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اگش ایشاى ًتَاًذ اص اهتيبص بشجبم استفبدُ کٌذ،
عوال هبًذى دس آى ،اهکبى پزیش ًخَاّذ بَد

آغبص پشٍاصّبی
حج اص  42تيش

صفحه 5

همین صفحه

سِ اثش طبيعی
آرسببیجبى ششقی دس فْشست
هيشاث هلی ثبت شذ

اتحبدیِ اسٍپب
هتعْذ بِ اجشای کبهل
بشجبم است

صفحه 2

هٌظَم یبدداشت

*هذیشهسئَل -هحوّذ اششاقی

يبخشيليق ًدير؟

يبخشيليغي تبًيوبسبق تبپوبريق
ًئجِ پيسي تبپبًوبسبق آتوبريق
ّر بير ايشيي فبيداسي ٍار يبخشيدير
ديرچليشِ قبيداسي ٍار يبخشيدير
ضررلي ايش پيسليكلردى سبييالر
پيس ،يبخشيداى ،تئسليكيلِ يبييالر
بَ اؤلچًََ كين ايشلدُ اٍدٍزهبز
يبخشي الرسب ّئچ بير يئردُ قَدٍرهبز
ديريليك لِ ديٌج ليگِ يؤًلي
يبخشيالردير ٍئرگيلري تؤردى
پيسليك سبالر دؤيَشيلِ اؤلَهَ
سيلر بَتَى ديٌجليكلِ دؤزٍهَ
بًَداى ببشقب سؤزلر بَتَى يبالًدير
سؤزٍم آيديي ،دٍزٍى سئچي قبًبًدير

همین صفحه

صفحه 8

اگش ایشاى ًتَاًذ اص اهتيبص بشجبم استفبدُ کٌذ ،عوال هبًذى دس آى،
اهکبى پزیش ًخَاّذ بَد
سشٚیس خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -سٚسبی جٕٟٛسی اسالٔی ایشاٖ  ٚفشا٘سٝ
دس تٕبسی تّفٙی ،دسثبس ٜسٚاثط دٚجب٘جٙٔ ،ٝطم ٝای ٔ ٚسبیُ ٔرشترجرط ثرب
ثش٘بٔ ٝجبٔغ الذاْ ٔطتشن (ثشجبْ )ٌ ،فت  ٚ ٌٛٚتجبدَ ٘ظش وشد٘ذ.
ثٌ ٝضاسش ایسٙب  ،حجت االسالْ ٚإِسّٕیٗ حسٗ سٚحب٘ی دس ٌرفرت ٚ
ٌٛی تّفٙی أب٘ٛئُ ٔىش ٖٚسئیس جٕٟٛس فشا٘س ، ٝاص ٔٛاضغ اسٚپرب  ٚاص
جّٕ ٝفشا٘س ٝثشای حفظ ثشجبْ تبو ،ٖٛٙاثشاص خشسٙذی وشد أرب دسػریرٗ
حبَ ٌفت و ٝایٗ اظٟبسات  ٚثیب٘یٞ ٝب ،ثبیذ ثب الذأبت  ٚسا ٜحرُ ٞربی
ػّٕی ّٕٛٔ ٚس جٟت ججشاٖ ثٟشٙٔ ٜذی ایشاٖ اص ٔٙبفغ ٔب٘ذٖ دس ثرشجربْ
ٕٞشا ٜثبضذ.سئیس جٕٟٛس ثباضبس ٜثٔ ٝحذٚدیت صٔب٘ی ثشای اسائ ٝسا ٜحرُ
ٞبی ػّٕی  ٚثب تبویذ ثش ایٙى٘ ٝجبیذ اجبص ٜدٞیٓ ایرٗ دسرتربٚسد ثسریربس
ثضسي دیپّٕبسی ثب الذأبت یه جب٘ج ٚ ٝپیٕبٖ ضىٙری دیرٍرشاٖ ٘ربثرٛد
ضٛدٌ ،فت. :
سٚحب٘ی اثشاص أیذٚاسی وشد و ٝتالش ٞبی پٙج وطٛس  ٚاتحبدی ٝاسٚپب ثرٝ
ٕٞشا ٜایشاٖٛٔ ،فمیت آٔیض ٘ ٚتیج ٝثخص ثبضذ.سئیس جٕٟٛس ٕٞچٙیٗ دس
ٔٛضٛع سٛسی٘ ٝیض ثباضبس ٜث ٝایٙى ٝحضٛس ٔستطبساٖ ایشا٘ری دس سرٛسیرٝ
ثشخالف حضٛس ٘بٔطشٚع ٘ظبٔیبٖ ثشخی وطٛسٞب ،ث ٝدسخٛاست سسرٕری
دِٚت آٖ وطٛس  ٚثشای ٔجبسص ٜثب تشٚسیسٓ است ،اثشاص أیذٚاسی وشد وٝ

