ؾامز ٜؾامظی ٔؿاناط پاطزکذاو
دؿٟنم کضمـٔ ٝؿىٗ ٟٔط (ٚکْ ٔ ۰۴اناّاناٖٛ
دٔٛم٘ی و ٝب ٝؾمؿ ٔ ۰۴نّن ٖٛدٔٛم٘ی دؿٟنام
لبّی ٔؿىٗ ٟٔط کـعٚز ٜقس ٜکؾاوٞ ،،اط چاٝ
ؾطیع ط ٘نمظ ٔمِی پطٚغٞ ٜمی ٘نٕ ٝدٕمْ باططاطؾ
قٛز دم کٔىمٖ کـ مح ،بٟط ٜبطزکضی  ٚکؾ افامز ٜکظ
ٚکحسٞمی ٔؿى٘ٛی ٟٔط بطکی ٔ ممضانامٖ ٚکجاس
قطکیم ـطک ٓٞبنمیس.
ٔسیطممُٔ بم٘ه ٔؿىٗ زض کبمؼن ٝکی وا ٝباٝ
ز٘بمَ کیٗ ٘مٔ ٝبطکی ٔسیطکٖ کؾ م٘ی قعن بام٘اه
ٔؿىٗ ؾطکؾط وكٛض کضؾامَ واطز ،ذاٛکؾا امض
ضٚکٖ ؾمظی کمومی دؿٟنم بم دإامْ داٛکٖ زض
دحمك کٞسکؾ زِٚو قسٔ .سیاط مامٔاُ بام٘اه
ٔؿىٗ زض ٔمٔٛضی ی و ٝباطکی قاعان بام٘اه

تغییر زهاى قطعی کردى ثبت ًام سفر عتبات

ؾطٚیؽ ذباطی ضٚظ٘امٔا ٝکضن-
ؾمظٔمٖ حج  ٚظیمض کطممانا ٝکی
زضبمض ٜدؽننط زض ظٔمٖ لوعی واطزٖ
ثبو٘مْ زض ومضٚکٖ ٞامی ٘اٛضٚظی
م بم نمزض وطز.
بٌ ٝعکضـ کیؿٙم ،زض کیٗ کطامماناٝ
ؾمظٔمٖ حج  ٚظیمض ذاوام باٝ
ٔ ممضنمٖ ؾفط م بم و ٝپنف ثبو٘مْ وطزٜک٘س ،آٔس ٜکؾوۺ بم دٛجٝ
ب ٝکؾ مبمَ ـطکٚکٖ ظکئطکٖ بطکی دكطؾ ب ٝما ابام زض کیامْ ٘اٛضٚظ،
ثبو٘مْ لوعی پصیطـ ٝقسٌمٖ لطم ٝوكی بطکی کماعکْ زض ٔاحاسٚزٜ
ظٔم٘ی  ۴۰کؾفٙس  ۹۰دم  ۰۰کضزیبٟكو ؾمَ  ۹۹ب ٝضٚظ زٚقاٙابا ٝزْٚ
کؾفٙسٔمٛٔ ٜو َٛقس ٜکؾو.
بثبو ٘مْ کِٛٚیو ٞمی  ۰دم  ۰۴ضأؼ ؾممو ٞمی لبّی کممْ قس ٜزض
کطممن ٝپنكنٗ کیٗ ؾمظٔمٖ و ٝزض کزکٔ ٝآٔاس ،ٜکظ طاطیاك ؾامٔام٘اٝ
www.atabat.haj.irزض ضٚظ زٚقٙب ٝز ْٚکؾافاٙاسٔام ٜک٘ااامْ
ذٛکٞس ٌطـو.
پصیطـ  ٝقسٌمٖ کِٛٚیو  ( ۰۰شذنط٘ ،ٜنع ٔیدٛک٘ٙس ؾامماو ۰۴ۺ۰۴
ضٚظ قٙبٛٔ ٝضخ ٞف ٓ کؾفٙسٔم ٜبم ٔطکجع ٝب ٝکیٗ ؾمٔم٘ا٘ ٝؿاباو باٝ
لوعی وطزٖ ثبو٘مْ ذٛز زض ومضٚکٖٞم کلسکْ وٙٙس.
