جَّز ّای چاج پذ
راُ حل ّای هٌاسة – سٌت ٍ تصَر

Marabu
ؿشیه فؼبَ ؿٕب ثشای خٞٛشٞبی چبح

ٔبساث ٛیه ػبص٘ذ ٜپیـش ٚدس صٔی ٝٙخٞٛشٞبی چبح ،دیدیتبَ  ٚچبح پذ اػت  .ایٗ ؿشوت دس ٘ضدیه اػتبتٍٛست ،إِٓبٖ خٛٙثیٙٔ -غم ٝای وٝ
ثشای ٟٔٙذػی ٟٔبست  ٚتىِٛٛٙطی پیـٍبْ خٛد ٔـٟٛس اػت -لشاس ٌشفت ٝاػتٔ .ب ایٗ خٞٛش ٞب سا ثٕذت ثیؾ اص  60ػبَ ؤ ٝىشسا ثشای ٞش دٚ
وبسثشد ٌشافیىی  ٚكٙؼتی اػتفبدٔ ٜی ؿ٘ٛذ تٛػؼ ٝداد ٜایٓ.
دس ساثغ ٝثب ؿشوتٟبی تبثؼ ٝثیٗ إِّّی  ٚؿشوبی فشٚؽ ٔٙتختٔ ،بساث ٛخٞٛشٞبی ثبویفیتی
سا دس ثیؾ اص  80وـٛس اسائٔ ٝی دٞذ  .ثشای ٔبٛٔ ،فمیت ثٕؼٙی وٕه ثٔ ٝـتشیبٖ اػت وٝ
ث ٝپشٚػٞ ٝبی تِٛیذ ٔٛثش دػت پیذا وٙٙذ  .ثٕٞ ٝیٗ خبعش تٕشوض ٔب ٔٙلفب٘ ٝسٚی ویفیت
اػت ٘ ٝوٕیت .ثشای ٌؼتشؽ خٛاثٟبی ٔٙبػت ث٘ ٝیبص ٞبی خبف ،خٞٛش ٞبی ػفبسؿی وٝ
ثغٛس لبثُ تٛخٟی ثبصدٞی ثبال  ٚكشف ٝخٛیی دس ٞضیٞ ٝٙب سا ثذ٘جبَ داس٘ذ ایدبد ٔیـ٘ٛذ .
ثٙبثشایٗٔ ،ب پـتیجب٘ی فٙی خبٔغ  ٚآٔٛصؽ ٞبی ػّٕی سا ٘یض اسائٔ ٝی دٞیٓ.
ٔب ثؼٛٙاٖ یه ؿشوت ؿیٕیبیی ایٗ ٘یبص سا دسن ٔی وٙیٓ و ٝثبیذ اص ٔشدْ ٔ ٚحیظ صیؼت
حفبظت وٙیٓ .ثؼالٔ ،ٜٚبساثٕٞ ٛیـ ٝتدبست خٛد سا ٍ٘ ٝداؽت ٝاػت ٔ ٚب ٔشتجبً ایٗ اك َٛسا
ث ٝػشك ٝظٟٛس ٔی سػب٘یٓ.

هاراتٍَ -العیتْا ٍ شکلْا


دس ػبَ  1859دس اػتبتٍٛست تبػیغ ؿذ .
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وبسٌبٞ ٜبی تِٛیذ  :دس إِٓبٖ (تبْ  ٚثیتیٍیٓ)

هْارت تزاساس تجزتِ تیش اس  40سال

چبح پذ ث ٝدِیُ ویفیت خٛة  ٚؿفبفؾ تجذیُ ث ٝتدٟیضات ثبثتی دس

هٌذرجات

صٔی ٝٙچبح ؿذ ٜاػت  ٚ .ػدیت ٘یؼت و ٝایٗ تىٙیه سا ٜحُ ٞبی

ٔحلٛالت  ٚخذٔبت ٔب

4

ٔٙحلش ثفشدی سا ثشای ػخت تشیٗ ػغٛح اسائٔ ٝی دٞذ ٕٞ .ب٘غٛس وٝ

ایٕٙی ٔدبص

6

ایٗ ٘ٛع چبح ثشای عیف ٌؼتشد ٜای اص وبثشدٞب  ٚصیشالیٞ ٝب ٔٙبػت

اػجبة ثبصی

7

اػت ،فشایٙذ چٙذ ثؼذی آٖ ٘تبیح دسخ ٝیىی سا ثشای دوٛساػی،ٖٛ

چبح ثذ ٖٚثشچؼت

8

ػالٔت ٌزاسی  ٚؿٙبػبیی تضٕیٗ ٔی وٙذ.

ٞذیٞ ٝبی تجّیغی  ٚتدٟیضات اداس ٜای

9

جَّز ّای هاراتَ -تطَر استثٌایی چٌذکارُ ّستٌذ

دػتٍبٞ ٜبی كٛتی  ٚاِىتش٘ٚیىی

10

خٞٛش ٞبی ٔبساث ٛثغٛس ٔٛثشی ثشای وبس ثب تدٟیضات چبپی ٔؼشٚف

وبالٞبی ٚسصؿی

11

عشاحی ؿذ ٜا٘ذ ،ایٗ خٞٛش ٞب ٕٞچٙیٗ ث٘ ٝتبیح ٔٛثشی حتی دس

ثؼت ٝثٙذی  ٚدسة ثغشی

12

صیشالیٞ ٝبی ػخت دػت پیدا ٔی وٙٙذ  ٚثب چبِـٟبی دسحبَ تغییش

ٔحلٛالت پضؿىی

13

ثبصاس سٚثشٔ ٚی ؿ٘ٛذ  .دس ػشاػش د٘یبٔ ،بساثٔ ٛـبث ٝخٞٛش ٞبی ثبویفیتی

كٙغت خٛدسٚ

14

اػت و ٝثب ثبالتشیٗ اػتب٘ذاسد  QMػبخت ٝؿذ ٜا٘ذ.

ػالٔت ٌزاسی فٙی

15

ؿیـ ٚ ٝػشأیه

16

ٔذیشیت سً٘

17

تٛػؼ ٚ ٝتحمیك

18

خذٔبت

19

داهٌِ هحصَالت
دأ ٝٙوبُٔ خٞٛشٞبی چبح پذ سا دس خالكٔ ٝحلٛالت (دلیمب ثب ِیؼت
خضئیبت آٖ) دس ٚة ػبیت ٔب لبثُ دػتشع اػت.