ثب تالش ٞبی ٔطتشن ٘یشٞٚبی حبٔی دِٚت ّٔ ٚرت سرٛسیرٞ ،ٝرش رٝ
سشیؼتش تشٚسیسٓ دس آٖ وطٛس سیط ٝوٗ ضذ ٚ ٜدس ٘تیج٘ ٝیبصی ث ٝحضٛس
٘یشٞٚبی خبسجی ٘جبضذ .سٚحب٘ی ثب اضبس ٜث ٝپیطشفت ٞبی خٛثی ور ٝدس
ٔسیش تذٚیٗ لب٘ ٖٛاسبسی جذیذ سٛسیٔ ٝیبٖ دِٚت ٔ ٚؼبسضبٖ آٖ وطٛس
حبصُ ضذ ،ٜاص تذأ ْٚطٛست  ٚسایض٘ی ایشاٖ  ٚفشا٘سر ٝدس استرجربا ثرب
ثشلشاسی ثجبت  ٚآسأص دس سٛسی ٝاستمجبَ وشد.سئیس جٕٟٛس فشا٘س٘ ٝیرض
دسایٗ تٕبس تّفٙی ثب تبویذ ٔجذد ثش ایٙى ٝپبسیس ث ٝثشجبْ پبیجٙذ است ٚ
تٕبْ تالش خٛد سا ثشای حفظ آٖ ثىبس ٌشفت ٝاست ،اص یره سرّرسرّرٝ
الذأبت  ٚسا ٜحُ ٞبی ػّٕی جٟت ججشاٖ ثٟشٙٔ ٜذی ایرشاٖ اص ٔرٙربفرغ
ٔب٘ذٖ دس ثشجبْ خجش داد.أب٘ٛئُ ٔىش ٖٚدسایٗ تٕبس تّفٙی ور ٝحرذٚد
یىسبػت ث ٝط َٛا٘جبٔیذ ،ثب ثیبٖ ایٙىٛٔ ٝضغ ٔب  ٚضٕرب دسثربس ٜثرشجربْ
ٔٛضؼی است و ٝدس بس ٛة لٛا٘یٗ ثیٗ إِّّی وبٔال ٔرؼرترجرش اسرت،
ٌفت ٕٝٞ :ثبیذ تالش وٙیٓ تب ثشجبْ حفظ ضٛد ٘ ٚجبیذ ثٞ ٝیچ ٚجر ٝثرب
و ٛىتشیٗ خطب ،ثشای وسب٘ی و ٝث ٝد٘جبَ ٘بثٛدی ایٗ ترٛافرك ٞسرترٙرذ،
فشصت طالیی ایجبد وشد.دس ایٗ ٌفت ٌٛ ٚی تّفٙی  ،سٚسبی جٕٟٛسی
د ٚوطٛس ثش تذا ْٚسایض٘ی ٞبی د ٚوطٛس دس ٔسبیُ دٚجب٘جٙٔ ٚ ٝطمر ٝای
تبویذ وشد٘ذ.

