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هقالِ ٌّری

ٌّر خطٌَیسی

ادأ ٝاص ؿٕبس ٜلجُ...
خظ وٛف ٚ ٚخ ٝتؼٕی ٝآٖ خظ وهٛفه وهٝ
ٔـتك اص خظ ػغش٘هدهیهّه ػهشیهب٘ه ثهٛد دس
ثیٗاِٟٙشیٗ سٚاج یبفت  ٚا َٚوؼ و ٝآٖ خهظ
سا دس خضیش ٜاِؼشة سٚاج داد سشة ثٗ أی ٝثهٗ
ػجذ ؿٕغ اص فضالی لشیؾ ثٛد  ٚثشای تحلیُ
خظ وٛف اص ٔى ٝثه ٝعهشف سهیهش ٜهوهٛفهٝ
سشوت وشد ٚ ٜصٔب٘ دساص دس آ٘دب ثٕب٘ذ  ٚاص
اػتبدا٘ت فٗ عشیم ٚ ٝؿیٛ٘ ٜٛؿتٗ خظ وٛف سا
ثیبٔٛخت تب خٛد دس ایٗ فٗ اػتهبد ؿهذ ػه هغ
ثٕىٔ ٝشاخؼت وشد  ٚػذٜای اص لشیهؾ ٘هضد اٚ
تؼّیٓ ٌشفتٙذ  ٚثتذسیح ایهٗ خهظ دس ٔهىهٚ ٝ
خضیش ٜاِؼشة ٔـٟٛس ثخظ وٛف ٌشدیذ -صیهشا
ایٗ خظ ثٚ ٝػیّ ٝسشة اص وٛف ٝث ٝخضیشٜاِؼشة
آٔذ ٜثٛد -ثؼذ اص سشة اثٛعبِت ػٓ پییٕهجهش ٚ
پذس سضشت أیشإِؤٔٙیٗ ػّ هع  ٚػفهبٖ ثهٗ
اث اِؼبف دس ٘ٛؿتٗ خظ وٛف اؿتٟبس یبفتٙذ ٚ
ا َٚوؼیى ٝخظ وٛف سا دس تهحهت ٘هظهٓ ٚ
تشتیت دسآٚسد ٔشاسٜثٗٔش ٜثٛد اص ا ٚدػهت ثهٝ
دػت اػّٓثٗػذس ٜسػیذ  ٚسشة ثهٗ أهیه ٝاص
اػّٓ یبد ٌشفتٛ٘.یؼٙذٌبٖ خظ وٛف ثهؼهذ اص
اػالْ ثؼذ اص ظٟٛس دیٗ اػالْ ػذٜای دس ٘ٛؿتهٗ
خظ وٛف اؿتٟبس یبفت ٝو ٝپهٙهح تهٗ آ٘هٟهب اص
دیٍشاٖ ٔؼشٚفتش٘ذ:ػّ ثٗ اث عبِت -ػٕهش ثهٗ
خغبة -ػثهٕهبٖ -اثه ثهٗ وهؼهت -صیهذ ثهٗ
ثبثت.خغٛع و ٝاص خظ وٛف ٔـتك ٌهشدیهذٜ
اص خظ وٛف دٚاصد ٜؿىُ دیهٍهش اػهتهخهشاج
ٌشدیذ و ٝاػبٔ آٖ خغٛط ثذیٗ ؿشح اػهت:
 عٔٛبس - -ػدالت - -ػٟٛدٔ - -ؤأشات- -أب٘بت - -دیجبج – ٔ -ذیحٔ -شكغ – سیبع –
غجبس – سؼٗ – ثیبم  ٚسٛاؿ خظ عٔٛهبس سا
دس ٘ٛؿتٗ وتیجٞ ٝبی ٔؼبخذ  ٚػهٕهبسات ثهىهبس
ٔ ثشد٘ذ  ٚخظ ػدالت و ٝلّٓ خفه ٘هٛیؼه
ثٛد  ٚخغ دس ٚ ٓٞثش ٚ ٓٞپیچیذ ٜثٛد  ٚتفؼیهش
آٖ ٔـىُ ثٛد .ثشای تؼدیهُ ػهدهالت ثهىهبس
ٔ ثشد٘ذ -لجبِٝخبت  ٚاػٙبد سا ثهب لهّهٓ ػهٟهٛد
ٔ ٘ٛؿتٙذ -لّٓ ٔؤٔشات  ٚأب٘بت ٘یض دس ٘ٛؿتهٗ
اسىبْ  ٚاػٙبد ث ٝوبس ٔ سفت ٝاػهت .دیهجهبح ٚ
ٔذیح ٔ ٚشكغ  ٚسیبع دس ٔٛاسد تحشیهش ثهىهبس
ٔ سفت ٚ ٝاص یهىهذاٖ تهب ؿهؾ دا٘هً چهیهض
ٔ ٘ٛؿتٝا٘ذ .ثب خظ غجبس  ٚسؼٗ  ٚثیبم لهشآٖ
 ٚاسبدیث  ٚسٚایبت  ٚادػی ٝسا ٔ ٘ٛؿته ٝا٘هذ ٚ
ایٗ خغٛط تٕبٔ ٔـتك اص خظ وٛف ثٛد و ٝثٝ
ػّیم ٝوتبة ٔختلش تیییشات پیذا وشد ٜثهٛد ٚ
ٔشدْ ثیـتش ثب اؿىبالت ٔهٛاخهٔ ٝه ؿهذ٘هذ ٚ
اختالف خغٛط س ٚث ٝفضٌ ٘ٚزاسد  ٚچٙذ لّهٓ
دیٍش ٘یض پیذا ؿذ -ایٗ خغٛط دٚاصدٌ ٜهب٘ه ٝسا
اػحبق سٕبد و ٝدس ػ ٝٙیىلذ  ٚپٙدب ٚ ٜچٟهبس
ٞدشی ٚفبت یبفت ٝاختشاع وشد  ٚپهغ اص ٚی
ثشادسؽ ضحبن  ٚثؼذ اص ا ٚاثشاٞیٓ ػهىهضی ٚ
ثشادسؽ اػحبق و ٝاص ٔشدْ ػیؼتبٖ ایشاٖ ثٛد٘هذ
دس سؼٗ خظ ٔـٟٛس ؿهذ٘هذ .ثهؼهذ اص ٚفهبت
اثشاٞیٓ ػىضی دس دٚیؼت ٞدشی  ٚاػحبق دس
دٚیؼت  ٚد ٜاػٙبد اك َٛػىضی ؿٟشت یبفتٚ ٝ
اص وتبة ٔخلٛف ٔأٔ ٖٛؿذ  ٚلٛا٘یٙه ٚضهغ
وشد  ٚسػبِ ٝای ث٘ ٝبْ هسػبِ ٝخبٔغ ٘هٍهبؿهت-
فضُ ثٗ ػٔ ُٟشٚی ایشا٘ ٚصیش ٔأٔ ٖٛػجهبػه
٘یض تلشفبت ػبِٕب٘ٝای دس خظ وشدٔ ٚ ٜمذْ لّٓ
هسیبػ وٙٔ ٝؼٛة ثشیبػت.
ادأ ٝداسد

