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فرهنگ وهنر

هقالِ ٌّری

تاریخچِ ًقاضی

اداهِ اص ؿواسٓ لثل...
ًماؿی ّای وـف ؿذُ دس هٌاطك تپِ ػیاله ٍ
لشػتاى تش سٍی ظشٍف ػفالی ثاتت هی وٌذ وِ
ٌّشهٌذاى ایي هٌاطك تا ٌّش ًماؿی آؿٌایی داؿتهِ
اًذّ .وچٌیي ًماؿیْایی اص دٍساى اؿهىهاًهیهاى
ًماؿی ّای هؼذٍدی تش سٍی دیَاس وِ تهیهـهتهش
آًْا اص لؼوتْای ؿوالی سٍدخاًِ فشات تهذػهت
آهذُ وـف ؿذُ اػت .یىی اص ایي ًهمهاؿهیهْها
هٌظشُ یه ؿىاس سا ًـاى ههیهذّهذٍ .ضهؼهیهت
ػَاسّا ٍ حیَاًات ٍ ػثه تىاس سفتهِ دس ایهي
ًماؿی ها سا تیاد هٌیاتَسّای ایشاًی ههی اًهذاصد.
دس ًماؿیْای دٍساى ّخاهٌـی ًماؿهی اص سٍی
چْشُ تش ػایش ًماؿی ّای دیگش تهمهذم داؿهت.
تٌاػة ٍ صیثایی سًگْا اص ایهي دٍساى تؼهیهاس
جالة تَجِ اػتً .ماؿی ّا تذٍى ػهایهِ ٍ تها
ّوذیگش ّواٌّگی داسًذ .دس تؼضی اص ههَاسد
ػوَو ػیاُ پش سًگ سا هحذٍد وشدُ اًذ .هاًهی
(پیاهثش ٍ ًماؽ ایشاًی) وِ دس لشى ػَم صًذگهی
هیىشد یه ًماؽ تا تجشتِ ٍ هاّش تَدً .همهاؿهی
ّای اٍ یهىهی اص ههؼهجهضاتهؾ تهَدً .همهاؿهی
)(Torfanوِ دس صحشای گال اػتاى تشوؼتاى
دس چیي تذػت آهذ هشتَب اػت تؼال  ۸۴۳تها
 ۸۶۳تؼذ اص هیالد .ایي ًماؿهی ّهای دیهَاسًهوها
هٌاظش ٍ تصاٍیش ایشاًی سا ًوایؾ هیذٌّذ .هچٌیي
تصاٍیش ؿاخِ ّای دسختی دس ایي ًهمهاؿهی ّها
ٍجَد داسًذ.
تاػتاًی تشیي ًماؿی ّای دٍساى اػهالههی وهِ
تؼیاس وویاب اػت دس ًهیهوهِ ًهخهؼهت لهشى
ػیضدّن تِ ٍجَد آهذُ تَدًهذ .ههیهٌهیهاتهَسّهای
ایشاًی (طشو ّای خَب ٍ وهَچهه) تهؼهذ اص
ػمَب تغذاد دس ػال  ۵۸۸۱ههیهالدی تهَجهَد
آهذًذ .اص آغاص لشى چْاسدّن وتاتْهای خهوهی
تَػیلِ ًماؿی اص صحٌِ ّای جهٌهگ ٍ ؿهىهاس
تضئیي ؿذًذ.
چیي اص لشى ّفتن تِ تؼذ تِ ػٌَاى یهه ههشوهض
ٌّشی هْوتشیي اًگیضُ تشای ٌّش ًماؿی دس ایشاى
تَد .اص آى تِ تؼذ یه ساتوِ تیي ًماؿاى تهَدائهی
چیٌی ٍ ًماؿاى ایشاًی تهَجهَد آههذُ اػهت .اص
لحاظ تاسیخی هْوتشیي تىاهل دس ٌّش ایهشاًهی
تمثل طشحْای چیٌی تَدُ اػت وهِ تها سًهگ
آهیضی وِ ادسان ٍیظُ ٌّشهٌذاى ایشاًهی اػهت
هخلَب ؿذُ تَد .صیثایی ٍ هْاست خاسق الؼهادُ
ًماؿاى ایشاًی ٍالؼاً خاسج اص تَصیف اػت.
دس لشى اٍل اػالهی ٌّشهٌذاى ایهشاًهی صیهٌهت
دادى تههِ وههتههاتههْهها سا ؿههشٍع وههشدًههذ.
وتاتْا تا ػشآغاص ٍ حاؿیِ ّای صیثا سًگ آهیضی
ٍ تضئیي ؿذُ تَد .ایي طشحْا ٍ سٍؿْا اص یهه
ًؼل تِ ًؼل دیگش تا ّهوهاى سٍؽ ٍ اصهلهَب
هٌتمل هی ؿذ وِ هؼشٍف اػت تِ ٌّهش سٍؿهي
ػاصیٌّ .ش سٍؿي ػاصی ٍ صیثا وشدى وتاتْا دس
صهاى ػلجَلیاى ٍ هغَل ٍ تیوَسیاى پهیهـهشفهت
صیادی وشد.
ؿْشت ًماؿی ّای دٍساى اػالهی ؿْشت خهَد
سا اص هذسػِ تغذاد داؿت.هیٌیاتَسّهای ههذسػهِ
ال ػثه ٍ سٍؿهْهای ًهمهاؿهی ّهای
تغذاد و ً
هؼوَلی پیؾ اص دٍسُ اػهالههی سا گهن وهشدُ
اػت .ایي ًماؿی ّای اٍلیِ ٍ تذػت واساًِ فـاس
ٌّشی الصم سا ًذاسًذ.
هیٌیاتَسّای هذسػِ تغذاد اصالً هتٌاػة ًیؼتٌهذ.
تصاٍیش ًظاد ػاهی سا ًـاى ههیهذّهذ ٍ سًهگ
سٍؿي اػتفادُ ؿذُ دس آى ًماؿی ساٌّ .شههٌهذاى
هذسػِ تغذاد پغ اص ػالْا سوَد هـتاق تهَدًهذ
وِ آییي تاصُ ای سا تَجَد آٍسدُ ٍ اتتىاس وٌٌذ.
ًگاُ ّای هخصَف ایهي ههذسػهِ دس طهشو
حیَاًات ٍ تا تصاٍیش ؿشو دادى داػتاًْا اػت.
اداهِ داسد

ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ اسن-چاج تیؼت ٍ ّـهتهن
وتاب تي تي ٍ ػٌذتاد اثش هحوذ هیشویاًی هٌتـش ؿذ.
هحوذ ههیهشوهیهاًهی ًهَیؼهٌهذُ دس گهفهت ٍگهَ تها
خثشًگاس حَصُ ادتهیهات گهشٍُ فهشّهٌهگهی تهاؿهگهاُ
خثشًگاساى جَاى گفت :چهاج تهیهؼهت ٍ ّـهتهن
سهاى تي تي ٍ ػٌذتاد اص ػَی اًتـاسات لذیاًی هٌتـهش
ؿذٍ.ی افضٍد :ایي ػَهیي چاج سهاى تي تي ٍ ػٌذتاد دس ػال جاسی اػت .تالؽ وشدُام دس ایهي
اثش دس وٌاس ػاختاس داػتاًی فضای دلٌـیٌی سا تشای ًَجَاًاى وِ هخاطثاى اصلی وتاب تهي تهي ٍ
ػٌذتاد ّؼتٌذ ایجاد وٌن.هیشویاًی اظْاس داؿت :دس ایي وتاب ؿخصیت داػتهاى ّهای غهشتهی دس
هماتل ؿخصیت داػتاًی اص هـشق صهیي لشاس گشفتِ ٍ داػتاًی جذی سا تا اػتفادُ اص یهه جهشیهاى
ًگاسؿی طٌض سٍایت هیوٌن.گفتٌی اػت سهاى تي تي ٍ ػٌذتاد دس ً ۴۴۳۳ؼخِ ٍ تا لیوهت ۵۳۳۳۳
تَهاى اص ػَی اًتـاسات لذیاًی تِ چاج سػیذُ اػت.

ضعرّای کاضتٌی ریچارد براتیگاى
چاپ ضذًذ



ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ اسن-هجوَػِ ؿؼش لوفا ایي وتاب
سا تىاسیذ ػشٍدُ سیچاسد تشاتیگاى تا تشجوِ هْذی ًَیهذ ٍ
لیال صوذی تَػط ًـش چـوِ هٌتـش ٍ ساّهی تهاصاس ًـهش
ؿذ.تِ گضاسؽ هْش هجوَػِ ؿؼش لهوهفها ایهي وهتهاب سا
تىاسیذ ػشٍدُ سیچاسد تشاتیگاى تِ تاصگی تا تشجوِ ههْهذی
ًَیذ ٍ لیال صوذی تَػط ًـش چـوِ هٌتـش ٍ ساّهی تهاصاس
ًـش ؿذُ اػت .ایي وتاب ؿصت ٍ دٍهیي وتاب هجوَػِ ؿؼش جهْهاى اػهت وهِ ایهي ًهاؿهش چهاج
هیوٌذ.ایي وتاب یه هجوَػِ گضیذُ ؿؼش اػت وِ اص  ۸دفتش ؿؼش سیچاسد تشاتیگاى ؿاػش ٍ داػهتهاى
ًَیغ آهشیىایی گشدآٍسی ؿذُ اًذ .ػٌاٍیي  ۸دفتش هزوَس تِ ایي تشتیة اػت :لش ضذفاجؼِ ههؼهذى
اػپشیٌگ ّیل لوفا ایي وتاب سا تىاسیذ هفت ػَاسِ جلیل  ۰۳ام طٍئي  ۰۳ام طٍئي تاس صدى جیهَُ تها
چٌگه ػىغ دػتِ جوؼی تذٍى آدم ّای ػشؿٌاع ًَسهَجَد هَفك تاؿی واپیتاى هاستیي ٍ سٍههل
تا اػواق هصش تِ ساُ خَد اداهِ هیدّذ.

