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فرهنگ و هنر

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک -غَهیي خلد اش هدوَػِ ّراز
خلدی زیشن ٍ وف هػؼَو حجیجی ًَاشًدُ ٍ هدزظ دیؿکػَر
هَغیقی ایساًی ثِ ّوز هسکص هَغیقی ثشَْى ؾیساش هٌشؿس ؾد.
ثِ گصازؼ هْس ،هػؼَو حجیجی هَلف ایي اثس دطٍّؿی هَغیقبیی ثب اؾبزُ ثِ خصییبر غَهایاي
خلد کشبة زیشن ٍ وف ثیبى کسو :دع اش اغشقجب گػشسوُ ای کِ اش هدوَػِ آهَشؾی ؾایاَُ
ًَیي وف ًَاشی سبلیف ثٌدُ قَزر گسفز،
ثسآى ؾدم کِ هدوَػِ ای کِ اش ًظس ػلن اهسٍش خْبى ثِ زٍشسس ثبؾد ثٌَیػن ٍ وز اًاشاخابة
ػ ین سددیدًظس کسوُ ٍ قغؼبر ثیؿشسی وز خ آهَشؼ زیشن ّب وز اخشیبز ػ قاِ هاٌاداى
ثگرازمٍ.ی اواهِ واو :هي وز ایي کشبة س ؼ خَو زا اًدبم واوم کِ ثِ خْز غبوُ سس ؾادى
هساحل آهَشؾی ًگبُ وقی سسی ثِ اثس واؾشِ ثبؾن ،ایي وز حبلی اغز کِ ثٌب ثِ اغشقجبلی کِ اش
قغؼبر آلجَم حوبغِ ایساى شهیي وز غب  ۱۵قَزر گسفز ،دبزسیشَز غِ قغؼِ اش ایي اثاس زا
وز قبلت ّدیِ ثِ ػ قِ هٌداى وز کشبة گٌدبًدُ ام کِ اهیدٍازم هَزو سَخِ وٍغشدازاى قاساز
گیسو.

