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هقبلِ گردضگری

چرا ثجت جْبًی
ثرخی از آثبر تبریخی
هب ثِ تعَیق افتبد؟

اهاّ ٚاس ؽْبر ٙفجٌۺ
جزیره قشم
خشیز ٙفؾِ مد ٚهر اعدتدبٓ ٛدزّدشىدبٓ فدزار
ىزفت ٚثشرهازیٔ خشیز ٙایزآ ٗ خبٗرّیبٕد ٚهر
اٖيٛ ٚزّش اع  .پیؾٖٜبه ج خٜبٕ :صئ٘پبرك
ایٔ خشیز ٙىزهؽيزپذیز هر عبً ّ 811۷دطدز
ؽددی ایددٔ صئدد٘پددبرك هر عددبً  8۳۸۵ثددٚ
ػٖ٘آ ٕ غتیٔ صئ٘پبرك خبٗرّیبٕ ٚث ٚػض٘ید
ؽجن ٚخٜبٕ :صئ٘پبرك ٛبی ادحد حدْدبید
یٕ٘غن٘ هرآّی ٗ هر هی ّب ٙعبً  8۳۹8ث ٚهٍیٌ
ٕبا٘إّ :ییزآ عبسّبٓ ّٖدطدقد ٚآساه فؾدِ هر
إدبُ ّؼیبر ٛبی جد خدٜدبٕد :صئد٘پدبرك اس
فٜزع یٕ٘غن٘ خبرج ؽدی .ایدٔ صئد٘پدبرك
ثؼیٛب هر ابریخ  8۵ارهیجٜؾ ّب ٙعدبً 8۳۹۶
ثبر هیيز خٜبٕ :ؽی.
غار علی صدر
بر ػَ :فیر ثشره ازیٔ بر آث :خدٜدبٓ هر

هسبثقبت آسیبیی در تجریس تَاى ثخص خصَصی را هحل هی زًذ
عزٗیظ خجزی رٗسٕبّ ٚاركّ-دییدزمدٌ اهارٙ
ٗرسػ ٗ خ٘إبٓ آذرثدبیدددبٓ ؽدزفد :ىد د ۺ
ّغبثقبت ٗاٍیجبً ٕ٘خ٘إبٓ پغز فٜزّدبٕد :آعدیدب
فزف ّٖبعج :اعد ادب اس فدزفدید ثد دؼ
خق٘ف :اعت به ٙمٖیِ.
ث ٚىشارػ ایزٕب ای٘ة ثٜتبج هر خَغْٛ ٚبٖٛي:
هٗاسهْٛیٔ هٗرّ ٙغبثقبت ٗاٍیجبً ٕ٘خ٘إبٓ پغدز
فٜزّبٕ :آعیب ٗ إت بث :خٜبٓ ىد د ۺ اس افدزاه
ّت قـ هر ح٘سٗ ٙاٍیجبً هر ثیٕ ٚمْیتد ٚفدٖد:
اعت به :ّ ٙؽ٘ه اب اس حبؽی ٚعبسی ٛبی احتْبٍ:
اختٖبة ؽ٘هٗ.ی ابمیی مزهۺ اس رؤعبی مْدیدتدٚ
ٛبی :م ٚثزای ثزىشاری ّغبثقبت ّٖق٘ة ؽدیٙ
إی إتظبر هاریِ اب اس رٗس اًٗ ٗرٗه ایِ ٛدب ادب
پبیبٓ ّغبثقبت هر خیّ عتبه اخزایّ :غبثقدبت
ثبؽٖیّ.ییزمدٌ ٗرسػ ٗ خد٘إدبٓ اعدتدبٓ اس
ثزىشاری ّزاعِ ادَیٌ اس پیؾنغ٘ابٓ ٗاٍیجبً هر