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ-دٕٛػ ٝػ ٝخّذی ٔبخشاٞبی ٔهذسػهٝ
وح  ٚوٛ٘ ِٝٛؿتِٛ ٝییغ ػىش ثب تشخٕ ٝػ یذ ٜخّیّ ث ٝچبح ٞـهتهٓ
سػیذ.ثٌ ٝضاسؽ خجشٍ٘بس ٟٔش ٘ٛیؼٙذ ٜایٗ ٔدٕٛػِٛ ٝییغ ػهىهش
داػتبٖ ٔذسػٝای سا سٚایت ٔ وٙذ و ٝوح  ٚو ِٝٛػبخت ٝؿهذٜ؛ ایهٗ
ٔدٕٛػ 30 ٝداػتبٖ دسثبس ٜثچٞٝب ٔ ٚؼّٕبٖ ٔذسػٚ ٝی ػهبیهذ سا دس
ثشٔ ٌیشدٛ٘.یؼٙذ ٜدس اثتذای ایٗ وتبة ٔ ٘ٛیؼذ :اؿتجبٚ ٜسـتٙهبوه
ؿذ .ٜلشاس ثٛد ٔذسػ ٝوح  ٚو ِٝٛػ والػ ٝػبخت ٝؿٛد .عٛسی وهٝ
 ٕٝٞوالعٞب دس یه سدی ثبؿٙذ ٝ٘ .ایٗ و ٝسٚی ػش  ٓٞلغبس ثـ٘ٛذ ...ث ٝعه َٛػه داػهتهبٖ ...
استٕبال ثٕٞ ٝیٗ دِیُ اػت و ٝایٗ  ٕٝٞاتفبق ٞبی ػدیت  ٚغشیت دس ٔذسػ ٝوح  ٚوهٛهِه ٝپهیهؾ
ٔ آیذ .ثٝخلٛف دس عجم ٝػ اْ خبی و ٝؿٕب خب٘ٓ ٌبسف ثذخٙغتشیهٗ ٔهؼهّهٓ ٔهذسػه ٝسا
ٔاللبت ٔ وٙیذ .اِجت ٝلجُ اص ایٗو ٝث ٝػیت تجذیُ ؿٛد.
أب ثچٞٝبی ای ٔذسػ ٓٞ ٝثچٞ ٝبی ػبدی ٘یؼتٙذ .اص خیؼ ٖٛدٞبٖ ٌـبد ٌشفت ٝتب ػٕ اػتخٛا٘ ٚ
ٔٛسؿبی ؿیشیٗ  ٚلـ ًٙو ٔ ٝتٛا٘ذ ٞش پؼشی سا دس والع وته ثض٘ذ.
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ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن-وتبة ِجخٙذ ا٘بس ٘ٛؿتهٞ ٝهٛؿهٙهً ٔهشادی
وشٔب٘ تٛػظ ا٘تـبسات ٔؼیٗ ث ٝچبح پب٘ضد ٓٞسػیذ ٔ ٚدهٕهٛػهٌ ٝهضیهذٜ
ادثیبت والػیه ایشاٖ ٘یض ثب ٘بْ ٌٙح سىٕت ث ٝػٛٙاٖ یبصد ٓٞسػیذ.
ثٌ ٝضاسؽ خجشٍ٘بس ٟٔش ا٘تـبسات ٔؼیٗ ث ٝتبصٌ ػٙبٚیٙه سا ٔهٙهتهـهش ٚ
تدذیذ چبح وشد ٜاػت.
د ٚػٛٙاٖ تبصٙٔ ٜتـش ؿذ ٜایٗ ٘بؿش دس خؼتدٛی آی ٝٙوتهبة ٔهىهتهٛة ٚ
كٛت ٌضیذٔ ٜمبالت ؿٕغ اػت و ٝتٛػظ ٔحٕذػّ ٔٛسذ تذٚیٗ ؿذ٘ ٚ ٜؼخ ٝكٛت اؽ تهٛػهظ
ٛٞؿ ًٙآصادیٚس لشائت ؿذ ٜاػت.
ٌٙح سٚص ٘یبص دس ثشٌیش٘ذٌ ٜضیذ ٜعجمبت ػٛف خٛاخ ٝػجذاهلل ا٘لبسی ثب تذٚیٗ ٔحٕذػشٚس ٔٛالیه ٚ
كذای ٘بكش عٕٟبػت دیٍش وتبة ٔىتٛة  ٚكٛت تبصٙٔ ٜتـش ؿذ ٜتٛػظ ایٗ ٘بؿش اػت و ٝدس وهٙهبس
دس خؼتدٛی آی ٝٙدس ٔدٕٛػٌٙ ٝح سىٕت لشاس ٔ ٌیشد.
ایٗ ٔدٕٛػ ٝوتبة ٞبی ٔىتٛة  ٚكٛت ٌضیذ ٜادثیبت والػیه ایشاٖ سا ثب كذای ٌٛیٙذٌبٖ كذا ٚ
ػیٕب  ٚپیـىؼٛت وـٛس ؿبُٔ ٔ ؿٛد و ٝتب ث ٝسبَ  11ػٛٙاٖ اص آٖ ٔٙتـش  ٚسا ٞثبصاس ٘ـش ؿذ ٜاػت.

