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جامعه

تعذاد هذارس استعذادّبی
درخطبى کبّص هییبثذ

ػشٝیغ خبشی سٝصٛمٗ ٠کسى -دبیشًْ ؿاٞسکی ػامٓای
آٗٞصؽ  ٝپشٝسؽ ُلت 8کػضمی ؿٞسک بش ضشٝست ػذٕ
تلٌیي دکٛؾ آٗٞصک ٙبم کػتؼاذکد١امی باشتاش کص ػامیاش
دکٛؾآٗٞصک ٝ ٙتوٞیت عشت ؿا٢ام تاأًایاذ ًاشدٝ ٟ
تأػیغ ٗذکسع تیضٞ١ؿم ٙسک بم ٝیظُی١می خامف دس
حذ ضشٝست  ٝحذکهٔی تؼییً ٚشدٛذ٢ٗ.ذی ٞٛیذ کد١اٖ
دبیشًْ ؿٞسکی ػمٓی آٗٞصؽ  ٝپشٝسؽ دس ُلت ُٞٝبم
خبشِٛمس آٗٞصؽ  ٝپشٝسؽ خبشُضکسی كمسع بم کؿامسٟ
ب ٠بشُضکسی ٢ٛلذ  ٝچ ٝ ْ٢یٌ٘ی ٚخٔؼ ٠ؿٞسکی ػمٓای
آٗٞصؽ  ٝپشٝسؽ کظ٢مس دکؿت 8کی ٚخٔؼ ٠بام حضاٞس
ٝصیش آٗٞصؽ  ٝپشٝسؽ  ٝکػضمی ؿٞسکی ػمٓی آٗٞصؽ
 ٝپشٝسؽ بشُضکس ؿذٝ.ی کدکٗ ٠دکد 8دس کبتاذکی خأاؼا٠
کػضمی ؿٞسکی ػمٓی آٗٞصؽ  ٝپاشٝسؽ کص باشُاضکسی
ٛـؼت ٘ٛمیٜذُم ٙؿٞسکی ػمٓی آٗٞصؽ  ٝپاشٝسؽ با٠
ٜٗمػبت كذ  ٝبیؼت ػمِٓای تاأػایاغ کیا ٚؿاٞسک ٝ
بضسُذکؿت ٗذسػ ٠دکسکٓل ٜٙٞتوذیش ًشدٛذٛ.اٞیاذ کد١اٖ
کكضٝد 8کٓٝیٗ ٚاٞضاٞع باشسػای آیایاٛ ٚامٗاٗ ٠اذکسع
کػتؼذکد١می دسخـم ٙبٞد ً ٠کی ٚآییٛٚمٗا ٠با ٠کػاتاٜامد
ٗلٞب ٠ؿٞسکی ػمٓی آٗٞصؽ  ٝپشٝسؽ تاحات ػاٜاٞکٙ
ًٔیمت ٛظمٕ کػتؼذکد١می بشتش تذٝی ٚؿذ ٟکػت.دبیشًاْ
ؿٞسکی ػمٓی آٗٞصؽ  ٝپشٝسؽ یامدآٝس ؿاذ 8دس کیاٚ
خٔؼٞٗ ٠کكومٗ ٝ ٙخمٓلام ٙدس صٗایاٜا ٠کباؼامد ٗاٞضاٞع
کػتؼذکد١می دسخـم ٝ ٙدکٛؾآٗٞصک ٙتیضٞ١ؽ ٛاظاشکت
خٞد سک بیمً ٙشدٛذ ً ٠دس خ٘غ بٜذی کیاٛ ٚاظاشکت باش
ضشٝست ػذٕ تلٌیي دکٛؾآٗٞصک ٙبم کػتؼذکد١می بشتاش
کص ػمیش دکٛؾآٗٞصک ٝ ٙتوٞیت عشت ؿ٢م تأًیذ ًاشدٟ
 ٝتأػیغ ٗذکسع کػتؼذکد١می دسخـم ٙسک بم ٝیظُی١می
خمف دس حذ ضشٝست  ٝحذکهٔی تؼیایاً ٚاشدٛاذٝ.ی
ٗتزًش ؿذ 8بش کػمع کی ٚکكْ ًٔی ٗوشس ؿذ آییٛٚامٗا٠
ٗذکسع کػتؼذکد١می دسخـم ٙبٝ ٠یظ ٟبٜذ ؿشکیظ پزیشؽ
دکٛؾآٗٞص ٗٞسد بمصِٛشی خذیاذ هاشکس ُاشكاتا ٝ ٠دس
خٔؼمت آیٜذٗ ٟغشت ؿٞدٞٛ .یذ کد ٖ١کضمكً ٠اشدٗ 8امدٟ
ٝکحذٟکی دس خلٞف ٛحا ٟٞتاغابایان ًامسٛامٗا١ ٠امی
دٝس١ٟمی تحلیٔی ػمبن بم ػمختمس آٗٞصؿی ب ٠تلاٞیاب
سػیذ ً ٠بشسػی  ٝتلٞیب کی ٚکٛغبمم بً٘ ٠یؼیٗ ٙٞؼیٚ
ؿٞسکی ػمٓی ٝکُزکس ؿذ.