حبؽی ٚایٔ هٗر ٙاس ّغبثقبت خجز هاه ٗ ىد د ۺ
ثٜزٗ ٙری ٕیزٗی إغبٕ ٗ :ادٜیشات السُ ثبیی ثدٚ
هف ثزرع ٗ :اس ٕبرعبی :پیؾيیزی ؽ٘ه.
رییظ ٛیأت ٗاٍیجبً اعتبٓ آذرثبیدبٓ ؽزفٕ :دیدش
هرایٔ خَغ ٚثب ثیبٓ ایٖن ٚاْبُ ا٘آ ٛیبت ٗاٍیجبً
اعتبٓ هر خیّ ثزىشاری ّغدبثدقدبت ٗاٍدیدجدبً

ٕ٘خ٘إبٓ فٜزّبٕ :آعیب خ٘اٛی ث٘ه افشٗهۺ اؼدیاه
 8۸ایِ اس مؾ٘رٛبی صاپٔ مز ٙخٖ٘ث :چدیدٔ
ایزآ چیٔ ابیپ ٚابیَٖی اعتزاٍدیدب عدزیدٕ،دندب
ٖٛو مٖو ػْبٓ ٖٛی فشافغتبٓ ٕید٘سیدَدٖدی
اسثنغتبٓ پبمغتبٓ فطز ّبٍشی ٗ ازمْٖغتبٓ اس
رٗس  ۶ایزّبٗ ٙاره اجزیش ؽی ٗ ٙاس  ۸اب  8۵ایز هر
عبٍٔ پ٘رؽزی  ٗ :ؽٜیی افیّ :ثّ ٚقدب ٛدِ
ّ :رٕٗی.
فزج اهلل فزج اٍَ :ٜافٜبر هاؽد ۺ عدبٍدٔ ٛدبی
ٗرسؽ :ؽٜیی ا٘إب خدبٗرآ هإؾديدب ٙػدَدُ٘
پشؽن ٗ :پیبُ ّ بثزات ٕیش خ ٜاْدزیدٔ ادیدِ
ٛبی حبضز هر ایٔ رفبث ٛب ّٜیب ؽی ٙاع .
هٗاسهْٛیٔ هٗرّ ٙغبثقبت ٗاٍیجبً ٕ٘خ٘إبٓ پغدز
فٜزّبٕ :آعیب ٗ إت بث :خٜبٓ هر راعتبی رٗییاه
اجزیش  818۸اس ٛؾتِ اب پبٕشه ِٛایزّب ٙخبری ثدٚ
ّیشثبٕ :اجزیش ثزىشار ّ :ؽ٘ه.

 7تنَاًذٍمبر هیبًِای در هسبثقبت قْرهبًی آسیب

عزٗیظ خجزی رٗسٕبّ ٚارك-ؽٜزعتبٓ ّیدبٕد ٚثدب
ثیؾتزیٔ َّ:پ٘ػ ّٜی ان٘إیٗی ایزآ ثد ٚؽدْدبر
ّ:رٗه.
ث ٚىشارػ ثبؽيب ٙخجدزٕديدبرآ خد٘آ اس ادجدزیدش
؛ ّغبثقبت فٜزّبٕ :آعیب هر ع ٚث ؼ پبراان٘إیٗ
پّ٘غ ٗ ٚمی٘رٗى :اس رٗس پٖحؽٖج ۳ ٚخزهاه ّب ٙثٚ
ّیت  ۵رٗس ٗ هر ؽٜز ٘ٛؽیْیٖٗ ٚیتدٖدبُ ثدزىدشار
ّ:ؽ٘ه.
 ٕ ۴ز اس ؽٜزعتبٓ ّیبٕ ٚهر ایِ َّ :اػشاّ :هر ایدٔ
ّغبثقبت حض٘ر هارٕی.