ظٔمٖ ثبو٘مْ لوعی زض ومضٚکٖٞم بطکی ٞط یه کظ کِٛٚیوٞمۺ
 کِٛٚیوٞمی ( ،۴ٚ ۰کظؾممو  ۹نبف ضٚظزٚقٙب ٝز ْٚکؾفٙسٔم۹۰ ٜ کِٛٚیوٞمی (  ،۰ ٚ ۰کظ ؾممو  ۰۴ناباف ضٚظ زٚقاٙابا ٝزْٚکؾفٙسٔم۹۰ ٜ
 کِٛٚیوٞمی (  ،۹ ٚ ۰کظ ؾممو  ۰۰ناباف ضٚظ زٚقاٙابا ٝزْٚکؾفٙسٔم۹۰ ٜ
 کِٛٚیو ( ،۷کظ ؾممو  ۰۰ظٟط ضٚظ زٚقٙب ٝز ْٚکؾافاٙاسٔام۹۰ ٜ کِٛٚیو ( ،۸کظ ؾممو  ۰۰ضٚظ زٚقاٙابا ٝز ْٚکؾافاٙاسٔام۹۰ ٜ کِٛٚیو ( ،۹کظ ؾممو  ۰۰ضٚظ زٚقاٙابا ٝز ْٚکؾافاٙاسٔام۹۰ ٜ کِٛٚیو ( ،۰۴کظ ؾممو  ۰۹ضٚظ زٚقٙب ٝز ْٚکؾفٙسٔم۹۰ ٜ -کِٛٚیو ( ۰۰شذنط ،ٜکظ ؾممو ۰۴ۺ ۰۴ضٚظ قٙبٞ ٝف ٓ کؾفٙسٔم۹۰ ٜ

ٔؿىٗ بمبو کِٛٚیو بركی ب ٝحٕمیو ٔامِای کظ
ططح ٔؿىٗ ٟٔط ،دعننٗ وطز ،ٜدامواناس واطزٜ
کؾوۺ ٔسیطیوٞمی کٔٛض کم بمضی  ٚکؾ امٖ ٞام ٚ
بمظکضیمبی بم ضنس  ٚپمیف ٔؿا إاط مإاّاىاطز
ٔااإاٛما ٝبام٘اه زض کیاٗ باراف  ٚکضکئااٝ
ٌعکضـٞمی زظْ ،پنٍنطی ٔٙمؾبی ضک زض ضکؾ می
کجطکی بٛٔ ٝلع  ٚنحاناف ـاطآیاٙاس پاطزکذاو
دؿٟنم ٔؿىٗ ٟٔط بم ؾمؿ جسیس زض زؾا اٛض
ومض لطکض زٙٞس.
دم و ،ٖٛٙبنف کظ یه ٔنّنٞ ۰۴۴ ٚ ٖٛعکض ٚکحاس
ٔؿى٘ٛی ٟٔط زض ؾطکؾط وكٛض ب ٝبٟاط ٜباطزکضی
ضؾنس ٜکؾو.
بم٘ه ٔؿىٗ زض ضکؾ می پك نبم٘ی ٔمِی کظ پاطٚغٜ
ٞمی ٔؿىٗ ٟٔط ،دم و ٖٛٙباناف کظ ٞ ۰۴اعکض
ٔنّنمضز دٔٛمٖ دؿٟنم ب ٝکیٗ پطٚغٞ ٜم پطزکذو
وطز ٜکؾو.
بم٘ه ٔؿىٗ ٕٞچٙنٗ ٞف ٌ ٝصق  ،ٝزؾ ٛضکِعُٕ
پطزکذو ٔ ۰۴نّن ٖٛدٔٛمٖ دؿٟنم کضامـا ٝباٝ
پطٚغٞ ٜمی ٘مدٕمْ ٔؿىٗ ٔاٟاط ضک زض ضکؾا امی
ٔهٛب ٝقٛضکی پ ٚ َٛکم بمض ٔبٙای باط کـاعکیاف
ؾمؿ ـطزی دؿٟنم ٔؿىٗ ٟٔط کظ  ۰۴با۰۴ ٝ
ٔنّن ٖٛدٔٛمٖ ،ب ٝقعن ذٛز زض ؾاطکؾاط وكاٛض
کبمغ وطز.

قیوت توبر طال ٍ ًقرُ ًَرٍز  ۶۹هشخص شذ

ؾطٚیؽ ذبطی ضٚظ٘مٔ ٝکضن -قطوو ٔاّای
پؿو آؼمظ ثبو ٘مْ کلمْ ـنمدّنه دٕبط ٘ٛضٚظ
 ۰۰۹۹بم آِنمغ طم ٘ ٚمط ٜضک یىٓ کؾفٙسٔم ٜؾمَ
جمضی کممْ وطز  ٚکظ دهٛین لنٕو کیٗ ططح
ٞم ذبط زکز .بٌ ٝعکضـ ٟٔط ،قطوو ّٔی پؿو
کممْ وطزۺ زض پی کؾ مبمَ کظ کِٚنٗ ،زٔٚاناٗ ٚ
ؾٔٛنٗ ؾطی کلمْ ـمذط ـنمدّنه قطوو ّٔی پؿو ؤ ٝعیٗ ب ٝدإاثامَ
حضط کٔمْ ذٕنٙی (ض ٚ ،ٜقممطکٖ ٘مٔسکض کیطکٖ ظٔنٗ ،حمـ قاناطکظی ٚ
حىنٓ کبٛکِممؾٓ ـطزٚؾی بٛز ،چٟمضٔنٗ ؾطی کلمْ ـنمدّنه ـمذطٙٔ ،مف
ب ٝططح دٕبط یمزبٛز ومؼصی جكٗ جٟم٘ی ٘ٛضٚظ  ،۰۰۹۹دِٛناس  ٚضاط
ٔی قٛز .دٕبط یمزبٛز جكٗ جٟم٘ی ٘ٛضٚظ و ٝططح ؾطبمظ ٞرمٔٙكی ضک باٝ
دهٛیط وكنس ٜکؾو زض لمِن یه لوع ٝومؼصی ب ٝکبعمز ٔ ۹۰*۰۰نّی ٔ اط،
ب ٝکضظـ ٞ۹عکض ضیمَ بم دنطکغ ٞ۴۴۴عکض ؾطی ،بنؿو  ٚپٙآ کؾفٙسٔم ٜؾامَ
جمضی ٔ ٙكط ذٛکٞس قس.