هحصَالت ٍ خذهات ها
چُ چیشی ها را اس اًثَُ هزدم تزجستِ هی ًوایذ .
ٚلتی ٘ٛثت ث ٝخٞٛش ٞبی چبح

پذ ٔی سػذٔ ،بساث ٛیه ساٞجش

تىِٛٛٙطی ٚالؼی اػت ٔ ٚ .ب فمظ ٚلت سا ث ٝایدبد خٞٛشٞبی ثبویفیت
اختلبف ٘ذاد ٜایٓ ،ثّىٔ ٝضایبی ٔـتشیبٖ سا اص عشیك

پیـٟٙبد ٞبی

وبسؿٙبػب٘ ٝافضایؾ ٔی دٞیٓ  .تدشثیبت ٔب ثغٛس اػتثٙبیی ٘تبیح لبثُ
اعٕیٙبٖی سا دس ٞشِحظ ٝتضٕیٗ ٔی وٙذ.

چِ چیشی تاعث شذُ کِ هاراتَ تثذیل تِ شزیک لاتل اعتوادتاى شَد؟
هْارت ّای غیزهشاتِ تزای توام کارتزدّا؛ تحمیك ٍ تَسعِ
لثِ راٌّوا
آیب ٔی خٛاٞیذ اػتٕبد ٔـتشی سا افضایؾ دٞیذ؟
آیب ؿٕب ثذ٘جبَ خ ٜٛسٞبی ػبسی اص ٞبِٛطٖ ثشای چبح سٚی ثؼت ٝثٙذی
ٞبی غزایی ٞؼتیذ؟
ٔبساثٕٞ ٛیـ ٝیه لذْ خّٛتش اص ثبصاس خٛاثٟبی كحیح سا دس دػت داسد

.

تحمیك  ٚتٛػؼ ٝدسحبَ پیـشفت ٔب سا لبدس ث ٝعشاحی ٔحلٛالت اثتىبسی
ثشای سٚیبسٚیی ثب آخشیٗ چبِؾ ٞبی د٘یبی ٚالؼی ٔـتشیبٖ ٔی ػبصد.
حف هطلة جذی در هَرد هاًذگاری
ٔبساث ٛآیٙذ ٜثٟتشی سا ثشای ایٗ ػیبس ٜسلٓ ٔی ص٘ذ  .اص صٔبٖ پیذایؾ ؿشوت
ٔبٔ ،ؼئِٛیت ٔتحذ  ٚكٙفی ،خلٛكب حفبظت ٔحیغی ،یىی اص ٚظبیف
اكّی ٔب ثٛد ٜاػت ٔ .ب یه ٔتلذی حفبظت ٔحیغی اختلبكی اػتخذاْ
وشد ٚ ٜیه ػبختٕبٖ سا ثشای اعٕیٙبٖ اص ایٕٙی ٔحلٛالت سا ٜا٘ذاصی
وشد ٜایٓ ٔ .ب عشص تفىش ٔلشفی سا ٔذتٟب پیؾ سٞب وشدیٓ  ٚاكَٛ
ٔب٘ذٌبسی سا ػشتبػش ػبصٔبٖ اسائ ٝداد ٜایٓ  .ثؼالٔ ،ٜٚب ثغٛس ػیؼتٕبتیه
ٔٛاد خغش٘بن سا دس ٔحلٛالتٕبٖ وبٞؾ ٔی دٞیٓ ،اػتب٘ذاسدٞبی ٔبٖ سا
اص ٔیبٖ ثٟتشیٗ ٞب دس كٙؼت چبح افضایؾ داد ٜایٓ.

هاراتَ هطاتك تا استاًذاردّای  DIN EN 14000 ٍ DIN EN ISO 9001هی تاشذ.

تاال تزدى تْزُ ٍری ٍ تاسدُ
صٔبٖ تٛلف تدٟیضات ث ٝثٟشٚ ٜسی كذٔٔ ٝیض٘ذ  ٚسٚی ٘تیدٝ
ٟ٘بیی تبثیش ٔی ٌزاسد  .وبٞؾ ٞضیٞ ٝٙبی غیشضشٚسی یه
ضشٚست اػت ٚ ،خٞٛش ٞبی چبح ثب ویفیت ٔب تٕبْ تفبٚت ٞب سا
تىٕیُ ٔی وٙذ ٔ .ضیت ٞب ؿبُٔ ٘تبیح چبح لبثُ تىثیش ٚ
خـه ؿ٘ٛذ ٜثبصد ٜا٘شطی اػت .سٚی  ٓٞسفت ،ٝخٞٛش ٞبی
ٔبساث ٛث ٝؿٕب اخبصٔ ٜی دٞذ تب ثب دلت ثیـتش ،صٔبٖ ثیـتش فؼبِیت
ػیؼتٓٔ ٚ ،لشف وٕتش ا٘شطی ػشیؼتش وبس وٙیذ.

ّوکاری ٍ تَصیِ ّای کارشٌاسی در ّزکجا کِ
ّستیذ
ؿجى ٝثیٗ إِّّی ٌؼتشد ٜی ؿشوت ٞبی تبثؼ ٚ ٝؿشوبی ٔبساثٛ
دس ثیؾ اص  80وـٛس ث ٝایٗ ٔؼٙی اػت و ٝؿٕب ٔی تٛا٘یذ
دسٞشودب ؤ ٝؼتمش ٞؼتیذ سٚی حٕبیت  ٚپـتیجب٘ی دسخ ٝاَٚ
حؼبة وٙیذ  .ثب تغییش تٕبع خٛد ث ٝتٕبع ٔحّی و ٝث ٝصثبٖ
ؿٕب كحجت ٔی وٙذٔ ،ی تٛا٘یذ تدشث ٝكٙؼت وبُٔ ٔبساث ٛسا
ثشای استمبء فشایٙذٞبی چبح خٛد افضایؾ دٞیذ.