اّیزّحْی ث ؾ :هر ٗسٓ  -۶۸میَ٘ىزُ ٗ عدؼدیدی
رخج :هر ٗسٓ  + ۸۷اس ّیبٕ ٚهر ایِ َّ :ادند٘إدیٗ
ایزآ اػشاّ :ثّ ٚغبثقبت ٗیتٖبُ حض٘ر هارٕی.
ْٛچٖیٔ حغٔ ف،ح:راه ث ٚػٖ٘آ ّدزثد :هیديدز
ْٕبیٖیّ ٙیبٕ ٚهر ایِ َّ :ان٘إیٗ ایزآ ثد ٚؽدْدبر
ّ:رٗه.
هر اددیددِ پددبرااددندد٘إددیٗ اف د ددز ػددشیددشی اس
آذرثبیدبٓؽزف :حض٘ر هاره ٗ هر ٗسٓ ّثجد ۷۴
میَ٘ىزُ ثّ ٚقب حزی بٓ خ٘ه ّ:رٗه.
ّیبٕ ٚاس هیزثبس ث ٚػٖ٘آ ّٜی ادند٘إدیٗ مؾد٘ر ثدٚ

ؽْبر رفت ٗ ٚید٘عدک مدزّد :ادٖدٜدب ّدیاً آٗر
آذرثبیدبٓؽزف :هر اٍْپیل م ۳ ٚثبر  ِٛفٜدزّدبٓ
خٜبٓ ؽی ٙاع ّتٍ٘ی ایٔ ؽٜز اع .

درجبم رهضبى خَاجِ  :مفص حسیٌی غَغب مرد

در جبم رهضبى اهٌذی :ضْریبر ثب تَح پرآهذ

عزٗیظ خجزی رٗسٕبّ ٚارك  -رفبثتٜبی ف٘اغبً خبُ رّضبٓ خ٘اخ ٚمدٚ
اّغبً ثب حض٘رایِ ٛبی اجزیشی اسمی ید ثدبال ٗثدبسیدٜدبی ادْدبؽدبید:
ثزخ٘رهاراع هر ٛت ٚاًٗ ّغبثقبت ؽبٛیپیزٗسیٜبی پزىدٌ ادیدِ ٛدبی
اجزیشی اؼْیزىب ٙاذرثبیدبٓ م ؼ ایْٔ افق حغیٖٕ ٗ :جزهػجبع :ث٘هیِ.
ایِ ّٖغدِ م ؼ ایْٔ افق حغیٖ :ثبّزثیيزی خ٘ة ّدحدغدٔ حغدیدٖد:
هراٍٗیٔ ىبُ ثبارای ٚیل ثبسی ْٛبٖٛو ٗاٜبخْ :ثب۷ىٌ ث ٚثزازی هعد
یبثیثزای ایٔ ایِ هاٗهْٛت :فزیجزسىٖجیی ٗعٜزاة هؽ عبٓ ٛزمدیاُ
هٗىٌ ٗػَ :اف زی ىَشٕ :مزهٕی.حْبی ٛبی م ؼ ثدزادزایدْدٔ افدق
حغیٖ :اسایٔ ایِ عت٘هٕ :اع .
اسامی تیم کفش حسینی  :هرٗاسثبٓ فدزسآ فدؼدبً اّدٖدیی ٗ هاٗه
ّ٘ع٘ی ثبسینٖبٓ هاٗه ْٛت. :رضب حییریبٓ.فزیدجدزس ىدٖدجدیی.عدٜدزاة
هعتؾبّٓ.غؼ٘ه حغیٖ.:حْیی خیاهاه.اّیز ػجبعیبٓ.ػَ :فد دزی.ثدٜدزٗس
هیٖ :ساه.ٙحبّی اّبٓ ساه ٙمربیّ :حغٔ حغیٖ:

عزٗیظ خجزی رٗسٕبّ ٚارك -هر اهاّ ٚپبٕدشهٛدْدیدٔ هٗرّ ٙغدبثدقدبت
ف٘اغبً فضبی آساه خبُ رّضبٓ رٗعتبی اّٖیی یل ثبسی ثدزىدشار ؽدی
م ٚایِ ؽٜزیبر ثب ٕتید ۸ ٚثز  ۳ایِ آذرثبیدبٓ را ؽنغ هاه هر ایدٔ
ثبسی م ٚث ٚفضبٗت خ٘ة فیرت إ٘ری ٗ ّحْی خَیَ :ثدزىدشار ؽدی
ثزای ایِ ؽٜزیبر ػبهً عَْبٕٕ :ضاه عٜزاة عَْبٕٕ :ضاه ٛز مدیاُ 8
ىٌ ٗ اث٘اٍ ضٌ ٗ عدبه عَْبٕٕ :ضاه ثٖٜبُ خٜبٕيیزی ٗ راّدیدٔ إد٘ری
ىَشٕ :مزهٕی .راّیٔ فییق :هٛیبر پزا،ػ ٗ ّ٘فق رٗعتبی اّٖیی ٛدِ
هر ازمیت ایِ آذرثبیدبٓ ثّ ٚییآ رف ٗ یل ىٌ سیجب ٕدیدش ثد ٚدْدز
رعبٕی.
ایٔ ثبسیٜب ث ٚهٍیٌ ثبرػ ؽییی ثبرآ ػقز رٗس چٜبرؽٖج ٚثزىشار ٕؾی.

ّبفجل تجریسی گسترش فَالد
از ایي تین جذا هی ضَد

عزٗیظ خجزی رٗسٕبّ ٚارك-اجزیش ٛ -بفجل اجزیشی ایِ
ف٘اجبً ىغتزػ ف٘اله اجدزیدش ّد٘ره اد٘خد ٚادیدِ ٛدبی
ازامت٘رعبسی ٗ عپبٛبٓ فزار ىزفت ٚاع ٗ ثدٕ ٚدظدز ّد:
رعی اس ایِ اجزیشی ىغتزػ ف٘اله خیا ؽ٘ه.
ث ٚىشارػ خجزٕيبر ّٜز ثب ٕشهیل ؽیٓ ث ٚسّبٓ ٕدقدٌ ٗ
إتقبالت پیؼ فقٌ ٍیو ٛدی ِٛایِ ٛدبی ّدیػد :اس
امٖ٘ٓ مبر خ٘ه را ثزای خذة ثبسینٖدبٓ ّدیٕدظدز آ دبس
مزه ٙإی.
ثز ایٔ اعبط عتبرٛ ٙبی ف٘اجبً اجزیش م ٚهر فقٌ ىذؽتدٚ
چٖیآ  ِٛپزؽْبر ٕج٘هٕی ّ٘ره ا٘خ ٚایِ ٛدبی ّدیػد:
فزار ىزفت ٚإی.
ػَیزضب ٕق :ساهٛ ٙبفجل ثبسی عبس ىغتزػ ف٘اله م ٚهر
ّقطؼ :اس فقٌ ّ٘ره ثّٜ :زی مبهرفٖ :ایٔ ایِ ٕیش فدزار
ىزف ّذامزات ّ٘فق :را ثب ثبؽيب ٙعپبٛبٓ هاؽت ٚاعد
ٗ فزار اع ثب آ بس سّبٓ اؼییٔ ؽیٕ ٙقٌ ٗ إتقبالت پیدؼ
فقٌ ّذامزات رعْ :خ٘ه را ثب اف ٜبٕٛ :ب پ :ثيیزه.
پظ اس حض٘ر فَؼٕ٘ ٚی :هر عپبٛبٓ حبال ایٔ ثبؽيدب ٙهر
پ :خذة ٕ زات ّیٕظز ایٔ ّزث :اع ٗ ثٕ ٚظز ّ :رعدی
ین :اس ىشیٖٛ ٚبی فَؼٕ٘ ٚی :ثزای مْزثٖی ّیبٕ :ایدْدؼ
ٕق :ساه ٙثبؽی.
اس طزف :ؽٖیی :ّ ٙؽ٘ه چٖبٕچّ ٚحْیرضب سٕ٘سی رعدْدب
ّبٍل ازامت٘رعبسی ؽ٘ه چٖی ثبسینٔ ىغتزػ ف٘اله اس
خَْٕ ٚق :ساه ٙرا ثب خ٘ه ث ٚازامت٘رعبسی خ٘اٛی ثزه.