زض ٕٞنٗ حمَ کیٗ دٕبط بم آِنمغ ـّعی طم بم منمض  ۴۰زض ٚظٖ ٘انآ  ٚیاه
ٌطٔی ٞط یه بم دنطکغ ٞ ۰عکض لوع ٚ ٝبم آِنمغ ـّعی ٘مط ٜبم مانامض  ۹۹۹زض
ٚظٖ پٙج  ٚزٌ ٜطٔیٞ ،ط یه بم دنطکغ ٞ ۴عکض لوع ٝدِٛنس ذٛکٞس قس.
کیٗ کلمْ زض بؿ  ٝبٙسی ده لوع ٝکی طم ٘ ٚمط ٜبا ٝکضظـ ٔ۷اناّاناٚ ٖٛ
قكهس ٞعکض ضیمَ دِٛنس ٔی قٛز .دٕبط طمی ٘نٓ ٌطٔی ب ٝکضظـ ٔ۴نّناٖٛ
 ٚپم٘هس ٞعکض ضیمَ ،طمی یه ٌطٔی ب ٝکضظـ ٔ۴نّنٞ ٚ ٖٛك هس  ٚپٙامٜ
ٞعکض ضیمَ  ،دٕبط ٘مط ٜپٙج ٌطٔی ب ٝکضظـ یه ٔنّنا ٚ ٖٛزٚیؿاو ٞاعکض
ضیمَ ٘ ٚمطٌ ۰۴ ٜطٔی ب ٝکضظـ یه ٔنّن ٚ ٖٛپم٘هس ٞعکض ضیمَ مطضٔ ٝای
قٛز.پنف ـطٚـ کلمْ ـنمدّنه دٕبط ٘ٛضٚظ کظ ضٚظ یىكٙب ٝک َٚکؾفٙس ٔامٜ
کظ ططیك زـمدط پؿ ی ٔ ٙرن ٕٞ ٚچٙنٗ بمظکض کِى ط٘ٚنه قطوو پؿو باٝ
آزضؼ www.ebazaar.post.irآؼمظ  ٚدم ز ٓٞکؾفٙسٔم ٜکزکٔا ٝزکضز.
دٛظیع کلمْ ٘نع پؽ کظ پمیمٖ ثبو ٘مْ آؼمظ ٔی قٛز  ٚکِٛٚیو زض داٛظیاع
بطکؾمؼ ظٔمٖ ثبو ٘مْ ٔ ممضنمٖ ذٛکٞس بٛز.
کلمْ ـنمدّنه دٕبط طم ٘ ٚمط ٜب ٝمٛٙکٖ کلمْ وّىؿن٘ٛطی با ٝداعاسکز ٚ
دنطکغ ٔحسٚز بٙٔ ٝمؾبو ٞمی ذمل  ٚبم کؾ فمز ٜکظ ططح دٕبطٞمی ٔ ٙاكاطٜ
دِٛنس  ٚمطضٔ ٝی قٛز.