چْل کچل در اًتظار پرٍاًِ ًوایص است اکراى در آباى هاُ
ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ اسن-پشٍاًِ هشصتاى تْیِ
وٌٌذُ چْل وچل دس تالؽ تشای وؼة پهشٍاًهِ
ًوایؾ ایي فیلن اػت.
پشٍاًِ هشصتاى تْیِ وٌٌذُ ػیهٌهوها دس گهفهتهگهَ
تا خثشًگاس هْش دستاسُ جذیذتشیي فؼالیهت ّهای
خَد گفت :دس حال حاضش هـغَل طهی وهشدى
هشاحل اخز پشٍاًِ ًوایؾ فیلن ػیٌوایهی چهْهل
وچل تِ واسگشداًی صادق صادق دلیمی ّؼتیهن
ٍ دس ًظش داسین دس صَست وؼة ایهي ههجهَص
چْل وچل سا دس هْش یا آتاى ههاُ تهِ ًهوهایهؾ
تگزاسین.
ٍی افضٍد :تا تَجِ تِ ایٌىِ دس هْشهاُ هذاسع تاص
هی ؿًَذ ٍ تشًاهِ فیلن دیذى تشای تچِ ّا دس ًظش
گشفتِ هی ؿَد فىش هی وٌن صهاى خهَتهی تهشای

ًوایؾ ػوَهی چْل وچل تاؿذ ضوي ایهٌهىهِ
ایي فیلن دستاسُ ػَاطف یه فشصًذ تهِ پهذسؽ
اػت اص ّویي سٍ فىش هی وٌهن ههی تهَاًهذ تها
هخاطثاى وَدن ٍ ًَجَاى خَد استثاب تهشلهشاس
وٌذ.
هشصتاى دس پایاى گفت :دس حهال حهاضهش چهٌهذ
پیـٌْاد تشای ػاخت فیلن ٍ چٌذ طشو دس دػهت
داسین وِ هـغَل تشسػی آًْا ّؼتین اها ٌَّص تهِ
ًتیجِ لوؼی ًشػیذُ این.
چْلوچل ػَهیي فیلن تلٌذ صادق صادقدلیمهی
تؼذ اص تضسگوشد وَچه ٍ تها آههذى احهوهذ
اػت.
دس خالصِ داػتاى فیلن آهذُ اػهت :تهِ ػهلهت
تاسًذگی تؼیاس صیاد تٌْا پل استثاطهی سٍػهتها تها

سرآضپسی
دسر بستٌی ًعٌاعی
ؿْش لوغ هیؿَد ٍ اّالی سٍػتا دسگیش هـىالت
تؼیاس صیادی هیؿًَذ .تیواسی یهىهی اص اّهالهی
سٍػتا ٍ ًیاص ضشٍسی اؽ تِ داسٍ خاًهَادُ اٍ سا
دچاس چالـی اػاػی هی وٌذ.
دس ایي فیلن تاصیگشاًی هثل پظهاى تاصغی ههشیهن
تَتاًی سضا ًاجی ٍ ...تِ ایفای ًمؾ پشداختِاًذ.

قطعِ  ۲۲رٍز بعذ هْذی یراحی هٌتطر ضذ

ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ اسن -لوؼِ ٍ ههَصیهه
ٍیذیَی اختصاصی فیلن ػیٌوایی تیهؼهت ٍ یهه
سٍص تؼذ تا صهذای ههْهذی یهشاحهی سًٍهوهایهی
ؿذ .لوؼِ ایي ٍیذئَ تا تشاًِ ٍ آٌّگؼاصی اهیشػلی

تْادسی تٌظین ّهَههي ًهاههذاسی ٍ ههیهىهغ ٍ
هؼتشیٌگ ػؼیذ صهاًی تْیِ ؿذُ اػهتٍ .یهذئهَی
ایي اثش ّن تِ واسگشداًی ػپْش ٍویلهی ٍ پهغ اص
دٍ هاُ ٍ ًین تالؽ تین تَلیذؽ تِ هشحلِ اًهتهـهاس
سػیذُ اػت .هْذی یشاحی دس هَصیه ٍیهذئهَی
تیؼت ٍ یه سٍص تؼذ تا لثاع ٍ طػهت لهْهشههاى
ًَجَاى ایي فیلن یؼٌی هْذی لشتاًی حهاضهش ؿهذُ
اػت .تیؼت ٍ یه سٍص تؼذ هلَدساهی اجتوهاػهی
اص صًذگی ًَجَاًی تِ ًام هشتضی اػت وِ دس ساُ
تحمك آسصٍیؾ تا چالؾ تؼیاسی سٍتشٍ هی ؿهَد.
هْذی یشاحی ّفتِ گزؿتِ دس هشاػن سًٍوهایهی اص
ایي فیلن ػیٌوایی گفتِ تَد:هي پهغ اص تهوهاؿهای
تیؼت ٍ یه سٍص تؼذ خَد سا هخاطة ایي فهیهلهن

