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 کاستشدسفتاسدسياَیدٚانکتٛکیاعاعاتاصدسدسياٌاختاللٔعٕاعیخثشی

  عثذالِاهیذی 
 Abomidi20@yahoo.com ٨بر ػ٦٘ٔ داٛـِبٟ ػٕٔٞ دضؿ٦ٌ ًبؿبٙدًششا٥ سٝاٙ ؿٜبػ٦ ثب٦ٜ٨ٓ ٝ ػضٞ ١

ىهي و ثدَای ىٍمدبن ثَهدی اُ    این ٍوٗ ىٍمبنی ٍوٗ ػيیيی إز که ٍفشبٍ ثی٘ اُ كي کنشَل ٙي  ٍا هيف  َاٍ می

-ROٙدوى. ىٍ  ٍوى و إبٕب ىٍ َٙای٤ مقبوم ثه ىٍمبن إدش بى  مدی  دبٕوابی هٚک  ٕوز و مابٍ هیؼبنی ثه کبٍ می

DBT ه شده   30ٕبل سلقیقبر ثبلینی و سؼَثی مجشنی ثَ ٙواهي دٚز ٕدَ ىاٍى  ٥دول مدير ىٍمدبن      20ه ثی٘ اُ ک

ثبٙدي. ىٍمدبن ثیادبٍان ىاٍای سٚدویٜ افٖدَىای      ٕب٭ز ػسٖه فَىی ثه ٥وٍ ه شگی می 1إز و مٮاوال ٙبمل یک 

شالالر ٙوٞدیشی دبٍانوئیدي    مِمن  اهشالالر ا٦١َاثی مقبوم ثه ىٍمبن  ثی اٙشابیی ٭ٞدجی  ٙوٞدیز اػشندبثی  اهد    

 وٕوإی ػجَی و اهشالالر مجشال ثه ٥یف اوسیٖ  اُ ٙواهي ثبلینی ثیٚشَی ثَهوٍىاٍني.  

ىٍ این ميل فَٟ ثَ این إز که َٙای٤ هسق و هو ىٍ ثيو سولي و كٖبٕیز نٖجز ثده سايیدي و إٓدیت دَهیدِی ىٍ     

نٖدجز ثده سؼَثده ملی٦دی ثب٭دض ٙدکل ایدَی         ىوٍان کوىکی و اُ ٕوی ىیگَ مليوى ٕبهشن هبنواى  این کوىکدبن 

اَىى. مابٍ مِمن و ٭يم ثیدبن اكٖبٕدبر کده اٍسجدب٣ سنگدبسنگی ثدب اندِوای        کبٍاکشَهبی ثی٘ اُ كي کنشَل کنني  می

سواني فَى ٍا مٖشٮي اثشال ثه مٚکالسی ؿون ثی اٙشابیی ٭ٞجی  افَٖىای مِمن و اهشالل وٕوإدی  اػشاب٭ی ىاٍى  می

 کبل ٙوٞیشی اَىاني.ػجَی ثه هٞوٛ ثه اٙ

إشَاسْیابی ػيیيی ىٍمبنی  ثب هيف  َاٍ ىاىن اٍسجب٣ اػشاب٭ی و فٮبل ٕبُی ثٖشَهبی ٭ٞجی مدَسج٤ ثدب ٍفشبٍهدبی    

ای و ثٖیبٍی اُ سکنیکابی ىیگَ  مابٍهبی ثدی٘ اُ كدي ایدن    اػشاب٭ی و مابٍسابی غیَ کالمی مَثو٣ ثه نوٍونابی آینه

 ٕبُى.ثیابٍان ٍا س٢ٮیف می
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