اٍلیي دٍرُ آهَزشی کارکٌاى در شرف بازًشستگی در شرکت گاز استاى
ؾطٚیؽ ذبطی ضٚظ٘امٔا ٝکضن -کِٚاناٗ زٚضٜ
آٔٛظقی ومضوٙمٖ زض قطؾ بامظ٘كاؿا اٍای بام
ٔٛضا ٛؾامٔاو  ٚداٙاسضؾا ای زض زٚضکٖ
بمظ٘كؿ ٍی بم قطوو جٕعی کظ وامضواٙامٖ زض
قطؾ بمظ٘ك ٍی ٕٞ ٚاؿاطکٖ آ٘اٟام زض ٔاطواع
آٔٛظـ قطوو ٌمظ کؾ مٖ آشضبمیااامٖ قاطلای
بطٌعکض ٌطزیس .باٌ ٝاعکضـ ضٚکبام مإأٛای
قطوو ٌمظ کؾ مٖ آشضبمیامٖ قطلی ٔ ،سیط ٔٙمبع
ک٘ؿم٘ی قطو ٗ ٌمظ کؾ مٖ بم ماٙاٛکٖ کیاٗ ذاباط
کـعٚز ۺ بمظ٘كؿ ٍی آٔمزٌی ٌصض کظ ٔطحّ ٝکی
بٔ ٝطحّ ٝجسیسی زض ظ٘سٌی کؾو  ٚبطکی قطٚ
کیٗ زٚض ٜبمیس آٔمزٌای زظْ ضک وؿان ٘إاٛز

قطوو ٌمظ کؾ مٖ ب ٝکیٗ ٔٙظٛض زٚض ؾمٔاو ٚ
دٙسضؾ ی زض زٚضکٖ بامظ٘كاؿا اٍای زض ٔاطواع
آٔٛظـ کیٗ قطوو بطکی ومضواٙامٖ زض قاطؾ
بمظ٘كؿ ٍی ٕٞ ٚؿطکٖ آٟ٘م بطٌعکض ٕ٘ٛز ٘.امناط
مّی پٛض کـعٚز ۺ زٚضٞ ٜمی آٔٛظقی ـٛق  ٚکضکئاٝ
ٔكمٚض ٜب ٝومضوٙمٖ زض قطؾ بامظ٘كاؿا اٍای ٚ
ٕٞؿطکٖ آٟ٘م ٔ ،ی دٛک٘اس کیاٗ ماعیاعکٖ ضک زض
ٌصضک٘سٖ ٔٛـاك زٚضکٖ بامظ٘كاؿا اٍای یامضی
ٕ٘میسٚ.ی ٞسؾ کظ بطٌعکضی کیٗ زٚض ٜضک کضدمامی
ؾمٔو  ٚؾمظٌامضی ٔاواّا ٛداط وامضواٙامٖ
بمظ٘كؿ  ٚ ٝپنكٍنطی کظ آؾنن ٞمی کح ٕمِی کیٗ
زٚضکٖ  ،آٔمز ٜؾمظی ومضوٙمٖ جاٟاو باط٘امٔاٝ

رًٍوایی از ساهاًِ VCSپیش از ًَرٍز

ؾطٚیؽ ذبطی ضٚظ٘مٔ ٝکضنٔ -اعامٖٚ
ؾمظٔمٖ ضکٞاسکضی  ٚحإاُ ٘ ٚاماُ
جمزٜکی کظ ضٕ٘ٚمیی ؾنؿ ٓ VCSپنف
کظ کیمْ ٘ٛضٚظ ذبط زکز ٌ ٚفوۺ بام کیاٗ
ؾمٔم٘ ٝضک٘ٙسٌمٖ پطدرّؿ ٔ ٚحٛضٞام ٚ
قطوو ٞمی حُٕ ٘ ٚمُ مٕأٛای واٝ
بنك طیٗ درّؿ ضک زکض٘اس قاٙامؾامیای
قسٜک٘س  ٚکیٗ کطممم زض کذ نمض پّنؽ لطکض ٔیٌنطز.
قٟطکْ آزْ٘ػکز زض ٌفو ٌٛٚبم کیّٙم ،بم بنمٖ کیٗ و ٝکظ ؾنؿ ٓ ٞاٛقإاٙاس
ٞVCSك ٓ کؾفٙس ٔم ٜضٕ٘ٚمیی ٔیوٙنٌٓ ،فوۺ بم کؾ فمز ٜکظ کیٗ ؾنؿ ٓ
زض چٙس ٔمٌ ٜصق  ٝضـ مض ضک٘ٙسٌمٖ کضظیمبی قس ٜکؾو  ٚکظ کیاٗ طاطیاك
ضک٘ٙسٌمٖ پطدرّؿ  ٚپطذوط ضک قٙمؾمیی وطزیٓ  ٚکطممم آٟ٘ام ضک زض
کذ نمض پّنؽ ضک ٜلطکض ٔیزٞنٓ.
ٚی کزکٔ ٝزکزۺ زض ط َٛیه ؾمَ ٌصقا ا ٝکظ ؾاناؿا آ VCSضـا امض
ضک٘ٙسٌمٖ ،قطووٞمی ٔؿمـطی حُٕ ٘ ٚمُ مٕٔٛی کضظیمبی قس ٜکؾو ٚ
درّؿٞمی آٟ٘م ضک ثبو وطزٜکیٓ  ِٛ ٚکیٙى ٝجطیٕٝکی ٘كس ٜبمقٙس.