ایوٌی هجاس
ایوٌی هحصَل ٍ حفاظت سیست هحیطی
دس ٔبساثٔ ،ٛب ث ٝافضایؾ ایٕٙی ٔحلٛالت  ٚوبٞؾ
تبثیشات آٟ٘ب ثش ٔحیظ صیؼت اػتمبد داسیٓ ٔ .ب اص
اػتفبدٛٔ ٜاد ةػیبس خغش٘بن ٔ ٚضش دس خٞٛش ٞب
خٛدداسی وشد ٚ ٜدس كٛست أىبٖ ٔٛاد خبیٍضیٗ
آٟ٘ب سا ثىبس ٔی ثشیٓ ٔ .ب ٔتؼٟذ ٔی ؿٛیٓ  ٚتضٕیٗ
ٔی وٙیٓ و ٝوُ ٔٛخٛدی ٔبٖ ٔغبثك ثب ِیؼت
اوؼىّٛد  EuPIAثشای خٞٛش ٞبی چبح ٚ
ٔحلٛالت ٚاثؼت ٝاػت.
اداس ٜایٕٙی ٔحلٛالت تضٓ یٗ ٔی ٕ٘بیذ و ٝتٕبْ
خٞٛشٞب ٔغبثك ثب اػتب٘ذاسدٞبی سٚص اػت ٝ٘ ،تٟٙب اص
ِحبػ ٘یبص ٞبی لب٘٘ٛی ثّى ٝاص ِحبػ ا٘تظبسات صیبد
ٔـتشی  ٚاػتب٘ذاسدٞبی ثبال ؤ ٝب خٛد آٟ٘ب سا
تٙظیٓ ٔی وٙیٓ  .دس ایٙلٛستٔ ،حلٛالت دسخٝ
ا َٚو ٝثب اػتب٘ذاسدٞبی وبسثشدی ٔغبثمت داسد
ضٕب٘ت ٔی ؿٛد.

رًگ ّای درخشاى – حذاکثز ایوٌی
چبح پذ ثشای اػجبة ثبصی وٛدوبٖ ،اص اؿىبَ چٛثی ٌشفت ٝتب

اػجبة ثبصی ٞب ثبیذ سٍ٘ی  ٚخزاة ثبؿٙذ ،أب خٞٛشٞب ثبیذ دس ثشاثش ٔٛاد

ٔبؿیٟٙبی اػجبة ثبصی ٔٙبػت ٔی ثبؿذ  .ایٗ تىٙیه ا٘ؼغبف پزیش ثبٚس ؿیٕیبیی  ٚتغییش ؿىّٟبی ٔىب٘یىی ٔمب ْٚثبؿذ ٔ .حلٛالت ٔبساث ٛاتبق
٘ىشد٘ی عشحٟبی ثشاق ٔ ٚب٘ذٌبسی سا سٚی ا٘ٛاع ٌؼتشد ٜای ا ص ٔٛاد ٞبی سٚؿٙی ثشای ثبصی ایدبد ٔی وٙٙذ ثذ ٖٚایٙى ٝایٕٙی سا ث ٝخغش
ایدبد ٔی وٙذ  .خٞٛشٞبی ٔبساث ٛثٛیظ ٜثشای ایٗ وبسثشد ػخت عشاحی

ثیب٘ذاص٘ذ.

ؿذ ٜا٘ذ  :ػبسی اص فّضات ػٍٙیٗ دس ساثغ ٝثب  ، DIN EN 71لؼٕت
ٔ ٚ ، 3غبثك ثب ٔـخلبت ػبص٘ذ٘ ٚ ٜیبص ٞبی لب٘٘ٛی ٔی ثبؿذ.

Tampaplus TPL
 ثشای ػیؼتٓ ٞبی ثب ػشػت چبح ثبال

Librastar HF
 ثؼیبس ٔمب ْٚدس ثشاثش اِىُ



ٔٙبػت ثشای ا٘ٛاع ٌؼتشد ٜای اص وبسةسدٞب



ػبسی اص ٞبِٛطٖ  ٚػیىٍّٞٛضاٖ٘ٛ



خٞٛش یه یب د ٚخضئی



خٞٛش یه یب د ٚخضئی

چاج تذٍى تزچسة
ػبسی اص ٔٛاد ٔضش فشاتش اص اػتب٘ذاسد Oeko-Tex 100
پیشزٍ در سهاى خَد
چبح پذ یه فشایٙذ وبٔال ٔٛثش ،وبسأذ  ٚكشف ٝخ ٛدس
ٞضیٞ ٝٙب ٔی ثبؿذ و ٝاص ٔٙبثغ ٍٟ٘ذاسی ٔی وٙذ.

Tampapur TPU
ثؼیبس دسخـبٖ

ٔمبٔٚت صیبد دس ثشاثش تغییشؿىّٟبی ٔىب٘یىی  ٚؿٛیٙذٞ ٜب

ثب اػتب٘ذاسد ٔ Oeko-Tex 100غبثمت داسد.


Tampatex TPX
اص ٔـخلبت خالك ٝؿذ ٜدس اػتب٘ذاسد  Oeko-Tex 100تدبٚص ٔی وٙذ.

ػبیٞ ٝبی ٔبت

وبس وشدٖ ثب آٖ آػبٖ اػت .

ساحتی ثؼیبس ثشای پٛؿٙذٜ


آیٌذُ تذٍى عالهت است:

پبسچ ٝدس عجیؼت ا٘ؼغبف پزیش اػت  ٚػالٔت ٞبی چبح ؿذ ٜسٚی ِجبع ثبیذ

ثدبی ثشچؼت ٞبی آٔبد ،ٜػبص٘ذٌبٖ ثیؾ اص پیؾ ٘بْ ثش٘ذ ٞبی

وـیذ ٜؿ٘ٛذ و ٝثبػث ؿٛد چؼجٙذٌی خٞٛش ثغٛس ٚیظ ٜای ٔ ٟٓثٙظش ثیبیٙذ .

چبح ،ػبیض  ٚدػتٛساِؼُٕ ٔشالجت سا ٔؼتمیٕب دس داخُ ِجبع لشاس ٔی

ثؼال ،ٜٚعشح ٞب ثبیذ عٛسی ثبؿٙذ و ٝدس ثشاثش ؿؼتـٞ ٛبی ثیـٕبس ٔمبْٚ

ح سٚؽ ٔٙبػجی ثشای ایٗ وبسثشد اػت ٕٞب٘غٛس و ٝاص
دٙٞذ .چبح د

ثبؿٙذ .دس ٞشد ٚحبِت ،چبح پذ ٔبیّٟب خّٛتش اص ثشچؼت ٞبی ا٘تمبَ حشاست

ِحبػ ٔٙبثغ وبسأذ اػت  ٚضبیؼبت سا وبٞؾ ٔی دٞذ.