پشٍطُ ّبی عوشاًی شْشداسی هٌطقِ  6تبشیض افتتبح شذ
سشٚیس خجشی سٚص٘ربٔر ٝاسن -پرشٚطٞ ٜربی
ػٕشا٘ی ضٟشداسی ٔٙطم ۳ ٝثب اسصش ٔ ۳۶۶یّریربسد
سیبَ دس غشة تجشیرض افرترتربح ضرذ.ثرٌ ٝرضاسش
ضٟشیبسٞ ،طت ػٛٙاٖ پشٚط ٜضٟشداسی ٔٙطم ۳ ٝثرب
حضٛس ضٟشداس تجشیض  ٚاػضبی ٔرحرترشْ ضرٛسای
ضٟش طی ٔشاسٕی دس ضٟشن ٔجُ  ٚخرٛدس ٚثرٝ
ثٟش ٜثشداسی سسیذ.ثشایٗ اسربس احرذاپ پرشٚطٜ
ثب٘ذٞبی وٙذسٚ ٚسٚدی ضٕبِغشة ضٟش ث ٝط۱ َٛ
ویّٔٛتش ثب ٞ ۶۶ضاس ٔتش ٔىؼت خبورجرشداسی۳۶ ،
ٞضاس ٔترش ٔرىرؼرت صیرشسربصی ۶ ،وریرّرٔٛرترش
جذٍِٚزاسیٞ ۱ ،ضاس  ۳۶۶ ٚتٗ اسفبِت سیضی ٚ

ٔ 77۶تش ط َٛدیٛاس ثتٙی پیص سبخت ٝدس ٔجٕرٛع
اػتجبس ٔ ۱۶یّیبسد سیبَ اجشا ضذ ٜاسرت.ثربصاس رٝ
خٛدس ٚثٔ ٝسبحت ٞ ۶۶ضاس ٔتشٔشثغ  ٚظرشفریرت
 ۱۶۶خٛدس ٚثب اجشای ٞ ۱۶ضاس ٔتشٔىؼت ػّٕیبت
خبوی ٞ ۱ ٚضاس تٗ آسفبِت سیضی ثب ٔطربسورت
سبصٔبٖ ٔیبدیٗ ٔ ٚطبغُ ضٟرشی ثرب صرشف ۳۶
ٔیّیبسد سیبَ ٞضی ٝٙافتتبح ضذٕٞ.چٙیٗ پرذ ٞرّری
وٛپتش ضٕبِغشة تجشیض ثب ٞضی ٝٙیه ٔیّیبسد سیربَ
 ٚپشٚط ٜسپتیه آة خبْ پبسن حجبج ثب ٞضیرٙرٝ
ٔ ۴یّیبسد سیبَ احذاپ ضذ.پبسن وٛی اتحبد ثرٝ
ٔسبحت یه ٘ ٚیٓ ٞىتبس ثب حجٓ وف سبصی ٚ

پیبد ٜسٚسبصی یه ٞرضاس ٔ ۳۶۶ ٚرترشٔرشثرغ ٚ
جذٍِٚزاسی  ٚاحذاپ آثشٞ ۶ ٚضاس ٔ ۱۶۶ ٚتش ثرب
حجٓ یه ٞشاس آسفبِت سیضی پبسوی ًٙثب ٞضیٝٙ
ٔ ۱یّیبسد سیبَ ث ٝثٟش ٜثشداسی سسیذ.