با بخٌذ عراق بر ترسّاین غلبِ کردم
چطنّای عراقیّا غوگیي است

ػشٍیغ خثشی سٍصًهاههِ اسن-
ًوایـگاُ تخٌذ ػشاق دس حالهی اص
 ۸۳هشداد دس گالشی تهشػهام تهشپها
هی ؿَد وِ فشؿیذ رٍالفماسی فهشد
ایذُ ای هتفاٍت سا دس تهشوهیهة
ػىغ ٍ ٌّشّای دیگش تِ ًوهایهؾ
هیگزاسد.
فشؿیذ رٍالفماسیفشد فیلهوهؼهاص ٍ
ػىاع دستاسُ ًوایـهگهاُ جهذیهذ
خَد تا ًام تخٌذ ػشاق وِ جهوهؼهِ
 ۸۳هشداد دس گالشی تشػام تشپا هی
ؿَد تِ خثشًگاس هْش گفت :هي چٌذ تاس وشتال ٍ پیادُ سٍی استؼیي سفتِ تَدم ٍلهی
یه تاس تصوین گشفتن تشای ػىاػی اص هٌاطك جٌگی ٍ آدم ّای جٌگ صدُ ّهن
تِ ػشاق تشٍمٍ.ی تا اؿاسُ تِ ایٌىِ تشای ایي پشٍطُ تش تشع خَد اص جٌهگ غهلهثهِ
وشدُ اػت تیاى وشد :هي خَدم سا تِ ػوت تشػی وِ دس ٍجهَدم ًهْهفهتهِ تهَد
وـاًذم تا تا ایي تشع هثاسصُ وٌن.
هي اص ًااهٌی ٍ جٌگ تشع داؿتن ٍلی تایذ هی سفتن ٍ هی دیذم دس دل آى چِ هی
گزسد.
ایي ػىاع اداهِ دادٍ :لتی چٌذ سٍص ػىاػی وشدم دیذم ػشالی ّها دٍستهیهي سا
دٍػت داسًذ الثتِ چِ هماتل دٍستیي لثخٌذ تضًٌذ ٍ چِ لثخٌذ ًضًهٌهذ چهْهشُ ؿهاى
غوی ػویك سا ًـاى هی دّذ تشای ّویي تصوین گشفتن تِ طَس واهل دّاى آًْا سا
پان وٌن ٍ آثاس سا تِ ٌّشهٌذاى حَصُ ّای هختلف تذّن تا تا تَجِ تِ ههذیهاّهای
هختلف ًیوِ پاییي چْشُ آًْا سا ًماؿی تىـٌذ یا هجؼوِ تؼاصًذ ٍ . ...دس ٍالغ هی
خَاػتن تَجِ اصلی سٍی چـن ّا تاؿذ ٍ دس تخـی اص اػتیتوٌتی ّهن وهِ تهشای
دٍػتاى ٌّشهٌذ فشػتادم ًَؿتن وؼی وِ اػن تاتلَی هًَالیضا سا لثخٌذ ههًَهالهیهضا
گزاؿت ظلن تضسگی وشد چَى تاػث ؿذ وؼی چـن ّای هًَالیضا سا ًثیٌذ.

دیذم ٍ تؼیاس آى سا دٍػت داؿتن ٍ اص ّوِ وؼاًی
وِ ایي اثش اًؼاى دٍػتاًِ سا هی تیٌٌذ ههی خهَاّهن
تخاطش هي آى سا تثلیغ ٍ هؼشفی وٌٌذ.
ًخؼتیي ػاختِ ػیٌوایی ػیذهحوذسضا خشدهٌذاى
تِ تْیِ وٌٌذگی هحوذسضا ؿفاُ تها تهاصی ػهاسُ
تیات هْهذی لهشتهاًهی حهوهیهذسضها آرسًهگ
اهیشحؼیي صذیك ػیٌا ساصاًی ٍ حؼیي ؿشیفهی اص
ّفتِ گزؿتِ اوشاى خَد سا دس ػیٌواّا آغاص وهشدُ
اػت .ایي فیلن ًاهضد تهْهتهشیهي فهیهلهن اص ًهگهاُ
تواؿاگشاى ػی ٍ پٌجویي جـهٌهَاسُ فهجهش تهَدُ
اػت.دس ًؼخِ جذیذ ایي فیلن وهِ اص اههشٍص دس
ػیٌواّا تِ ًوایؾ دسآهذُ اػت صهذای ههْهذی
یشاحی تش سٍی تیتشاط پایاًی فیلن پخؾ هی ؿَد.