اػت.
چبح پذ ؿٕبسی اص ٔضایبی كٙؼت ٔٙؼٛخبت سا اسائٔ ٝی دٞذ  :ایٗ ٘ٛع چبح
٘یبص ثشچؼجٟبی اضبفی ،صٔبٖ  ٚتالؽ ثشای ٔمبیؼ ٝثشچؼت ٞبی آٔبد ٜو ٝثب
ا٘تمبَ حشاست ثىبس ثشد ٜؿذ ٜسا حزف ٔی وٙذ  ٚ .ایٗ تٟٙب یه ٔؼٙی داسد :
ثغٛس لبثُ تٛخٟی كشف ٝخٛیی دس ٞض٘ی.ٝ
ثشای وبسثشدٞبی چبح ثذ ٖٚثشچؼتٔ ،بساث ٛتٛٙع ٌؼتشد ٜای اص خٞٛش ٞب سا ثب
خلٛكیبت چؼجٙذٌی اػتثٙبیی اسائٔ ٝی دٞذ .ایٗ ٔحلٛالت ثشای ٔٛاد ٔضش
آصٔبیؾ ؿذ ٜا٘ذ  ٚثب اػتب٘ذاسد ٞبی ػخت ٔ Oeko-Tex 100غبثمت ٔی
وٙذ -ایٗ ثذیٗ ٔؼٙی اػت و ٝآٟ٘ب ٘ ٝتٟٙب اِضأبت لب٘٘ٛی ثّى ٝاػتب٘ذاسدٞبی
لٛی ػبص٘ذ ٜسا ٘یض سػبیت ٔی وٙٙذ.

دستگاُ ّای صَتی ٍ الکتزًٍیکی
تاکیفیت ،ظاّز اًعطاف پذیز
عشحٟبی چبپی سٚی دػتٍبٞ ٜبی كٛتی  ٚاِىتش٘ٚیىی ثبیذ ثغٛس

خٞٛش ٞبی چبح پذ ٔبساثٙٔ ٛتٟی ث ٝایٗ چبِؾ ٞب ٔی ؿ٘ٛذ  .ایٗ خٞٛش

سٚصا٘ ٝد س ٔمبثُ فـبس ؿیٕیبیی ،حشاستی ٔ ٚىب٘یىی اػتمبٔت داؿتٝ

ٞب ثشای ایدبد چبح ٔب٘ذٌبس  ٚثبویفیت ٔٙبػت اػت ،دأٔ ٝٙب پبِت

ثبؿذ.

ٌؼتشد ٜای اص سٍٟ٘ب  ٚخٞٛشٞبی ثب تبثیش خبف سا ثغٛس ٌؼتشد ٜای

دػتٍبٞ ٜبی كٛتی  ٚاِىتش٘ٚیىی اغّت ثب عال ٘ ٚمش ٜثبویفیت ٚ

٘ـبٖ ٔی دٞذ  ٚثشای اػتفبد ٜسٚی تٕبْ حبالت صیشالیٞ ٝب ٔٙبػت

ػبیش خٞٛش ٞبی ثب تبثیش خبف ػالٔت ٌزاسی  ٚتضئیٗ ٔی ؿ٘ٛذ ٚ

اػت.

ؿبُٔ عیف ٌؼتشد ٜای اص صیشالیٞ ٝب اص لجیُ

 ،ABSپّی اػتشیٗ،

پّی وشثٙبت ،ؿیـ ٝآوشِیه  ٚپّی أیذ ٔی ثبؿذ.

کیفیت ٍ دٍام
خٞٛش ٞبی ٔبساث ٛثب لبیّیت ثؼیبس ثشخٟٙذ ٜخٛد ٔی تٛا٘ٙذ ثشای عشاحی ٞبی
پیچیذ ٜثش سٚی ٔمبدیش صیبدی اص دػتٍبٞ ٜبی اػتفبد ٜؿ٘ٛذ.

تجْیشات ٍرسشی
تزای رٍیارٍیی تا ّز چالشی هٌاسة است.
ٚسصؽ ثؼیبسی چیضٞب سا اص ثبصیىٙبٖ-

٘ ٝتٟٙب اص تدٟیضاتـبٖ  ٚاص

خٞٛشی و ٝثب آٖ چبح ٔی ؿ٘ٛذٔ ،یخٛاٞذ.

ٚلتی ٘ٛثت ث ٝتدٟیضات ٚسصؿی ٔیشػذ ،خٞٛش ٞبی چبح پذ تؼذادی اص
خؼجٞ ٝب سا ػالٔت ٌزاسی ٔی وٙذ  :ایٗ خؼجٞ ٝب ثبیذ ثؼیبس دسخـبٖ ٚ
ٔبت ثبؿٙذ  ٚدس ثشاثش ٔٛاد ؿیٕیبیی  ٚتغییش ؿىُ ٞبی ٔىب٘یىی ٔمبْٚ
ثبؿٙذٌ ٚ ،ضیٞ ٝٙبی ٌؼتشد ٜای اص سً٘ ٞب  ٚتبثیشات خبف اص لجیُ
خٞٛش ٞبی ٔتبِیه  ٚؿت سً٘ سا اسائٔ ٝی دٞذ  .تؼذاد صیبدی عشح ثٝ
ا٘ذاص ٜثش٘ذ ٞب  ٚػبص٘ذٞ ٜب ٚخٛد داسد ٚ ،ػٙبكش چبح ؿذ ٜی تضئیٙی
ثبیذ ثب اػتب٘ذاسد ٞبی ٔفلُ  ٚثب خضئیبت و ٝدس ثشٌٞ ٝبی ٔـخلبت
تؼشیف ؿذ ٜاػت ٔغبثمت داؿت ٝثبؿذ  .خٞٛش ٞبی ٔبساث ٛدس  ٕٝٞصٔیٝٙ
ٞب اسائٔ ٝی ؿٛد.

ٍالعا هتٌَع
خٞٛش ٞبی چبح پذ ٔبساث ٛثشای فشایٙذ ٞبی كٙؼتی ثب حدٓ
ثبال ٔٙبػت ٔی ثبؿذ ،أب ثغٛس ٔؼبٚی ثشای تِٛیذ

٘تبیح

ثبویفیت ٔٙبػت تش٘ذ.

:Tampastar TPR


ٔٙبػت ثشای تٛٙع ٌؼتشد ٜای اص وبسثشدٞب



ثؼیبس ٔمب ْٚدس ثشاثش اِىُ  ٚثٙضیٗ



ٔغبثك ثب اػتب٘ذاسد Oeko- Tex 100

Tampapur TPU
ثؼیبس دسخـبٖ



ثؼیبس ٔمب ْٚدس ثشاثش تغییش ؿىُ ٞبی ٔىب٘یىی  ٚؿٛیٙذٞ ٜب



ٔغبثك ثب اػتب٘ذاسد Oeko- Tex 100

تستِ تٌذی ٍ درب تطزی
ًتایج عالی -فزایٌذ ّای سزعت تاال
حذاکثز تاسدّی ّشیٌِ
چبح پذ ث ٝؿٕب ایٗ اخبص ٜسا ٔی دٞذ و ٝدس ٞش
ػبػت كذٞب ٞضاس دسة ثغشی سا چبح وٙیذ.

