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فرهنگ و هنر

مقبلٍ فرَىگی

کبریکبتًر,
َىر یب سرگرمی

وگبَی ثٍ ساثغٍ گبلشی ي وبسیىبتًس ورمربیـرگربَری دس
ایشان
اگش ؿمب َم مبوىذ ثؼیبسی اص َىشمىذانَ ،ىرشديػراربن ي
َىشخًیبن ،ػال لٍ مىذ َؼایذ وٍ اترفربلربت َرىرشَربی
تدؼمی سا پیگیشی وىیذ ،حامب ثخـی اص يلاراربن سا دس
َفاٍ ثٍ دیذن ومبیـگبٌ َب ي ػرش صدن ثرٍ گربلرشی َرب
اخاصبف می دَیذ.
ثذیُی اػت وٍ ثؼذ اص دیذن َش ومبیـگبَی ،ثخـری اص
تبس وظشتبن سا خست می وىذ یرب ترؼرذادی اص تربس اص
وظشتبن داسای مًلفٍ َبی یه اتش َىشی مغسًة وخًاَذ
ثًد .ثٍ َش حبل ثشحؼت ػبدت یرب ػرال لرٍ ثرٍ دیرذن
ومبیـگبٌ َىشمىذی وٍ تربسؽ سا ديػرت داسیرذ یرب
گبلشی وٍ فؼبلیت َبی مذايمؾ سا پیگیشی می ورىریرذ
سفاٍ ایذ.
پیذاػت وٍ دیذٌ ؿذنَ ،مٍ ممصًد َىشمىذ اص ثشگضاسی
ومبیـگبٌ ویؼت .ثٍ خض دیذٌ ؿذن اتش َىشی دس گبلرشی،
ثخؾ دیگش مًسد تًخٍ َىشمىذ ،فشيؽ تبسؽ اػرت ي
گبلشی مبوىذ یه ثىگبٌ َىشی دس صمیىٍ اسائٍ خذمبت ثرٍ
َىشمىذ ومؾ ثٍ ػضایی ایفب می وىذ.
ػال يٌ ثش ایه وٍ اتش َىشی دس گبلشی َم دیرذٌ ي َرم
فشيخاٍ می ؿًد ،ػشضٍ تبس َىشی دس گبلشی َرب ایره
امىبن سا ثٍ مب می دَذ وٍ ثب ثخـی اص تال ؽ َىشمرىرذان
َىشَبی تدؼمی ،دس صمیىٍ َبی ومبؿی ،تصرًیرشگرشی،
مدؼمٍ ػبصی ،میىیبتًس ،عشاحی ي حای پًػاش دس عری
یه ػبل گزؿاٍ ؿىب ؿًیم ي حای دػت ثرٍ وراریردرٍ
گیشی ومیای دس صمیىٍ َىشَبی تدؼمی وـًس ثضویم.
اگش یه ثبس دیگش وگبَی ثٍ ػىبيیه َىشَبی یبد ؿذٌ دس
ثبال ثیىذاصیذ ،یب دس حبفظٍ خًد ثٍ ومبیـگبٌ َربیری ورٍ
سفاٍ ایذ سخًع وىیذ ،ماًخرٍ خرًاَریرذ ؿرذ ورٍ وربم
وبسیىبتًس دس ثیه ایه َىشَب دیذٌ ومی ؿًد.
ثب ایه وٍ دس وبسیىبتًس دػاٍ ثىذی ثٍ وبم وربسیرىربترًس
ومبیـگبَی يخًد داسد ،امب ایه َىشَب ،چٍ اص وظش دیرذٌ
ؿذن ي چٍ اص وظش فشيؽ دس ػشصٍ ای ثٍ وربم گربلرشی،
غبیت اػت.
چشا وبسیىبتًس ثٍ گبلشی َب ساٌ ومی یبثذ ،ػًالی اػرت
وٍ ثبیذ ثشای ن خًاثی یبفت چًن وبسیىبتًس َم یره
َىش اػت ي َم می تًاوذ مبورىرذ َرىرشَربی دیرگرش دس
صیشمدمًػٍ َىشَبی تدؼمی ثٍ فشيؽ ثشػذ.
چشا گبلشی َب اص پزیشفاه وبسیىربترًس خرًدداسی مری
وىىذ؟ چشا وبسیىبتًسیؼت َب ثشای اتشؿبن ثرٍ ػرىرًان
یه طاوش تثجیت ؿذٌ دس َىش اسصؿی لبئل ویؼارىرذ؟ چرشا
گبلشی داسَب اص وبسیىبتًس فمظ ثشداؿت ػریربػری مری
وىىذ؟ چشا وبسیىبتًسیؼت َب فمظ چـم ثش ثرشگرضاسی
دي ػبال وٍ َب ديخاٍ اوذ؟
امشيص وچٍ سا ثٍ ػىًان وبسیىبتًس ومبیـگبَری ،ثرذين
ؿشح ،سيؿىفىشی ،مافىشاوٍ یب َش ػىًان دیرگرشی مری
ؿىبػیم ،استجبعؾ سا ثب ثذوٍ خشیبن َىرشی ي حرمربیرت
مشاوض سيؿىفىشاوٍ اص دػت دادٌ اػت.
یىی اص ایه مشاوض سيؿىفىشی گبلشی َب َؼارىرذ ي ثرٍ
َمیه تشتیت َىشمىذاوی وٍ ثٍ فىش استجبط ثب مخبعرت ي
ؿىبػبوذن تىىیه ،ایذٌ ي َىش خًد ثٍ خشیبن فرىرشی ي
َىشی وـًس ي ثٍ دوجبل تدشثٍ َبی گًوبگًن ي ورً دس
ػشصٍ وبسیىبتًس َؼاىذ ثٍ ثشگضاسی دي ػبال وٍ َب اوافب
ومی وىىذ ي ثٍ ػشضٍ وبسیىبتًس دس گبلشی َب تًخٍ می
وىىذ.
خذی گشفاه َىش وبسیىبتًس تًػظ وبسیىبتًسیؼت َب،
ثبػ می ؿًد وٍ خشیبن َىشی ي سيؿرىرفرىرشی َرم
وبسیىبتًس سا خذی ثگیشد.
ایه اػاجبسی اػت وٍ وبسیىبتًسیؼت ثٍ وبسیىربترًس ي
خًد می ثخـذَ .ش چىذ پزیشفاىی اػرت ورٍ ػرسریرمرٍ
خشیذاسان تبس َىشی الضامب مال ن مىبػجی ثشای دايسی
تبس َىشی ویؼت ،امب لغغ ساثغٍ وبسیىبتًس ثرٍ ػرىرًان
یه طاوش َىشی ثب گبلشی َب مبوىذ لغغ ساثغٍ مغجًػبت ثب
وبسیىبتًس ثٍ وفغ ایه َىش ویؼت.
اگش ػشدثیشان ي مذیشان خشایذ ،چـم خًد سا سيی تربس
ویشيی خًان ي مؼاؼذ خشیبن وبسیىبترًس ثؼرارٍ اورذ ي
پزیشای ػسیمٍ َب ي تفىشات وً ویؼاىذ،
دس ػًض ديسی گضیذن اص ػشضٍ وبسیىبتًس دس گبلشی
َب لصًسی اػت وٍ ماًخٍ خًد وبسیىربترًسیؼرت َرب
ادامٍ داسد
می ؿًد.