فیلوبرداری سریال گوطذگاى تا ًیوِ هرداد اداهِ دارد
ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن-وبسٌشداٖ ػشیبَ
ٌٕـذٌبٖ ٌفت :تالؽ ٔ وٙیٓ ثالفبكّ ٝثؼذ اص
پبیبٖ فیّٕجشداسی پخؾ سا ؿشٚع وٙیٓ.
سضب وشیٕ وبسٌشداٖ ػشیبَ ٌٕهـهذٌهبٖ دس
ٌههفههت ٌٚهه ٛثههب خههجههش٘ههٍههبس سههٛص ٜسادیههٛ
تّٛیضیٌ ٖٛش ٜٚفش ٍٙٞثبؿهٍهب ٜخهجهش٘هٍهبساٖ
خٛاٖ؛ دس خلٛف س٘ٚذ ػبخهت ایهٗ ػهشیهبَ
ٌفت :ػشیبَ ٌٕـذٌهبٖ وهبس ػهخهت  ٚپهش
ِٛویـ ٙاػت.
پیؾ اص ایٗ ٔشداد ٔب ٜسا ث ٝػٙهٛاٖ صٔهبٖ پهبیهبٖ
فیّٕجشداسی اػالْ وشد ٜثٛدیٓ .ثشای ٕٞیٗ تالؽ
وشدیٓ ث ٝایٗ ٞذف ثشػیٓ .خٛؿجختب٘ ٝتب ایٙهدهب
 ٕٝٞچیض خٛة  ٚعجك ثش٘بٔٝسیضی پهیهؾ سفهتهٝ
اػتٚ.ی پیشأه ٖٛادأه ٝتلهٛیهشثهشداسی ایهٗ
ٔدٕٛػ ٝتّٛیضی ٘ٛاظٟبس داؿت :تلٛیشثهشداسی