ٔعم ٖٚبط٘مٔٝضیعی ؾمظٔمٖ ضکٞسکضی  ٚحُٕ ٘ ٚمُ جمزٜکی بم بنمٖ کیٙاىاٝ
ب ٝضک٘ٙسٌمٖ پطذوط  ٚقطوو ٞمی حُٕ ٘ ٚمُ مٕٔٛی پطدرّؿ لباُ کظ

ضیعی  ٚبٟطٌ ٜنطی ٔٙمؾن کظ زٚضکٖ بمظ٘كؿ ٍی
 ،کیامز ظٔن ٝٙک٘ ممَ زک٘ف  ٚداطب ٝومضواٙامٖ زض
قطؾ بمظ٘كؿ ٍی ب٘ ٝؿُ ٞمی بعسی  ٚحفا ٚ
ٍٟ٘سکقو زک٘ف ؾمظٔم٘ی بطقٕطز ٚ .ی زض آذط
ذمطط ٘كمٖ وطز ۺ زٚضٞ ٜمی ضٚقٟمی کیااامز ٚ
دٛؾع ٝؾمظٌمضی زض زٚضکٖ بمظ٘كؿ ٍی  ،ضکباواٝ
کثط برف زض ذم٘ٛکز ٚ ٜچمِكٟمی کج إاممای زض
زٚضکٖ بمظ٘كؿ ٍی  ،ومضآـطیٙی بم بٟطٙٔ ٜاسی کظ
دامض بمظ٘كؿ ٍمٖ  ،زکؾ مٖ ٘اٛیؿای دااامض
ومضی  ،آقاٙامیای بام ناٙاسٚق ٔ ٚاماطضک
بمظ٘كؿ ٍی نٙعو ٘فو زض آیٙس٘ ٜعزیه باطکی
کیٗ معیعکٖ بطٌعکض ذٛکٞس قس.

قط ٚکیمْ ٘ٛضٚظ ٞكسکض ذٛکٞنٓ زکزٌ ،فوۺ بم ؾنؿ آ VCSواٙا اطَ
بنك طی بط ضٚی ذٛزضٞٚمی پطدرّؿ ذٛکٞنٓ زکقو.
آزْ ٘ػکز بم دمونس بط کیٙى ٝبمیس بٛٔ ٝض ٛپنكٍنطی کظ ؾٛک٘اف جامز ٜکی
دٛج ٝبنك طی قٛزٌ ،فوۺ بطکی کیٙى ٝب ٛک٘نٓ کظ ٚل ٛدهمزـم جمز ٜکی
پنكٍنطی وٙنٓ بمیس یه کضظیمبی  ٚؾٙاكی کظ ضـ مض ضک٘ٙسٌامٖ پاطداطزز
زکق  ٝبمقنٓ ب ٝطٛض لوع ضک٘ٙسٌم٘ی وٞ ٝط ضٚظ زض جمزٜٞمی وكٛض داطزز
زکض٘س بمیس بط ضٚی آٟ٘م و ٙطَ بنك طی ک٘امْ قٛز  ٚکیاٗ بأ ٝاٙاضابام
ضک٘ٙسٌمٖ وٕه ذٛکٞس وطز.
ٚی کـعٚزۺ ب٘ ٝظط ٔیضؾنس مٕس ٜضک٘ٙسٌمٖ حُٕ ٘ ٚمُ مٕٔٛی ب ٝزِاناُ
حطـٝکی بٛزٖ درّفم وٕ طی زکق  ٝبمقٙس کٔم کظ ططیك کضظیمبیٞمیی واٝ
دٛؾم ؾنؿ ٓ VCSک٘امْ قس زضیمـ نٓ ؤٕ ٝىٗ کؾو بطذای کظ کیاٗ
ضک٘ٙسٌمٖ بطذٛضز پطذوطی ضک کظ ذٛز ٘كمٖ زٙٞس.
ٔعم ٖٚبط٘مٔٝضیعی ؾمظٔمٖ ضکٞسکضی  ٚحُٕ ٘ ٚمُ جمزٜکی دمونس واطزۺ
بطکی پنف بنٙی ضـ مض ٔمِىمٖ ذٛزضٞٚمی پطدرّؿ بمیس ذاٛز ضک آٔامزٜ
وٙنٓ و ٝب ٛک٘نٓ زض آیٙس ٜبم لسض بنك طی بط آٟ٘م و ٙطَ زکق  ٝبمقنٓ.
ٚی بم کقمض ٜب ٝومضبطز ؾنؿ ٓ ٌVCSفوۺ کیٗ ؾنؿ ٓ ٘كمٖ ٔای زٞاس
بطکی ٔثمَ یه ذٛزض ٚزض یه بمظ ٜظٔم٘ی ٔكرم  ۰۰بمض زض ٔحٛض لآ
– ؾّفچٍمٖ درّؿ ؾطمو زکق  ٝکؾو یم کیٙى ٝیه ذٛزضٚیی زض یىی
کظ قٟطٞمی کؾ مٖ ـمضؼ  ۴۹بمض زض ؾممو یه بمٔسکز ٔطدىن داراّاؿ
ضک٘ٙسٌی قس ٜکؾو.