فراخَاى ًخستیي دٍرُ هسابقِ ایراى
هي ٍیژُ کَدکاى

ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ اسنً-خؼتیي
دٍسُ جـٌَاسُ هؼاتمِ ػىغ ًماؿی ٍ
هتَى ادتی ایشاى هي ٍیظُ وَدواى  ۱تا
 ۵۸ػههال تههشگههضاس هههی ؿههَد.تههِ
گضاسؽ تاؿگاُ خهثهشًهگهاساى پهَیها
ًخؼتیي دٍسُ جـٌَاسُ هؼاتهمهِ ایهشاى
هي تا هحَسیت ( اتحهاد اههٌهیهت
آساهؾ ) ٍیظُ وَدواى  ۱تا  ۵۸ػهال
تِ ّوت هَػؼِ وَدواى َّؿوٌذ ۵1
ؿْشیَس ههاُ ػهال جهاسی تهشگهضاس
هی ؿَد.تش اػاع ایي گضاسؽ تثیي اٍضاع وـَسهاى تشای وَدواى ٍ تهشؿهوهشدى
اّویت آساهؾ ٍ اهٌیت حاون تش وـَس اص اّذاف ایي جـهٌهَاسُ ػهٌهَاى ؿهذُ
اػت .دس اطالػیِ سٍاتط ػوَهی هؼاتمِ ایشاى هي آهذُ اػت وِ اهشٍص ههحهیهط
پیشاهَى هیْي ها ایشاى ػشؿاس اص آؿَب ٍ ًااهٌهی ٍ جهٌهگ اػهت اهها وـهَس
ػضیضهاى اص آساهؾ ٍ اهٌیت هثال صدًی حتی دس همایؼِ تا وـَسّای پهیهـهشفهتهِ
جْاى تشخَسداس اػت وِ دٍػت ٍ دؿوي تِ آى هؼتشفٌذ ایي جـٌهَاسُ تهش آى
اػت تا تا تَجِ تِ اّویت هَضَع اتحاد اهٌیهت ٍ آساههؾ ایهشاى غهیهَسههاى
وَدواى ػشاػش وـَس سا تا ایي همَلِ آؿٌا وٌذ تا آًْا ّهن ػهْهوهی ّهشچهٌهذ
وَچه دس ایي جـي هلی ایفا وٌٌذ .تِ گضاسؽ سٍاتط ػوَهی جـٌَاسُ هؼاتهمهِ
ایشاى هي ایي سٍیذاد فشٌّگی ٍ ٌّشی دس ػِ حَصُ ػىغ ًماؿی ٍ هتي

ادتی تشگضاس ٍ تِ تشگضیذگاى جَایض ًفیؼی اّذا هیؿَد .ػاللِهٌهذاى تهِ
ؿشوت دس ایي جـٌَاسُ تا  1ؿْشیَس هاُ  ۵۰3۶فشصت داسًذ آثاس خهَد
سا تِ دتیشخاًِ ایي جـٌَاسُ اسػال ٍ تشای وؼة اطالػهات تهیهـهتهش تهِ
پایگاُ ایٌتشًتی www.festival.iranskids.comهشاجِ وٌٌذ یها اص
طشیك ؿثىِ تلگشام تِ ًـاًهی @ festival_skآثهاس خهَد سا تهشای
دتیشخاًِ جـٌَاسُ وَدواى َّؿوٌذ اسػال وٌٌذ.

ًوایطگاُ بیستُ چاّار برپا هی ضَد

ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ اسن-ػلیشضا پاوذل وهِ
ًوایـگاُ تیؼتُ چاّاس اٍ دس خاًِ واسیىاتَس تهشپها
هی ؿَد اص تشگضاسی ًوایـگاّی اص چهْهشُ ّها تها
تىٌیىی هتفاٍت دس ػشصِ واسیىاتهَس دس خهاًهِ
ٌّشهٌذاى ایشاى خثش داد.تِ گضاسؽ خثشًگاس ههْهش
ًوایـگاُ آثاس تشگضیذُ ػلیشضا پاوذل تها ػهٌهَاى
تیؼتُ چاّاس دس خاًِ واسیىاتَس تِ ًوایؾ دس ههی

آیذ .تِ گفتِ پاوذل دس ایي ًوایـگاُ  ۰۳اثهش تهِ
ًوایؾ دس هی آیذ وِ ّوگی پهیهؾ اص ایهي دس
جـٌَاسُ ّای هؼتثش داخلی ٍ خاسجی دس ههؼهش
دیذ ػوَم لشاس گشفتِ اًذ اها تیـتش اص آًىِ تخَاٌّذ
تىٌیه یا ػلیمِ جـٌَاسُ ّا سا تِ ًوایؾ تگزاسًذ
تفىش یه واسیىاتَسیؼت سا ًوایؾ هی دٌّذ.
پاوذل دستاسُ ایي ًوایـگاُ تِ خثشًگاس هْش گفت:
آثاس ایي ًوایـگاُ هتؼلك تِ یه دِّ لثل اػهت ٍ
تیـتش دس حَصُ ّای هؼایل ههشتهَب تهِ تهشٍس یها
هْاجشت ٍ ّوچٌیي هثاحث اجتواػی اػت .ػالٍُ
تش ایٌىِ هی خَاّن یه تفىش سا تِ ًوایؾ تگزاسم
وِ دس پـت ّوِ ایي آثاس اػت هی خَاػتن یهه
فصل واسی سا تشای خَدم تثٌذم ٍ فصل جهذیهذی
سا تاص وٌن.ایي واسیىاتَسیؼت اداهِ داد :واسّهای