اهیذ ًوبزی سرهرثی رٍة آّي
اصفْبى ضذ

اعتبٓ ْٛیآ فزار ىزفت ٚاع ٕ .بُ ایٔ دبر هر
ابریخ  8۵هی ّب ٙعبً  8۳۸۷هرفٜزع ّیدزا
طجیؼینؾ٘رّبٓ ج ؽی ٗ پیؾٖٜبه ج خٜدبٕد:
آٓ هر عبً  811۷ث ٚیٕ٘غن٘ هاه ٙؽدی اّدب ثدٚ
ى ت ٚاحی آساهیخ٘ا ٙیٕ٘غن٘ هر عدبً 8۳۹۵
ٛدزی ؽْغ :ثد ٚهٍدیدٌ هعدتدندبری هٛدبٕدٚ
برػَیقیر عٖي زػ مزهٓ مدک ٗ مدٖدیٓ

هجَز رسوی فعبلیت دٍهیي هَزُ خصَصی در تجریس صبدر ضذ
عزٗیظ خجزی رٗسٕبّ ٚاركّ -ییزمٌ ّیزا فزٖٛي :فٖبیغهعت:
ٗ ىزهؽيزی آذرثبیدبٓ ؽزف :اس فیٗر ّد٘س ّد٘س ٙخد٘هرٗٛدبی
م،عیل ث ٚػٖ٘آ هّٗیٔ ّ٘س ٙخق٘ف :هر اجزیش خجز هاه.
ث ٚىشارػ ّٜز ٗ ثٕ ٚقٌ اس رٗاثط ػّّْ٘ :یزا فزٖٛديد :فدٖدبیدغ
هعت ٗ :ىزهؽيزی آذرثبیدبٓ ؽزفّ :زاض :آثدیار ثدب اؽدبر ٙثدٚ
اٛیا ایٔ اهار ٙمٌ افٜبر مزهۺ ایدبه فزفی ٛدبی ّد دتدَدک هر
راعتبی ا٘عؼ ٚىزهؽيزی اعتبٓ اس خَْ ٚفؼبٍی ّغتْز ّ٘سٛ ٙدب ٗ
ایدبه ٗ ا٘عؼّ٘ ٚسٛ ٙبی ؽبخـ ٗ ّٖحقز ث ٚفزه اس اٍٗد٘ید ٛدبی
اهار ٙمٌ اعتبٓ اع .
آثیار هر اهاّ ٚفؼبٍی ّ٘س ٙخ٘هرٗٛبی م،عیل را هر اجزیش یدند:
اس خذاة ازیٔ فزفی ٛبی ىزهؽيزی هإغ ٗ ى ۺ ّدد٘س ایدٔ

ّ٘س ٙخق٘ف :اس ع٘ی اهارٙمٌ ّ٘سٛٙب ٗ اّ٘اً ّٖقً٘ ابرید د :ثدٚ
ٕبُ خَیٌ بری فبهر ؽی ٙاع ٗ یقیٖ ًب فؼبٍدید رعدْد :آٓ هر
راعتبی خَت رضبی ىزهؽيزآ ٕقؼ ثغشای :خ٘اٛی هاؽ .
ٗی افشٗهۺ ایٔ ّ٘س ٙثب ا،ػ  ۴1عبٍ ٚآفدبی خدَدیدٌ د دبری ٗ
ىزهآٗری خ٘هرٗٛبی ٕ یظ م،عیل ؽندٌ ىدزفدتد ٗ ٚادْدبّد:
خ٘هرٗٛبی ّ٘خ٘ه هر ایٔ ّدْ٘ػّٖ ٚتغت ث ٚؽ قی ٛبی ثزخغتٚ
ّ :ثبؽی.
آثیار هر پبیبٓ خبطزٕؾبٓ مزهۺ ّییزی عبّبٕی ٗ :ٛفیٗر ّددد٘س
ثزای ّدْ٘ػ ٚهارآ خق٘فّ٘ :خت ّؼزف ٗ :اراقبء عطح می ٗ :
مّْ :دْ٘ػ ٚهاری هر مؾ٘ر خ٘اٛی ث٘ه.
ى تٖ :اع پیؼ اس ایٔ ّ٘س ٙفیا اجزیدش ثد ٚػدٖد٘آ اٍٗدیدٔ ّد٘سٙ