چگًَِ کَدکی راز دار تربیت
کٌین؟

وٛزوٓ ضکظ زکضی ٕ٘ی زک٘س ،نحبو ٞمی ٔٗ  ٚپسضـ ٚ
ٞط آ٘چ ٝضک و ٝزض ذم٘ ٝکدفمق ٔی کـ س ،ب ٝذم٘ٛکز ٜذاٛزْ
 ٚیم ٕٞؿطْ ٌعکضـ ٔی زٞس ،کذنطک بم ذمطط پنمْ ضؾام٘ای
ٞمی کق بم ٜک ٚبم ٔمزض ٕٞؿطْ کذ امؾ پاناسک واطز ٜکْ،
وسٚضدی ؤ ٝی دطؾٓ ون ٝٙق طی قٛز ،ک ٚح ی حامضاط
٘نؿو ٔطک ببنٙس!
کٌط قٕم  ٓٞب ٝز٘بمَ ضکٞای باطکی پاطٚضـ ضکظ زکضی
ٞؿ نس ،دٛننٔ ٝی وٙنٓ یمززکقو ظیط ضک برٛک٘نسۺ
سلب اعتماد وکىیذ
ٚل ی وٛزن دمٖ ضکظی ضک ب ٝقٕم ٔی ٌٛیس ،یعٙی ک ٚباٝ
قٕم ومٔم کم ٕمز زکضز ،پؽ قٕم بمیس حمـا کٔاناٗ کیاٗ
کم ٕمز بمقنس  ٚبٞ ٝنچ لنٕ ی کجمظ٘ ٜسٞنس کیٗ کم ٕامز کظ
بنٗ بطٚز .کٌط ضکظ ک ٚضک ب ٝزیٍطکٖ ،ح ی کٌط بٕٞ ٝؿطدمٖ،
بٍٛئنس ٔوٕئٗ بمقنس ک ٚزیٍط ب ٝقٕم کم ٕمز ٕ٘ی واٙاس ٚ
حطـٟمی ٕٟٔف ضک بطکی ٕٞنك ٝکظ قٕم پاٙاٟامٖ ذاٛکٞاس
وطز .کِب ا ٝوامٔام طاباناعای کؾاو وا ٝپاسض ٔ ٚامزض
زضبمضٔ ٜكىم ـطظ٘سقمٖ بم یىسیٍط ٌف ٍٔ ٚ ٛكٛض
وٙٙس ،کٔم کیٗ ٌف ٍٞٛم ٘بمیس ب ٌٝ٘ٛ ٝکی بمقس و ٝوٛزن
کم ٕمزـ ضک کظ زؾو زکز ٚ ٜـىط وٙس کیٗ ومض بٔ ٝعاٙامی
ـمـ وطزٖ ضکظ ک ٚبٛز ٜکؾو .وٛزومٖ بامیاس زض ٞإامٖ
ؾمِٟمی کِٚن ٝواٛزوای ،کیاٗ ٔاٛضا ٛضک با ٝذاٛبای
زضن وٙٙس و ٝکٌط ضکظٞمی زیٍطکٖ ضک ـمـ وٙٙسٞ ،ناچ
وؽ ب ٝآٟ٘م کم ٕمز ٘رٛکٞس زکقو  ٚزض ٔممبُ ،کٌط ٔحطْ
کؾطکض بمقٙسٛٔ ،ضز کم ٕمز زیٍاط زٚؾا امٖ  ٚآقاٙامیامٖ
ذٛکٙٞس بٛز.
با کًدک بازی رازداری کىیذ
٘مف بمظی ضک زض آٔٛظـ  ٚدفٟنٓ کطممم بؿنمض ٔٚ ٟٓ
جسی بسک٘نس .زض لمِن بمظی ،بم آضکٔفٔ ،ی داٛک٘اناس باٝ
وٛزن کطممم بسٞنس  ٚضکظزکضی ضک ب ٝک ٚبانامٔاٛظیاس،
ٔثم چنعی ضک زض ٔىم٘ی پٟٙمٖ وٙنس وا ٝـامام قإام ٚ
وٛزن ٔوّع بمقنس،ؾپؽ کظ وٛزن برٛکٞنس زض ٔاٛضز
آٖ ب ٝوؿی چنعی ٍ٘ٛیس چطک و ٝکیٗ یه ضکظ کؾو .کٌط
وٛزن دٛک٘ؿو چٙس ؾممو ب ٝوؿی چنعی ٍ٘ٛیس ک ٚضک
دكٛیك وٙنس  ٚبٍٛئنسۺ آـطیٗ بط د ٛو ٝدٛک٘ؿ ی کیاٗ ضکظ
ضک ب ٝذٛبی حف وٙی ،کیٗ  ٓٞجمیع ٜقٕم (جامیاعٔ ٜای
دٛک٘س دكٛیك ومٔی ،کؾبم بمظی ،ضـ ٗ ب ٝپمضن ،ذطیس
بؿ ٙی  ٚدٙمم  ،ضـ ٗ ب ٝیه ٕٟٔم٘ی  ... ٚبمقس.،
ؾااٙااااانااسٌاای ضـ ا اامض ـااطظ٘ااسداامٖ ضک باامٚض وااٙاانااس
ب ٝـطظ٘سدمٖ کم ٕمز زکق  ٝبمقنس  ٚب ٝکٌٛ ٚقعز وٙنس واٝ