ػشيیغ خجشی سيصوبمٍ اسن -وابة مصشف َىشی ي تدرشثرٍ
ی صیجبیی ؿىبخای ثٍ لسم وًیؼىذگبن اػابوی دس حرًصٌ َرىرشی
وُگیسًیٍ ي ثًیشاحمذ تًلیذ ي مىاـش ؿذ.ثٍ گضاسؽ خجشورگربس
مُش ،ایه وابة دس حًصٌ خبمؼٍ ؿىبػی َىش ثًدٌ ي تًػظ حؼیه خسیسی ي فرشيد ػرجربػری اص
پظيَـگشان َىشمىذ َم اػابوی ثٍ وگبسؽ دس مذٌ اػت.وابة مصشف َىرشی ي تردرشثرٍ ی
صیجبیی ؿىبخای می تًاوذ یه مىجغ مغبلؼبتی پبیٍ ثشای خؼابسعسجبن ي ػاللٍ مىذان ثٍ مجربحر
الاصبد َىش ثبؿذ.ایه وابة دس ؿمبسگبن  ٠٠١١وؼخٍ تًػظ اواـبسات وبپىب ثٍ چبح سػریرذٌ
اػت.دس پـت خسذ ایه وابة مذٌ اػت :مصشف َىشی ،مجحثی میبن سؿاٍ ای ي ترغرجریرمری
ی َىش ورفرًر داسدَ ،رم اص
اػتَ .م اص مىظش الاصبد تؼشیف پزیش اػتَ ،م اص دسیچٍ ؿىبخا ِ
دیذگبٌ فسؼفٍ ،صیجبیی ؿىبػی ي وـبوٍ ؿىبػی خُؼابسمىذ اػت؛ ي َم سيیىشدَبی ترحرسریرسری
خبمؼٍ ؿىبخای ،سيان ؿىبخای ،ػسًم استجبعبت ي  ...سا ماًخٍ خًد داسد .ثب ایه َمٍ ،مصرشف
َىشی مًضًػی وً ي وماش ؿىبخاٍؿذٌ دس مغبلؼبت تغجیمی اػت ي ضشيست داسد.