TampaRotaSpeed TPHF
ػیؼتٓ خـه ؿ٘ٛذ ٜثؼیبس ػشیغ ثشای چبح


TampaRotaSpeed TPRS
ػیؼتٓ خـه ؿ٘ٛذ ٜثؼیبس ػشیغ ثشای چبح پذٞبی


پذٞبی چشخـی

Maraprop PP
ػبتٗ ثشاق



چشخـی



ػبسی اص ٞبِٛطٖ ٞ ٚیذسٚوشثٗ ٞبی ػغشی



ػبسی اص ػیىٍّٞٛضاٖ٘ٛ



خٞٛش یه یب د ٚخضئی



خٞٛش یه یب د ٚخضئی

ثشای پّی پشٚپّیٗ تلفی٘ ٝـذٜ

صٔب٘ی وٛ٘ ٝثت ث ٝثؼت ٝثٙذی ٔحق ٔ َٚی سػذ تبثیشات اِٚی ٝثبػث ایدبد تفبٚت ٞب

چبح پذ ثشای ایٗ ٘ٛع اص ثؼت ٝثٙذی  3ثؼذی ٔٙبػت اػت  .ایٗ ٘ٛع چبح ٔی تٛا٘ذ

ٔی ؿ٘ٛذ .خٞٛش ٞبی چبح پذ ثبویفیت ٔبساث ٛدس عشحٟبی ثؼت ٝثٙذی ثٟتشیٗ ٞب سا ثٝ

ثشای ایدبد عشحٟبی ثب خضئیبت ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ثٍیشد ،تٛٙع ٌؼتشد ٜای اص سً٘

ؿٕب اسائٔ ٝی دٞذ  ٚتضٕیٗ ٔی وٙذ ؤ ٝحل َٛؿٕب تبثیش ٚالؼی سا دس ٔـتشی ایدبد

ٞبی دسخـبٖ سا اسائ ٝدٞذ٘ ٚ ،تبیح ثب ٔب٘ذٌبسی ثبال سا ثٛخٛد آٚسد  .خٞٛش ٞبی ٔبساثٛ

ٔی وٙذ.

حذاوثش ظشفیت سا اسائٔ ٝی دٞذ ،دس ػبیٞ ٝبی صیجب  ٚسٚؿٗ اسائٔ ٝی ؿٛد ٕٞ ٚچٙیٗ
ثشای ثیـتشیٗ صیشالیٞ ٝبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛلبثُ دػتشع ٔی ثبؿٙذ  .ثؼال ،ٜٚایٗ دأٝٙ
ؿبُٔ خٞٛش ٞبی خبكی اػتٕٞ ٚ ،ب٘غٛسی و ٝآصٔبیـبت ٘ـبٖ ٔی دٞذ ،ثبػث
ا٘تمبَ ثؼیبس ضؼیفی اص صیشالیٞ ٝب ٔی ؿٛد.

ػبص٘ذٌبٖ وبالٞبی آسایـی ثٟذاؿتی ِٛ ٚاصْ خبٍ٘ی ثبیذ ٔحلٛالت سا اصلیجُ لٛعی،
دسة ةعشی ٚ ،اؿیبء وٛچىتش ٔثُ لٛعی وشْ ،خؼج ٝسط ِت ٚ ،یب اخضای پالػتیىی
لبِت ٌیشی ؿذ ٜسا ثبیذ تضئیٗ  ٚػالٔت ٌزاسی وٙٙذ  .ثشای ٔحذٚدٌ ٜؼتشد ٜای اص
صیشالیٞ ٝبی اػتفبد ٜؿذٔ ٜب٘ٙذ پّی اتیّٗ پیؾ تلفی ٝؿذ ٚ ٜپّی پشٚپّیٗ،
اػتیشیٗ ،یب ؿیـ ،ٝخٞٛش اػتفبد ٜؿذ ٜدس آٟ٘ب
ثؼتٞ ٝب سا تضٕیٗ ٕ٘بیذ.

پّی

ثبیذ ظشفیت ثبال  ٚاػتمبٔت ٔحتٛای

هحصَالت پششکی
ٍلتی ایوٌی ضزٍری هی تاشذ.

Tampastar TPR
ٔٙبػت ثشای تٛٙع ٌؼتشد ٜاص وبسثشدٞب


Maraprop PP
ػبتٗ ثشاق


Tampapur TPU
ثؼیبس ثشاق




ٔمب ْٚدس ثشاثش اِىُ  .ثٙضیٗ



ٔمبٔٚت ثبال دس ثشاثش تغییش ؿىُ ٞبی ٔىب٘یىی  ٚؿٛیٙذٞ ٜب



خٞٛش یه یب دٚخضئئ



ٔغبثك ثب اػتب٘ذاسد ٞبی Oeko-Tex 100

ٌّگام طزاحی دستگاُ ّای پششکی ٍ ایجاد جَّز ّای هاراتَ



ثشای پّی پشٚپّیٗ تلفی٘ ٝـذٜ

پالػتیه سد USP( 6 ٜسدٔ )6 ٜغبثمت داؿت ٝثبؿذ ٕٞ .چٙیٗ ،ثبیذ

ایوٌی در اٍلَیت اٍل لزار هی گیزد  .سهاًی کِ هحصَالت در اعٕیٙبٖ حبكُ ؿٛد وٞ ٝیچ ٘ٛع ػٙلش ػبص٘ذ ٜخٞٛش ٚاسد ثذٖ ا٘ؼبٖ
اتاق عول استفادُ هی شَد ،ضزٍری است کِ جَّز استفادُ

ٕ٘ی ؿٛد .خٞٛش ٞبی ٔبساث ٛدس ٔمبثُ ایٗ چبِؾ ٞب ایؼتبدٌی ٔی وٙذ.

شذُ شاهل هَاد هضز ٍ آسیة رساى ًثاشذ.

