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 ٔی تٛا٘ذ تؼٙٛاٖ ،ٌزدد اػٕاَ یدِٚت ٞای تٛسط ٔماْ ذیشذ اٌز خشٛ٘ت

 سً ساسی رٞا ای یىیشٛن اِىتز ثُ ٚارد وزدٖٔ ،ٝ ٔحسٛب شٛدشىٙد

ٚ  شیزآٔیتحم یرفتارٞا ٔٛرد ذیتٛا٘ یشٕا ٔ ٗیٕٞچٙ .شٕا تزای حّٕٝ تٝٞا 

 شٕا سز ٚ رٚی اِىُ تٝ پاشیذٖ ای ٚ ٗیتٛٞ ٕٞچٖٛ،  شذٖ حمتاٖ پایٕاَ

 .تاشیذ

تٛا٘ذ تٝ  یلا٘ٛ٘ی ٔ ٔٛلؼیت چٍٛ٘ٝیتذٖٚ ٞ یٔذت در وشٛر یطٛال٘ یس٘ذٌ

تا  شٕا ی استاج خٛاٞ یحت، سٛءاستفادٜ ٚ یتاشذ وٝ تٟزٜ تزدار یٔؼٙ ٗیا

 .ٔی تاشذآسا٘تز  تىاراٖیخٙا یٔختّف تزا یذٞایتٟذ

 یواف ای ٚ حمٛق ٔٙظٓ افتیٚ تذٖٚ درغیزرسٕی وار  ای ٚاٌز ٔدثٛر تٝ وار 

ٔی خالف لاٖ٘ٛ  ٚ ،شٛدٔی ٔحسٛب  استثٕار ػُٕ تؼٙٛاٖ ٗی، اذیتاش

  .دٞیذ اطالعآٖ را  ذیشٕا حك دار تاشذ، ٚ

 یٍزیشٕا را تٝ شخض د فزدیوٝ  ذیتٛخٝ ٘شٕٛٔىٗ است وٝ شٕا ٔ

شٕا ٔدثٛر  ٔیُخالف ، شیزآٔیتحم یتٛا٘ذ شٕا را تٝ وارٞا یفزٚختٝ وٝ ٔ

 ذیٚ شٕا حك دار ٔحسٛب ٔی ٌزددا٘ساٖ  لاچاق تؼٙٛاٖ ػُٕ ٗیا .وٙذ

 .وٙیذ آٌاٜ وار اس ایٗ ٔمأات را

، تیرً٘ پٛست، ٔذٞة، ّٔ ُیوٝ تٝ دِ فتذیت یاٌز در طَٛ سفز اتفال

، شٕا درفتار شٛ ٍزاٖیشٕا تذتز اس د تا زٜیٚ غ ی شٕاخٙس شی، ٌزاتیلٛٔ

ٚ حك شٕا  ٔحسٛب ٔی شٛد غیتثؼ وار تؼٙٛاٖ ٗیا زایس ذیدار تیحك شىا

 .وٙذ یرا ٘مغ ٔ

، اسدٚاج یا٘تماْ، لتُ ٘أٛس ی،ٔؼز ٔا٘ٙذ دشٕٗ خٛ٘ یاػٕاَ سٙت اس اٌز

 ذی، تذا٘ تٛدیذ آٟ٘ا شاٞذ ای ٚ ذیس٘ذٜ ٔا٘ذٜ ا زٜیٚ غ یوٛدن، اسدٚاج اخثار



 اٌز در .تاشٙذٕ٘ی  یچ آداب ٚ رٚسٕیخش ٞ ٔی تاشٙذ ٚف لاٖ٘ٛ وٝ آٟ٘ا خال

  .اطالع دٞیذآٖ را  ذی، حك داردآفتااتفاق  ایٗشٕا تزای  راٜ  ٔسیز

 ، ٝتاش خٛاٞذ تا شٕا سىس داشتٝ یفزد تاِغ ٔ هیٚ  ذیاٌز وٛدن ٞست

 اطالع دٞیذ.را  ٗیا ذیشٕا تا .خالف لاٖ٘ٛ استایٗ ػُٕ 

وٙٙذ تذٖٚ تٛخٝ تٝ سٗ شٕا تٝ شٕا حّٕٝ  یسؼ یٕٔىٗ است افزاد

 اطالع دٞیذ. را  ٗیا ذیوٙٙذ. شٕا تا یخٙس

 یتزا یادی، خطزات س ذیزٚت "یتاس"تٝ  خٛاٞیذ یسفز ٔ ی وٝ در طَٛٞز ٚلت