عزٗیظ خجزی رٗسٕبّ ٚارك -اّدیدی ٕدْدبسی ؽدبّديدبٙ
چٜبرؽٖج ٚاس ع٘ی ٛیئ ّییز ٙثبؽديدب ٙذٗة آٛدٔ ثدٚ
ػٖ٘آ عزّزث :ایٔ ایِ هر فقٌ ٛدیٍ ِٛیو ثزاز ف٘اجبً
ایزآ إت بة ؽی.
ث ٚىشارػ ایزٕب مبٕبً اط،ع رعبٕ :ثبؽديدب ٙذٗة آٛدٔ
اف ٜبٓ ثب إتؾبر ایٔ خجز اػ ُ،مزهۺ اّیی ْٕبسی ثیؾتزیدٔ
هٗر ٙفؼبٍی ف٘اجبٍ :خ٘ه را هر آّزینب عپزی مزه ٗ ٙهر
پغ ّیافغ عبثق ٚثبسی هر  8۵ایِ ثبؽيب :ٛآّزینب را هر
مبرٕبّ ٚخ٘ه هاره.
ایٔ ّزث ۵8 :عبٍ ٚف٘اجبً مبر ّزثیيزی خ٘ه را ثدب ادیدِ
فی،هٍ یب آّزینب آ بس مزه ٗ پظ اس آٓ عبثق ٚحضد٘ر هر
ایِ ٛبی ّ تَک اس خَْ ٚمَیٍٖ٘ی فبیزس عٖ ٍد٘یدیدش ٗ
ٕی٘خزع :را هر مبرٕبّ ٚخ٘ه هاره.

ثبخت ًسدیل ثرادراى عبلویبى ثراثر
ًبیت قْرهبى جْبى در تَر ٌّگ مٌگ
خق٘ف :هر ایٔ ؽٜز ا٘عط رئیظ خْٜ٘ر ث ٚثٜز ٙثزهاری رعیی.