آیٌذُ خَة صٌذٍق اضتغبل
ایثبرگزاى

ػشٝیغ خباشی سٝصٛامٗا ٠کسىٗ -اٞضاٞع کؿاتاـامّ
کیثمسُشک ٝ ٙخمٞٛکد١ ٟمی ؿ٢ذک کص دؿاذؿا١ ٠امی ٗا٢اٖ
دٓٝت ٗ ٝؼئٞال ٙکخشکیی ًـٞس کػت ب٘١ ٠یٗ ٚاٜاظاٞس
کػلٜذٗم ٟػمّ ُزؿت ٠كٜذٝم کؿتـامّ ً ٝامسآكاشیاٜای
کیثمسُشک ٙب ٠كٞست سػ٘ی كؼمٓیت خٞد سک آؿمص ًشد.
بُ ٠ضکسؽ خبشِٛمس کخت٘مػی کیشٛم دس صٗم ٙحمضش بایاؾ
کص ١ 45ضکس ت ٚکص كشصٛذک٘١ ٙؼشک ٙؿ٢اذک خامٛابامصکٙ
آصکدُم ٝ ٙکیثمسُشک ٝ ٙؿ٘مسی کص خاٞد کیاثامسُاشک ٙکص
دکؿت١ ٚشُ ٠ٛٞؿـٔی ٗحشٜٗٝذ  ٝتمٗی ٚؿـْ دٓٝتی بشکی
کی ٚکكشکد کٗشی ٌٗ٘ٛ ٚیؼت ب٘١ ٠ی ٚدٓیْ کی ٚكاٜاذٝم
بشکی کیدمد تٞػؼ ٝ ٠توٞیت کؿتـمّ  ٝح٘میت کص كشكت
١می ؿـٔی کیثمسُشک ٙتمػیغ ؿذ.
کُشچ ٠دس آصٗ١ ٙٞمی کػتخذکٗی ٛیض  03دسكذ ػ٘٢ایا٠
کػتخذکٕ دس دػتِم١ ٟمی دٓٝتی ب ٠خمٞٛکد١ ٟمی ؿ٢ذک ٝ
کیثمسُشک ٙکختلمف دکسد کٗم چ ٙٞتؼذکدی کص كاشصٛاذکٙ
ؿ٢ذک خمٛبمصک ٝ ٙکیثمسُشک ٙدس حمّ تحلایاْ ١ؼاتاٜاذ
١شػمٓ ٠بش آٗمس کی ٚکكشکد بیٌمس دس خامٗاؼا ٠کكاضٝدٗ ٟای
ؿٞد.کیدمد کی ٚكٜذٝم کؿتـمّ ً ٝمسآكشیٜی کیثامسُاشکٙ
خشه ٠کی کص کٗیذ دس دّ کیثامسُاشک ٙصد تام بام کػاغامی
تؼ٢یالت بم ػٞد پمییُ ٚمٗی خ٢ت خٞدکؿتـمٓای آٛامٙ
بشدکؿت ٠ؿٞد ب٘١ ٠یٜٗ ٚظٞس خاباشُاضکسی خا٘ا٢اٞسی
کػالٗی ُلت ُٞ ٝیی تللایأای بام سضام سیامحای
ٗذیشػمْٗ كٜذٝم کؿتـمّ ً ٝمسآكشیٜی کیثمسُشک ٙکٛدامٕ
دکد ٟکػت.

راُاًذاسی سبهبًِ ثجت الکتزًٍیکی
طالق

ػشٝیغ خبشی سٝصٛمٗ ٠کسى -سئیغ ػمصٗم ٙب٢ضیؼاتای
ًـٞس ُلت 8سکٟکٛذکصی ػمٗم ٠ٛثبت کٌٓتشٛٝیٌی عالم کص
بشٛمٗ١٠می ٗ ٖ٢ػمصٗم ٙدس آیٜذ ٟکػت.
بُ ٠ضکسؽ خبشِٛمس حٞص ٟسكم ٝ ٟتؼمُ ٙٝش ٟٝکخت٘امػای
بمؿِم ٟخبشِٛمسک ٙخٞک ٙکٞٛؿیشٝکٗ ٙحؼٜیبٜذپی سئیاغ
ػمصٗم ٙب٢ضیؼتی ًـٞس دس خٔاؼاٗ ٠ـاتاشى ػامصٗامٙ
 ٝWHOػمصٗم ٙب٢ضیؼتی ًـٞس ً ٠بشُضکس ؿاذ دس
خ٘غ خبشِٛمسک ٙکظ٢مس دکؿت 8ػالٗتی ت٢ٜم ٛبٞد بیا٘امسی
ٛیؼت بٌٔ ٠آػمیؾ ًمْٗ سٝحی  ٝسٝکٛای کػات ًا٠
٢ٛمد١می ٗختٔق بمیذ دس کی ٚکٗش بشکی ٗشدٕ تالؽ ًٜٜذ.
ٝی دس کدکٗ ٠کكضٝد 8ػمصٗم ٙب٢ضیؼتی بم  14ػمّ ػمبواٝ ٠
١ 00ضکس ٛیشٝی کٛؼمٛی کص تدشبیامت بامالیای باشخاٞسدکس
کػت ً ٠آ ٙسک دس سک ٟخذٗت بٗ ٠شدٕ بٌمس ٗیُیشد.

ػشٝیغ خبشی سٝصٛمٗ ٠کسى -همئٖ ٗومٕ ٗؼمٛٝت کخت٘مػی  ٝپیـِایاشی
کص ٝهٞع خشٕ ه ٟٞهضمئی ٠کص بمصبیٜی پیؾ ٞٛیغ کٓٝی ٠ػٜذ ٗٔی پیـِایاشی
کص ٝهٞع خشٕ خبش دکد  ٝپیؾ بیٜی ًشد کی ٚبمصبیٜی تم پمیم ٙػمّ ب ٠ػشکٛدمٕ ٗوبٓٞی بشػذ.
ٗ٢ذی کٗیشی کكل٢مٛی دس ُلتِ ٞبم خبشِٛمس ٗ٢ش دس خلٞف ضؼق ١می بشٛمٗ ٠ؿـٖ تٞػاؼا ٠دس
بؼذ هضمیی کكضٝد٘ٛ 8میٜذُمٗ ٙدٔغ بم حؼمػیت ٞ١ ٝؿٜ٘ذی ضؼل٢می الیح ٠بشٛمٗ ٠ؿـٖ سک تام
حذٝدی خبشکً ٙشدٛذ کٓبت ٠٘١ ٠آٛچ ٠ً ٠تلٞیب ؿذ ٗذ ٛظش ه ٟٞهضمئیٛ ٠یؼت .بایا ٚآٛاچا ٠دس
ٗدٔغ تلٞیب ؿذ  ٝآٛچ ٠هبْ کص ٗدٔغ ٗغشت ؿذ تلمٝت ٗحؼٞػی ٗغشت کػت  ٝکٗیاذٝکسیاٖ
ٛومیق بمهی ٗمٛذ ٟسكغ ؿٞدٝ.ی بم بیم ٙکی ٠ٌٜسٛٝذ خشکئٖ آػیب ١م خغشٛمى کػت ُلت 8بم تٞخا٠
بٝ ٠ضؼیت بٞدخ ٠تخلیق یمكت ٠بشکی ه ٟٞهضمئیٗ ٝ ٠حذٝدیت کػتبمسکتی ً ٠دس ًـٞس دکسیٖ  ٝکص
ػٞیی خغشٛمى بٞد ٙسٛٝذ خشکئٖ آػیب ١م بمیذ چمس ٟکی کػمػای باشکی ًاٜاتاشّ ٗ ٝاذیاشیات
ٛمٜ١دمسی ١م کٛذیـیذ .کُش ًٜتشّ ٗ ٝذیشیت ٛمٜ١دمسی ١مس ک بخاٞک١ایاٖ ١اذف ُازکسی ًاٜایاٖ
ٛبمیذكشكم ب ٠ظشكیت بخؾ حمً٘یتی کتٌم ًٜیٖ .