ایي ًوایـگاُ هتٌَع اػت .اجهشاّها ٍ تهىهٌهیهه
واسّاین ّویـِ خاف تَدُ اها تشای هي هْن اػت
هخاطة دسگیش تفىش پـت ایي آثاس ؿَد.پاوذل تا
تیاى ایٌىِ ایي ًوایـگاُ تشای فشٍؽ ًیؼت اظْهاس
وشد :واستَى تِ ًؼثت واسیىاتَس لاتلیهت فهشٍؽ
ووتشی داسد .اهؼال اًـاهلل ًوایـگاّهی دس خهاًهِ
ٌّشهٌذاى اص هجوَػِ چْشُ ّا وهِ ػهال ّهاػهت
سٍی آى واس هی وٌن تشپا خَاّن وشد وِ دس آى
ًوایـگاُ آثاس تشای فشٍؽ اػتٍ .یظگی آى آثاس
ایي اػت وِ ّن چْشُ ّهای خهاف داخهلهی ٍ
خاسجی سا واس وشدُ ام ٍ ّن ػثه خاصی تِ واس
تشدُ ام .دس ٍالغ آثاس ایي ًهوهایـهگهاُ یهه ًهَع
واسیىاتَس اػت وِ تا اػتفادُ اص ػهوهَو ٍ فهشم
ّای سًگی خلك ؿذُ اًذ.

حوایت ادارُ کل فرٌّگ ٍ ارضاد اسالهی استاى از ًوایطگاُ فرٍش آثار ًقاضی تبریس
ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ اسن-هذیشول فشٌّگ ٍ اسؿهاد اػهالههی
آرستایجاىؿشلی گفت :اداسُول فشٌّگ ٍ اسؿاد اػهالههی اػهتهاى
ػاللِهٌذ ساُ اًذاصی تاصاس فشٍؽ آثاس ٌّشی تَدُ ٍ اوهٌهَى تؼهیهاس
خشػٌذین وِ تخؾ غیشدٍلتی دس ایي حَصُ ٍسٍد وشدُ اػت.
تِ گضاسؽ ایؼٌا هٌومِ آرستایجاىؿشلی هحهوهذ ههحهوهذپهَس دس
جلؼِ ی ّواٌّگی ًخؼتیي آست اوؼپَی تثشیهض اظهْهاس وهشد :اص
جولِ ی هؼضل ها ایي اػت وِ ٌّشهٌذاى ها آثاس خهَتهی سا خهلهك
هیوٌٌذ اها تاصاس فشٍؽ هٌاػثی تشای ػشضِ ی آثهاس خهَد پهیهذا
ًویوٌٌذ اص ایي سٍ ها تایذ تِ ػوتی تشٍین وِ ٌّشههٌهذاى تها دسن
التصاد ٌّش حذالل تتَاًٌذ هؼیـت خَد سا تاهیي وٌٌذ ٍ ّوهچهٌهیهي
تْاًِای تاؿذ وِ آثاس تِ هحافل ػوَهی وـاًذُ ؿًَذ.
ٍی تا تاویذ تش ػذم ٍجَد حلمِی استثاب تیي ٌّشهٌذ ٍ ػاللِهٌهذاى
خشیذ آثاس ٌّشی خاطشًـاى وشد :آست اوؼپَی تثشیض یا ًوایـهگهاُ
فشٍؽ آثاس ٌّشی ایي لاتلیت سا داسد وِ تیي ٌّشهٌذاى ٍ آثاس ٌّهشی
تا خشیذاساى ٍ ػاللِهٌذاى تِ آثاس ٌّشی استثاب ایجاد وٌذ.
هحوذپَس تا تاویذ تش ایيوِ ًوایـگاُ فشٍؽ آثاس ٌّشی تثشیض ًثهایهذ

