
 کىتاه حرفى

 خُجغ فؼبالٌ ٔ يجبرس کبرگزاٌ ثيؼتز کزدٌ آػُب گزیَٕع گشارػبت کبر ايٍ اس ْذف. ػًبطت اختيبر درگشارع کٕتبْی 

دادِ  سػکض انؼًهٓبیی اطت کّ در ييبٌ خُجغ کبرگزی ٔ ًْيُطٕر اس طبیز خُجغ ْبی اختًبػی ثزٔ ثب ايزاٌ در کبرگزٖ

اػتمبد داریى کّ ایٍ گشارػبت صزفب  کٕػؼی اطت ثزای ثّ ييبٌ کؼيذٌ طبیّ رٔػٍ ْبی  يب ػًيمب  . يی ػٕد

 .کٕػُذگبٌ خُجغ کبرگزی ٔ ثّ ْى در آييختٍ ایٍ پزاتيک ثب تئٕری اَمالثی طجمّ کبرگز

!بشر داشته باشیمنىع تاریخ  ما چه سهمی می تىانیم از  

 برده های خیابانی بدون تشکل و آگاهی 

 

 زواوی را دیذم، وگاٌطان سادي َ تىٍا 

 سىت صذایطان خستً َ روجُر، خُ کردي با زوجیر

 پرسىذ؟ می از خُد چىیه  ،گُضً ی خیابان در

 ایه است؟ طٓى يبتمام 

… 

ثُذر "یؼُی ثُبدر خُٕثی ، ثّ یکی اس طتى ٔ اطتثًبرَذ گيزدر سَبٌ کبرگز ایٍ دیبر کّ ًّْ رٔسِ پبئيشی در یکی اس رٔسْبی 

آَدب کّ رَح  ثزد، یآساد خُٕة ايزاٌ اطتفبدِ ي یدر دْبَّ تُگّ ْزيش لزار دارد ٔ اس ْز دٔ دريبی کّ ثُذرى، یييزٔ "ػجبص

  .احظبص يی ػٕد ...اػتيبد ٔ فمز، ،یکبرثي گزيب ٔ ػزخی، طٕالَی

ٔ ثّ  .ثب دریب گزِ خٕردِ اطتدر بثُایٍ سیزا گذراٌ سَذگی طبکُبٌ خيهی اس سحًتکؼبٌ خُٕة ثّ دریب ٔاثظتّ اطت، سَذگی 

 .دْذ تجغ آٌ، يحصٕالت دریبیی خٕراک اصهی يزدو را تؼکيم يی

طبخت نُح، کبر کزدٌ رٔی نُح، تؼًيز نُح، صيبدی ٔ خزیذ ٔ فزٔع  م ْبی ٔاثظتّ ثّ دریب،غسَديزِ ای طٕالَی اس ػ

 !آثشیٓب، ٔ انجتّ پبک کزدٌ ييگٕ

دنيم کٕچک ثٕدٌ  ثّ، (تی فزٔع آثشیٓب ُيبْی فزٔػبٌ، یب ًْبٌ ثبسارْبی ط يؼزٔف ثّ ثبسار)ثب ٔرٔد ثّ ثبسار يزکشی 

ای  ضبیؼبت يبْی ثٕی سَُذًِْيؼگی ػذٌ   خًغثب  .دْذ ، احظبص َبخٕػبیُذی ثّ اَظبٌ دطت يیخيبثبٌ ی کُبرفضب

گزد ایُبٌ حهمّ سدِ، ٔ کبطجکبراٌ خزدی کّ گزدا ،کّ تزکيجی اس صيبداٌ)ایٍ ثبسار دٔر  تب دٔر .رطذ اس آٌ ثّ يؼبو يی

ثب دیذٌ  .کّ در حبل پبک کزدٌ ييگٕ ْظتُذ را يی ثيُيى (گزِٔ ْبی دٔ  طّ َفزِ در)سَبٌ کبرگز ( اطت دطتفزٔػبٌ دیگز

کثيف  یخبی خٕد را ثّ ثٕ آثشیٓبضبیؼبت  ايب طٕنی َخٕاْذ کؼيذ کّ آْظتّ آْظتّ اَتؼبر ثٕی َبيطجٕع ایٍ سَبٌ کبرگز ،