ثزخَرد ثب حزکبت هخبطزُ آهیش در چْبرضٌجِ پبیبى سبل



ػشٝیغ خبشی سٝصٛمٗ ٠کسى -ػخِٜٞی ٛیشٝی کٛتظمٗی کص سكذ كضمی ٗدمصی  ٝحویاوای دس آػاتامٛا٠
چ٢مسؿٜب ٠پمیمٛی ػمّ بشکی بشخٞسد بم ١شُ ٠ٛٞحشًامت ٗاخامعاش ٟآٗایاض دس کیا ٚؿاب خاباش دکد.با٠
ُضکسؽ بمؿِم ٟخبشِٛمسک ٙخٞک ٙػشدکس ػؼیذ ٜٗتظشکٓ٘٢ذی ػخِٜٞی ٛیشٝی کٛتظمٗی بم کؿمس ٟبٛ ٠ضدیاي
ؿذ ٙب ٠چ٢مسؿٜب ٠پمیم ٙػمّ  ٝبشٛمٗ ٠سیضی پٔیغ بشکی کی ٚؿب کظ٢مس دکؿت 8خٞؿبختم ٠ٛدس ػامّ ١امی
کخیش ؿم١ذ بٔٞؽ كٌشی ٗشدٕ بٞد ٟکیٖ  ٝسػمیت کی ٚکٗش کص ػٞی ٗشدٕ  ٝپش١یض کص حشًمت خغشآكشیا ٚدس
کی ٚؿب تٞػظ بخؾ کػظٖ خمٗؼُٞ ٠ک١ی بش کیٞٗ ٚضٞع کػت.ػخِٜٞی ٛیشٝی کٛتظمٗی کكضٝدٗ 8ؼتوذیٖ
ً ٠تخٔی١ ٠یدمٛی ٗثبت خٞکٛم١ ٙیچ ٜٗؼی ٛذکسد  ٝحتی ٗم ٛیض بمیذ كشكتی بشکی کی ٚتخٔی١ ٠یدمٗ ٙاثابات
کیدمد ًٜیٖ کٗم هغؼم پٔیغ بش حؼب ٝظیل ٠رکتی  ٝهمٛٞٛی خٞد کص ١شُ ٠ٛٞحشًت ٗخمعش ٟآٗیض ً ٠بمػا
کیدمد ٗضکح٘ت بشکی دیِشکٛ ٙیض ٗیؿٞد ٗ٘مٛؼت ب ٠ػْ٘ خٞک١ذ آٝسد..ػشدکس ٜٗتظشکٓ٘٢ذی کص ًـلایامت
همبْ تٞخٞٗ ٠کد ٗحتشه ٠کص ٗؼذٝد کكشکد ػٞدخ ٞخبش دکد.ػخِٜٞی ٛیشٝی کٛتظمٗی دسبمس ٟآٗمس همچمم ٗاٞکد
ٗحتشه ٠تٞصیغ ً ٝـق آ ٙبشکی چ٢مسؿٜب٠ػٞسی ُلت 8پٔیغ ٛظمست خٞبی سٝی کیٞٗ ٚضٞع دکسد ٗ ٝم
ٗشکًضی سک ً ٠کحت٘مّ ٗید١یٖ ٗٞکد ٗحتشه ٠دس آ ٙکٛبمس ؿذ ٟیم تٞصیغ کیٞٗ ٚکد دس آ ٙکٛدمٕ ؿاٞد سكاذ
ٗیًٜیٖ.

ثزٍىسپبری  3خذهت سبسهبى ثبسًطستگی ثِ دفبتز پیطخَاى دٍلت
ػشٝیغ خبشی سٝصٛمٗ ٠کسىٗ -ذیشًْ دكتاش
بشٛمٗ٠سیضی  ٝتٞػؼ ٠ػیؼاتاٖ ١امی كاٜاذٝم
بمصٛـؼتِی ًـاٞسی کص باش ٙٝػااامسی ػا٠
خذٗت ػلم ػیٜي  ٝػ٘ؼي بمصٛـؼتِم ٙب٠
دكمتش پیـخٞک ٙدٓٝت دس ٗم ٟخمسی خبش دکد.
ب٢شٝص کٛتظمسی دس ُلت ُٞٝبم کیؼٜم بام بایامٙ
کی ٠ٌٜدس حمّ حمضش چ٢مس خذٗات سک باشٙٝ
ػامسی ًشدیٖ کظ٢مس ًشد 8بشٛمٗ ٠بش ٙٝػاامسی
ػ ٠خذٗت ػلم ػیٜي  ٝػا٘اؼاي سک ٛایاض
تذٝیً ٚشدٟکیٖ  ٝصیشػمخت آ ٙآٗامد ٟؿاذٟ
کػت.
ٝی کكضٝد 8کًٜٗ ٜٙٞتظش کػالٕ آٗمدُی دكامتاش
پیـخٞک ٙدٓٝت ١ؼتیٖ پغ کص آ ٙآٗٞصؽ با٠
ٛیش١ٝمی دكمتش پیـخٞک ٙسک ؿشٝع ٗی ًٜیٖ تام
بتٞکٜٛذ آ ٙسک دسًاْ ًـاٞس کخاشک ًاٜاٜاذ.
کٗیذٝکسیٖ ٗم ٟخمسی کی ٚػ ٠خذٗات ٛایاض کص
عشین دكمتش پیـخٞک ٙدٓٝت کسکئ ٠ؿٞد.
کٛتظمسی دس پمػخ ب ٠کی ٠ٌٜهشکس باٞد کسکئا12 ٠
خذٗت سک ب ٠دكمتش پیـخٞک ٙدٓٝت بؼااامسیاذ
ُلت 8بشٛمٗ ٠سیضی ًشدیٖ تم بتٞکٛیٖ بشخای کص
کی 12 ٚخاذٗات سک خاٞدٗام ٙبا ٠كاٞست