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن٘-خؼتیٗ وهٙهؼهشت
خٛا٘ٙذ ٜلغؼٔ ٝحجهٛة خهبدٚی خهبف ثهشٌهضاس
ٔ ؿٛد.
ثٌ ٝضاسؽ ٔٛػیم ٔب ػیٙب ؿؼجب٘خب٘ه خهٛا٘هٙهذٜ
خٛاٖ  ٚپشعشفذاسی و ٝثب لغؼبت چه ٖٛخهبدٚی
خبف  ٚچـٕبی ٔؼت ث ٝؿٟشت سػهیهذ اِٚهیهٗ
وٙؼشت خٛد سا دس ٘یٕه ٝتهبثؼهتهبٖ ػهبَ خهبسی

سرآضپسی

ٌٕـذٌبٖ تب ٘یٕٔ ٝهشداد ٔهب ٜادأه ٝداسد.ایهٗ
وبسٌشداٖ دسثبس ٜصٔبٖ استهٕهبِه پهخهؾ ایهٗ
ػشیبَ ثیبٖ وشد :تالؽ ٔ وٙیٓ ثالفبكّ ٝثؼذ اص
پبیبٖ فیّٕجشداسی پخؾ ػشیبَ ٌهٕهـهذٌهبٖ سا
ؿشٚع وٙیٓ.وبسٌشداٖ ػشیبَ ٌهٕهـهذٌهبٖ دس
خلٛف اضبف ٝؿذٖ ثبصیٍشاٖ خذیذ ث ٝایٗ اثهش
خبعش٘ـبٖ وشد :تشویت ثهبصیهٍهشاٖ تهیهیهیهشی
٘خٛاٞذ وشد .أب ٙٞهٛصافؼهب٘ه ٝثهبیهٍهبٖ خهّهٛی
دٚسثیٗ ٘شفت ٝاػت.وشیٕ دس پبیبٖ دسثبسِ ٜهضْٚ
ػبخت ػشیبَ ثب ٔحٛسیت ٔؼبئُ اختٕبػ ثهیهبٖ
وشد :ث٘ ٝظش ٔٗ پشداخت ثٔ ٝؼبئُ اختٕبػ سٚص
یى اص اكّ تشیٗ ٚظبی تهّهٛیهضیه ٖٛاػهت.
ٚلت ػبخت ػشیبَ ٌٕـذٌبٖ ث ٗٔ ٝپیهـهٙهٟهبد
ؿذ ثؼیبس اص آٖ اػتمجبَ وشدٌْ.فهتهٙه اػهت؛
ٔدٕٛػ ٝتّٛیضیٌٕ ٘ٛـذٌبٖ ٔحلهٌ َٛهشٜٚ

چلَ گَضت هجلسی
فیّٓ  ٚػشیبَ ؿجى ٝد ٚػیٕب اػت  ٚداػتبٖ آٖ ثب
ٍ٘ب ٞآػیت ؿٙبػب٘ ٚ ٝاختٕهبػه ثهٔ ٝهؼهضهُ
اػتیبد  ٚتهبثهیهشات ٔهخهشة آٖ ثهش خهب٘هٛادٜ
ٔ پشداصد.
پشٚیض پٛسسؼی ٙپظٔبٖ ثبصغ فهشیهجهب ٘هبدسی
ؿمبیك فشاٞب٘ سأیٗ ٘بكش ٘لیش پبؿب سػتٕ ٚ
ثٟبساٖ ث ٙاسٕذی ثبصیٍشاٖ ایٗ ػشیبَ ٞؼتٙذ.