ًبى گشاى ًویشَد

سشٚیس خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ -مشس ضرذ ٜثرٛد دِٚرت
ثشای لیٕت ٘بٖ ،ثؼذ اص ٔب ٜسٔضبٖ تصٕیٓ ٌیرشی ورٙرذ
و ٝسئیس اتبق اصٙبف ایشاٖ اص احتٕبَ افضایص ٘ریربفرترٗ
لیٕت ٘بٖ خجش داد ٌ ٚفت :ث٘ ٝظش ٔیسسذ ور ٝدِٚرت
ججشاٖ ػٛأُ ٔٛثش دس لیٕت ٘بٖ سا ث ٝافضایص ٘رش آٖ
تشجیح ٔیدٞذ.ثٌ ٝضاسش ایسٙب ،اص سبَ  ۳۱۳۱و ٝلیٕت
٘بٖ تغییشی ٘ىشد ٜثٛد٘ ،رب٘رٛایری ٞرب  ٚاترحربدیرٞ ٝربی
صٙفیضبٖ ٘سجت ث ٝایٗ ٔسئّ ٝا٘تمبد وشد ٜثٛد٘ذ؛ شا وٝ
ث٘ ٝظش آٖٞب ػٛأُ ٔختّفی دس ٞضی ٝٙتٕبْ ضذ ٚ ٜلیٕرت
ٟ٘بیی ٘بٖ تبثیشٌزاس است  ٚتٟٙب آسد ٘ ٚبٖ دس ایٗ صٔیٙرٝ
تؼییٗ وٙٙذ٘ ٜیستِ .زا دس آرسٔب ٜسبَ ٌرزضرتر ٝسرتربد
تٙظیٓ ثبصاس٘ ،ش ٘بٖ سا افضایص داد أب ثب دستٛس سئریرس
جٕٟٛس ایٗ ٔصٛثِ ٝغ ٚ ٛث٘ ٝب٘ٛاییٞرب اػرالْ ضرذ ورٝ
لیٕتٞب ث ٝلجُ ثشٌشدد .اِجت ٝثشخی ٘ب٘ٛاییٞب ث ٝثٟب٘ٞٝبی
وٙجذ  ٚدیٍش افضٚد٘یٞب ،لیٕتٞبی جذیذ سا ث ٝحبِرت
سبثك ثشٍ٘شدا٘ذ٘ذ.پیص اص ٔب ٜسٔضربٖ دٚثربسٔ ٜسرئّرٝ
افضایص لیٕت ٘بٖ ٔطشح ضذ  ٚدس ایٗ صٔی ٝٙثرشخری اص
ٔسئٛالٖ اص جّٕ ٝسئیس اتبق اصٙبف ایشاٖ ٔ ٚذیشػبٔرُ
ضشوت ثبصسٌب٘ی ایشاٖ اػالْ وشد٘ذ و ٝتصٕیٓ ٌریرشی
ثشای افضایص لیٕت ٘بٖ ث ٝثؼذ اص ٔرب ٜسٔضربٖ ٔرٛورَٛ
ضذ ٜاست .أب طی سٚصٞبی ٌرزضرترٞ ،ٝریربت دِٚرت
ٔصٛثٝای ثشای تؼییٗ لیٕت فشٚش ٌٙذْ ث٘ ٝب٘ٛاییٞرب ٚ
صٙف  ٚصٙؼت ٌزسا٘ذ و ٝتٛسط اسحبق جٟبٍ٘یشی -
ٔؼب ٖٚا َٚسئیس جٕٟٛس  -اثالؽ ضذ.ثش اسبس ٔصرٛثرٝ
٘ ٟٓخشدادٔب ٜأسبَ ث ٝپیطٟٙبد ٚصاستخب٘رٞ ٝربی جرٟربد
وطبٚسصی  ٚصٙؼتٔ ،ؼذٖ  ٚتجبست  ٚث ٝاستٙربد اصرُ
 ۳۱۱لب٘ ٖٛاسبسی جٕٟٛسی اسالٔی ایشاٖ ٔ ٚربد۱۳ ٜ
اِحبق ثشخی ٔٛاد ث ٝلب٘ ٖٛتٙظیٓ ثخطی اص ٔمشسات ٔبِی
دِٚت لیٕت فشٚش ٌٙذْ ٔٛضٛع یرىری اص ثرٙرذٞربی
تصٛیت٘بٔ ۶۳ ٝآثبٖ ٔب ٜسربَ  ۳۱۳۱ورٕربوربٖ ثرشای
٘ب٘ٛاییٞبی یبسا٘ٝای ث ٝاصای ٞش ویٌّٛشْ  ۳۳۶۶سیربَ ٚ
ثشای سبیش ٔتمبضیبٖ اص لشاس ٞش ویّرٌٛرشْ  ۳۶۶۶سیربَ
(لیٕت پبی ٝػشض ٝدس ثٛسس وبال) تؼییٗ ٔیٌشدد.