کٌٓتشٛٝیٌی  ٝدس همٓب تلم ٖ١بم دػاتاِام١ ٟام
کٛدمٕ د١یٖ تم دیِش الصٕ ٛبمؿذ بمصٛـؼتِم ٙبا٠
خمیی ٗشکخؼًٜٜ ٠ذ  ٝخذٗت بِیشٛذ.
ٗذیشًْ دكاتاش باشٛامٗا ٠سیاضی  ٝتاٞػاؼا٠
ػیؼتٖ ١می كٜذٝم بمصٛـؼتِی ًـٞسی کدکٗ٠
دکد 8ب ٠ػٜٞک ٠ٛٞ٘ٛ ٙبمصٛـؼتِم ٙبمالی  72ػمّ
بمیذ بش کػمع هم ٙٞٛػمٓی یٌبمس دس هیذ حیامت
بٞدٛـم ٙسک کػالٕ ًٜٜذ ٗمبم ثبت کحٞکّ تؼمٗاْ
ًشدیٖ تم کص کعالػمت آ٢ٛم ب٢شٜٗ ٟذ ؿٞیٖ  ٝکص
کی ٚپغ دس هیذ حیمت بٞد ٙسک کص ٘١ی ٚعشیان
کػتؼالٕ ٗی ًٜیٖ  ٝدیِش ٛیمص ٛیؼت بمصٛـؼاتا٠
ب ٠خمیی ٗشکخؼًٜ ٠ذ.
٘١چٜی ٚپشدکخت ٗـٌالت ٗشبٞط ب١ ٠ضیاٜا٠

طزح تحَل سالهت ّ01شار هیلیبرد تَهبى اس ّشیٌِّبی
درهبًی هزدم کن کزد

ػشٝیغ خبشی سٝصٛامٗا ٠کسى-
همئٖ ٗومٕ ٝصیش ب٢ذکؿت دسٗامٙ
 ٝآٗٞصؽ پضؿٌی ُلت 8عاشت
تح ّٞػاالٗات تاٞکٛؼات عای
یٌؼمّ ١12ضکس ٗیٔیمسد تٗٞام ٙکص
١ضی١ ٠ٜمی دسٗمٛی ٗاشدٕ سک ًاٖ
ًٜذ  ٝچٜیً ٚمسی دس دٛیم  ٝدس
١یچ ًـٞسی ػمبوٛ ٠ذکسد.
بُ ٠ضکسؽ کیشٛم کیشج حشیشچی دس ًشػی آصکدکٛذیـی بشسػی کبؼمد عاشت
تح ّٞػالٗت دس تمالس کب ٚػیٜم دکٛـِم ٟػٔ ٕٞپضؿٌی ت٢شک ٙکكضٝد 8عاشت
تح ّٞػالٗت ؿمخق١می تٞػؼ ٠کٛؼمٛی  ٝػذکٓت کخت٘مػی سک دس ٛاظامٕ
ػالٗت کستوم دکدٝ.ی کضمكً ٠شد 8عشت تحٛ ّٞاظامٕ ػاالٗات ٗلاذکم
کخشکیی ًشد ٙػیمػت ١می ًٔی ػالٗت کبالؿی ٗومٕ ٗؼظٖ س١بشی  ٝکػٜمد
بمالدػتی دس حٞص ٟػالٗت کػت  ٝبشکی بشسػی ٛ ٝوذ عشت تح ّٞػالٗت
بمیذ ببیٜیٖ هبْ کص ؿشٝع عشت ًـٞس دس حٞص ٟػالٗت چٝ ٠ضؼیتی دکؿتا٠
کػت  ٝکً ٜٙٞدس چٝ ٠ضؼی کػت.
همئٖ ٗومٕ ٝصیش ب٢ذکؿت بم بیم ٙکی ٠ٌٜػیمػت ًٔی ٛظمٕ ػالٗت دس ػاٜاذ
چـٖکٛذکص  1222کی ٚکػت ً ٠دس بیً 022 ٚـٞس ٜٗغو ٠ستبٛ ٠اخاؼات سک
ًؼب ًٜیٖ ُلت 8کً ٜٙٞدس ؿمخق کٗیذ ب ٠صٛذُی ستب 10 ٠دس ٗایاضکٙ
ٗشٍ ٗ ٝیش ٞٛصکدک ٙستبٗ 11 ٠شٍ ًٞدًم ٙصیش  3ػمّ ستبٗ ٝ 10 ٠ایاضکٙ
ٗشٍ بمٓـم ٙستب 11 ٠دسبیً 02 ٚـٞس ٜٗغو ٠سک ًؼب ًشدٟکیٖ.
* ستب ٠کیشک ٙدس ٛظمٕ ػالٗت دٛیم  137بٞدحشیشچی کكضٝد 8بم تٞخ ٠بٗ ٠یضکٙ
پشدکختی کص خیب ٗشدٕ دس ُزؿت ٠ستب 137 ٠دس خ٢م ٙسک دکؿتیٖ  ٝدس ػٖ٢
بٞدخ ٠دٓٝتی کص ًْ ٜٗمبغ تأٗیًٜٜ ٚذ ٟػالٗت خمیِم 131 ٟخ٢م ٙبٞدیٖ ٝ
تم ػمّ  0212ػ ٖ٢پشدکختی ٗشدٕ  32تم  36دسكذ بٞد  ٝخضً 15 ٝـٞسی
بٞدیٖ ً ٠پشدکختی ٗشدٕ بمالی  32دسكذ بٞد.
ػخِٜٞی ٝصکست ب٢ذکؿت بم بیم ٙکی ٠ٌٜؿمخق تخت١می بی٘مسػتمٛی دس
ًـٞس هبْ کص عشت تح ّٞب ٠کصکی ١ش ١ضکس ٛلش خ٘ؼیت  1.3بٞدُ ٟلت 8دس
ػمّ  71کی ٚؿمخق ب 1.43 ٠سػیذ ٠ً ٟدس ٝکهغ ٛؼبت ب ٠کكضکیؾ خ٘ؼیات
تخت١م کكضکیؾ پیذک ًشد ٟکٗم دسكذ ؿمخق تخت کكضکیؾ صیمدی ٛذکؿت٠
کػت.
ٝی کدکٗ ٠دکد 8دس ٗٞسد پٞؿؾ بی٘٠کی کكشکد دس ػمّ  32 61دسكذ ٗاشدٕ
بی٘ٛ ٠بٞدٛذ  ٝػمّ  72کیٗ ٚیضک ٙب 14.6 ٠سػیذ.