هَاد الزم:

اٍلیي کٌسرت سیٌا ضعباًخاًی برگسار هیضَد

طرز تْیِ:

ثشٌضاس خٛاٞذ وشد.وٙؼشت ایٗ ٙٞشٔٙذ ٔ 17هشداد
 1396ثٕٞ ٝت ٔٛػؼ ٝپیبْ ثٔ ٝذیهشیهت ؿهبٞهیهٗ
تشاث دس ػبِٗ ٔیالد ٕ٘بیـٍب ٜثیٗإِّهّه تهٟهشاٖ
ثشٌضاس خٛاٞذ ؿذ  ٚفشٚؽ ثّیتٞبی آٖ ٘هیهض اص
ػبػت  16سٚص ػٝؿٙج 27 ٝتیهش اص ػهبیهت ایهشاٖ
وٙؼشت آغبص خٛاٞذ ؿذ.ؿؼجب٘خب٘ دس ػهبَ 96
سٚصٞبی پشوبسی سا ػ هشی وهشد ٜاػهت .ا ٚدس
ػبػبت ٔٙت ٟث ٝتحٛیُ ػبَ  1396دس ػ ٝػتبسٜ
ٚیظٜثش٘بٔٛ٘ ٝسٚصی ؿجىه 3 ٝثهب اخهشای اسؼهبٖ
ػّیخب٘ سبضش ؿذ  ٚلغؼ ٝخبدٚی خهبف سا ثهٝ
كٛست ص٘ذ ٚ ٜثب تٙظیٕ ٔهتهفهبٚت اخهشا وهشد.
چٙذی ثؼذ ا ٚخجش اص ٚسٚد ث ٝػشك ٝسػٕ  ٚآغبص
فؼبِیت ث ٝكٛست ٔدبص خجهش داد  ٚدس په آٖ
لغؼبت ٔٗ ث لشاسْ  ٚػٕذاً سا ٔٙتـهش وهشد .ایهٗ
خٛا٘ٙذ ٜخٛاٖ دس ٘خؼتیٗ ٔهبٞ ٜهبی فهؼهبِهیهتهؾ
تٛا٘ؼت اػتٕبد تیٓ ػبص٘ذ ٜثش٘بٔ ٝپشثیٙٙذٔ ٜب ٜػؼُ
سا خّت وٙذ  ٚتیتشاط پبیب٘ ایٗ ثش٘بٟٔشا ثهخهٛا٘هذ؛
تیتشاطی و ٝدس ٘ظشػٙد ػبیت ٔٛػهیهمه ٔهب ثهٝ