هشکلی قطعی بشق دس کشَس ًذاسین،تالش بشای ّوبٌّگی تَليذ ٍ هصشف بشق

 21دسصذ گشٍُ ّبی آسيب پزیش سبذ غزایی دسیبفت کشدًذ

سشٚیس خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٚ -صیش ٘یشٌ ٚفت :دس حبَ حبضش ٔطىُ لطؼی ثشق دس وطٛس ٘ذاسیٓ  ٚوبسی ٔیوٙیٓ و ٝتٛصیغ ثشق دس
ٔبٜٞبی اٚج ٔصشف ،ثب تِٛیذ ٕٞب ًٙٞثبضذ.سضب اسدوب٘یبٖ دس ٌفت  ٌٛٚثب آ٘ب ،دسثبس ٜلطؼی ثشق دس ثشخری ٔرٙربطرك اظرٟربسداضرت:
ثشسسیٞب ٘طبٖ ٔیدٞذ حذٚد ٞ ۶ضاس ٍٔب ٚات وٕجٛد دس تِٛیذ ثشق داسیٓ و ٝثخطی اص آٖ ٘بضی ورٓ ثربسضری  ٚورٕری آة پطرت
سذٞبست  ٚثخص دیٍش ٘یض ٘بضی افضایص ٔصشف استٚ.ی افضٚدٚ :صاست ٘یش ٚثشای پٛضص ایٗ وٕجٛد ثش٘بٔ ٝفطشدٜای سا تحت ػٛٙاٖ
ٔذیشیت ٔصشف ضشٚع وشد ٜو ٝثخصٞبی ٔختّفی داسد؛ اص جّٕ ٝتٙظیٓ سبػت وبس اداسات  ٚایٙى ٝحذٚد ٞ ۶۶ضاس ٔرٍربٚات اص ۶۶
ٞضاس ٍٔب ٚات ٘یبص سشٔبیطی است و ٝاص ایٗ ٞ ۶۶ضاس ٍٔب ٚات ،حذٚد ٞ ۴ضاس آٖ ٔصشفی اداسات دِٚتی استٚ.صیش ٘یش ٚثب ثیبٖ ایٙرىرٝ
ثشای ٔذیشیت ایٗ ثخص دس ثشخی استبٖٞب سبػت وبس سا اص  ۳:۱۶صجح تب  ۳۱:۱۶لشاس دادٜایٓ ،تصشیح وشد :أسبَ ٘سجت ث ٝسبَ لرجرُ
سیستٓ ٘ظبستی سا ثشلشاس وشدیٓ و ٝدس آٖ استبٖ ث ٝاستبٖ ٔذیشاٖ ضشوتٞبی ثشق اسصیبثی ٔیض٘ٛذ  ٚیه سیستٓ ٔشوضی  ٓٞدس تٟشاٖ
ٞست و ٝوبس ٔب٘یتٛسی ًٙسا ا٘جبْ ٔیدٞذ.اسدوب٘یبٖ دس ِض ْٚاجشایی ضذٖ ایٗ ثش٘بٌٔ ٝفت :اٌش احیب٘ب دستٍبٞی ٘سجت ث ٝایٗ ٔٛضٛع
وٓ تٛجٟی داضت فیذسٞبی ٔشثٛا ث ٝآٖ لطغ ٔیطٛد  ٚخٛضجختب٘ ٝدس ٕٞیٗ د ٚس ٝسٚص ثؼذ اص ٔصٛث ٝدِٚت  ٚضشٚع وبس٘ ،تبیج طٓ
ٌیشی داضت ٝاستٚ.صیش ٘یش ٚخبطش٘طبٖ وشد :ثب صٙبیغ ثضسي ٔزاوشاتی سا ضشٚع وشدیٓ  ٚلشاسدادٞبیی سا ٔٙؼمذ ٔیوٙیٓ و ٝدس ٔٛالرغ
افضایص ثبس ث ٝطٛسی و ٝث ٝوبسضبٖ ِطٕ٘ ٝخٛسد ٚاحذٞبیی سا ؤ ٝصشف صیبدی داس٘ذ سا اص ٔذاس خبسج ورٙرٙرذ  ٚدس ػرٛق ثرشق
اسصاٖتشی دس سبیش سبػبت ث ٝایٗ ٚاحذٞب ٔی دٞیٓ و ٝایٗ وبس خیّی ثضسٌی استٚ.صیش ٘یش ٚتصشیح وشد :خٛضجختب٘ ٝفرؼرال ٔطرىرّری
ثشای لطؼی ثشق دس وطٛس ٙٔ ٚبطك ث ٝخصٛصی ٘ذاسیٓ  ٚوبسی ٔیوٙیٓ و ٝتٛصیغ ثشق دس تیش ٔ ٚشداد و ٝاٚج ٔصشف استٔ ،صرشف
 ٚتِٛیذ تمشیجب ٕٞب ًٙٞثبضذ.