هَافقت دٍلت ثب اًتقبل صذدرصذی
سْبم ثبًک رفبُ ثِ تبهیياجتوبعی

ػشٝیغ خبشی سٝصٛمٗ ٠کسىٗ -ذیشػمْٗ ػمصٗم ٙتمٗیٚکختا٘امػای بام
کؿمس ٟب ٠تؼ٢ذکت  ٝخذٗمت ُؼاتاشد ٟکیا ٚػامصٗام ٙکظا٢امس ًاشد8
ػشٗمیُ٠زکسی ب٢تشی ٚسک١بشد بشکی پمػخِٞیی ب ٠تؼ٢ذکت کی ٚػمصٗامٙ
کػت.
بُ ٠ضکسؽ کیؼٜم دًتش ػیذتوی ٞٛسبخؾ دس ١ا٘امیاؾ ستابا ٠باٜاذی
ؿشًت ١می تمبؼ ٠ؿؼتم ً ٠بم حضٞس ٝصیش تؼمً ٙٝمس  ٝسكم ٟکخت٘مػی
ٗذیشػمْٗ ؿشًت ػشٗمیُ٠زکسی تمٗیٚکخت٘مػی (ؿؼاتامو ٗ ٝاذیاشکٙ
ؿشًت١م  ٝبِٜم١ٟمی کهتلمدی کی ٚػمصٗم ٙدس ٗحْ ٗشًض ٘١میؾ١می
بی ٚکٓ٘ٔٔی كذک  ٝػی٘م بشُضکس ؿذ بم کؿمس ٟب ٠ک٘١یت ػشٗمیاُ ٠ازکسی
دس تمٗی ٚکخت٘مػی بم تٞخ ٠بٗ ٠م١یت بی٘٠کی  ٝبیٚکٜٓؼٔی کی ٚػامصٗامٙ
ُلت 8ػمصٗم ٙتمٗیٚکخت٘مػی ٗبمٓـی سک کص بیا٘ا ٠ؿاذُام ٙبا ٠ػاٜاٞکٙ
حنبی٘ ٠دسیمكت ٗیًٜذ ٞٗ ٝظق کػت بم ػشٗمیُ٠زکسی سٝی آٛا٢ام
کكْ  ٝػٞد ػشٗمی١ ٠م سک دس بٜٔذٗذت ب ٠كمحبم ٙکكٔی آ٢ٛم بشُشدکٛاذ
ً٘١ ٠ی ٚکٗش ػشٗمیُ٠زکسی سک کٗشی کختٜم ٛمپزیش ٗیًٜذ.
ٝی ػمصٗم ٙتمٗیٚکخت٘مػی سک ػمصٗمٛی کهتلمدی  ٝکخت٘مػی بم ٛاواـای
ًٔیذی دس تٞػؼً ٠ـٞس خٞکٛذ  ٝکكضٝدٖ١ 8کًٗ 20 ٜٙٞایأایاٛ ٙٞالاش
تحت پٞؿؾ ػمصٗم ٙتمٗیٚکخت٘مػی هشکس دکسٛذ ً ٠حذٝد ٗ 3یٔیاٝ ٙٞ
١ 022ضکس ٛلش کكٔی  ٝتبؼی ١ؼتٜذ  ٝکی ٚػمصٗمًٔ ٙی ٠کٗٞس صٛذُی آ٢ٛم
سک ً ٠تؼذکدؿم ٙبم خ٘ؼیت ًـٞس كٜالٛذ ٗؼمٝی کػت سک دس حٞص١ٟمی
ٗختٔق پشدکخت ٗؼت٘شی تمٗی ٚدسٗمٗ ٝ ٙضکیمی سكم١ی تا٘اـایات ٝ
ٗذیشیت ٗی ًٜذ.دًتش ٞٛسبخؾ بم تمًیذ بش کی ٠ٌٜتمٗی١ ٚضیاٜا١ ٠ام دس
ػمصٗم ٙتمٗیٚکخت٘مػی بذ ٙٝکتٌم بٜٗ ٠مبغ ػ٘ٗٞی ٝ ٝکبؼتِی ب ٠دٓٝات
کٛدمٕ ٗیؿٞد ُلت 8ػمصٗم ٙتمٗی ٚکخت٘مػی ػال ٟٝبش کسکئ ٠خاذٗامت
دسٗمٛی  16سیؼي ٗختٔق سک پٞؿؾ ٗید١ذ  ٝب٘١ ٠م ٙتاؼاذکد ١اٖ
ٗضیت بی٘٠کی کیدمد ٗیًٜذٝ.ی کكضٝد 8ػمصٗم ٙتمٗی ٚکخت٘مػی كشکتش کص
ػمصٗم ٙکسکئًٜٜ ٠ذ ٟخذٗمت ػالٗت کػت ١ ٝش ٗمٗ ٠١بامٓاؾ صیامدی سک
بشکی ٗضیت١می ًٞتمٗ ٟذت خٞد کص هبیْ بایا٘ا ٠بایاٌامسی ؿاشکٗات
دػت٘ضد ؿشکٗت کیمٕ بی٘مسی ١ضی ٠ٜکصدٝکج  ... ٝپشدکخت ٗیًٜذ.

ػمئٜٔٗ ٠ذی  ٝکٝالد سک خٞدٗم ٙحْ ٗی ًٜیاٖ.
هبال هشکس بش کی ٚبٞد کُش ًؼی ٗـٌٔی دس کیاٚ
صٗی ٠ٜدکسد ب ٠دكمتش پیـخٞک ٙبشٝد ًا ٠آ ٙسک
١ااٖ حاازف ًااشدیااٖ  ٝخااٞدٗاام ٙکٛااداامٕ
ٗی د١یٖ.
ٝی دسبمسٗ ٟیضکٞٗ ٙكویت  ٝكشك ٠خٞیی بشٙٝ
ػامسی بشخی خذٗمت ػٜٞکً ٙشد 8هبال كذٝس
ًمست ٜٗضٓت ػٗ ٠م ٟعٗ ّٞی ًـایاذ 03 ٝ
١ضکس تٗٞم١ ٙضی ٠ٜدکؿت کً ٜٙٞکی ٚصٗم ٙب1 ٠
تم  3دهیو ٠سػیذ١ ٝ ٟضی ٠ٜآ ٙب 2322 ٠تاٗٞامٙ
ًم١ؾ یمكت ٠کػت.
کٛتظمسی کكضٝد 8حذٝد ١ 22ضکس ًمست ٜٗاضٓات
کص عشین دكمتش پیـخٞک ٙكمدس ؿذً ٝ ٟام١اؾ
١ضی ٠ٜهمبْ تٞخ٢ی دکؿت ٠کػتٛٞ٘ٛ .ا ٠دیاِاش
ٝکُزکسی كذٝس کحٌمٕ بمصٛـؼتِم ٙکػت .بام
کی ٚعشت ػذکٓت دس خذٗمت کیادامد ؿاذٝ ٟ
دٝسکكتمد ٟتشیٛ ٚومط ًـٞس ٗیتٞکٜٛذ ب ٠دكامتاش
پیـخٞک ٙبشٛٝذ دس حمٓی ً ٠هاباال کیاً ٚامس
ػخت بٞد  ٠٘١ ٝبامصٛـاؼاتاِام ٙبا ٠کدکسکت
بمصٛـؼتِی ٛضدیي ٛبٞدٛذ  ٝدس ؿا٢اشػاتامٙ
١می دٝس ٗـٌالتی ٝخٞد دکؿت.