زیگًرات ديببرٌ بٍ کتبةفريشیَب ببزگشت



ػشيیغ خجشی سيصوبمٍ اسن -سمبن صیگًسات وًؿاٍ اوشم پذسامویب ثب وبؿشی تربصٌ
پب ثٍ ثبصاس وابة گزاؿت.ثٍ گضاسؽ خجشوگبس مُش ،وـش وفیش سمبوی اص اوشم پذاسمویرب
سا ثب ػىًان صیگًسات مىاـش وشد.ایه سمبن پیؾ اص ایه ي دس ػربل  ٠۵۳١اص ػرًی
وـش لغشٌ مىاـش ؿذٌ ثًد.داػابن ایه سمبن سا ؿخصیای ثب ػىرًان مربوری صسؿرىربع،
ثبػابنؿىبع داوـگبٌ وسمجیب (ویًیًسن) سيایت میوىذ وٍ ثٍ َمشاٌ یىی اص پظيَؾَبیؾ ،مخربعرت سا ثرٍ
چُبس َضاس ػبل پیؾ میثشد ي اوذيٌ ي سوح ،ؿًس ي ؿبدی ،ػـك ي تپؾ وخؼایه مشدم مامذن ثبػابن ،ػربورىربن
تپٍ ػیسه ي َمصمبن مشدم خُبن امشيص سا ثشای اي ؿىبس میوىذ ثش َمیه اػبع مىامذان ایه سمبن سا لصٍ اص
خًدثیگبوگی ي تىُبیی اوؼبن ػىًان وشدٌاوذ.اوشم پذسامویب دس ممبم مًلف ي ماشخرم دس داوـرگربٌ ترُرشان دس
سؿاٍ ادثیبت اوگسیؼی تحصیل وشدٌ اػت ي پغ اص ن دس داوـگبٌ ػسًمپضؿىی ایرشان دس سؿرارٍ پرضؿرىری
تحصیل وشدٌ ي دس خبسج اص ایشان ویض دس سؿاٍ ایمًوًلًطی ي Health Informaticsثٍ تحصیل ادامٍ دادٌ
اػت.يی دس ایشان ي دس ممبم ماشخم تبسی چًن اص ديلتَبی فشيمبوذٌ وًام چبمؼىی ،گیسگمرؾ اترش خرًن
لىذن ي لغیف اػت ؿت اتش اػىبت فیاضخشالذ سا مىاـش وشدٌ اػت ي دس ممبم تبلریرف وریرض ػرٍ سمربن ورفریرش
وًیش ،صیگًسات ي صمؼابن تپٍَبی ػًمب سا مىاـش وشدٌ اػت.

تًزیع مجمًعٍ عبشقبوٍ در شبکٍ ومبیش خبوگی آغبز شذ
ػشيیغ خرجرشی سيصوربمرٍ اسن-
ايلیه لؼمت اص مدمًػٍ ػبؿمبوٍ اص
ؿجىٍ ومبیؾ خبوگی ترًصیرغ مری
ؿًد.
ثٍ گضاسؽ خجشگضاسی مُش ،ايلریره
لؼمت اص مدمرًػرٍ ػربؿرمربورٍ ثرٍ
وبسگشداوی مىًچُش َبدی ي ترُریرٍ
وىىذگی مُذی گسؼابورٍ اص امرشيص
ياسد ؿجىٍ ومبیؾ خبوگی می ؿًد.
ادامٍ لؼمت َبی ایه مدمًػٍ ویرض
اص ایه پغ ثٍ صًست  ٠١سيص یره
ثبس خًاَذ ثًد ثٍ عًسی وٍ لؼمرت
ديم اص چُبسؿىجٍ َفاٍ یىذٌ چُبسم اػفىذ مربٌ
تًصیغ می ؿًد.مُذی گسؼابوٍ دسثربسٌ صمربن
دلیك فیسمجشداسی لؼمت َبی ثبلی مبورذٌ ایره
مدمًػٍ گفت :دس حبل حبضش فیسمجشداسی ٥٧
دسصذ اص مدمًػٍ ثٍ پبیبن سػیذٌ اػت ي ثرش
اػبع ثشوبمٍ سیضی َبی اودبم ؿرذٌ ،لؼرمرت
َبی ثبلی مبوذٌ ویض اص اياخرش َرفرارٍ مرمربثرل
ديسثیه می سيد .فیسمجشداسی ایه مدمًػٍ ثرٍ