اواهِ اش ؾوبزٓ قجل...
الشم ثَو کِ آًبى وز اغشربوُ اش قلن ٍ خَّس چٌبى هبّاس
ثبؾٌد کِ ثشَاًٌد قجل اش ایٌکِ الْبم آى ّب سبشگی خَو زا
اش وغز ثدّد ،سكبٍیس ذٌّی زا زٍی کاببار آٍزًاد.
(گبهجسیح ٌّسهٌد دیؽ اش ؾسٍع کبز اثصاز ٍ ٍغبیلؽ زا
آهبوُ هی کٌد .گَیی هقدهبر آییاي یاب هاساغاوای زا
ثسگصاز هی کٌد .چیاٌایابى ًاقابؾای زا ؾابخاِ ای اش
خَؾٌَیػی هی واًػشٌد ٍ ثب ّوبى قلن هَیی کِ خظ هی
ًَؾشٌد ،قَزسگاسی ًایاص های کاسوًاد .ثػایابزی اش
ؾبّکبزّبی کٌْػب آى ّب فقظ ثب قلن هَ ٍ هسکات ثاِ
ٍخَو آهدُ اغز ،چَى خظ چیٌی وز آببش ًَػی زغان
یب ًقبؾی ثَو ،چیٌیبى ًقبؾی زا وز ؾوبز خظ هی آٍزوًد
ٍ خَؾٌَیػی زا یکی اش ٌّسّبی اقلی هی ؾوسوًاد.وز
چیي ٍ ضادي ًَؾشِ ّبی شیجب زا ثس ویَازّبی خبًِ ّب های
آٍیصًد ٍ ّوچٌبًکِ ٌّسوٍغشبى ازٍدبیی وز دی ظسف ّب
ٍ سكَیسّبی ٌّسی س ؼ هی کاٌاٌاد ،آًابى ًایاص وز
گسوآٍزی ؾبّکبزّبی خظ هی کَؾیادًاد( .وٍزاًاز
ٌّسهٌداى چیٌی ،ؾؼس زا ثب خغی شیجب ثس زٍی سكبٍیس هی
ًَؾشٌد ،ثِ عَزی کِ غِ ٌّس ًقبؾی ،خَؾٌَیػی ٍ ؾؼس
زا وز یک اثس گسوّن هی آٍزوًد .حب ثِ ثسزغی ثسخی
ٍیطگی ّب هی دسواشین کِ ًقبؾی چیٌی زا اش ًاقابؾای
غبیس اقَام ویگس هشوبیص هی کٌد:
▪ عجیؼز وٍغشی :آییي وائَ ثِ چیٌیبى آهَخشِ ثَو کِ ثِ
ػَاعف خَو ًػجز ثِ عجیؼز احشسام ثگرازًد ٍ آیایاي
ثَوا ثِ آى ّب گَؾصو هی کسو کِ اًػبى اش عجیؼز خادا
ًیػز .ؾبػساى ،فیلػَفبى ٍ ًقبؾبى ّس یک ثِ ًَػای ثاِ
عجیؼز دٌبُ هی ثسوًد ٍ آى زا هظْس آزاهؽ وز هاقابثال
شًدگی دسؾَز ؾْسی هی واًػشٌد .چیٌیبى ثب ٍخَو غسهب
ٍ غیل ٍ قْس عجیؼزّ ،وَازُ اًػبى ّبی عجیؼز وٍغشای
ثَوًد ٍ ّصاز غب دیؽ اش ازٍدبییبى ثِ عاجایاؼاز زٍی
آٍزوًد( .وٍزاًز عسو ثؼد ًوبیی (دسغذکشیَ  :وز آثابز
ًقبؾی چیٌی ثس خ ف ًقبؾی ازٍدبیی دسغذکشیَ یب ػالان
هٌبظس ٍ هسایب ٍخَو ًدازو .وز ٍاقغ هٌغ ایي ػلن اش ًظس
چیٌیبى دریسفشِ ًؿدُ اغز .چیٌیبى هؼشقادًاد کاِ ًؿابى
واوى ػو وز قرحِ ًقبؾی کِ ّیچگًَِ ػوقی ًادازو،
کبزی غبخشگی اغز ٍ ٍاقؼیز ًدازو.
ثسخ ف ثػیبزی اش ًقبؾی ّبی بسثیّ ،یچ ًقغِ س قای
ٍاحدی کل دسغذکشیَ زا غبشهبى ًوی وّد ٍ ًاشایاداشاب
چؿن سوبؾبگس آشاواًِ ثِ حسکز وز هی آیدٍ .لی ثاسای
وزک کبهل ایي ًقبؾی ّب ثبید سَخِ هبى زا ثس خصئایابر
ثػیبز زیص ٍ خكَقیز ٍ ًقؽ ّس خظ هشوسکص غبشیان.
(گبزوًس ثٌبثسایي،ایاي ثایاٌاٌادُ ثاِ کاواک «زٍیاز
سدزیدی »ثِ هؿبّدُ اثس هی دسواشو( .ثَزکاْابزر ثاِ
ایي سسسیت کِ وز ًقبؾی ّبی ػوَوی کاِ وز هاقابثال
ثیٌٌدُ ًؿػشِ آٍیخشِ هی ؾَو ،سكَیس ثِ سدزیح ثب قؼَو
اش دبییي ثِ ثبال ویدُ هی ؾَو .وز ًقبؾی ّبی افقی کِ ثِ
قَزر عَهبزی کؿیدُ هی ؾًَدّ ،وگبم ثب ثابش ؾادى
عَهبز اش غوز چخ ٍ خوغ ؾدى آى وز غوز زاغاز،
ًَػی ّوذَؾبًی هَخت دایاگایاسی ًاقاَؼ ٍ زٍیاز
سدزیدی آى هی ؾَو .دسّیص اش ٍاقغ گاسایایً :اقابؾابى
چیٌی اش ٍاقغ گسایی ٍ سَقیف اؾیب وٍز ثَوًادّ .ادف
آًْب سٌْب ایدبو حبلشی وز سوبؾبگس ثَو .آًابى ساٌاْاب ثاِ
شیجبیی هی اًدیؿیدًد ٍ کؿف حقیقز زا ثاِ ػابلاوابى
غذسوُ ثَوًد(.وٍزاًز
اّویز خظ :قَزر یب ؾکل هْوشسیي ػٌكس ًاقابؾای
چیٌی اغز ٍ ایي قَزر ثِ کوک خاظ ؾاکال های
گسفز ٍ ًِ ثِ کوک زًاگ( .وٍزاًاز ثاصزگاشاسیاي
ؾبّکبزّبی چیٌیبى ثب هسکت غیبُ ٍ ثدٍى اغاشارابوُ اش
زًگ ّبی گًَبگَى ؾکل گسفشِ اًد.
خظ هْوشسیي ػٌكس ًقبؾی چیٌی ثَوُ اغز ٍ ٌّسهٌاداى
چیٌی ثب وقز ٍ سوسکص فساٍاى ٍ ثب حسکبسی غٌدیادُ ثاِ
زغن خغَط هحکن ٍ دبیدازی وغز هی شًٌد کِ داع
اش کؿیدى دبک ًوی ؾَو ٍ احشیبج ثاِ قادزر ذّاٌای
ثبالیی وازو.
هَضَعً :قبؾبى چیٌی وز اًشخبة هَضَع هحدٍویاشای
ًداؾشٌد ،شیسا سٌْب ّدفؿبى ایدبو ؾکلی ثب هاؼاٌای ثاَو.
اًػبى ،کوشس هَضَع ًقبؾی قساز هی گسفز ٍ آوم ّبیی
کِ وز سكبٍیس چیٌی ویدُ هی ؾدًد ّوِ غبلاخاَزوُ ٍ
ؾجیِ یکدیگس ثَوًد.
قَزر ّبیؿبى اش یکدیگس هؿخاف ًاوای ؾادًاد ٍ
اواهِ وازو
ٍیطگی ّبی فسوی اّویشی ًداؾشٌد.



غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک -هدیسکل کشبثخبًِ ّبی ػوَهی آذزثبیدبى ؾاسقای
اش اضبفِ ؾدى ّ 22صاز ًػخِ کشبة ثِ هدوَػِ کشبثخبًِ ّبی ػوَهی اغاشابى وز
وِّ فدس خجسواو.ثِ گصازؼ زٍاثظ ػوَهی اوازُ کل کشبثخبًِ ّبی ػوَهی آذزثبیدبى ؾسقی ،ؾْسام خادایای
گرز :ایي کشبة ّب اش غَی اوازُ کل فسٌّگ ٍ ازؾبو اغ هی اغشبى ٍ چٌد غبشهبى ویگس اّدا ٍ ثاِ ّاواساُ
هٌبثغ هَخَو وز هسکص هجبولِ کشبة اغشبى وز غغح کشبثخبًِ ّب سَشیغ ؾدٍ.ی اظْبزکسو :هٌابثاغ ساَشیاغ ؾادُ
وازای سٌَع هَضَػی ٍ ثیؿشسیي کشبة ایي ثػشِ ازغبلی هسثَط ثِ هٌبثغ اغشبى ؾٌبغی اغز .خدایی خبعسًؿابى
کسو :س ؼ هی کٌین ثیؽ اش دیؽ ثب سسٍیح غٌز حػٌِ اّدای کشبة ثِ کشبثخبًِ ّبی ػوَهی ثخؿی اش هٌابثاغ
هَزو ًیبش کشبثخبًِ ّب زا سبهیي کٌینٍ .ی ثب اػ م ایٌکِ وز شهبى حبضس 1هیلیَى ٍ ّ 133صاز کشبة وز کشبثخبًاِ
ّبی ػوَهی اغشبى ٍخَو وازو ،گرز :عج ثسًبهِ زیصی ّبی قَزر گسفشِ ٍ کوک خیساى غؼی ثس ایي اغاز
کِ وز کَسبُ هدر ؾسایغی ایدبو ؾَو کِ ثسای ّس ًرس اش خوؼیز  3هیلیَى ًرسی اغشبى حداقل یک کشبة وز
هدوَػِ کشبثخبًِ ّبی ػوَهی اغشبى هدوَػِ غبشی ٍ غبشهبًدّی ؾَو.

زًذگی فرّاد ٍ سارا بِ پایاى رسیذ

هقالِ فرٌّگی

ًقاضی ,فرصتی برای
تأهل در طبیعت

ّ 11سار ًسخِ کتاب بِ هجوَعِ کتابخاًِ ّای عوَهی
آرربایجاى ضرقی افسٍدُ ضذ

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک -احود هؼظوای
کبزگسواًی ثخؽ ّبیی اش شًدگای فاسّابو ٍ
غبزا (هدسی ٍ سْیِ کٌاٌادُ سالاَیاصیاَى اش
هدوَػِ ادیصٍویک ویَاز ؾیؿِ ای زا ثِ ػْدُ
واؾز.
ثااِ گااصازؼ خااجااسًااگاابز حااَشُ زاویااَ
سلَیصیَى گسٍُ فسٌّگی ثبؾگبُ خاجاسًاگابزاى
خَاى؛اکجس سحَیلیبى ،سْیِ کٌٌادُ هاداواَػاِ
ادیصٍویک ویَاز ؾیؿِای وزثبزُ زًٍد ساَلایاد
ایي اثس سَضیح واو :سكاَیاسثاسوازی ثاخاؽ
اغشَویَیی هدوَػِ ویَاز ؾیؿِای  21ثْوي
هبُ ثِ دبیبى هیزغد.
احود هؼظوی ثخؽّبی شًادگای فاسّابو ٍ
غبزا زا کبزگسواًی کسو .وز آخسیي لَکیاؿاي