ٍعذُ هسئَالى ٍسارت تعبٍى در خصَظ چگًَگی
پزداخت ثذّی سبسهبى تبهیي اجتوبعی ثِ هزاکش درهبًی

ػشٝیغ خبشی سٝصٛامٗا ٠کسى-
ٗؼئٞالٝ ٙصکست تؼامً ٙٝامس ٝ
سكم ٟکخت٘م١ی ٝػذ ٟدکدٛذ ًا ٠کص
تؼ٢یالت بمٛاي سكامٝ ٝ ٟػاذٟ
١ضکسٗیٔیمسد تٗٞمٛی بمٛي ٗشًضی
بشکی پشدکخت باذ١ای ػامصٗامٙ
تأٗی ٚکخت٘مػی بٗ ٠شکًض دسٗامٛای
کػتلمد ٟخٞکٜ١ذ ًشد.
بُ ٠ضکسؽ کیشٛم خٔؼ ٠بشسػی بذ١ی بی٘١٠م بٗ ٠شکًض دسٗمٛی تحت پٞؿؾ
ٝصکست ب٢ذکؿت دسٗم ٙدکسٝخم١ ٠ٛم ٗ ٝشکًض تٓٞیذًاٜاٜاذ ٟتادا٢ایاضکت
پضؿٌی بم حضٞس کػضمی ً٘یؼی ٙٞب٢ذکؿت ً٘یؼی ٙٞکخت٘مػی ٝصیاش
ب٢ذکؿت سٝػمی دکٛـِم١ٟمی ػٔ ٕٞپضؿٌی سئیغ ػمصٗمٛ ٙظمٕ پضؿٌی
ٗذیشػمْٗ ػمصٗم ٙتأٗی ٚکخت٘مػی ٗ ٝذیشػمْٗ ػمصٗم ٙبی٘ا ٠ػاالٗات ٝ
ٗؼٝٞالٝ ٙصکستخم ٠ٛتؼمً ٙٝمس  ٝسكم ٟکخت٘مػی بشُضکس ؿذ.
ح٘ذ ٗیذسی ٗؼم ٙٝسكمٝ ٟصکست تؼمً ٙٝمس  ٝسكم ٟکخاتا٘امػای ُالات8
سٝکیت١می ٗختٔلی کص کی ٠ٌٜػمصٗم ٙتأٗی ٚکخت٘مػی ب ٠تؼ٢ذکت خٞد بشکی
پشدکخت بذ١ی ٗشکًض دسٗمٛی ػْ٘ ًشد ٟیام ٛاٗ ٠اغاشت کػات ًا ٠دس
ُضکسؿمت حؼمبشػی ٛیض کػالٕ ؿذ ٟکػت.
ٗیذسی کكضٝدُ 8ضکسؿی کص تأٗی ٚکخت٘مػی خٞکػت ٠ؿذ تم ب ٠کی ٚبخؾ کسکئ٠
د١ذ ً ٠بش ٗبٜمی آٗ ٙـخق ؿذ تأٗی ٚکخت٘مػی حذٝد ٗ 214ایأایامسد
تٗٞم١ ٙضیً ٠ٜشد ٠ً ٟکی ٚبیؾ کص ػوق تؼیی ٚؿذ ٟکػت .کُش ؿب٠٢کی ٖ١
ٝخٞد دکسد ٝصکست کهتلمد ٗیتٞکٛذ بشسػی ًٜذ
حذٝد ٗ 02یٔیمسد تٗٞم ٙبذ١ی دٓٝت ب ٠تاأٗایا ٚکخاتا٘امػای با ٠دٓایاْ
پشدکخت١می ٗتؼذد ٗحون ٛـذ ٟکػت
ٝی کظ٢مس دکؿت 8ػال ٟٝبش آ ٠ٌٛدس ػمّ خمسی حذٝد ٗ 02یٔیمسد تاٗٞامٙ
بذ١ی دٓٝت ب ٠تأٗی ٚکخت٘مػی ب ٠دٓیْ پشدکخت١می ٗتؼذد ٗحوان ٛـاذٟ
کػت ٜٗمبغ عشت تح ّٞػالٗت ٛیض کص ػٞی بی٘١٠م پشدکخات ٛـاذ ٟصیاشک
ٜٗمبغ ١ذكٜ٘ذی یمسک١ ٠ٛم ًٗ ٠ختق بی٘١٠م کػت ب ٠آ ٙکختلمف ٛیامكاتا٠
کػت.
ٗیذسی بم بیم ٙکی ٠ٌٜبیـتش تؼ٢ذکت کخشکیی عشت تح ّٞػالٗت باش دٝؽ
بی٘١ ٠م کػت ُلت 8ػٔیشؿٖ کیٗ ٚؼمٜٓٗ ٠مبغ پمیذکس باشکی عاشت تاحاّٞ
ػالٗت دیذٛ ٟـذ ٟکػت دس ٝکهغ ٜٗمبغ دس کختیمس ٝصکست ب٢ذکؿت  ٝدسٗمٙ
کػت ٓٝی ١ضیً٠ٜشد آ ٙبش ػ٢ذ ٟبی٘١٠م کػت.