 .خٕع رسو ٔ آگبْی اس ثيٍ خٕاْذ رفت یحّارثٕئی کّ تُٓب ثب  .طزيبیّ يی دْذ



… 

 پزدِ أل

 (!ٔ سَبٌ پبک کُُذِ  ييگٕ ثٓبر صيبداٌ ييگٕ، فزٔػُذگبٌ ييگٕ، خزیذاراٌ ييگٕ) بىذر عباش فصل پائیس

 !میگُست ػبِوامص 

 برای تمام فصُل فصم پبئيشسالی یکبار در 

 تُمان  2000بىذر عباش   خام دستً اَل در بازار ماٌی فرَضانليًت 

 ٌسار تُمان  11پاک کردي یک کیلُ  –ٌسارتُمان  110000/ کیلُ 11=  طُگیک 

 ....خُش پُضان، خُش پُالن َبرای : صبدرات

 ریس َ درضت =  َٕع

 پزدِ دٔو

 طبنّ 15طبنّ گزفتّ تب  51، در طُيٍ يختهف اس (ثذٌٔ تؼکم ٔ آگبْی) گزِٔ ْبی چُذ َفزی سَبٌ کبرگز

 اثشار کبر

 یک برگ رَزوامً َ یک چاقُ -

 ظرفطُئی یک جفت دستکص -

 یک کیسً وایلُن -

 !دوبال اوسان ٌای خُضبختً ب  ،ضکار وان ضباوً :ْذف 

  اکیخزمیه  –سفالت خیابان آ :يحم کبر 

 (دػٕصيذ ييگٕ در ػت اَدبو يی )ػت  51تب  55تب سيبَی کّ يؼتزی ثبػذ يؼًٕال  6طبػبت کبر 

 ٌسار تُمان 3تا  2بیه  دطتًشد

 فٍُموام :سَذگی

 پزدِ طٕو 

 0155لب ييگٕ کيهٕئی چُذِ؟ آ

 ْشار تٕيبٌ  551555طُگی چُذِ 

 !تب طُگ ثذِ 3

 ؟چّ خجزِ ييخٕاْی چيکبر کُی -

 پبک يی کُى فزیش ييکُى ثزای یکظبل  -

 :ک کُُذِ ييگٕبپ

 ى؟ يثزات ييگٕ پبک کُ يبآلب ييخٕای  -

  !ىيخٕة پبک ييکُ !ى يخٕاْغ ييکُ -



 ؟ذچُذ ييگيزی -

 ! ْشار تٕيبٌ 0555طُگی  -

 !!!چّ خجزِ چزا ایُمذر گزٌٔ -

 

 !!چُذیٍ گزِٔ در يکبَی در حبل پبک کزدٌ ييگٕ

 

 

 

 

 

 

 

 

اَتظبر يحًٕنّ ای کّ ثؼذ اس صيذ در آغٕع گزفتّ ٔ  در!  اَذکّ خٕد ثزدِ  یَداراثزدِ  ،گبٌثزداس ثبالی طز ْز گزِٔ 

 .ٔ غبفم اس رَح دٔراٌ ارساٌ ثذطت آيذِبل اس ایُکّ ييگٕی تبسِ ٔ حخٕػ

ثزای  .دطت آٔردٌ نمًّ َبَیّ َشاػی ثزای ث .اَذ پزٔنتز يزد ٔ در ایُدب ثزدِ خيبثبَی ،خبَّ ی کّ درگبَطٕ َشاع ثزد ٌآ در

 ثچّ ٔ ارثبة 

 تب 1ُذ طبػت؟ چکزدیذ تٕی ایٍ ک چُذ تب طُگ پب -

 ؟چُذ گزفتيذ -

 ْشار تٕيبٌ  51555 -

 تٕيبٌ 0155یؼُی َفزی  -

 ؟چُذ تب دیگّ ييتَٕيذ طُگ ثگيزیذ پبک کُيذ ذفکز ييکُي: 

 يؼهٕو َيظت   –

 !ػًب ثخزیذ تب يب پبک کُيى :