آثار ًقاضی پرترُ هطاّیر ایراى در ضْریار
پردُبرداری ضذ

ػشٚیغ خهجهشی سٚص٘هبٔهٝ
اسن -آثبس ٘مهبؿه پهشتهشٜ
ٔـبٞیهش ایهشاٖ ثهب سضهٛس
ٔؼئٛالٖ دس ؿٟهشیهبس پهشدٜ
ثشداسی ؿذ.
ثٌ ٝضاسؽ خجشٍ٘بس ٟٔش ثهب
سضههٛس ٔههحههٕههٛد دِٚههت
آثبدی ػبسف ثشات سییهغ
ا٘دٕٗ خٛؿٛٙیؼه ایهشاٖ
ػؼیذ ٘بخ فشٔب٘ذاس ؿٟشیبس خٕؼ اص ٔؼئٛالٖ اداسات ٟ٘ ٚبدٞهبی ایهٗ
ؿٟشػتبٖ  ٚتؼذادی اص اٞبِ ادة ٙٞ ٚش ؿٟشػتبٖ ؿهٟهشیهبس آثهبس ثهشتهش
٘مبؿ پشتش ٜایشاٖ دس ؿٟشیبس پشد ٜثشداسی ؿذ.ػجذاِشضب ػّ پٙب ٜسیهیهغ
اداس ٜفش ٚ ًٙٞاسؿبد اػالٔ ؿٟشػتبٖ ؿٟشیبس دس ٌفتٍ ٛثهب خهجهش٘هٍهبس
ٟٔش اظٟبس داؿت :ایٗ ٕ٘بیـٍب ٜسبٚی  11اثش تمبؿ پشتش ٜاػبتیذ ٔهغهشح
ادة ٙٞ ٚش ایشاٖ ٔب٘ٙذ اػتبد ؿٟشیبس اػتبد ٔحٕٛد دِٚت آثبدی  ٚاػهتهبد
غالٔحؼیٗ أیش خب٘  ٚدیٍش ثضسٌبٖ وـٛس اػت.
ٚی ٌفت :ایٗ آثبس ثب اثؼبد  2/5دس ٔ 2تش تٛػظ ٙٞشٔٙذاٖ ٔهخهتهّهفه ساٜ
ا٘ذاصی ؿذ ٜاػت.سییغ اداس ٜفش ٚ ًٙٞاسؿبد اػالٔ اضبف ٝوهشد :ایهٗ
ٕ٘بیـٍب ٜتب تبسیخ ٔ 8شداد دس خیبثبٖ وشؿت ٝؿٟشیبس ثشپب اػت  ٚثبصدیذ اص
ػبػت  10اِ  19ثشای ػٕ ْٛآصاد اػت.

ػٛٙاٖ یى اص تیتشاطٞبی ثشتش ٔب ٜسٔضهبٖ أؼهبَ
ا٘تخبة ؿذ.سضٛس دس ثش٘هبٔهٞ ٝهبی خهٙهذٚا٘هٚ ٝ
ػبػت ٘ ٚ 25یض اخشای ص٘ذ ٜدس خب٘ ٝتشا٘ ٝاص دیٍش
الذأبت ػیٙب ؿؼجب٘خب٘ دس ٞفتٞٝبی اخهیهش ثهٛدٜ
اػت .ا ٚاخیشاً لغؼ ٝچـٕبت ٛثجٙذ سا ٘یض ٔٙتـش وهشد
 ٚثٌ ٝفتٝی وبٔجیض عبٞشی ٔذیش ثهش٘هبٔهٞ ٝهبیهؾ
للذ داسد پیؾ اص ایٗ وٙؼشت اثش خذیذ دیهٍهشی
ٙٔ ٓٞتـش وٙذ.ؿؼجب٘خب٘ دس خلٛف ثهشٌهضاسی
اِٚیٗ وٙؼشتؾ ٌفتٞ :یچ اتهفهبله ثهشای یهه
خٛا٘ٙذ ٜؿیشیٗ تش اص ایٗ ٘یؼت و ٝثهتهٛا٘هذ ثهشای
ٔخبعجیٙؾ اخشای ص٘ذ ٜوٙذ .ث ٝأهیهذ خهذا لهشاس
اػت ایٗ اتفبقِ ؿیشیٗ ػٞ ٝفت ٝدیٍش ثهشای ٔهٗ
ثیفتذ  ٚثؼذ اص چٙذیٗ ػبَ ا٘هتهظهبس  ٚپـهت ػهش
ٌزاؿتٗ سٚصٞبی تّخ  ٚؿیشیٗ ثبالخشٔ 17 ٜهشداد
ٔ تٛا٘ٓ ٔخبعجی ٓٙسا اص ٘ضدیه ثجی.ٓٙ
دس ایٗ وٙؼشت افتخبس ٕٞشا ٞثب اسوؼتش پشتهٛاٖ
ٙٞ ٚشٔٙذی داسْ و ٝث ٝسٞجشی أیش ػهّهیهضاد ٜسٚی
كح ٝٙخٛاٞذ سفت.