ٔی زک٘نس  ٚیمنٗ زکضیس و ٝک ٚبؿنمض بمٛٞـ کؾاو ٔ ٚای
دٛک٘س زض ٔٛکلع کضوطکضی بؿنمض ذ ٛضـ مض وٙسٕٞ .اٛکضٜ
ب ٝیمز زکق  ٝبمقنسٞ ،طٌع قمیؿ ٘ ٝنؿو کظ دطؼ کیٗ واٝ
وٛزن دمٖ ٕٔىٗ کؾو کطممم ذم٘ٛکزٌای ضک ـامـ
وٙس ،ک ٚضک زض ـمط کطمممدی ٍ٘م ٜزکضیس بّىٕٞ ٝاٛکض ٜزض
٘ظط زکق  ٝبمقنس و ٝقطکیم ؼاناط لامباُ پاناف باناٙای ٚ
کضوطکضی ٚجٛز زکضز ؤ ٝسیطیو آٖ کظ زؾ مٖ ذامض
کؾو .بی دطزیس آٔٛظـ ومضٞمیی و٘ ٝبمیس ک٘امْ قا٘ٛاس،
بؿنمض ؾرو کؾو ظیطک ضٕنط ٘مذٛزکٌم ٜوّٕم ٔاٙافای
ٔم٘ٙس ٘ىٗ  ٍٛ٘ ٚضک ب ٝذٛبی ٕ٘ی دٛک٘س داعی ٚ ٝدحاّاناُ
وٙس ،بٙمبطکیٗ بطکی آٔٛظـ ٞطٌع ٘بمیس کظ کـعامَ ٔاٙافای
کؾ ممز ٜوٙنس ٔثم ب ٝجمی ومضبطز جٕم ٔٙفی ٔم٘ٙس ٔٗ
ٔوٕئ ٓٙؤ ٝثُ ٕٞنك ٝکیٗ بمض ٕ٘ ٓٞای داٛک٘ای جاّاٛی
ظبم٘و ضک ٍ٘ ٝزکضی یم ممز ب ٝذبطچنٙی زکضی ٕٞ ٚنكاٝ
حطؾ ٘ؿٙانسٔ ٜی ظ٘ی  ...ٚب ٟط کؾو با ٝواٛزن دامٖ
بٍٛئنسۺ ٔٗ ٔی زک٘ٓ کٌط وؿی ضکجع ب ٝذم٘اٛکز ٜکظ داٛ
ؾٛکَ وٙس ،ب ٝک ٚذٛکٞی ٌفوۺ ٔاٗ کطاممام ظیامزی
٘سکضْ ،ب ٟط کؾو کظ ٔمٔمٖ  ٚبمبمْ بپطؾنس .دٛننٔ ٝی قاٛز
پنٛؾ  ٝمع ٘فؽ  ٚذٛزبمضٚی ـاطظ٘اسدامٖ  ٚضٚحاناٝ
ضکظزکضی ک ٚضک ب ٝططق ٔر اّافای چا ٖٛلهاٌ ٝاٛیای،
ٕ٘میكٙمٔ ،ٝـنّٓ  ٚومضدٟ٘ٛمی ٔفنس  ٚؾمِٓ دمٛیو وٙاناس،
چ ٝبؿم کٌط ـطظ٘سدمٖ ضک ب ٝذمطط آ٘چا ٝوا ٝبا ٝذاٛبای
یمزٌطـ  ٝیم زض آٖ دٛکٕ٘ٙس قس ٜکؾو دحؿنٗ واٙاناس ،کٚ
کحؿمؼ کٔٙنو قرهی وطز ٚ ٜدمـ ٔی واٙاس ٞاطٌاع
ٔطدىن ذومی مٕسی ٘كٛز.
ب ٝکططکـنمٖ ذٛز ؾفمضـ وٙنس ٚل ی وٛزو مٖ کـكمی ضکظ
ٔی وٙس ،ک ٚضک دحٛیُ ٍ٘نط٘س
ویاز بٍ جلب تًجٍ اي را اقىاع کىیذ
بطذی کظ وٛزومٖ بطکی جّن دٛج ٝزیٍطکٖ باراهاٛل
ٚکِسیٗ قمٖ کلسکْ ب ٝکـكمی ضکظ ٔی وٙٙس ،زض حامِای واٝ
ٞطٌع ٞسؾ قمٖ آبطٚضیعی  ٚیم ک٘ ممْ کظ پسض ٔ ٚمزضقامٖ
٘نؿو ،زضچٙنٗ قطکیوی ب ٟط کؾو بطکی وؿن کم ٕمز باٝ
٘فؽ  ٚجّن دٛج ٝکظ ططیك ٔثبو کیاٗ واٛزوامٖ دامـ
ٕ٘ٛز .کٌط ب ٝوٛزن ٙٞطٞمی ٔاثاباو چا ٖٛداٛک٘امیای
ٚضظـ٘،ممقی ،زکؾ مٖ ٌٛیی  ...ٚضک یمز بسٞنسٞ ،نچ ٌامٜ
ک ٚکیٗ کٍ٘نع ٜضک پنسک ٕ٘ی وٙس و ٝکظ ططیك ٔٙفای داٛجاٝ
زیٍطکٖ ضک ب ٝذٛز جّن وٙس .کظ ؾٛی زیٍط داٛجا ٝباٝ
وٛزن زض ظٔمٟ٘م ٔ ٚىمٟ٘می ٔر ّؿ بممث ذٙثی قاسٖ
کٍ٘نعٙٔ ٜفی جّن دٛج ٝکظ ططیك کـكمی ضکظ ٔای قاٛز.