 .ؼٌٕ خٕثّ خزیذَذ ٔ ػًب پبک کزدیذؼضأَب ٔ .وَّ يٍ ثب دٔطتبو أيذـ 

 آلب ػًب ْى ثخزیذ ييگٕ ْبی خٕثی دارِ ایُدب  -

 ٕاْيذ يٍ ييگٕ ْبتٌٕ پبک کُى؟خخبَى ػًب ًَی  -

 خٕدو يگّ دطت َذارو ييجزو خَّٕ پبک ييکُى ،َّ -

 آلب ػًب ثذیذ يب پبک کُيى  -

     َّ ثزٔ  -

 !تزا ثّ خذا -

 پيهّ ای رثزٔ دیگّ چمذد  -

 !دو ثگٕ ًَی خٕاوآخت يثم  -



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 پبک کزدٌ ييگٕدیذیذ کّ ثّ  ػًبری را يی سدیذ، ػبیذ سَبٌ اَگؼت چُذ طبل پيغ ٔلتی در ثبسار ثُذرػجبص لذو يی

رٔی هی ایٍ چُيٍ ػذاة آٔر کّ ثّ يؼبغسَبٌ کبرگزی اطت ْبی ثبسار يًهٕ اس  ايب ايزٔس ثظيبری اس کٕچّثبػُذ،  ؼغٕلي

 .َذ یب کًک خزج خبَّرْبی طُگيٍ سَذگی را تبييٍ کُُذ؛ سَبَی کّ طزپزطت خبَٕا اَذ ٔ يدجٕرَذ ثّ ایٍ صٕرت ْشیُّ آٔردِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّ تًبو طزيبیّ سَذگی ٔ ٔطيهّ ايزار يؼبػغ اطت، ثب ٔ ثبد کزدِ کسيخت َؼظتّ ثب دطتٓبی ای اس ثبسار  در گٕػّ

چؼًبَغ حبکی اس رَدی اطت کّ  .ػٕد خيزِ يیدٔرثيٍ يب ثّ ، َگبْی َگزاٌ ثّ آیُذِ َبيؼهٕو خٕد ٔ فزسَذاَغ

يبَُذ أ در ... َکزدِ اطت کؼذ؛ چؼًبَی کّ ُْٕس ثّ َجٕد يزدی کّ رْبیغ کزدِ ٔ رفتّ ػبدت ْبطت ثز دٔع يی طبل

 .خبی ایٍ ػٓز ثظيبرَذ خبی

 

 



 

 .كُُذ یي یدر اػًبق سَذگ یراطتّ اطت كّ ث یاس ػذت طتى ٔ اطتثًبر ثز تٕدِ ا یكٕچك یُٓب تُٓب گٕػّ ْبیا

کّ خٕد يدزی ثزَبيّ ریشی  طزيبیّ خٓبَی ثزای خٓم ٔ طزيبیّ  طيظتىسَذ؛  یرلى يچّ طيظتًی  ُبٌ را یطزَٕػت ا

تُٓب راِ حم آٌ  ٔك اطت يكز خبيؼّ يب  ػًيثز پػذت طتى ٔ اطتثًبر اس  یسخى َبػ. اطتثّ طهطّ درآٔردٌ ایٍ يزديبٌ 

دَيبی در ػًم پبیگبِ ٔ پزچًذار ٔخٕد آٔردٌ دٔنتی َٕیٍ کّ ّ ث دگزگَٕی اطبطی اس طزیك اَمالثی لٓز آييش، ٔاَدبو یک 

  (.ذِ اطتيثّ ثجت رطکّ در آٌ رْبئی ثؼزیت دَيبیی ) ثبػذ یتکًَٕيظ آیُذِ

 ؟مان خواهيم سپزد به فزسندانچه چيشی ايم که  اما هزگش اس خود پزسيدهکارگزان ما 

 به ارث بزديم، خواهد داشت؟ گذشته مانبا آنچه اس  یآيا شباهت

 !ميليون دالر آبشی طی سال گذشته صادر شد ۳۲بيش اس آيا می دانيد : و چند سوال ديگز

 ؟تن بود ۶۶۶هشار و  ۹حجم وسنی اين آبشيان بيش اس آيا می دانيد 

 ؟قايق صيادی در استان به صيد و صيادی مشغولند ۲۶۶هشار و  ۲فزوند لنج صيادی و  ۹۳۶آيا ميدانيد

 !ندهشار نفز صياد بز روی اين تعداد شناور کار می کن  ۳۲ آيا ميدانيدو 
 

 (ایظُب)خجزگشاری داَؼدٕیبٌ ایزاٌ آيبر اطتفبدِ ػذِ اس  -

 

 
 (خبفک)خًؼی اس فؼبنيٍ کبرگزی 
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