صًست سج صوی اودبم ؿذٌ اػت ي تًلیذ وریرض
تب اياخش امؼبل ثٍ عًس وبمل ثٍ پبیبن می سػذ.
گسؼابوٍ دس ادامٍ افضيد :عی چىذ ػبل گزؿارٍ
تًصیغ ثشخی اص تبس تًلیذات ومبیؾ خبورگری
مابػفبوٍ ثب ثی وظمی مًاخٍ ثًدٌ ي َمیره امرش
ممذاسی مخبعجبن سا وؼجت ثٍ پیگیشی ایىگًورٍ
تًلیذات ثی اػامبد وشدٌ اػت .ثشای احاشام ثٍ
مخبعجبن ػبؿمبوٍ مشاحل فىی ایه مدمًػرٍ اص

اياػظ فیسمجشداسی غبص ؿرذٌ ي
َمچىبن دس حبل اودبم اػرت ترب
پخرؾ ترمربمری لؼرمرت َربی
مدمًػٍ ثٍ صًست مىظم ي ثرذين
يلفٍ اودبم ؿًد.محمذسضب گسضاس،
ػبسٌ ثیبت ،ثُربسٌ وریربن افـربس،
فشصاد فشصیه ،حمیرذسضرب پرگربٌ،
ؿمؼیی فضل السرُری ،ػرسریرشضرب
صمبوی وؼت ،ػسیشضب ػرًصورچری،
حؼیه یبسی ،پبواٍ ثُشام ،مؼؼًد
سایگبن ي ًَمه ػریرذی ،یرىرارب
وبصش ،ػبسا سػًل صادٌ ي مرُرىربص
افـبس دس ومؾ گیؼً ثبصیگشان اصسی ػبؿمبورٍ
َؼاىذ.فشصاد فشصیه ي فرشیرذين ػرشایری دي
خًاوىذٌ مغشح پبح َشوذام یه لغؼٍ سا ثرب
َىگؼبصی ثبثه صسیره ثرشای تریرارشاط ایره
مدمًػٍ خًاوذٌ اوذ.
دس ایه ثیه فشصیه ػاليٌ ثش خًاوىذگی تیارشاط،
یىی اص ومؾ َبی اصسی مردرمرًػرٍ سا وریرض
ثشػُذٌ داسد.

آلبًم مًسیقی َمٍ ایه ريزَب کبرن َمبیًوفر مىتشر شذ

ػشيیغ خجشی سيصوبمٍ اسن-تبصٌ تشیه لرجرًم
مًػیمی وبسن َمبیًوفش َىگؼبص مغشح ػیىمبی
ایشان ثب ػىًان َمٍ ایه سيصَب دس لبلرت  ۵لرًح
فـشدٌ دس دػاشع ػاللٍ مىذان لشاس گشفت.
ثٍ گضاسؽ خجشوگبس مرُرش ،وربسن َرمربیرًورفرش
َىگؼبص صبحت وبم ي مغشح ػیىمبی ایشان تبصٌ
تشیه لجًم مًػیمی خًد اص مدرمرًػرٍ تربسؽ
ثشای َىگؼبصی فیسم َبی ػیىمبیی ػربل َربی
اخیش وـًسمبن سا ثب ػىًان َمٍ ایه سيصَب سياورٍ
ثبصاس مًػیمی وشد.
ایه َىگؼبص دس ممذمٍ ای ثٍ مىبػجت اواـبس ایه
لجًم تًضیح دادٌ اػتَ:مٍ ایه سيصَب ثرٍ ایره
می اوذیـم وٍ تمبم وًدوی ي وًخًاوی میبوؼبلی
ام سا پـت ػبص وـؼام ي وضدیه ثرٍ ػرٍ دَرٍ،