هدید ٍاؾقبًی فسّبو ،حدیثِ سْساًای غابزا ٍ
حػي اغدی حضَز واؾشٌد.
ٍی اواهِ واو :وز حب حبضس ،وٍ ادایاصٍو اش
هدوَػِ ویَاز ؾیؿِ ای ثبقی هابًادُ کاِ وز
زٍشّبی آسی ضجظ هی ؾًَد.
کبزگسواًی ایي وٍ ادیصٍو ثِ ػْدُ زاهب قَید
ٍ احود هؼظوی اغز .هدایاد ٍاؾاقابًای وز
ثخؽ ّبی اغشَوی
ٍیی هدوَػِ ادیصٍویک ویَاز ؾیؿِای ًقاؽ
هدسی زا ثبشی هی کٌد ٍ ًقؽ ّاواػاسؼ زا
حدیثِ سْساًی ثِ ػْدُ وازو.
کبزگسواى سلَیصیًَی ثخؽ ّبی اغشَویاَیای
هدوَػِ ویَاز ؾیؿِای اکجس سحَیلیبى اغز ٍ
کبزگسواى ٌّسی ّن احود هؼاظاوایً ،اَیاد
هیْي وٍغز ٍ زاهاب قاَیاد ّػاشاٌاد کاِ
ادیصٍوّبی ایي هاداواَػاِ زا کابزگاسواًای
کسوًد.
قجب کوبلی ،غیبهک احكبیی ،هسین غسهادی،
هبلک غساجً ،بشًیي کسیوی وز ادایاصٍو اٍ ،

زٍؾٌک ػدویبى ؾٌْابش ؾاْاجابشی ،هاْاػاب
ّبؾوی ،ػلیسام ًَزایی ،هحود غبزثبى ،فاسّابو
قبئوی هْدٍی ،فسشیي قبثًَی ،ازغغَ خاَؼ
زشم ،عَفبى هْسواویبى ،هدید زحوشای ،لایا
زحیوی ،لی ثی دسٍا ،هحوادزضاب ّادایاشای،
غَلوبش بٌی ،دبزغب قسُ خبًلَ ٍ  ...ثابشیاگاساى
ادیصٍوّبی هخشلف ایي هداواَػاِ ّػاشاٌاد.
وز ویَاز ؾیؿِای کبزاکشسّبی هْوابى قكاِ
خَو زا وز اغشَویَ ثِ ػٌَاى یاک خابعاسُ ٍ
ثخؿی اش شًدگی ؾبى سؼسیف هی کٌٌد.
ویَاز ؾیؿِای ثِ ازسجبط ثیي افساوی هیدسواشو
کِ اش زغبًِ اغشربوُ هیکٌاٌاد ٍ ثاِ ٍاغاغاِ
ثْسُثسوى اش زغبًِّبی هخشلف ثب وًیبی ثیاسٍى
ٍ خْبى دیساهًَی خَو وز ازسجبط ّػشٌاد .ایاي
غسیب ثِ سْیِ کٌٌدگی اکجس سحَیلیبى ،ثِ قلان
هحود هحوَو غلغبًی ٍ زٍح اهلل قدیقای وز
 13قػوز  31وقیقِ ای وز هاسکاص گػاشاسؼ
فیلوٌبهِ ًَیػی ثِ زؾشِ سحسیس وزآهدُ ٍ سَلید
هی ؾَو.

رضا یسداًی تیتراش پرستاراى را هیخَاًذ
غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازکّ -یِ کٌٌدُ غسیب
دسغشبزاى گرز :خَاًٌدگی سیشساض دبیبًی غاسیاب
زا ثِ زضب یصواًی غذسوین کِ اهایادٍازم سایاشاساض
هشربٍسی ؾدُ ثبؾد.
واٍٍو ّبؾوی سْیِ کٌٌدُ غسیب داسغاشابزاى وز
گاارااز ٍگااَ ثااب خااجااسًااگاابز زاویااَ ٍ
سلَیصیَى خجسگصازی فبزظ وزثبزُ دخؽ قػوز
اٍ ایي غسیب سَضیحبسی ازائِ واو ٍ گرز :ثاِ
ایي ولیل کِ قػوز اٍ هبى ثاب یاک هاساغان
ػسٍغی ؾسٍع هیؾد ٍ ویؿت ؾات ؾاْابور
حضسر شّسا (ظ ثَو ،سكوین گسفشایان ساب اش
اهؿت قػوز اٍ ایي غسیب دخؽ ؾَو.
ٍی اواهِ واو :فبش اٍ ایي غسیب وز  11قػاواز
سب  11اغرٌدهبُ غب  11دخاؽ های ؾاَو ٍ ثاِ
احشوب فساٍاى اواهِ دسغشبزاى اش  21فاسٍزویاي
ثسٍی آًشي هیزٍو.
ّبؾوی ثب اؾبزُ ثِ خَاًٌدُ سیشساض ایي غسیب ًایاص
ثیبى واؾز :خَاًٌدُ سیشساض دبیبًی دسغشبزاى زا ثاِ
زضب یصواًی غذسوین کِ اهیدٍازم سیشساض هشربٍسای
ؾدُ ثبؾد .یصواًی سب ثِ خب سیشساض غاسیاب ّابی