خٞٛش ثشای چبح سٚی تدٟیضات پضؿىی ثبیذ ٘یبصٞبی ٔـخق سا

ٔحلٛالت پضؿىی ٕٞچٙیٗ ؿبُٔ ٚػبیُ دیذاسی  ٚؿٙیذاسی ٔی

تىٕیُ وٙذ  .ا٘تظبس ٔی سٚد و ٝثب اػتب٘ذاسد ٞبیی ٘ظیش آصٔبیؾ وتبة

ؿٛد ؤ ٝی تٛا٘ذ ػالٔت ٌزاسی یب عشاحی ؿٛد  .خٞٛش ٞبی چبح

داسٚػبصی ایبالت ٔتحذ – ٜآصٔبیؾ ٚاوٙؾ پزیشی ثیِٛٛطیىی دس ٚیٔ ،ٚٛبساث ٛثب اػتب٘ذاسدٞبی  ،DIN EN 71لؼٕت ٔ 3غبثمت داؿت ٚ ٝدس
ثشاثش فشایٙذ ٞب ٔ ٚحلٛالت اػتشِیض ٜؿذٔ ٜمبٔ ْٚی ثبؿذ.

صٌعت خَدرٍ
تْتزیي راُ حل ّا تزای کارتزدّای چالش تزاًگیش
خشی خٛدس ،ٚصٔب٘ی و ٝعشح آٖ ٔغشح ثبؿذ ٔـتشیبٖ آخشیٗ خضئیبت سا
ٍٙٞبْ د

وبسثشدٞبی كٙؼت خٛدس ٚدسخٛاػت ٞبی صیبدی سا اص خٞٛش ٞب ی چبح داس٘ذ :

ثشسػی ٔی وٙٙذ ٕٞ ٚ .ب٘غٛس ؤ ٝـتشیبٖ دلیك تش ٔی ؿ٘ٛذ ٚ ،لٛا٘یٗ ویفیت ٚ

آٟ٘ب ثبیذ دس ٔمبثُ حشاست ،حذاوثش دٔب ،تیشٌی صیبد ،ػشق ،خٛسدٌی  ٚخشاؿیذٌی

ایٕٙی آٖ ػخت تش ٔی ؿٛد ،خٞٛش ٞبی چبح پذ  ٚفشایٙذ ٞب دس ساع لشاس ٔی

ٔ ٚحلٛالت پبن وٙٙذٔ ٜمب ْٚثبؿٙذ ٔ .بساث ٛسا ٜحّی ٔٙبػت ث ٓٞ ٝایٗ چبِؾ

ٌیش٘ذ.

ٞبػت.

Tampaflex TPF
ٔٙبػت ثشای  ٚ TPEسً٘ سٚغٗ ٞبی لبثُ ِٕغ ٔی

ثبؿذ.


ا٘ؼغبف حریش



ٔمب ْٚدس ثشاثش ٔٛاد ؿیٕیبیی

Tampapur TPU
ثؼیبس دسخـبٖ




Tampapol TPY
ٔمبٔٚت صیبد دس ثشاثش ٔٛاد ؿیٕیبیی


ٔمبٔٚت ثبال دس ثشاثش تغییش ؿىُ ٞبی ٔىب٘یىی ٚ



ٔٙبػت ثشاة تٛٙع ٌؼتشد ٜای اص وبسثشدٞب

ؿٛیٙذٞ ٜب



خٞٛش یه یب دٚخشئی

ٔغبثمت ثب اػتب٘ذاسد Oeko-Tex 100

ًگاُ ٍ احساس تا کیفیت
خٞٛش ٞبی ٔبساث ٛثشای چبح سٚی ػٛصٖ ٞبی
ػشػت ػٙح ،دوٕٞ ٝبی وٙتشَ  ٚاػضبی ٕ٘بیـٍش
 ٚوبٚس ٞبی ٔٛتٛس ٔٙبػت ٔی ثبؿٙذ.

حلمِ حلمِ شذٍُ ،اضح ٍ هاًذگار
٘ـب٘ٞ ٝبٔ ،میبع ٞب  ٚػبیش ػالْ ت ٌزاسی ٞبی سٚی ػٛئیچ ٞبی
اِىتشیىی ،پالن اػٓ ٞب ٚ ،ؿٕبسٌ ٜیشٞب ٔٙبثغ ٕٟٔی ثشای اعالػبت ٚ
سإٙٞبیی ٞؼتٙذ  .چبح پذ ثشای ایٗ وبسثشدٞب ایذ ٜآَ اػت  .ایٗ ٘ٛع
خٞٛش ٞب ثبػث ایدبد ٘تبیح ٔب٘ذٌبس ٔی ؿٛد ٔ ٚی تٛا٘ذ ث ٝساحتی ثب
خغٛط تِٛیذ یىی ؿذٕٞ ٚ ٜچٙیٗ ثشای صیشالی ٜ ٝایی اص لجیُ ،ABS
پّی أیذ ، POM ،ػغٛح الن صد ٚ ٜفّضات ٔٙبػت ٔی ثبؿذ.

Tampaflex TPC
حالَ UV


Tampapol TPR
ٔٙبػت ثشاة تٛٙع ٌؼتشد ٜای اص وبسثشدٞب




ٔب٘ذٌبسی صیبد



ٔمب ْٚدس ثشاثش اِىُ  ٚثٙضیٗ



ٔٙبػت ثشای تٛٙع ٌؼتشد ٜای اص وبسثشدٞب



خٞٛش یه یب دٚخشئی

Tampapur TPU
ثؼیبس دسخـبٖ



ٔمبٔٚت ثبال دس ثشاثش تغییش ؿىُ ٞبی
ٔىب٘یىی  ٚؿٛیٙذٞ ٜب



ٔغبثمت ثب اػتب٘ذاسد Oeko-Tex 100

جَّز عالی تزای ّز سیزالیِ
صٔب٘ی وٛ٘ ٝثت ث ٝچبح سٚی ٔحلٛالت فٙی اص پال ػتیه تب فّضات ٔی سػذ ،خٞٛش ٞبی ٔبساثٛ
حذاوثش ٔب٘ذٌبسی سا سٚی تٛٙع ٌؼتشد ٜای اص صیشالیٞ ٝب اسائٔ ٝی دٞذ.