ثیؾ اص یه سثغ لشن ؿجبورٍ سيص صورذگریرم دس
اػاًدیًَبی ضجظ مًػیمی ي اػاًدیًَبی مًوابط
ي صذای فیسم َب گزؿاٍ اػرت .ثرب خرًد مری
اوذیـم وٍ ؿبیذ مؼبمسٍ ای مىصفبوٍ ای وجًد ثیره
ن چیض وٍ دادم ي ن چیض وٍ گشفام امب حبل دس
ػابوٍ ػجًس اص میبوؼبلگی ام تىُب دلرخرًؿرم ثرٍ
ایىىٍ مًػیمی ام ثٍ دل َبی ؿمب اص َش وؼسی ورٍ
ثبؿیذ ساٌ خًد سا پیذا وشد.ومی داوم ثؼرضری َرب
گشیؼاٍ اوذ ،ثؼضی َب ػبؿك ؿذٌ اوذ ي ثؼضی َب
لحظبت خبعشٌ ثشاوگیضؿبن ثب ایه مًػیمری گرشٌ
خًسدٌ اػت ،ثشخی َب ؿؼشؿبن سا ورًؿرارىرذ ي
ثؼضی َب ومبؿی َبیـبن سا وـیذٌ اوذ ي ثشای مه
چٍ وؼمای ،چٍ احاشامی ،چٍ خبیضٌ ای مُم تش ي
ثبالتش اص ایه وٍ ایه مدمًػٍ وٍ دس دػرت ترً
وبصویه اػت حبصل ػمشی اػت وٍ گرزؿرت ي
ػخت گزؿت ي خیسی ػخت گزؿت يلی ؿمب
لذسؽ سا داوؼایذ
ثصیش فمیٍ وصیشی مذیش مًػؼٍ پیبوً َفت وربؿرش
ایه اتش ویض دس یبدداؿای ثشای ایه لرجرًم يسدٌ
اػت:وبسن َمبیًن فش ،دس عًل وضدیه ثرٍ ػرٍ
دٍَ فؼبلیت حشفٍ ای خًد دس ػشصٍ َىگؼبصی

عشق تىُب راٌ مًفقیت
در َىر است

ػررشيیررغ خررجررشی
سيصورربمررٍ اسن-
خررسرریررل سػررًلرری
خًؿىًیغ مؼارمرذ
اػررت َررش ورربسی
یرره خررشج ورربس
داسد وٍ ثٍ وظش مره
َىش ػٍ خشج وربس
داسد ي َش ػرٍ ن
ػـك اػتَ .ش وؼی ثاًاوذ خشج وبس َىش سا ثپشداصد مًفك خًاَذ
ؿذ.ثٍ گضاسؽ خجشگضاسی مُش ،وـؼت خًؿىًیؼی َىش ي اوذیـرٍ
ثب ػخىشاوی خسیل سػًلی چُشٌ مبورذگربس خرًؿرىرًیؼری ،وربيٌ
تیمًسی ي غالمشضب ساَپیمب ي ثرب حضرًس خرمرؼری اص اػراربدان
خًؿىًیؼی ثب َمىبسی فشَىگؼشای اوذیـٍ ي ػربصمربن ثؼریرح
َىشمىذان دس فشَىگؼشای اوذیـٍ ثرشگرضاس ؿرذ.دس اثرارذا وربيٌ
تیمًسی گفت :یه اصل ػبدٌ دس خبمؼٍ ؿىبػی ثیبن می وىذ وٍ
اگش دس خبمؼٍ ػبخابسَبی ػیبػی ،اخامبػی ،الاصبدی ي...دچربس
تغییش ؿًوذ مجبوی خذیذ ثشای ؿىل گیشی تًلیذ َىشی اتفبق مری
افاذ .اومالة ػبل  ٧٥ثشای َىش مشدمی خًؿىًیؼی یه اوفردربسی
ثًد .يی افضيد :خًؿىًیؼی یىی اص خشدٌ فشَى َبیی اػت وٍ
صیش اصل اػبػی فشَى داسای ثؼذ اخامبػی اػت .ثؼذ اص سػبورٍ
سادیً ي تسًصیًن ػمًمی تشیه سػبوٍ اخامبػی خظ اػت .خظ دس
یه لجبع صیجب خًدؽ سا وـبن می دَذ ي صیرجربیری ،خرًاوری ي
سػبیی ثبَم تشویت میؿًوذ ي پیبم اخامبػی خظ سا ثشای مرشدم
ثٍ َمشاٌ داسد.
تیمًسی ثیبن وشد :يلای وٍ اومالة اتفبق افاربد ثرٍ لرًل دورارش
اػالمی وذيؿه خظ یه َىش ثیگىبٌ ثًد ،صیشا خُت ي ػمرت ي
ػًیی وذاسد .مثل تصًیشػبصی یب وابة سایی وریرؼرت .دس ن
صمبن خظ فمظ اوامبل پیبم سا ثش ػُذٌ داؿت ثٍ َمیه دلیرل مرًسد
اػامجبل لشاس گشفت.