سؼجیس ٍازًٍِ یک زٍیب ،خبوُ چبلاَظ ،غابخاز
ایساى ،هسگ سدزیدی یک زٍیب ،قلت یخی ٍ ...
زا ثِ ػْدُ واؾشِ اغز.
ایي سْیِ کٌٌدُ وزثبزُ دخؽ ایي غسیاب وز وٍ
فكل ًیص گرز :اش اثشدا قساز ثس ایاي ثاَو ساب ثاس
اغبظ سَاف ًبهِ ای کِ ثب ٍشیس ثْداؾز واؾشیان،
دخؽ غسیب زا اش وی هبُ یب ًْبیز اٍایل ثْاواي
آببش کٌین ٍ کل  13قػوز زا ساب دابیابى غاب
ثسٍی آًشي ثجسین .اهب شهبًیکِ ٍازو هسحلِ دایاؽ
سَلید ؾدین ،ویدین کِ ثیوبزغشبى ٍ اٍزضاًػای
کِ هَزو ًظسهبى اغز زا ثبید خَوهبى ثبشغابشی
کٌین ٍ ثِ ّویي ولیل وکَزغبشی (ثایاوابزغاشابى
ًَزافؿبز ثخؽ هْوی اش شهبى هاب زا ثاِ خاَو
اخشكبـ واو .ثِ ّویي ولیل سَلیدهبى وٍ هبُ ثاِ
سبخیس افشبو.
ثِ گصازؼ فبزظ ،فبش ًخػز ایاي غاسیاب ثاِ
سْیِ کٌٌدگی واٍٍو ّبؾوی ٍ ًاَیػاٌادگای ٍ
کبزگسواًی ػلیسضب افخوای ٍ هاحاواَو زضاب
سخؿید وز  11قػوز  13وقیقِای ثب هؿابزکاز
ٍشازر ثْداؾز ،وزهبى ٍ آهَشؼ دصؾکای وز

برپایی ًوایطگاُ عکس ٍ ًقاضی ّوراُ
با کارگاُ آهَزضی در برج آزادی
غااسٍیااع خااجااسی
زٍشًااابهاااِ ازک-
وٍهیي ًاوابیؿاگابُ
ػکاع ٍ ًاقابؾای
گسٍُ ٌّسی «آى »
ثب ًوبیؽ آثابزی اش
ثیػز ٍ ًِ ٌّاسهاٌاد
ػااکاابظ ٍ ًااقاابؼ
اهسٍش یکؿاٌاجاِ 13
ثْوي هبُ وز سبالز آیٌِ ثسج آشاوی غبػز  21افششبح هی ؾَو.
ثِ گصازؼ خاجاسگاصازی هاْاسّ ،اواصهابى ثاب ایابم ثاسگاصازی
ًوبیؿگبُ ػکع ٍ ًقبؾی گسٍُ ٌّسی آى غِ ًؿاػاز ّاٌاسی ٍ
ٍزکؾبح ثب هؿبزکز ثٌیبو فسٌّگی ٍ ٌّسی زٍوکی ٍ هدوَػاِ
ثسج آشاوی غِ ؾٌجِ  11ثْوي هبُ ثب هَضَع ػکبغی ٍ ًقبؾی وز
فضبی ثیي الوللی سَغظ الِْ کػوبیی ،لصٍم ًگبزؼ هاشاي ثاسای
ػکع سَغظ دطهبى واوخَاُ ٍ سسکیت ثٌدی وز ػکبغای ساَغاظ
هكغری اغد ثیگی اش غبػز  20:03وز غبلي ایساى ؾٌابغای ایاي
ثسج ثسگصاز خَاّد ؾد.گسٍُ ٌّسی آى اش اغابسایاد ّاٌاس ،فابزؽ
الشحكی ى ٍ واًؿدَیبى زؾشِ ّبی ٌّس اش خولِ ػکبغیً ،قبؾای،
گسافیک ،کبزگسواًی ،سئبسس ٍ غیٌوب سؿکیل ؾدُ اغز ٍ سؼداو 1۵
اثس وز ایي ًوبیؿگبُ ثب هَضَع آشاو وز هؼسل وید ػوَم قسازواوُ
اًد.وز ایي ًوبیؿگبُ آثبزی اش اغشبو هحػي اهیسفساّابًای ،فاسشاًاِ
شحلی ،الِْ کػوبیی ،دطهبى واوخَاُ ،شیٌت هحساثای ،هكاغارای
اغد ثیگی ،غْی افؿبز ،شّسا چیز غبش ،هحوَو هَغی غٌداسی،
یَغف آهَى ،اهیس ثدز ػظیوی ،هیٌب آزٍاًِ ،دسیب هطگبًی ،فاسؾابو
قسثبًذَز ،هْدی ػلیصاوُ ،ثٌْبش سبزاغی ،الِْ عَغی ،حویسا هؼظوی
گَوزشی ،هْساى قبغوی قدق ،شّسا قبلحی ،ؾْسیبز قسثابًایابى،
الْبم الػبوار هَغَی ،غید هؼكَهِ هْدی ًطاو ،الٌبش هاحاوادی،
غحس خوبلی ،غبزا ًَثخشی ،دطهبى هَالیی ،شیاٌات ساسکابؾاًَاد،
زضَاى اغشَاز ثِ ًوبیؽ وزخَاّد آهد.