  رتٛدٜ ای دسدیذٜ ذیتٛا٘ یشٕا ٔ .ذیآٚر یتٝ ٚخٛد ٔ شٕا تیٚ أٙ یس٘ذٌ

 .اتفاق تیافتذ یحٛادث ٘اٌٛار ، ٚذیشٛ

تالی ٔا٘ذٜ خًٙ سٔاٖ اس  وٝذ ٘ٚخٛد دار  ٗیٔ یٖ ٞاأٙاطك ٔیذ یدر تؼؼ

 .ٔی تاشذخطز٘ان  اریػثٛر اس آٟ٘ا تسٚ 

 تٛا٘ٙذ  یذ وٝ ٔ٘ٚخٛد دار سٕی اٞاٖیٌ یا ٚ ٚحشی یٛا٘اتیدر خٍُٙ ٞا ح

 .آسیة تزسا٘ٙذتٝ شٕا آٟ٘ا 

رٚسٞا در  ی وٝ، ٚلتذریدا یخشئ یٛردٌٚ سزٔاخ ذیرٚٔی  "یتاس"اٌز تٝ 

 .ذیشٛ ٕاریتسخت  ذیتٛا٘ ی، ، ٔذیسزد، خستٝ، ٌزسٙٝ ٚ تشٙٝ ٞست یٞٛا

 تیٕاریٕٔىٗ است ٔی تاشذ. چاِش  هیدر ٍٞٙاْ سفز  شٕا حفظ سالٔت

تا تٝ اشتزان  وٝ ذیداشتٝ تاش زٜیش ٚ غپٌِاَ، شِ ٔثُ یٔختّف یپٛست

 .ذدٞیَ ا٘تما ٍزاٖیآٟ٘ا را تٝ د ٔی تٛا٘یذ ٌذاشتٗ ِثاس، پتٛ ٚ تٕاس

ی خٍّٙ ای تاس فؼای در وثیف ٔىا٘ی درایذ ٚ  شذٜ ٔدزٚح شیت یش هتا ی اٌز

سخٓ  ،دٚخٛد ٘ذارتٝ شٕا  یوٕه فٛر یتزا پششىی چیوٝ در آٖ ٞلزار داریذ 

 را در ٔؼزع خطز لزار دٞذ. تاٖیٚ س٘ذٌ تٛا٘ذ آِٛدٜ شٛد یٔشٕا 



 افتیرا در یپششى یٞا تیدرٔاٖ فٛر زایتا تاخاسٜ دادٜ شٛد  تایذ تٝ شٕا

 .تاشیذوٝ  یدر ٞز ٔىا٘ شٕا یلا٘ٛ٘ تیطزف ٘ظز اس ٚػؼ ،ذیوٙ

 یٔ ی وٝ ٕٞزاٜ آٖ ٞستیذٌزٚٞ ای اٖیلاچالچ ،ذیتاش ٕاریت ایاٌز خستٝ 

تٝ شٕا  ٌیذی، رسذدرخٛاست وٕه وٙیاٌز  یحت .ذ شٕا را رٞا وٙذٙتٛا٘

  خٛاٞذ تزد. یادیسٔاٖ س

 یٞا وأیٖٛتٝ  . ٚرٚدتاشذ خطز٘ان تسیار تٛا٘ذ ٔی وأیٖٛ تا سفز

 تٛا٘ذ ٔی ذاریخچاِ ٞای وأیٖٛ یا ٚ٘فت  یا شیٕیایی ٔٛاد حُٕ ٔخظٛص

داخُ آٖ  افزاد ٚ تزٚد ٚ وٙذ پارن را وأیٖٛ را٘ٙذٜ اٌز .شٛد ٔزي تٝ ٔٙدز

 .تشٍٙی تٕیز٘ذ ٚ ٌزسٍٙی اس تخٛاٞٙذ، أىاٖ ایٗ ٞست وٝ وٕه ٘تٛا٘ٙذ

 یتظادف سیاد احتٕاَ تٝ ذٙوٙ سٛار ٔاشیٗ در را سیادی افزاد اٖیلاچالچ اٌز

 سز٘شیٙاٖ خٛاٞذ شذ. ٔزي تٝ ٔٙدز ٘تیدٝ در وٝ افتذ ٔی اتفاق

 ٚ وٙٙذ ٔی وار تزق تا ارٚپا در لطارٞااست.  خطز٘ان لطارٞا اس رفتٗ تاال

 .ٚخٛد دارد شٕاسٛختٗ  أىاٖ ٔزي یا 

 ، تٛدٜ ػٕیك تٛا٘ٙذ ٔی ٞا دریاچٝ ٚ ٞا رٚدخا٘ٝ است. خطز٘ان آب اس ػثٛر

 ٘ذشٛ ٔی ٚارٚ٘ٝ ٔؼٕٛالً ٞا لایك .تاشٙذ سزد تسیار یاداشتٝ  سزیغخزیاٖ 