فیسم ،ػشیبل ي تئبتش ،ثیؾ اص یىصرذ اترش خرسرك
وشدٌ اػت ،ثبسَب َىگرؼربص مرًسد ترحرؼریره
خـىًاسٌ َب ي خـه َبی مؼاجش ثًدٌ ،ي وبمی ثسىذ
ياصٌ ي محجًة دس میبن اَبلی ػیىمب ،مًػیمی ي
مشدم اػت .لجًم َمٍ ایه سيصَب وٍ مدمًػٍ ای
اص مًػیمی ماه  ٠٠فیسم ،ػٍ ػشیبل ي یه تئربترش
اػت ،ػًمیه مدمًػٍ مًػیمی فیسم مىاـرشؿرذٌ
اص وبسن َمبیًن فش اػت .تبس مًسد اػافبدٌ دس
ایه لجًم ،دایشٌ يػیؼی اص ػجه َب ،فشم َرب ي
ػبص ثىذی َبی مخاسف مًػیمی سا دس ثرش مری
گیشد وٍ خًد وـبوگش لذست اوغجبق ي ترؼربمرل
َىگؼبص ثب وبسگشدان فیسم ي َمچرىریره چریرشٌ
دػای يی دس خسك فضبَبی مافبيت اػت .ثرشای
سػیذن ثٍ تؼبدل ؿىیذاسیَ ،ىگبم چیىؾ لغؼبت
ایه مدمًػٍ ،ثٍ ایه مُم ویض تًخٍ ؿذٌ اػت.
مدمًػٍ مًػیمی فیسم َمٍ ایه سيصَب مؼامل اص
تصبيیش ي لبة َبی وًؿاٍ ثشای ن َب ،ثٍ ػىرًان
یه اتش َىشی ،ثٍ دسػای سيی پبی خًد ایؼابدٌ
اػت ،ي مدمًػٍ ؿىیذاسی ؿذٌ اػت ؿىیرذوری،
خبعشٌ اوگیض ي مبوذگبس وٍ عریرف يػریرؼری اص
ػالیك سا دس ثش می گیشد.

وقبشی َبیی از ديرٌ مبیبَب در ريز َىر
مکسیک بٍ ومبیش درمیآیذ
ػشيیغ خجشی سيصوبمٍ اسن-
سيص َىش مىضیه ثرب ورمربیرؾ
ومبؿی َبیی اص ديسٌ مبیربَرب دس
حبؿیٍ خـىًاسٌ وُم َرىرشَربی
تدؼمی دس فشَىگؼشای ویبيسان
ثرررشگرررضاس مررری ؿرررًد.ثرررٍ
گضاسؽ مُش ،سيص َىش مىضیه
اص ثخؾ َبی خـىًاسٌ وُم ۵۸
ثُمه اص ػبػت  ٠۱الی  ٠۸دس
فشَىگؼشای ویبيسان ثشگضاس می ؿًد.ؿیشیه سضًاوی ومبیىذٌ َىشی وـرًس
مىضیه دس ایشان دسثبسٌ سيص َىش مىضیه گفت :دي ومبیـرگربٌ اص تربس
ومبؿی ي لجبع َبی مىضیه دس وىبس ومبیؾ فیسمی اص َىشَبی تردرؼرمری
مىضیه دس سيص َىش مىضیه ثشگضاس می ؿًد.سضرًاوری افرضيد :وـرًس
مىضیه ثشای ديمیه ػبل اػت وٍ تبس تدؼمی اؽ سا دس ایه خـرىرًاسٌ
اسائٍ می دَذ .ػبل گزؿاٍ ثخؾ ثیه المسل َمشاٌ ثب ثخؾ مسی ي داخرسری
دس گبلشی صجب ثشگضاس ؿذ .دس وُمیه خـىًاسٌ ویض ثخؾ ثریره الرمرسرل اص
ثخؾ مسی ي داخسی وٍ ثٍ تبس َىشمىذان داخسی اخرارصربف داسد خرذا
ؿذ.ومبیىذٌ َىشی وـًس مىضیه ثب ثیبن ایىىٍ ثرخرؾ ثریره الرمرسرل دس
فشَىگؼشای ویبيسان ثشگضاس می ؿًد دسثبسٌ ثشوبمٍ َبی سيص َىش مىضیره
تًضیح داد :اص خمسٍ ثشوبمٍ َبی ایه سيص وٍ دس دي ثخؾ ثشگضاس می ؿًد
ثشپبیی ومبیـگبَی اص وگبسٌ خظ َبی مىضیه ؿبمل تبثسًَبی ومربؿری اص
َىشمىذان مبیبَب اػت ایه تبس اص وابة َبیی وٍ مشثًط ثٍ خظ وگبسَربی
مىضیه یب وذوغ َبی مىضیه پیؾ اص يسيد اػپبویب ثٍ ایه وـًس اػت
ي َمچىیه ومبیـگبَی اص لجبع َبی ػىای مىضیه ثب المبن َبیی اص َمیره
ومبؿی َب ثشپب می ؿًد .ػاليٌ ثش ایه ومبیـگبٌ َب ومبیؾ َبی فیسم َربیری
دسثبسٌ َىش تدؼمی مىضیه اػت ي ثٍ عًس خالصٍ ثٍ گًؿٍ َبیی اص َىرش
تدؼمی مىضیه می پشداصد.اي دسثبسٌ اسصیبثی اؽ اص وُرمریره خـرىرًاسٌ
تدؼمی فدش ویض گفت :ثب تًخٍ ثٍ ایىىٍ مب دس ػبل گزؿارٍ وریرض دس ایره
خـىًاسٌ ؿشوت وشدیم فىش می وىم امؼبل ثرب ثرضسگرارش ؿرذن فضربی
خـىًاسٌ فضبی ثیـاشی ثٍ ثخؾ ثیه المسل اخاصبف دادٌ ؿذٌ اػت.