گسٍُ فیلن ٍ غسیب ؾجکِ یک سَلید ؾدُ اغاز.
ایي هدوَػِ قساز اغز ّس ؾات ثاِ خاص داٌاح
ؾٌجِّب زاظ غبػز  11:21ثِ زٍی آًشي ثاسٍو ٍ
خ قِ قػوز ّبی دخؽ ؾدُ ًیص خاواؼاِ ّاس
ّرشِ وز ّوبى غبػز دخؽ ؾَو.
قكِ غسیب دسغشبزاى سلخ ٍ ؾیسیٌی ّبی حاسفاِ
دسغشبزی ٍ ویگس فؼبالى کبوز وزهبًی زا ًوبیاؽ
هی وّد .ایي هدوَػِ سلَیصیًَی شًدگای چاٌاد
دسغشبز زا ًوبیؽ هیوّد کِ وز یاک اٍزضاًاع
فؼبلیز هی کٌٌد ٍ الجشِ فقظ ثِ شًدگی حسفاِ ای
آًْب ًویدسواشو ثلکِ واغشبى ّابیای اش شًادگای
ؾخكی ایي دسغشبزاى ٍ سؼبه ر آًْب ثاب کابوز
وزهبًی زا ًیص ثِ ًوبیؽ هیگرازو.

افتتاح یک ًوایطگاُ ًقاضی با حضَر
فرهاىآرا ٍ درهبخص

غسٍیع خاجاسی زٍشًابهاِ
ازکً -وبیؿگبُ هداواَػاِ
ًقبؾای ّابی ّایاسٍ ؾایاخ
االغ هی ثب ًبم ٍزٍٍضا ٍ ثاب
حضَز ثْوي فاسهابى آزا ٍ
کبهجیص وزهاجاخاؽ افاشاشابح
ؾد.
ثِ گصازؼ ایػٌب ثِ ًاقال اش
زٍاثااظ ػااوااَهاای ایااي
ًوبیؿگبُ ،هبّبى حیدزی کیَزیشَز ایي ًوبیؿگبُ اغز کِ وز گبلسی ثبلث
ثسگصاز ؾدُ اغز.
وز سَضیح ایي ًوبیؿگبُ ثِ قلن ؾَکب حػیٌی آهدُ اغز:
ٍزٍٍضا؛ ٍاضُ ای کِ ؾَزاًگیص اغز چَى هؼٌبی خاَوؼ ،گاَیای وزٍى
وایسُی ّػشی قدم هیشًی ثب شًبى کِ وایسٍُاز هیزقكٌد ٍ ًوبو عجیؼز ٍ
شایؽ ٍ سکَیٌٌد وز وٍزّبی اواهِواز هبًٌد خَو ٍاضُ ی ٍزٍٍضاّ .ایاسٍ
ؾیخاالغ هی ًقبؾی اغز کِ ثب اغشربوُ اش الگَّبی حسکشی وز ایي آثبز،
سٌْب اؾبزُ ثِ حسکبر آییٌی ٍ هَشٍى کسوّب ًدازو ،ثالاکاِ ًاوابیاٌادُ ی
خْبىثیٌی ایي قَم ًیص ّػز.
وز افششبحیِ ایي ًوبیؿگبُ ،چْسُ ّبیی هبًٌد ثْواي فاسهابى آزا ،کابهاجایاص
وزهجخؽ ،هحودػلی ویجبج ،اغسافیل ؾیسچی ،حبفظ هاَغاَی ،ؾاقابیا
فساّبًی ،هْساى زًدجس ،هٌْدظ کبظوی ،وکاشاس ازوؾایاس قابلاح داَز،
اهیسحػیي هدزظً ،بوز هؿبیخی ،واٍو آشاو ،فاسّابو اقا ًای ،غاْایال
هحوَوی ،خَاو ثخشیبزی ،فسثد یداللْی ،غْساة ّبوی ،خبٍید زهضبًای،
هحود ّبوی فدٍی ،وکشس اکجس ًؼوزاللْی هدیس هَشُّب ٍ اغٌبو قاٌاؼاز
ًرزً ،بقس ثصگوْس هؿبٍز ٍشیس قٌبیغ ٍ هدیس غوز ،هدید ها ًاَزٍشی
هدیس هَشُ ٌّسّبی هؼبقس سْساى ،حػیي خغیجی ،ؾاکاسخادا گاَوزشی،
وکشس کیْبى هحودخبًی قبئنهقبم غبشهبى شیجبغبشی ،آیز قبغندَز ،ػالای
ثیبًی ،هحود زاهْسهصی ،اهیس اًَؼفس ،ضیَاز ؾیخاالغا های ،هاؼاكاَهاِ
آقبخبًی ،هحود فسًَو ٍ ثصزگوْس حػیيدَز حضَز واؾشٌد.
ًوبیؿگبُ ٍزٍٍضا سب دبیبى ایي ّرشِ وز گبلسی ثبلث ثسدبغز.

