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 7102 فبرویارش ماه زگ

کْدکاى جِت تْصیغ پْل تَ خاًَ دػْت گشدیذًذ. ّ  22/02/2017دس ایي هاٍ سّص عَ ؽٌثَ هصادف تا 

گضاسػ اص تْصیغ پْل تشای کْدکاى ّ تشًاهَ ُای کَ دس طْل هاٍ فثشّسی اًجام گشدیذٍ اًذ ریال ً دادٍ 

 هیؾًْذ.

تَ هکتة اعت اص ایي سّ  سفتي ؽاىدکاى جِت چْى فصل صهغتاى فصلی تشای آهادٍ ؽذى کْ – 1

تا دس ًظش داؽت ُوکاسی ُای صادقاًَ کَ  ًاگفتَ ًثایذ گزاؽت سط ُای ؽاى سّصاًَ جشیاى داسد.د

تا ٌُْص  خیاتاًی کْدکاى ّ ُوکاساى ایي هْعغَ تشای ّ تذّى قیذ ّ ؽشط هْعغَ خیشیَ کْفا

هختلف هاًٌذ ًجاسی، تشق، حکاکی،  تؼذاد ؽاى کَ سّصاًَ تَ دسط ّ تؼلین ّ آهْصػ فٌْى

تي ایي  60الی  50کَ اص آى جولَ  اًذ کْدک سعیذٍ 160حاضش هیگشدًذ تَ  ًقاؽی ّ خْؽٌْیغی

ذ کَ ایي تؼذاد ًیض دس حال ٌهیذُتي ایي کْدکاى سا پغشاى تؾکیل  110الی  100کْدکاى سا دختشاى ّ 

َ سّصاًَ تَ خاًَ جِت دسط خْاًذى ّ افضایؼ اعت. تشًاهَ طْسی اعت کَ تشای توام کْدکاًی ک

آهْصػ حاضش هیگشدًذ غزای صثح ّ چاؽت سا هیذُین کَ قثل اص ظِش توام صٌف ُا تشای دسط 

 حاضش هیگشدًذ ّ تؼذ اص ظِش تشای کاسُای ػولی هاًٌذ ًجاسی ّ تشق اختصاؿ دادٍ ؽذٍ ىخْاًذ

اًَ هصشّف تذسیظ ّ ًفش هؼلن تشای ایي کْدکاى سّص 13. تٌا تش ضشّست هجوْػا ً اعت

آهْصػ دادى تْدٍ ّ دسط ُای کْدکاى اداهَ داسد تا دس اّل عال کَ ایي کْدکاى تَ هکتة 

 هیشًّذ تَ دسّط هکتة ؽاى تَ هؾکل سّتشّ ًگشدًذ.
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چْى تؼذاد کْدکاى سّصاًَ دس حال افضایؼ اعت فلِزا صٌْف دسعی تیؾتش تایذ جِت  – 2

دس دعتشط داؽتَ تاؽین. کَ تا دس ًظش داؽت ایي ًیاص خْد کْدکاى تَ  آهْصػ ایي کْدکاى

عاختي صٌْف دسعی تیؾتش آغاص ّ تا ٌُْص عَ تاب صٌف دسعی سا ایي کْدکاى هخصْصا 

 کْدکاًی کَ دس في ًجاسی دس حال آهْصػ اًذ اهادٍ تَ تِشٍ تشداسی ًوْدٍ اًذ.

    
 

ین تٌذی گشدیذٍ اًذ کَ دس ُشصٌف تؼذاد ؽاى دس هجوْع کْدکاى تَ ؽؼ صٌف دسعی تقغ  – 3

 کْدک هیشعذ. 35الی  20اص 

 

      
 



  

 

عَ تي اص کْدکاى تٌام ُای تْحیذ، صسیالی ّ سُّیذ کَ ُشعَ تشادس اًذ سّصاًَ تَ عشک تَ  – 4

اى دس جوغ کْدکاى تحت پْؽؼ هْعغَ کْفا کاس هیشفت ّ یک هاٍ قثل تصْست سعوی دّ تي ؽ

ؽاهل گشدیذ ّ اص آًِا تؼِذ گشفتَ ؽذٍ تْد کَ ُوَ سّصٍ تجای سفتي تَ عشک تَ خاًَ حاضش 

ّ ُوشای دیگش کْدکاى دسط تخْاًٌذ اها آًِا اکثش اّقات سا غیش حاضشی هیکشدًذ ّ تَ  گشدًذ

ذ ّ دس اخیش پذس ؽاى هْافقت ًوْد کَ خیاتاى ُا هیشفتٌذ تٌاً ُوشای پذس ایي کْدکاى صحثت گشدی

 ُشعَ پغشاًؼ ؽة سّص تَ دفتش هْعغَ تاؽٌذ تا اص سفتي ؽاى تَ خیاتاى ُا جلْگیشی گشدد.
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چْى تؼذاد کْدکاى افضایؼ یافتَ اعت فلِزا تشای سعیذٍ گی تَ دسط ُای ؽاى ها تَ اعاتیذ  یادداشت:

یش، ؼ، تاتؼ، تصاعتاد دیگش ًیض تٌام ُای تیٌ 6تیؾتش ًیاص داؽتین اص ایي سّ تش ػالٍّ اعاتیذ رکش ؽذٍ 

 600دالش هیثاؽٌذ)هجوْػاً ً  100عاسٍ، صحل ّ لطیفی اعتخذام گشدیذٍ اعت کَ هؼاػ فی ًفش هؼادل 

دالش  85دالش( ّ یک ًفش هحافع دفتش )ؽة تاػ( تٌام صهاى اعتخذام گشدیذٍ اعت کَ ّی هاُاًَ هؼادل 

 هؼاػ دسیافت هیکٌذ.



  

 

هاسچ ػیذ ًْسّص فشا  20شدد تا قاتل یاد آّسی اعت ایٌکَ: تا یک هاٍ دیگش کَ هصادف هیگ 

هیشعذ اص ایي سّ کْدکاى تشای خشیذاسی لثاط ّ هْاد دسعی هکتة ؽاى تشای عال ًْ تَ پْل 

ًیاص داسد تذیي لحاظ اگش اهکاى داؽتَ تاؽذ کَ پْل هاٍ هاسچ ًیض صّدتش اًتقال دادٍ ؽْد خْب 

هکتة ؽاى هْاد دسعی اعت تا تشای کْدکاى تْصیغ ًوایین کَ تشای ؽاى لثاط ًْ ّ تشای 

 خشیذاسی ًوایٌذ.

 

 بااحترام