سرآشپس

عذسی

*الىبزاشراقی

مًاد الزم:

ػذع  ۵پیمبوٍ ،ثشوح ویم داوٍ یه ديم پیمبوٍ ،پریربص ۵
ػذد ،ػیت صمیىی  ٠ػذد ،ة لسرم ثرٍ مرمرذاس الصم،
صسدچًثٍ ثٍ ممذاس الصم ،ومه ي فسفل ثٍ ممذاس الصم
طرز تُیٍ:
اثاذا پیبص سا خشد وشدٌ ي تفت می دَیم.
ػیت صمیىی سا وگیىی خشد وشدٌ ي َمرشاٌ صسدچرًثرٍ،
ومه ي فسفل ثٍ پیبص اضبفٍ می وىیم.
ػپغ ػذع سا اص لجل خیغ وشدٌ ایم سا َمشاٌ ثشوح ي
ة ثٍ مًاد اضبفٍ می وىیم.
اياػظ پخت ة لسم سا سیخاٍ ي اخبصٌ می دَیرم خرب
ثیفاذ.
ػذػی سا دس ظشف مًسد وظش سیخاٍ ي ثب پیبص داؽ تضییره
می وىیم.

وببیىبیبن آررببیجبن شرقی برای
وخستیه ببر ريی صحىٍ تئبتر میريوذ

ػشيیغ خجشی سيصوبمٍ اسن -دي ومبیـىبمٍ ػشصمریره
فابة ي تىجل مشي ثٍ ػبیٍ تًػظ وبثیىبیبن رسثربیردربن
ؿشلی ثشای وخؼایه ثبس اخشا می ؿًد.
ثٍ گضاسؽ ؿُشیبس ،مؼئًل گشيٌ َىشی ايج ثرب ثریربن
ایىىٍ دي ومبیـىبمٍ خًاوی ػشصمیه فابة ي تىجل مرشي
ثٍ ػبیٍ تًػظ وبثیىبیبن رسثبیدبن ؿشلی دس والوـرُرش
تجشیض ثشگضاس می ؿًد ،اظُبس داؿرت :خرُرت ایردربد
اوگیضٌ ي اؿاغبل ي حمبیت اص ایره لـرش خربمرؼرٍ ،ثرب
َمىبسی مًػؼٍ فشَىگی َىشی وبثیىبیبن ثصیرش اص ۵٧
وفش وبثیىب دس گشيٌ ػىی  ٥تب  ۵٧ػبل تؼت ثربصیرگرشی
گشفاٍ ؿذ ي ػپغ افشاد مؼاؼذ ثٍ ایه گشيٌ ورمربیـری
دػًت ؿذوذ.
میىب اوجشی وبصش افضيد :دس حذيد  ۸مربٌ گرزؿرارٍ ثرٍ
صًست حشفٍ ای والع َبی مًصؿی ثٍ افشاد مؼاؼذ
وبثیىب تـىیل ؿذ وٍ مبحصل ن دي اخشای ػرشصمریره
فابة تًػظ ثبوًان ي تىجل مشي ثٍ ػبیٍ تًػظ لربیربن
دس یه ػبوغ َمضمبن دس تئبتشؿُش ترجرشیرض ثرش سيی
صحىٍ می سيد.
مؼئًل گشيٌ َىشی ايج دس ادامٍ ثب ثیبن دس خبمؼٍ ثشای
وبثیىبیبن ي وم ثیىبیبن ؿغسی ترؼرشیرف وـرذٌ ،اظرُربس
داؿت :ثب تًخٍ ثٍ ایىىٍ َىش تئبتش ،استجبط تىگبتىگی ثرب
مخبعت ي خبمؼٍ داسد ،اص ایه عشیك می تًان ترمربمری
الـبس خبمؼٍ سا ثٍ ایه ػمت وـبوذ ي ثرذیره ياػرغرٍ
ؿغسی ثشای وبثیىبیبن اػابن تؼشیف وىیم.
يی َمچىیه َذف اصسری ایره گرشيٌ ورمربیـری سا
َىشدسمبوی ي تئبتش دسمبوی ػىًان ورشد ي افرضيد :مری
تًان اص عشیك تئبتش ،تًاومىذی َبی ثشخی اص افرشاد سا
ثشيص دَیم ي ثٍ َمیه عشیك خسًی افؼرشدگری َرب ي
گًؿٍ وـیىی َبی وبثیىبیبن ثگیشیم.
گفاىی اػت ،دي اخشای ػشصمیه فابة ي تىجل مشي ثرٍ
ػبیٍ دس یه ػبوغ یه ػبػاٍ اص ايل اػفرىرذمربٌ ثرٍ
مذت  ٠٧سيص تًػظ وبثیىبیبن رسثبیردربن ؿرشلری دس
تئبتشؿُش تجشیض ثشگضاس می ؿًد ي َمچىریره ورمربیرؾ
ػـك ،ثشف ي خًن ویض پغ اص ایه اخشا تًػرظ گرشيٌ
ومبیؾ ايج ثش سيی صحىٍ می سيد.