سشٚیس خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٚ -صیش تؼب ،ٖٚوبس  ٚسفب ٜاجتٕبػی ثب ثیبٖ ایرٙرىر ٝثرش٘ربٔرٝ
حٕبیت غزایی اص ٌشٞ ٜٚبی آسیت پزیش ادأ ٝداسدٌ ،فت :حذٚد  ۱۶دسصذ ٌشٞ ٜٚربی
آسیت پزیش سجذ غزایی دسیبفت وشد ٜا٘ذ.
ثٌ ٝضاسش خجشٍ٘بس التصبدی ایش٘ب ،ػّی سثیؼی دس حبضی ٝجّسٞ ٝیبت دِٚت افضٚد :أرشٚص
دس جّسٞ ٝیبت دِٚت ٘شسیذیٓ تب دس ٔٛسد تجصش ۳۴ ٜثحث وٙیٓ شا و ٝیىی اص ٟٔٓتشیٗ
ٔٛضٛػبت ایٗ تجصش ٜثحث حٕبیت غزایی است  ٚثیٕ ٝص٘بٖ سشپشست خب٘ٛاس  ٚافرضایرص
ٔستٕشی ٔذدجٛیبٖ اص دیٍش ٔٛضٛػبت ایٗ تجصش ٜث ٝضٕبس ٔی سٚدٚ .ی اظرٟربس داضرت:
أسبَ ٔی خٛاٞیٓ حذٚد یه ٔیّی٘ ٖٛفش ٔذدجٛی جذیذ تحت پٛضص ثش٘بٔ ٝحٕبیرت اص
الطبس آسیت پزیش لشاس ٌیشد.سثیؼی دس پبسخ ث ٝسٛاَ دیٍشی دسثبس ٜاضتغبِضایی  ٚتؼبُٔ ثرب
دا٘طٍبٞ ٜب ٌفت :وبسٚسصی  ٚآٔٛصش دس ٔحیط ٚالؼی وبس یىی اص الذاْ ٞبی ٚصاست تؼب ٖٚاست  ٚثشایٗ اسبس افشاد یه سربَ اص
لٛا٘یٗ تبٔیٗ اجتٕبػی ٔؼبف ٞستٙذٚ .صیش تؼب ،ٖٚوبس  ٚسفب ٜاجتٕبػی افضٚد :ث ٕٝٞ ٝوبسفشٔبٞب ث ٝخصٛظ صٛٙف تٛصیٔ ٝی وٙیٓ اص
ایٗ فشصت استفبد ٜوٙٙذٚ .ی تبویذ وشد :ایٗ لب٘ ٖٛتٟٙب ضبُٔ افشادی ٔی ضٛد و ٝدس سبٔب٘ ٝفٙی  ٚحشف ٝای ث ٝػٛٙاٖ ٔتمربضری  ٚیرب
پزیش٘ذ ٜوبسآٔٛص ثجت ٘بْ وشد ٜثبضٙذ .سثیؼی اظٟبس داضت :تؼبُٔ ثب دا٘طٍبٞ ٜب ٚ ٚصاست ػّ ْٛثشای جزة ٘یشٔ ٚرشثرٛا ثر ٝلرب٘رٖٛ
دیٍشی است و ٝطجك ٔصٛثٔ ٝجّس ضٛسای اسالٔی ستبدی دس ٔجّس تطىیُ  ٚدثیشخب٘ ٝآٖ دس ٚصاست وبس ایجبد ضرذ ٜاسرتٚ.ی
افضٚد :دثیشی ایٗ ستبد سا ث ٝاسحبق جٟبٍ٘یشی ٔؼب ٖٚا َٚسییس جٕٟٛسی پیطٟٙبد دادیٓ و ٝاٌش ایٗ ستبد ضىُ ثٍیشد ،ثر ٝصرٛست
٘ظبْ ٔٙذ ثحث آٔٛصش  ٚاضتغبَ پیٍیشی ٔی ضٛد.