 .ا٘ذ شذٜ ساختٝ ػؼیف ایٙىٝ یا ،ذ٘دار ٚخٛد آٖ داخُ سیادی افزاد یا سیزا

 پٙاٞٙذٌی درخٛاست حك شٕا شٛیذ، ٔی یخذیذ وشٛر ٚارد ٍٞٙأی

 ٘یلا٘ٛ غیز ٞستیذ خطز ٔؼزع در وٝ یشٕا تٝ ٔىا٘ تزٌزدا٘ذٖ ٚ ،داریذ

 .است

اس  وٝ ٍٞٙأی ٔی دٞذ، یاا٘داْ أٛری وٝ دِٚت ٔطثٛع در راتط تا شٕا در 

تزایتاٖ ٔؼٙی آٖ ٔشخض  وٝ ذیرا أؼا وٙ یشٛد اسٙاد یشٕا خٛاستٝ ٔ

 یا ٚویُ داریذ. ، ٔشاٚر حمٛلی ٚٔتزخٓاس درخاست ٘یست، شٕا حك 



 هی ذی، شٕا حك دارذوٙ یسفز ٔ ییوٝ تٝ تٟٙا ذیٞست یاٌز وٛدو

 د.زو خٛاٞذ وٝ تٝ ٘فغ شٕا ػُٕ ذیداشتٝ تاش یسزپزست لا٘ٛ٘

 ٚ آٖ ٞٓ راٜ حُ ٗیتٝ ػٙٛاٖ آخز ذیفمط تا یلا٘ٛ٘ غیزاٖ ٌپٙاٞٙذتاسداشت 

تٝ  ذیشٕا حك دار ،در طٛرت تاسداشت .شٛد ا٘داْ دراسٔذتتظٛرت ٘ٝ 

 ذتاشی داشتٝ أىاٖ ایٗ را ذیٚ تا تزایتاٖ تٛػثح دٞٙذ، ذیفٟٕ یوٝ ٔ یستا٘

 .ذیزیتٕاس تٍٔی خٛاٞیذ وٝ  یٞز وس تا تا

 .ذیاس ٔدزٔاٖ خذا شٛ ذیدر طٛرت تاسداشت ، شٕا تا

* 

فمط تٝ اطالػات ارائٝ شذٜ تٛسط  .ذیخٛب فىز وٙ یزیٌ ٓیلثُ اس تظٕ

اطالػات استفادٜ  ی، تّىٝ اس ٔٙاتغ رسٕذی٘ىٙ ٝیخا٘ٛادٜ خٛد تى ای اٖیلاچالچ

غیز طحیح  اتاطالػشٕا تٝ افزاد ٕٔىٗ است ػٕذاً تخٛاٞٙذ  یؼؼت. ذیوٙ

تٝ ٘ظز  .ار٘ذد ات ٘ادرستاطالػاس آٟ٘ا  ی، ٚ تؼؼ تاٖ وٙٙذ ٌٕزاٜٞٙذ ٚ ذت

لذْ اس ٔمظذ شٕا فاطّٝ دار٘ذ ، أا  هیفمط  یتیتزا٘ش یرسذ وشٛرٞا یٔ

 ٔمظذ یدر وشٛرٞا یاٚلات خطزات حت یتؼؼ ٚخٛد دارد.سیادی خطزات 

 ، در ٟ٘ایتالأت وٙیذدر آ٘دا  یتٝ طٛر لا٘ٛ٘ ذی. اٌز ٘تٛا٘یٗ ٞستٙذدر وٕ

راٜ وٝ  یذستٞ شٕا ٗیا در ٟ٘ایت غیز لا٘ٛ٘ی ٞستیذ. یس٘ذٌ ٔدثٛر تٝ

تٛا٘ذ  یٔ یلا٘ٛ٘ یراٜ حُ ٞا افتٗیأا  ،ذیوٙٔی  ا٘تخابس٘ذٌی خٛدتاٖ را 

اٌز  یحت .تٟتز وٕه وٙذ تیٚ حٕا شتزیحمٛق تاس  تٟزٜ تزدٖتٝ شٕا در 

،  ذیتز یٔتسز  تیتزا٘ش تظٛرتآٟ٘ا  در وٝ شٕا ییوشٛرٞا ایطزتستاٖ 

وٝ شٕا در ٘ظز داریذ، ٔی تٛا٘یذ در آ٘دا ٔزاحُ لا٘ٛ٘ی را پشت  ثاشذ٘ یٔحّ

 سز ٌذاشتٝ ٚ تٝ طٛر ٔؼِٕٛی تحت حٕایت لاٖ٘ٛ س٘ذٌی وٙیذ.

 
 