شیشِ ٍ سزاهیک
سیستن ّای جَّز هماٍم در تزاتز خزاشیذگی
ٔبساث ٛدس صٔی ٝٙخٞٛش ٞبی اسٌب٘یه ثشای ؿیـ ٝتخلق داسد،

یه صٔب٘ی و ٝسٍٟ٘ب ثب ٓٞتشویت ٔی ؿ٘ٛذ ،یه ٔضیت دیٍش وٛٔ ٝسد تٛخٝ

پیـٟٙبد تبثیشٌزاس  ٚثبصد ٜا٘شطی ثشای ٔیٙبوبسی ػشأیىی  .ػیؼتٓ ٞبی لشاس ٔی ٌیشد ثذیٗ كٛست اػت  :تىثیش سٍٟ٘بی ٔـتشن ثؼیبس آػبٖ
خٞٛش حالَ ٔب چؼجٙذٌی سا دس٘ظش ٌشفت ٚ ٝدس تٛٙع صیبدی اص سٍٟ٘ب ٚ

تش اص خٞٛش ٞبی اسٌب٘یه اػت

تبثیشت خبف دس دػتشع ٔی ثبؿٙذ ،ث ٝاضبف ٝایٙى ٝآٟ٘ب دس ثشاثش

ػشأیىی ،ػبیٟ٘ ٝبیی فٛسا ثؼذ اص چبح لبثُ سٚیت اػت.

خشاؿیذٌی  ٚایٕٙی ظشفـٛیی ٔمب ْٚثٛد ٚ ٜخبِی اص ٞشٌ ٝ٘ٛفّض ٞبی
ػٍٙیٗ ٔی ثبؿٙذ.

Tampatech TPT
 ثؼیبس دسخـبٖ


ٔمبٔٚت ثؼیبس ثبال دس ثشاثش ٔٛاد ؿیٕیبیی  ٚتغییشؿىُ ٞبی ٔىب٘یىی



پبت الیف  2خضئی عٛال٘ی

هاًذگار ٍ چٌذکارُ
ٍٙٞبْ چبح سٚی ؿیـ ٚ ٝػشأیه ،ػیؼتٓ خٞٛش ٔبساث ٛث ٝؿٕب اخبصٜ
ٔی دٞذ تب تٛٙع يػتشد ٜای اص عشحٟب سا ایدبد وٙیذ و ٝدس ثشاثش تؼت
صٔبٖ ایؼتبدٌی ٔی وٙذ.

Glasfarbe GL
ػبتٗ ثشاق



ٔبؿیٗ ظشفـٛیی ایٕٗ

 ٚ .دس ٔمبیؼ ٝثب ٔیٙبوبسی ٞبی

تحمیك ٍ تَسعِ
ّویشِ پیش تِ سَی جلَ فکز کٌیذ.
ٚلتی ٘ٛثت ث ٝویفیت  ٚثٟشٚ ٜسی ٔی سػذ ،خٞٛشٞب  ٚپٛؿؾ ٞبی ٔبیغ دس

کیفیت تا هَاد خام (اٍلیِ) آغاس هی شَد

ٞش صٔبٖ ثبصاس سا افضایؾ ٔی دٙٞذ  .ایٗ فشایٙذ پیـشفت ٔذا ْٚثشاػبع تدشثٝ

دس ایٗ لؼٕت ثب تِٛیذوٙٙذٌبٖ ٔٛاد خبْ آغبص ٔی وٙیٓ ٔ .ـبسوت ٞبی لبثُ

ٟٔ ٚبست ػٕیك ثیؾ اص  60ػبَ ٔی ثبؿذ  ٚ .ایٗ أش تٛػظ فّؼف ٝث٘ ٝبْ

اعٕیٙبٖ  ٚلذیٕی تضٕیٗ ٔی وٙذ و ٝثٟتشیٗ  ٚخبِق تشیٗ ٔٛاد خبْ تٟٙب

"پیؾ ث ٝػٛی خّ ٛفىش وٙیٓ " تىٕیُ ٔی ؿٛد  .ایٗ یؼٙی ٔب ٞشوبسی سا

دس خٞٛش ٞبی ٔب ٚخٛد داسد  ٚ .خٞٛش ٞبی ْ ا ثب ػخت تشیٗ تّشا٘غ ػبختٝ

ثؼٛٙاٖ یه چبِؾ خذیذ دس٘ظش ٔیٍیشیٓ ٚ ،ثٙبثشایٗ ثشای پیـشفت سا ٜحُ ٞب

ؿذ ٜاػت .ث ٝصثبٖ دیٍش ،ایٗ خٞٛش ٞب ٔحلٛالتی ٞؼتٙذ وٚ ٝالؼب اػتحمبق

و ٝحمیمیتب ٘یبص ٞبی خبف أشٚص  ٚفشدای ؿٕب سا دسثش داسد دس تالؽ ٞؼتیٓ.

ثشچؼت "ػبخت إِٓبٖ" سا داس٘ذ.
تزای ًیاسّای دًیای ٍالعی طزاحی شذُ است.
خٞٛش ٞبی ٔب ٘تید ٝیه فشآیٙذ چٙذ ٔشحّ ٝایؼت  .ػبص٘ذٞ ٜبٟٙٔ ،ذػیٗ ٚ
ٔذیشاٖ تِٛیذ یه ٘مـی سا ایفبء ٔی وٙٙذ  .ثؼالٔ ،ٜٚـتشیبٖ آصٔبیـی اص اثتذا
دسٌیش ثٛد ٜا٘ذ  .خٞٛش ٞبی ٔبساثٛٙٔ ٛط ث ٝتؼتٟبی صیبدی اػت و ٝتبییذ ٔی
وٙذ آیب ٘یبصٞبی د٘یبی ٚالؼی سا ثشآٚسدٔ ٜی ػبصد  .فمظ دس آٖ صٔبٖ اػت وٝ
ایٗ خٞٛشٞب ثشای ٔـتشیبٖ ٔٙبػت اػت.

هیشاى ساسی دلیك

پزاکٌذگی

ثب اػتفبد ٜاص تشنیت سٚؿٟب  ٚدػتٍبٞ ٜبی تحّیّی دٌٚب٘ ،ٝث ٝؿٕب ایٗ اعٕیٙبٖ سا ٔی

تدٟیضات تِٛیذ پیـشفتٔ ٝب اص ػبص٘ذٌبٖ ٘ٛسد ٟٔ ٚش ،ٜسٍ٘ذا٘ٞ ٝبی پشاوٙذ ٜؿذ ٜسا

دٞیٓ و ٝخلٛكیبت ؿیٕیبیی  ٚفیضیىی خٞٛش ٞبی ٔب ثٕٙظٛس ٘یبصٞبی دلیك

اسائٔ ٝی دٙٞذ .ایٗ وبس دس ٞش صٔبٖ ٘تبیح ثؼیبس خٛثی سا ثشای فشایٙذٞبی چبح ثذٖٚ

وبسثشدٞبی ؿٕب وبٔال ٔغبثمت داس٘ذ.