سرآضپس
سَپ یًَاًی
*الٌازاضراقی

هَاد الزم:

فیلِ هسؽ  103گسم ،آة هسؽ  1دیوبًِ ،سخن هسؽ  1ػدو،
ثسًح یک وٍم دیوبًِ ،لیوَ سسؼ  1ػدو ،ؾاَیاد خاسو
ؾدُ یک وٍم دیوبًًِ ،وک ٍ فلرل ثِ هقداز الشم
طرز تْیِ:
اثشدا هسؽ زا دخشِ ٍ ثؼد اش خٌک ؾدى خسو هی کاٌایان.
ثسًح زا دخشِ ٍ آثکؽ هی کٌین.
غذع هسؽ ٍ ثسًح زا ثاِ آة هاسؽ افاصٍوُ ٍ زٍی
حسازر قساز هی وّینٍ .قشی ثِ خَؼ آهد حاسازر زا
کن هی کٌین سب ثِ آزاهی ثدَؾد.
آة لیوَ ّب زا گسفشِ ٍ ثِ سخن هسؽ اضبفِ هی کاٌایان.
ّن هی شًین سب قبف ٍ یکدغز ؾَو.
غذع یک ه قِ اش آة غَح ثِ آى زیخشاِ ٍ فاَزی
ّن هی شًین .ثؼد ّوساُ ؾَیدً ،وک ٍ فلرل ثاِ غاَح
افصٍوُ ٍ فَزی ّن هی شًین.
ث فبقلِ زا اش زٍی حسازر ثسواؾشِ ٍ وز ظسف هاَزو
ًظس هی زیصین .غَح زا ثب ؾَید سصییي کسوُ ٍ غسٍ هی
کٌین.

ًوایص هٌتخبی از آثار جطٌَارُ ًْن
ٌّرّای تجسوی در استاىّا

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازکّ -وصهبى ثاب ثاسگاصازی
خؿٌَازُ ًْن سدػوی وز سْساى ،هٌشخجی اش آثابز ایاي
خؿٌَازُ وز اغشبى ّبی ّوداى ٍ غیػشبى ٍ ثلَچػاشابى
ثِ ًوبیؽ وز آهد.ثِ گصازؼ خجسگصازی هْس ،ایي آثبز
کِ هشؿکل اش  13اثس زاُ یبفشِ ثِ ًْویي خؿٌَازُ ثایاي
الوللی ٌّسّبی سدػوی فدس اغز وز هدشوغ فسٌّگی
ٍ ٌّسی ثَػلی غیٌب ّوداى سب  11ثْوي هبُ وایاس ثاَو.
غذع ثِ قَزر چاسخؿای ثاِ غابیاس ؾاْاسغاشابى
ّبی سبثؼِ اغشبى ثسای ثسگصازی ًوبیؿگبُ ازغب خَاّد
ؾدّ .وچٌیي ایي آثبز وز ًگبزخبًاِ فاسوٍغای ؾاْاس
شاّداى سب  11ثْوي هبُ وایس ثَوًْ.ویي خؿٌاَازُ ثایاي
الوللی ٌّسّبی سدػوی فدس اش زٍش  0ثْوي ثب حوبیاز
وفشس ٌّسّبی سدػوی ٍشازر فسٌّگ ٍ ازؾبو اغ هی
ٍ ّوکبزی هَغػِ سَغؼِ ٌّسّبی سدػوی هاؼابقاس،
کبز خَو زا وز سْساى آببش کسوُ ٍ سب  03هبُ خبزی وز
هَشُ ٌّسّبی هؼبقس سْساى ٍ فسٌّگػسای ًیبٍزاى اواهِ
خَاّد واؾز.