هطنالت ارزی گردضگراى خبرجی حل خَاّذ ضذ

ضٌبسبیی  22چطوِ آثگرم هعذًی در ضْرستبى ًیر

عزٗیظ خدجدزی رٗسٕدبّد ٚارك-ریدیدظ عدبسّدبٓ
ىزهؽيزی ّیزا فزٖٛي ٗ :فٖبیغ هعتد :ثدب ثدیدبٓ
ایٖنٗ ٚضؼی ارس ثزای ىزهؽيزآ خبرخّ :ؾن،اد:
ایدبه مزه ٙاع اػ ُ،مزه م ٚث ٚهٕجبً فحدجد ثدب
رییظ ثبٕل ّزمشی ایٔ ّغبٍ ٚحٌ خ٘اٛی ؽی.
ث ٚىشارػ ایغٖب ػَ:اف ز ّٕ٘غبٓ هر حبؽید ٚخدَدغدٚ
اّزٗس ٛیبت هٍٗ هر خْغ خجزٕيبرآ افدٜدبر مدزهۺ
ثزای ا٘عؼ ٚىزهؽيزی هر ایدبُ ادبثغدتدبٓ ادیاثدیدزی
إییؾیی ٙؽی ٙاع اس خَْ ٚإٓن ٚعتبهٛبی عد دزٛدبی
ٕ٘رٗسی ث ٚط٘ر ّیاُٗ اؾنیٌ خَغ ٚثیٖٛی ٗ ایٔ خَغبت را اٖٜب ث ٚایبُ ػیی ّ٘مً٘ ٕنٖٖی.
ٗی اهاّ ٚهاهۺ ثزای ابثغتبٓ ْٛ ْٚٛنبرآ ّٔ هر فبٍت عتبه ع زٛب ثزٕبّدٛ ٚدبی خد٘ثد :ثدزای ّدزهُ
خ٘اٖٛی هاؽ ّٕ٘ .غبٓ خبطزٕؾبٓ مزهۺ ین :اس ّْٜتزیٔ طز ٛبی :م ٚهر هعت٘ر مبر ّدب فدزار هاره
طز ع زٛبی سّغتبٕ :اع م ٚهر مؾ٘ر احً٘ خیی ایدبه خ٘اٛی مزه .اٍجت ٚایٔ طز ثب إٓچ ٚمدٚ
پیؼ اس ایٔ ّطز ؽی ٙثغیبر ّت بٗت اع یؼٖ :طزح :م ٚخیَٗ :عیغ هیی:ّ ٙؽی ٗ ثْٛ ٚیٔ هٍیدٌ
اخزای:ْٕ :ؽی را ّب اٖٜب ث ٚیل اؼطیَ 8۵ :رٗس ٙم ٚهإؼآّ٘سآ اؼطیَ :هاؽت ٚثبؽٖی ٗ مدبرّدٖدیآ
هٍٗ ثت٘إٖی اس ّزخقٛ:بیؾبٓ اعت به ٙمٖٖی اجییٌ مزهیِ .ثب ایٔ طز اٗج ع ز هر سّغتبٓ را ٕدیدش
ؽبٛی خ٘اٛیِ ث٘ه.
ٗی هر ث ؼ هیيزی اس فحج ٛبی خ٘ه ثب اؽبر ٙثّ٘ ٚض٘ع ارس ٗ اب یز آٓ ثدز ٗرٗه ىدزهؽديدزآ
خبرخ :ث ٚمؾ٘ر ى ۺ ایٔ ّ٘ض٘ع ثزای ىزهؽيزآ خبرخّ :ؾن،ا :ایدبه مزه ٙم ٚهٗعتبٓ ّدب
هر عتبهٛبی ّزث٘ط ٚهر راعتبی حٌ آٓ ثز آّیٕی .ایٔ ّؾن،ت ّؾن،ت م٘چند :اعد مد ٚثدب
فحج ٛبی :م ٚثب آفبی عیک ؽی ٙاع ثزطز خ٘اٛی ؽی.

رئیظ اهارّ ٙیزا فزٖٛي :فٖبیدغ هعدتدٗ :
ىزهؽيزی ؽٜزعتبٓ ٕیز ىد د ۺ  88چؾدْدٚ
آثيزُ ّؼیٕ :هر ایٔ ؽٜزعتبٓ ؽٖبعبی :ؽیٗ ٙ
ث ؾ :اس فزفی ىزهؽيزی ایٔ ّٖطق ٚاع .
ث ٚىشارػ ایغٖب ّٖطق ٚارهثیٌ ایزج عپییمبر ثدب
اػ ُ،ایٔ خجز اقزیح مزهۺ ثدب ٗخد٘ه ایدٖدندٚ
ؽٜزعتبٓ ٕیز اس چؾْدٛ ٚدبی ّدتدؼدیه آثديدزُ
ثزخ٘رهار ث٘ه ٙثغیبری اس آٓٛب ٕبؽٖبختّ ٚبٕدیٙ
اع .
ٗی ثب اؽبر ٙث ٚایٖن ٚفزفب ّ٘ 88ره اس چؾْٛٚدب
ؽٖبخت ٚؽی ٙاع اضبف ٚمزهۺ ث ٚػٖ٘آ ّثبً هر ّٖطق ْٕٕٚ٘ ٚىزهؽيزی عقشچ :هٗ آثيزُ ؽدبّدٌ
ایغت :ع٘ ٗ هیجغیش ىً٘ ٗخ٘ه هاره .رئیظ اهارّ ٙیزا فزٖٛي :فٖبیدغ هعدتد ٗ :ىدزهؽديدزی
ؽٜزعتبٓ ٕیز اضبف ٚمزهۺ هر ّٖطق ْٕٕٚ٘ ٚىزهؽيزی فز ٙؽیزآ ٕیش هٗ آثيزُ ّؼیٕ :ث ٚف٘رت حْبُ
رٗثبس ّ٘ره اعت به ٙاٛبٍ :عبمٔ اع .ث ٚى ت ٚعپییمبر هر ّٖطق ْٕٕٚ٘ ٚىزهؽيزی عدجدٕ ٓ،دیدش هٗ
آثيزُ ؽبٌّ ثزخَ٘ ٗ فیٖزچ ٚاس اػدبسٛبی طجیؼ ایٔ ّٖطق ٚاع ٗ آثيزُ ّؼیٕ :فیٖزچٕ ٚیز ثدب ۸۷
هرخ ٚىزُ ازیٔ آة ىزُ ایٔ ّٖطق ٚاع  .اٗ ثب اؽبر ٙثٗ ٚخ٘ه آثيزُ ّؼدیٕد :هر عدزچؾدْد ٚرٗه
ثبٍ َ :چبی اس ؽٜزعتبٓ ٕیز اهاّ ٚهاهۺ ث ٚهٍیٌ ایٖن ٚآثيزُ ٛبی ایٔ ّٖطق ٚث :مزثٖباٛ ٚغتٖی خد٘اؿ
هرّبٕ :ثزای اّزاك پ٘عت :هره ّ بفٌ ٗ رّٗبایغِ هارٕی .رئیظ اهارّ ٙیزا فزٛدٖديد :فدٖدبیدغ
هعت ٗ :ىزهؽيزی ؽٜزعتبٓ ٕیز اضبف ٚمزهۺ آة ٛبی ىزُ ّؼیٕ :ؽٜزعتبٓ ٕیز فزفی مدِ ٕدظدیدز
ىزهؽيزی ایٔ ّٖطق ٚاع  .عپییمبر افشٗهۺ ثّٖ ٚظ٘ر عبّبٕی ٗ :ٛاحیا ّدتْغ ٛبی آثيزُ اس اییٙ
ٛبی خییی عزّبی ٚىذارآ ا٘إْٖی اعتقجبً ّ :ؽ٘ه.