ٞیچ ٔـىّی تضٕیٗ ٔی ٕ٘بیذ

استحکام ٍ َّاسدگی سثک

کٌتزل کیفیت

ٔبساث ٛتبثیشات ثّٙذ ٔذت سا ثب اػتفبد ٜاص ٛٞاصدٌی تؼشیع ؿذ ٜؿجی ٝػبصی ؿذ ٜعجك

خٞٛش ٞبی ٔبساث ٛثغٛس اػتثٙبیی ویفیت پبیذاسی سا ثش سٚی تٕبْ ٌشٞ ٜٚب  ٚدس ساثغٝ

اػتب٘ذاسدٞبی ٕٞ ،DINچٙیٗ ٛٞاصدٌی عجیؼی تحت ؿشایظ ص٘ذٌی ٚالؼی سا ثشسػی

ثب ٔـخلبت دلیك آٟ٘ب اسائٔ ٝی دٞذ  .ثشای ٔثبَ ،تٕبْ خٞٛشٞبی چبح پذ اص یه

ٔی وٙذ .تدشثٌ ٝؼتشدٔ ٜب دس ایٗ صٔی ٝٙتضٕیٗ ٔی ٕ٘بیذ ؤ ٝحلٛالت لٛی ثشای

كبفی دٌٚب٘ ٝػجٛس ٔی وٙٙذ  ٚپبیذاسی سػٛة ٌزاسی ثبالیی سا ثغٛس ثشخؼت٘ ٝـبٖ

اػتفبد ٜخبسخی ٔٙبػت ٔی ثبؿٙذ.

ٔی دٙٞذ.

تٛكی ٚ ٝوٕه وبسؿٙبع – و ٝدس داخُ  ٚخبسج دس دػتشع ٔی ثبؿذ.
ٍٙٞبٔی و ٝثب ٔبساثٔ ٛـبسوت ٔی وٙیذ ،اص تشویت ٔٙحلش ثفشد ویفیت

فشٚؽ تـىش ٔی ٕ٘بییٓ٘ ٟٓٔ ،یؼت و ٝؽٔب دس ودب ٞؼتیذ ٔی تٛا٘یذ

ٔحل َٛاػتثٙبیی  ٚوٕه  ٚپیـٟٙبد وبسؿٙبی ثٟشٔ ٜی ثشیذ  .خٞٛش ث ٝدا٘ؾ ٌؼتشدٔ ٜب دػتشػی داؿت ٝثبؿیذ  .ؿٕب اص ثیـتشیٗ پـتیجب٘ی
ٞبی چبح ػیّه ٔب حذاوثش ثٟشٚ ٜسی  ٚدسآٔذ حبكُ اص تمّیُ ٞضیٝٙ

ٞبی ٕٔىٗ دس ٞش صٔبٖٛٔ ٚ -خٛدی ػشیغ  ٚلبثُ اعٕیٙبٖ دس ٞش

سا تضٕیٗ ٔی وٙذ ٚ .اص ؿجى ٝخٟب٘ی ؿشوب  ٚصیشٔدٕٛػٞ ٝبی

ودبی د٘یب ثٟش ٜثجشیذ.

 خذهات تیي الوللی ٍ شثکِ پشتیثاًی صیش ٔدٕٛػٞ ٝب  ٚؿشوبی ثب دلت ا٘تخبة ؿذ ٜدس ٞشودب و ٝة اؿیذ ث ٝؿٕب وٕه ٚ
تٛكیٔ ٝی دٞذ.
 هتخصصیي تا تجزتِ  :داسای دا٘ؾ ٌؼتشد ٜاص تٕبْ ٔحلٛالت ٔبٖ ثٛدٔ ٚ ٜی تٛا٘ٙذ سا ٜحُ دسػت سا ثشای ٘یبصٞبی خبف
پیـٟٙبد دٙٞذ.
 حزفِ ای ّای تا هْارت ث ٝؿٕب وٕه ٔی وٙٙذ تب ثٟتشیٗ سا ٜحُ اص ِحبػ تىِٛٛٙطی  ٚثٟش ٜثشی پیذا وٙیذ.
 پایگاُ دادُ ّای پیشزفتِ سا ٜحُ ٞبی ٔٙبػجی سا ثشای تٕبْ وبسثشدٞب ثٛخٛد ٔیبٚس٘ذ.
ٔ ب یه سزٍیس هحک سٚی صیشالیٞ ٝبی اكّی دس استجبط ثب ٘یبص ٞبی ؿٕب پیـٟٙبد ٔی دٞیٓ و ٝث ٝؿٕب وٕه ٔی وٙذ تب
خٞٛشٞبی ایذ ٜآَ سا پیذا وشد ٚ ٜثب فشایٙذٞبی تِٛیذ خٛد یىی وٙیذ.
 تین ّای هیاى رشتِ ای ؿبُٔ وبسؿٙبػبٖ ٔ ٚ R&Dذیشاٖ تِٛیذ ثٕٙظٛس عشاحی سا ٜحُ ٞبی ٔٙبػت ثشای ٔـتشیبٖ ث ٟٓوبس
ٔی وٙٙذ.
 هزکش آهَسشی ٔب دٚسٞ ٜب ،ػٕیٙبسٞب  ٚغیشٙٔ ٜبػت ثشای ثبصاسٞبی ٔٙتخت یب ٘یبصٞبی ٔـتشیبٖ خبف سا اسائٔ ٝی دٞذ.

یه ؿشیه وبسؿٙبع ثشای ٔـتشیبٖ ٔب
خذٔبتی اص لجیُ تّفٗ ٌٛیبی ٔبساث ٛؿٕب سا ٔؼتمیٕب ث ٝوبسؿٙبع ٞبی ٔب ٚكُ ٔی وٙذ

ٔ .ب ؿبٞذ ساثغٔ ٝبٖ ثب ٔـتشی ثؼٛٙاٖ یه ٔـبسوت

ٚالؼی ٞؼتیٓ ٔ .ب ٕٞچٙیٗ ٔی تٛا٘یٓ چبِؾ ٞبی ؿٕب سا دس ٔحُ سفغ وشد ٚ ٜآٔٛصؿٟبی تئٛسی  ٚػّٕی سا ثٕٙظٛس داؿتٗ خبیٍب ٜلغؼی دس
ثبصاستبٖ ث ٝؿٕب اسائٔ ٝی دٞیٓ.