تالش سبسهبىّبی دٍلتی ٍ
غیزدٍلتی ثزای جلت هطبرکت سًبى

ػشٝیغ خبشی سٝصٛامٗا ٠کسى-
دبیش ًمسُشٗ ٟٝـمسًت ػیمػای-
کخت٘مػی ٗؼامٛٝات کٗاٞس صٛامٝ ٙ
خمٞٛکد ٟسیمػت خ٘ٞ٢سی ُالات8
تالؽ ١می ػمصٗم١ ٙمی دٓٝاتای ٝ
ؿیشدٓٝتی بشکی خٔاب ٗـامسًات
صٛم ٙکُشچ ٠تم ٗولذ ٢ٛمیی ١اٜاٞص
كمكٔ ٠دکسد ٓٝی ُمٗی س ٝب ٠خٔ ٞبشکی ٢ٛمدیً ٠ٜشد ٙکی ٚسٝیاٌاشد
دس ١ضکس ٟػ ٕٞکػت.
ًبشی سٝؿٜلٌش دس ُلت ُٞٝبمکیؼٜم کكضٝد 8بم بشٛامٗا ٠سیاضی ١امی
خشد ً ٝالٗ ٙیتٞک ٙض٘ ٚتمًیذ بش آٗٞصؽ ٛاتایادا ٠آ ٙسک دس
حضٞس ٗٞثش صٛم ٙدس تٞػؼ ٠خؼات ٝخاً ٞاشد.دبایاش ًامسُاشٟٝ
ٗـمسًت ػیمػی -کخت٘مػی ٗؼمٛٝت کٗٞس صٛم ٙبم بیم ٙکی ٠ٌٜدکٛـِمٟ
ب ٠ػٜٞک٢ٛ ٙمدی آٗٞصؿی  ٝتمثیشُزکس تٞک ٙبشٛمٗ٠سیضی بشکی کیادامد
ظشكیت سک دس ػشك١ ٠می ٗختٔق حٞص ٟصٛم ٙکص خ٘ٔ ٠تٞکٜ٘ٛذػامصی
ً ٝمسآكشیٜی دکسد کظ٢مسًشد 8کً ٜٙٞپغ کص ُزؿت بیؾ کص یاي
د ٠١کص حضٞس خذی صٛم ٙدس دکٛـِم١ٟم ب ٠ػٜٞک ٙدکٛـد ٞصٗام ٙآٙ
سػیذ ٠ً ٟكمسؽکٓتحلیالٛ ٙخب ٠دس ػشك١٠می ٗختٔق کخاتا٘امػای
کهتلمدی  ٝػیمػی ٗـمسًت دکؿت ٠بامؿاٜاذٛ .اباٞد کٗاٌام ٙباشکی
ٗـمسًت خٞکٛم ٙكمسؽکٓتحلیْ دس خمٗؼٛ ٠ـمٛذٜ١ذ ٟتٞخٛ ٠امًامكای
دس بشٛمٗ٠سیضی ١م ب ٠خٔب ٗـمسًت کی ٚهـش کػت بٜمبشکی ٚبم کكضٝدٙ
ػشكلْ١می ٗشتبظ بم تٞکٜ٘ٛذػمصی دکٛـدٞیم ٙب ٠عٞسًٔی  ٝصٛامٙ
ب ٠عٞس خمف ٗیتٞک ٙب ٠کی١ ٚاذف سػایاذٝ.ی کدکٗا ٠دکد 8کسکئا٠
آٗٞصؽ ١می ؿیشسػ٘ی  ٝپمسٝ ٟهت بٝ ٠یظ ٟدکٝعأابامٛا ٠دس ٗایامٙ
دکٛـِم١یم ٙدس ًٜمس آٗٞصؽ سػ٘ی كشكت خاٞبای کػات تام بام
کػتلمد ٟکص آ ٙبتٞک ٙبً ٠مسبشدی ًشد ٙآٗٞصؽ١م  ٝپظ١ٝؾ١م کهذکٕ
ًشد .کسکئ ٠تدمس ٗٞكن دس کی ٚصٗی ٠ٜسک١ای با ٠ػاٞی کكاضکیاؾ
تٞکٜ٘ٛذی كمسؽکٓتحلیال ٝ ٙدکٛـدٞیم ٙکػت.