تًجٍ بٍ مسبیل استراتژیک در اقتصبد فرَىگ ضريری است
ػشيیغ خجشی سيصوبمٍ اسن -يصیش فرشَرىر ي
اسؿبد اػالمی گفت :تًخٍ ثٍ مؼبیل ػبخراربسی ي
اػاشاتظیه دس الاصبد فشَى ضرشيسی اػرت ي
ثبیذ ایه حًصٌ ػبصمبوذَی ؿًد.
ثٍ گضاسؽ ایشوب ثٍ ومل اص يصاست فشَى ي اسؿربد
اػالمی ،ػیذسضب صبلحری امریرشی دس دیرذاس ثرب
اػضبی مدمغ ومبیىذگبن اػابن وشمبن دس مدرسرغ
ؿًسای اػالمی افضيد :اػابن وشمبن داسای گؼرارشٌ
خغشافیبیی دس حًصٌ تمذوی اػت ي اص خمسٍ مرىربن

َبیی محؼًة می ؿًد وٍ ثیـارشیره ترجرت تربس
خُبوی سا ثٍ خًد اخاصبف دادٌ اػت.
يی ثب اؿبسٌ ثٍ ثشخی دػت وًؿاٍ َبی وـف ؿذٌ
دس خیشفت ادامٍ داد :ثب َمىبسی ي ومه ػربصمربن
میشاث فشَىگی ي گشدؿگشی ي وبسؿىبػبن داخسری
ي ثیه المسسی ثبیذ ایه تبس سمضگـبیی ؿًد.
يصیش فشَى ي اسؿبد اػالمی دس ثخؾ دیگشی اص
ػخىبن خًد گفت :ؿُش ثم داسای ؿُشت خرُربوری
اػت ي ثشگضاسی َمبیؾ ثیه الرمرسرسری دس حرًصٌ

تمذوی وشمبن دس دػاًس وبس اػت وٍ دس صرًست
ثشگضاسی ن ،دس اػابن وشمبن خُرؾ فرشَرىرگری
ایدبد می ؿًد.يی افضيد :ویبصػرىردری ي ثرشسػری
ویبصَبی فشَىگی ي َىشی اػابن َب اص اَمیت صیبدی
ثشخًسداس اػت ي َش اػابوی ثب ترًخرٍ ثرٍ ؿرشایرظ
مخاسف خًد اص خمسٍ ؿشایظ السیمری ،فرشَرىرگری،
خغشافیبیی ي  ...ثبیذ ثشسػی ؿًد.
ػضً ؿًسای ػبلی اومالة فرشَرىرگری دس ثرخرؾ
دیگشی اص ػخىبن خًد ثش مزاوشٌ ثرشای ثرشلرشاسی

ػفشَبی حح ثب سػبیت اصًل ػضت ،حرىرمرت ي
مصسحت وظبم ي وـًس تبویذ وشد.