فرٍش ساالًِ اًجوي ٌّرهٌذاى
ًقاش ایراى در گالری پردیس هلت

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک -هبیؿگبُ فسٍؼ غبالًاِ
اًدوي ٌّسهٌداى ًقبؼ ایساى ػكس خوؼاِ  11ثاْاواي
 2011اش غبػز  2۱الی  12وز گبلسی دسویاع هالاز
افششبح هیؾَو ٍ وٍیػز ٌّسهٌد ثب ثیؽ اش غیكاد اثاس
وز آى حضَز وازًد.
ثِ گصازؼ خجسگصازی هْس ،ایي ًوبیؿگبُ وزثسگیسًادُ
آثبز اغشبواى ٌّس ایساىٌّ ،سهٌداى زاُ یبفاشاِ اش عاسیا
فساخَاى ٍ اػضبی فؼب کویشِ ّبی هخشلاف اًاداواي
ٌّسهٌداى ًقبؼ ایساى ثَوُ ٍ غقف فسٍؼ وز آى چْبز
هیلیَى سَهبى اغز.اش خولِ ٌّسهٌداًی کِ وز ایي وٍزُ
اش فسٍؼ غبالًِ اًدوي ٌّسهٌداى ًقبؼ ایساى ،آثبزؾبى
ثِ ًوبیؽ ٍ فسٍؼ گراؾشِ هیؾَو ،هی سَاى ثِ کبهجیص
وزم ثخؽ ،کشبیَى هقدم ،ػسثؼلی ؾسٍُ ،آزیب اقاجاب ،
زضب ثبًگیص ،اغداهلل کیبًی ،ثاْاصاو ؾایاؿاِ گاساى ٍ
غیسٍظ آقبخبًی اؾبزُ کسو.

ًوایص آثار ترقی جاُ در هرٍری بر آثار پیطگاهاى ٌّر ًَیي ایراى
غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک -آثابز وٍزُ ّابی
هخشلف کبزی هحود ػلی سسقی خبُ وز هسٍزی ثاس
آثبز دیؿگبهبى ٌّس ًَیي ایساى وز آزر غٌشاس ثاسداب
هی ؾَو.
ثِ گصازؼ گسٍُ فسٌّگی ایسًب ،وز اواهِ ًوبیؿاگابُ
ّبی هسٍزی ثس آثبز دیؿگبهبى ٌّس ًَیي ایاساى کاِ
وز گبلسی ّبی هدوَػِ آزر غٌشاس ثاسگاصاز های
ؾَو ،ایي وٍزُ ًوبیؿگبُ هاسٍزی ثاس وٍزُ ّابی
هخشلف کبزی هحودػلی سسقی ثب ًوبیؽ  03اثس اش

آثبز ایي ٌّسهٌد ٍ فیلن هػشٌدی وزثبزُ اٍ ثِ ًوبیؽ
وزخَاّد آهد.هحودػلی سسقی خبُ هاشاَلاد غاب
 2011سْساى ،وز غب  2031ثاسًادُ هادا عا ی
هػبثقبر ٌّسی واًؿگبُ ّبی ایساى ؾاد .وز غاب
 2011اٍلیي ًوبیؿگبُ خَو زا ثِ قَزر اًاراساوی
وز سْساى ثسگصاز کسو ٍ وٍ غب ثاؼاد ًایاص اٍلایاي
ًوبیؿگبُ ثاسٍى هاسشی خاَیاؽ زا وز گابلاسی
ًوبیؿگبُ ثیي الوللی ٌّس ثبش غَئیع ثسگصاز کاسو.
ثِ گصازؼ زٍاثظ ػوَهی گابلاسی آزر غاٌاشاس،

وزثبزُ آثبز شًدُ یبو هحودػلی سسقی خابُ ثػایابز
ًَؾشِ ؾدُ اغز؛ وز ًقبؾیّبی سسقی خبُ ًِ شهیاي
ّػز ًِ ،غٌگیٌی ٍ ضاخابهازّ .اواِ چایاص وز
سبثلَّبیؽ غجک ثب ٍ زّب اغز.اغت ّب ٍ خسٍظ
ّبی غبوُ ؾدُ ًقبؾی ّبی سسقی خبُ ثیؿشس هب زا ثاِ
غوز ٍ غَی ًقبؾی ّبی ٌّسهٌداى غجک غقبخبًِ
ای هی ثسو ثب ایي سربٍر کِ هبیِ ّبی غاٌاشای ایاي
ًقبؾی ّب کوشس ثَوُ ٍ ثب ٍخَو اغشربوُ اش خاظ ٍ
هشي ثِ ػٌَاى یک ثبفز یب چْسُ ّبی شًبى وز کٌابز

اغت ّب ،آًچِ کِ وز فضبی کلی ًاقابؾای بابلات
اغز فضبی ؾخكی ًقبؼ اغز.