ولیـِ ای ٍ تملیذی اص سًٍذ غشب تاؿذ افضٍد :تایذ اص سٍؽ ّهای
ػٌتی تشای ػشصِ آثاس ٌّشی اػتفادُ وٌین تا حشهت اثش ٍ ٌّهشههٌهذ
حفظ ؿَد لضٍهی ًذاسد وِ ًوایـگاُ فشٍؽ آثاس ٌّشی تثهشیهض دس
لالة اوؼپَّای تیيالوللی تاؿذ چشا وِ هیتَاًین ایي ًوایـگاُ سا
تا اسصؽّای خَد هٌوثك وٌین ٍ الگَیی ًَ دس ایي ساػتا اسائِ دّین.
ٍی تا تیاى ایيوِ تشگضاسی آست اوؼپَ ووه تضسگی تِ الهتهصهاد
فشٌّگ ٍ ٌّش هی وٌذ تاویذ وشد :تا اػهتهفهادُ اص ایهي ظهشفهیهت
هی تَاًین تىلیف فشٌّگ ٍ ٌّش سا دس التصاد ؿفاف وٌین ضشٍسی
اػت دس ایي ًوایـگاُ دس وٌاس فشٍؽ آثاس ّهٌهشی ههتهذػهاصی ٍ
اسائِ ی الگَ سا ًیض هذًظش لشاس دّینٍ.ی تا تاویذ تش ایيوهِ اوؼهپهَ
تایذ تِ گًَِای تشگضاس ؿَد وِ افشاد ونتشخَسداس ًیض تتَاًٌذ اص آثاس
خشیذاسی ٍ اػتفادُ وٌٌذ هتزوش ؿذ :اگش تٌا تاؿذ اوؼهپهَیهی دس
تثشیض ساُاًذاصی ؿَد ًثایذ تِ گًَِای تاؿذ وِ افشاد ون تهشخهَسداس
ًتَاًٌذ ٍسٍد وٌٌذ چشا وِ دس ایي صَست تَفیك صیهادی حهاصهل
ًخَاّذ ؿذ ایي ًوایـگاُ تایذ ّوَاسُ جیة ٍ رائمِی هخاطهة سا
دس ًظش گشفتِ ٍ توام الـاس سا جاهؼِی ّذف خَیؾ لشاس دّذ

هذیشول فشٌّگ ٍ اسؿاد اػالهی اػتاى تا تاویذ تش لیهوهت گهزاسی
هٌصفاًِ ٍ هؼمَالًِ تش سٍی آثاس اضافِ وشد :دس جهَاههغ ؿهشلهی
ٌّشهٌذ اثش خَد سا ػصاسُی ٍجَد خَد ههی داًهذ اص ایهي سٍ دس
ًوایـگاُ فشٍؽ آثاس ًماؿی ًویتَاًین استثاب ػاطفی تیي ٌّشهٌذ ٍ
اثش سا ًادیذُ تگیشین ٌّشهٌذ اگش احؼاع وٌذ وِ خشیذاس اص اثهش اٍ
تِ خَتی هشالثت هیوٌذ دس ًتیجِ تا خیال ساحتی هحصَل خهَد سا
تِ فشٍؽ خَاّذ سػاًذ.

*الٌازاضراقی
هَاد الزم:

تیؼىَیت خشد ؿذُ یه ٍ ًین پیواًِ تیؼىَیت ًؼهٌهاع-
ؿىالتی  ۵پیواًِ ؿىالت ًؼٌاػی  ۵پیواًِ ؿهىهش یهه
چْاسم پیواًِ تؼتٌی تا تىِ ّای ؿىالت  ۵لیتش وشُ آب
ؿذُ یه ػَم پیواًِ
طرز تْیِ:

اتتذا دس یه واػِ هتَػط ؿىش ٍ وشُ سا تا ّن هخهلهَب
وشدُ ٍ تیؼىَیت سا اضافِ هی وٌین.
ػپغ هَاد سا تِ لالة هَسد ًظش سیختِ ٍ فـاس هی دّهیهن
تا ػفت ؿَد .لالة سا  ۵ػاػت دس یخچال لشاس هی دّیهن
تا خٌه ؿَد.
دس ظشف دیگشی تؼتٌی سا ّن هی صًین تا تؼتٌی ًشم ؿَد.
ًصف تیؼىَیت ًؼٌاع –ؿىالتی ٍ ًصهف ؿهىهالت سا
افضٍدُ ٍ هخلَب هی وٌین.
ػپغ هخلَب تؼتٌی سا سٍی پای داخل لالة سیهخهتهِ ٍ
واهال هی پَؿاًین .دػشسا تِ هذت  ۸ػاػت دس فشیضس لشاس
هی دّین تا ػفت ؿَد .لثل اص ػشٍ دػش سا تِ ههذت ۵۳
الی  ۵۱دلیمِ دس دهای اتاق لشاس هی دّین تا وهوهی ًهشم
ؿَد.
* هی تَاًین اص ٍیفش تِ جای تیؼىَیت اػتفادُ وٌین.