کٌط زض قطکیم ممزی ٘ ٝبٍٙٞ ٝمْ ذبطوكی ،با ٝواٛزن
ذٛز دٛج ٝوٙنس ،ک ٚضک دكٛیك وٙنس ،زض آؼٛـ بٍناطیاس،
بٛؼ ٛ٘ ٚکظقف وٙنس  ...ٚوٛزو مٖ ضٚحن ٝآضکْ ،ؾامِآ
 ٚطبنعی پنسک ٔی وٙس و٘ ٝنمظی ب ٝجّن دٛجٕ٘ ٝی بنٙس.
کًدک را تحقیر وکىیذ
ٔطکلن حف آبطٚی وٛزن ٍٙٞمْ ذبط چنٙای بامقاناس،
ٞطٌع وٛزن ضک برمطط کیٗ ضـ مض ٘مپؿاٙاسـ ،داٟاسیاس،
دٛبند ،دحمنط  ٚدٙبن ٝـنعیىی ٘ىٙنس .دٕمٔی کیٗ حاطوام
بممث ٔی قٛز وٛزن ون ٝٙدمٖ ضک ب ٝزَ بٍنطز  ٚبرمطاط
ک٘ ممْ  ٓٞقس ،ٜکیٗ ضـ مضـ ضک قس زٞاسٔ .اثام کٌاط
جّٛی زیٍطکٖ ذبط قٕم ضک بمظٌٔ ٛی وٙس ،ذكا٘ٛاو باٝ
ذط ٘سٞنس ،ک ٚضک ذٛضز  ٚدحمنط ٘ىٙاناس ،زؾاو ک ٚضک
٘ىكنس ،ـحف ٘سٞنس ،بنط٘ٚف ٘ىٙنس  ٚیم ب ٝزضٚؼٍاٛیای
ٔ ٕٟف ٘ىٙنس.
کًدک را تىبیٍ کىیذ :حٛکؾ مٖ بامقاس باٞ ٝاٙاٍامْ
کضدىم ذوم ب ٝوٛزن ٍ٘ٛینسۺ زیٍٔ ٝمٔام٘او ابامبام
٘نؿ ٓ ،زیٍ ٝزٚؾو ٘سکضْ ،زیٍ ٝکظ چكٕٓ کـا امزی ...ٚ
دٕمٔی کیٗ جٕم کٔٙنو ضٚک٘ی وٛزن ضک دٟاسیاس ٔای
وٙس .قرهنو وٛزن ضک کظ ضـ مض وٛزن جسک واٙاناس،
ٞنچ ٌم ٜکظ ذٛز وٛزن کبطکظ دٙفط ٘ ٚمضکح ی ٘ىٙنس بّىٝ
ب ٟط کؾو کظ ومض ظقو ک ٚکبطکظ ک٘عجمض  ٚدٙافاط واطزٚ ٜ
دٙبن ٚ ٝدٛبنرف وٙنسٔ .ثم بٍٛینسۺ ٔاٗ دا ٛضک ذاناّای
زٚؾو زکضْ ِٚی کظ کیٗ ومض ذنّی ٘مضکحو قسْ چاٖٛ
ضکظ ذم٘ ٝضک پنف ذمِ ٝک ٌف ی ،بؿنمض زٍِنط قسْ .کٌاط
وٛزن ٕٞچٙمٖ ب ٝکضدىم کیٗ مُٕ ظق ف کزکٔا ٝزکز،
دٙبن ٝب ٝقنٔ ٜٛحط ْٚؾمظی ضک زض ٔٛضز ک ٚکجطک وٙنس .ب ٝکٚ
بٍٛینسۺ چ ٖٛزیطٚظ کیٗ ومض ظقو ضک ک٘امْ زکزی  ٚضکظ
ذم٘ ٝضک بطکی زیٍطکٖ دعطیؿ واطزی ،دام ز ٚضٚظ حاك
٘سکضی بمظی ضکیم٘ ٝوٙی؛ بس ٖٚپطذمـ  ٚمهبم٘نو بامظی
ٞمی ک ٚضک کظ ٔممبُ چكٕم٘ف بطزکضیس.