عزٗیظ خجزی رٗسٕبّ ٚارك -ایِ ثزاهرآ ػبٍدْدیدبٓ هر
یل ثبسی ٕشهیل ثزاثز ٕبیت فٜزّدبٓ خدٜدبٓ ؽدندغد
خ٘ره ٗ اس ا٘ر خٜبٕ :اٖیظ رٗی ّیش ٖٛو مٖو مدٖدبر
رف  .ث ٚىشارػ ایغٖب هٗر اًٗ خیًٗ افدَد :هٕٗد دزٙ
ّغبثقبت اٖیظ رٗی ّیش ٖٛو مٖو ثزىشار ؽی ٗ ادیدِ
ایزآ ثزاثز ٕبیت فٜزّبٓ خٜبٓ هر یدل ثدبسی ٕدشهیدل
ؽنغ خ٘ره.ایِ ٕ٘ؽبه ٗ ٕیْب ػبٍْیبٓ هر هیدیار ثدزاثدز
اٗؽیْب ی٘یب ٗ ّ٘ریشٕٗ٘ ّبعبابمب اس صاپٔ ثب ٕتدیددد۳ ٚثدز8
ؽنغ خ٘ره.ایِ هٗ ٕ ز ٙصاپٔ هر ّغبثقدبت فدٜدزّدبٕد:
خٜبٓ  818۷هٗعَیٗر ٕبیت فٜزّبٓ خٜبٓ ؽی ٙث٘ه.
پیؼ اس ایٔ ٕیْب ػبٍْیبٓ ٗ افؾیٔ ٕ٘رٗسی هر هٗر اًٗ ٗ
ٕ٘ؽبه ػبٍْیبٓ هر هٗر عُ٘ خیًٗ ّقیّبا :إد دزاهی ثدب
ؽنغ ثزاثز حزی بٕؾبٓ حذ ؽی ٙث٘هٕی.
پیٖو پٖو ثبسآ ایزآ ثزای حض٘ر هر ثبسیٛبی آعیبید:
آّبه :ّ ٙؽٕ٘ی ٗ پظ اس ّغبثقبت ٖٛدو مدٖدو راٛد:
ّغبثقبت چیٔ ّ :ؽٕ٘ی.