پیطخذهت ایراًی برًذُ جایسُی
اسپاًیاییّا

ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ اسن-فیلن اًیویـي پیـخذهت اص
تَلیذات هشوض گؼتشؽ ػیٌوای هؼتهٌهذ ٍ تهجهشتهی تهِ
واسگشداًی فشًَؽ ػاتذی تشًذُ جایضُ تهْهتهشیهي فهیهلهن
اًیویـي جـٌَاسُ الچِ اػپاًیا ؿذ.تِ گضاسؽ ایؼٌا تِ ًهمهل
اص سٍاتط ػوَهی هشوض گؼتشؽ ػیٌوای هؼتٌذ ٍ تجشتهی
دس چْلویي دٍسُ جـٌَاسُ الچِ اػپاًیا وِ طهی سٍصّهای
 ۵۴تا  ۸۵جَالی تشگضاس ؿذ فیلن اًیویـي پیهـهخهذههت
ػاختِ فشًَؽ ػاتذی هَفك تِ وؼة جایضُ تْتشیي فهیهلهن
اًیویـي جـٌَاسُ ؿذ.اًیویـي پیـخذهت داػتاى آؿهٌهای
استاب ٍ سػیت سا سٍایت هیوٌذ هاجشای تشخَسد یهه
ًَیؼٌذُ تا یه حـشُ غهَل پهیهىهش (یهه ػهَػهه)...
ػَػه پیـخذهت هی ؿَد ٍ ونون ههی فهْهوهذ الیهك
ؿشایط تْتشی اػت ٍ ّوِچیض تاصی سا تِ ّن هیسیضد هشد
اها دس تالؽ حفظ ؿشایط اػت ٍ هتَجِ هیؿَد وِ ایهي
تاصی لاػذُای ًذاسد...طی یىؼال اخیش گفتِ هیؿَد وهِ
پیـخذهت یىی اص هَفكتشیي فیلنّای اًیویـي ایشاًی دس
جـٌَاسُّای داخلی ٍ تیيالوللی تَدُ اػت.

 ۲۲هرداد آخریي هْلت ارسال ضرح
آثار بِ ّفتویي دٍساالًِ هجسوِسازی

ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ اسنٌّ-شهٌذاى پزیشفتِ ؿهذُ دس
هشحلِ اٍل ّفتویي دٍػاالًِ هجؼوِػاصی تْهشاى تها ۸۸
هشداد فشصت داسًذ ؿشو ًْایی اثش خَد سا تِ دتیهشخهاًهِ
دٍػاالًِ اسػال وٌٌذ.
تِ گضاسؽ خثشگضاسی فاسع تِ ًمل اص سٍاتهط ػهوهَههی
ّفتویي دٍػاالًِ هجؼوِ ػاصی تْشاى وَسؽ گهلهٌهاسی
دتیش ایي دٍػاالًِ گفت :ؿشوًَیؼی (اػتیتوٌت) دس اثهش
ٌّشی اهشٍصی ػْن لاتل تَجْی داسد ٍ تِ ػٌَاى تفؼیشگش
هاّیت رٌّی ٍػولىشد ٌّشهٌذ ًمؾ جاتِجایی هفاّین سا
داسد ٍ تیاى گش لصذ ٍ ًیت ٌّشهٌذ اػت ٍ هی تَاى گفت
ٍیظگی اػتیتوٌت خَاًؾ تْتش اثش ٌّشی ٍ دسن تهٌهیهاى
ًظشی هَلف آًؼت.
اص ایي سٍ اص ٌّشهٌذاى ػضیضی وِ فهشصهت وهافهی تهشای
ًگاسؽ اػتیتوٌت ًذاؿتِ اًذ خَاّـٌذ اػهت تها ٍلهت
تؼییي ؿذُ اػتیتوٌت ّای خَد سا تىویهل وهٌهٌهذ ٍ دس
صَست ًیاص تِ هـاٍسُ تِ دتیشخاًِ اػالم وٌٌذ.
گلٌاسی افضٍد :ػوذُ ٌّشهٌذاًی وِ دس ّفتویي دٍػهاالًهِ
هجؼوِ ػاصی ؿشوت وشدُ اًذ ّهوهشاُ تها تهاسگهزاسی
تصَیش اثش اطالػات ٍ اػتیتوٌت اثش سا ًیض اسػهال وهشدُ
اًذ اها دتیشخاًِ دٍػاالًِ تصوین گشفت پغ اص اًهتهخهاب
هشحلِ اٍل ٌّشهٌذاًی وِ دس ایي هشحلِ اثشؿاى پزیهشفهتهِ
ؿذُ فشصتی تشای تاصًگشی اػتیتوٌهت داؿهتهِ تهاؿهٌهذ.
تٌاتشایي ٌّشهٌذاى پزیشفتِ ؿذُ هی تهَاًهٌهذ دس صهَست
توایل اػتیتوٌت خَد سا تغییش دٌّذ ٍ حهذاوهثهش تها ۸۸
هشدادهاُ جاسی هتي ًْایی سا تِ دتیشخاًِ دٍػاالًِ اسػهال
وٌٌذ.
اػاهی پزیشفتِ ؿذگاى هشحلِ اٍل ّهفهتهوهیهي دٍػهاالًهِ
هجؼوِ ػاصی تْشاى دس ػهایهت دٍػهاالًهِ تهِ ًـهاًهی
www.2salane.irاػالم ؿذُ اػت.
ّفتویي دٍػاالًِ هلی هجؼوِ ػاصی تْشاى تا تن ٍضؼیت
اص ػَی دفتش ٌّشّای تجؼوهی تها ّهوهىهاسی اًهجهوهي
ٌّشهٌذاى هجؼوِ ػاص ایشاى ٍ هَػؼِ تهَػهؼهِ ّهٌهشّهای
تجؼوی هؼاصش ؿْشیَس ٍ هْشهاُ ػال جهاسی دس ههَصُ
ٌّشّای هؼاصش تْشاى تشگضاس خَاّذ ؿذ.