هقبلِ
آسیت پذیزی کَدکبى
ٍ تأثیز آى ثز سالهت
جبهعِ

کدکٗ ٠کص ؿ٘مس ٣هبْ...
کی ٚکٗش ٗشبٞط ب ٠یي كش ٝ َٜ١یاي ٗاٌام ٙخامف
ٛبٞدٗ ٝ ٟؼئْ ١می توشیبم ثمبت دس ت٘مٕ خاٞکٗاغ کػات
کُشچ ٠ؿذت  ٝضؼق آ ٙبٝ ٠کػغ ٠ػٞکْٗ ٗاخاتأاق
خمٞٛکدُی كشِٜ١ی  ٝحوٞهی تلمٝت ١می آؿٌمسی بام
یٌذیِش دکسد .دس خمٗؼٗ ٠م ٛیض ب ٠سؿاٖ تاٞكایا١ ٠امی
ٗختٔق دیٜی ٗ ٝز١بی دس ٗٞسد بشخٞسد بام ًاٞدًامٙ
ٝکهؼیت ١می کخت٘مػی خذیذ بخـی کص کی ٚهـاش سک دس
ٗؼشم آػیب ١می همبْ تٞخ٢ی هشکس دکد ٟکػت .بٛ ٠ظاش
ٗی سػذ ٗؼمئٔی ً ٠دس حمّ حمضش خمٗؼ ٠بم آ ٙسٝب ٠سٝ
ؿذٜٗ ٟدش بُ ٠ؼتشؽ دکٗ ٠ٜکی ٚآػیب پزیشی  ٝتأثایاش
بیـتش آ٢ٛم بش ػالٗت خمٗؼ ٠ؿذ ٟکػت.
ٗ٘٢تشی ٚصٗی١ ٠ٜم  ٝدالیٔی ً ٠کكضکیؾ آػیاب پازیاشی
ًٞدًم ٙدس خمٗؼ ٠کٗشٝص سک با ٠دٛابامّ دکؿاتا ٠کػات
ػبمستٜذ کص8
 کكضکیؾ آػیب ١می کخت٘مػیُ 8ؼتشؽ آػیب ١میکخت٘مػی دس ػغٞت دیِش بش سٛٝذ آػیب ١می كاشکسٝی
ًٞدًم ٙتأثیشُزکس بٞد ٟکػت  ٝبٞ٘ٛ ٠د١می خاذیاذی
کص کی ٚآػیب ١م ً ٠دس ُزؿت ٠یم ػمبوٛ ٠اذکؿاتا ٝ ٠یام
بؼیمس کٛذى  ٝکِٛـت ؿ٘مس باٞد ٟکٛادامٗایاذ ٟکػات.
کكضکیؾ ٗؼتمدکٞٗ ٙکد ٗخذس كٜؼتی ً ٠آثمس ت ٖ١ٞصکیای
دکؿت ٝ ٠ب ٠تذسیح ه ٟٞکدسکى سک بم ٗـٌالت خذی سٝب٠
سٗ ٝی ًٜذ کص خ٘ٔ٘٢ٗ ٠تشی ٚصٗی١ ٠ٜمیی بٞد ٟکػت ً٠
دس ٗلمدین ٗختٔق ًٞدى آصکسی خٞد سک ٛـام ٙدکدٟ
کػت.
دس ػمّ ُزؿت ٠ػال ٟٝبش خٜمیت  ٝهاتاْ ًاٛ ٠ا٘اٛٞا٠
ٛمدستشی کص کی ٚتأثیشُزکسی بٞد ٗاٞکسد ٗاتاؼاذدی کص
ًٞدى آصکسی ١می ؿذیذ كیضیاٌای حاتای دس هابامّ
ٞٛصکدکُ ٙضکسؽ ؿذ ًٝ ٠کٓذی ٚب ٠دٓیْ کػتؼ٘امّ ٗاٞکد
ٗخذس ٘١چ ٙٞؿیـًٜ ٠تشّ سكتمسی خٞد سک کص دػات
دکدًٞ ٝ ٟدى سک ٗٞسد ضش  ٝؿتٖ هشکس دکد ٟباٞدٛاذ
ً ٠چٜذیٞٗ ٚسد آ ٙب ٠كٞت ًٞدى ٜٗدش ؿذ.
کُشچ ٠دس ُزؿتٛ ٠یض دس پی ٗؼمئٔی ٘١چٗ ٙٞـاٌاالت
كشِٜ١ی  ٝیم کختالالت سٝکٛی ٝکٓذی ٚدس بشخی ٗاٞکسد
تٜبی ٠بذٛی ًٞدًم ٙحمٓت کكشکعی ٗی ُشكت کٗام کیاٚ
ٗٞکسد بم ُؼتشؽ ػغح آُم١ی  ٝدکٛاؾ خامٛاٞکد١ ٟام
تـییش همبْ ٗالحظ ٠کی یمكت ٠کػت .دس کیٗ ٚیمٛ ٙبمیذ کیاٚ
ٌٛت ٠سک كشکٗٞؽ ًشد ً ٠ػال ٟٝبش آػیب ١می كیضیٌای
پیمٗذ١می خذی سٝکٛی تم ػمّ ١م بؼذ دس تدشب ٠ر١اٜای
ًٞدى بمهی ٗمٛذٛ ٝ ٟمخٞدآُمٝ ٟی سک تاحات تاأثایاش
ٗؼتویٖ هشکس خٞک١ذ دکد.
کكضکیؾ تؼذکد صٛمٗ ٙؼتمد ٛ ٝیض دختشک ٙكشکسی بٝ ٠یظ ٟدس
ًالٛـ٢ش١م کص دیِش آػیب ١می کخت٘مػی کػت ًا ٠دس
سٛٝذ كضکیٜذًٞ ٟدًمٗ ٙؼتمد  ٝبی٘مس ٛ ٝیض ٗؼمئْ ٗاشباٞط
ب ٠آٛم٘١ ٙچ ٙٞخشیذ  ٝكشٝؽ کیٞٛ ٚصکدک ٙتأثیش ٗؼتویٖ
دکؿت ٠کػت.
دس کیٗ ٚیم ٙؿیٞع ١ـذکسدٜ١ذ ٟبی٘مسی کیاذص دس ٗایامٙ
ًمست ٚخٞک ١م ٗ ٝؼتمدکٗ ٙتظم١ش خٞد بؼتاش دیاِاشی
بشکی آػیب پزیشی ًٞدًم ٙسک بٝ ٠خٞد آٝسد ٟکػت.
 دػتشػی آػم ٙبٗ ٠حلٞالت ضذکخالهی8یٌی دیِش کص ٗٞکسدی ًا ٠ضاشیاب آػایاب پازیاشی
ًٞدًم ٙسک کكاضکیاؾ دکد ٟکػات تاحا ّٞدس بامصکس
ٗحلٞالت ؿیشکخالهی کػت.
بم پیـشكت تٌٜٞٓٞطی  ٝکػتلمد ٟػ٘ ٕٞکص ُاٞؿای ١امی
دکسکی همبٔیت کتلمّ ب ٠دٛیمی ٗدمصی ُؼتشؽ ؿاباٌا٠
١می کخت٘مػی ٛ ٝیض ُ ٠٘١یشؿذ ٙکػتلمد ٟکص ٗام١اٞکسٟ
ٗحذٝدیت ١میی ً ٠دس بمصکس ٗحلٞالت ؿایاشکخاالهای
ٝخٞد دکؿت ب ٠كٞست ِٛشکًٜٜ ٙذ ٟکی بشدکؿت ٠ؿاذٟ
کػت.
کُش دػتشػی بٗ ٠حلٞالت ٗؼت٢د ٚدس ُازؿاتا ٠بام
ٗٞکٛغ خمف خٞد ٘١شک ٟباٞد دس خا٢ام ٙکٗاشٝص کیاٚ
ٗحلٞالت ب ٠آػمٛی  ٝبٝ ٠كٞس دس دػتشع هشکس ُشكاتا٠
کػت.
دس کیٗ ٚیم ٙخمٗؼٞٛ ٠خٞک ٝ ٙخٞکٜٞ١ ٙص ب ٠بٗ ٠اشحٔا٠
ُزکس کص کیٗ ٚؼئٔٛ ٠شػیذٗ ٝ ٟؼمئٔی ٘١چًٜ ٙٞدٌامٝی
ٛ ٝیمص١می ٗختٔق خؼ٘ی  ٝسٝکٛی ٗٞخب ٗی ؿٞد ً٠
٘١چٜمٛ ٙؼبت ب ٠کیٗ ٚحلٞالت آػیب پزیشی بامالیای
کدکٗ ٠دکسد
دکؿت ٠بمؿٜذ.