تواضای
سٌگ قبرّای بیًطاى

ػشٚیغ خهجهشی سٚص٘هبٔهٝ
اسن-ػههٙههً لههجههش ٞههبی
ث ٘ـبٖ وه ٝثهب تهىهٙهیهه
دیدیتبَ ػىبػ ؿذ ٜاػت
ث ٝسفتٌ ٝب٘ اؿبس ٜداسد وهٝ
غجبس تبسیخ ثش ػهٙهً ٞهبی
ػشد ثب ٘بْٞبی ٟٔشؿهذ ٜثهش
آٖ ٘ـؼت ٝاػت.
ثٌ ٝضاسؽ ایّٙب ٕ٘هبیـهٍهبٜ
ػىغ ػهٙهً لهجهش ٞهبی
ث ٘ـبٖ أیٗ عالچیبٖ ؿبُٔ  41ػىغ ٚ ٚیذئ ٛاػت و ٝتب ػٔ ْٛشدادٔبٜ
ث ٝآدسع :خیبثبٖ ٚیال ه٘دبت اِ ٟوٛچ ٝخؼش ٚپالن  46دس ٔؼهشم
تٕبؿب لشاس ٌشفت ٝاػت.ػ ًٙلجشٞبی ث ٘ـبٖ و ٝثب تىٙهیهه دیهدهیهتهبَ
ػىبػ ؿذ ٜاػت ث ٝسفتٌٝب٘ اؿبس ٜداسد و ٝغجبس تبسیخ ثش ػٙهً ٞهبی
ػشد ثب ٘بْٞبی ٟٔشؿذ ٜثش آٖ ٘ـؼت ٝاػت .صٔبٖ ٔ ٌزسد ٕٞ ٚبٖعٛس وٝ
ر ٗٞآدٔ تیییش ٔ وٙذ .ػ ًٙلجشٞب ٘یض ثب تٕبْ خبعشات و ٝدس ػهیهٙهٝ
داس٘ذ فشػٛدٔ ٚ ٜتالؿ ٔ ؿ٘ٛذ .أیٗ عالچیهبٖ ثهب تهىهٙهیهه چهبح
آسوبیٛاَ پیٍٕٙت ث ٝخٛث تٛا٘ؼت ٝػىغٞبی ایٗ ٕ٘بیـٍب ٜسا ػهبٔهبٖ
ثخـذٕٞ.چٙیٗ ایٗ ٕ٘بیـٍب ٜثٕٞ ٝشاٚ ٜیذئٛی دس عجم ٝثبالی ٌبِشی ثهٝ
ٕ٘بیؾ دسآٔذ.

*الٌازاضراقی

ٌٛؿت ٌشدٖ ٌٛػفٙذ  1ػذد پیبص  2ػذد ػیش  2سجهٝ
سة ٌٛخ ٝفشٍ٘  2لبؿك غزا خٛسی آة ِیٕ ٛتشؽ 1
لبؿك غزا خٛسی چٛة داسچیٗ  1ػذد ثهشي ثه ٛثهٝ
ٔمذاس الصْ صػفشاٖ ثٔ ٝمذاس الصْ ٕ٘ه  ٚفّفُ ثٔ ٝمذاس
الصْ
اثتذا پیبص سا ٍ٘ی ٙخشد وشد ٚ ٜتفت ٔ دٞهیهٓ تهب ٘هشْ
ؿٛد .سٚی ٌٛؿت وٕ فّفُ پبؿیذٕٞ ٚ ٜشا ٜپیبص تهفهت
ٔ دٞیٓ تب سً٘ آٖ تیییش وشد ٚ ٜوهٕه ػهشو ؿهٛد.
ػ غ سة سا افضٚد ٚ ٜتفت ٔ دٞیٓٔ .همهذاسی آة ثهٝ
ٌٛؿت اضبف ٝوشد ٚ ٜػیش چٛة داسچیٗ  ٚثشي ثه ٛسا
اضبف ٔ ٝوٙیٓ .ثٔ ٝذت  3اِ  4ػبػهت سٚی سهشاست
ٔالیٓ ٔ پضیٓ تب ٌٛؿت وبٔال ٔیض پخت ؿٛد .دس اٚاخش
پخت ٕ٘ه  ٚصػفشاٖ سا ٔ سیضیٓٚ .لت وهٌ ٝهٛؿهت
پخت  ٚسذٚد  1پیٕب٘ ٝآة ٘ؼجتب غّیظ ثهبله ٔهب٘هذ اص
سٚی سشاست ثش ٔ داسیٓ .چٛة داسچیٗ سا ثشداؿهتهٚ ٝ
ٌٛؿت سا دس ظشف ٔٛسد ٘ظش لشاس ٔ دٞیٓ .آة ثهبله
ٔب٘ذ ٜسٚی آٖ ٔ سیضیٓ ٕٞ ٚشا ٜآة ِیٕ ٛتشؽ  ٚچهّهٛ
صػفشا٘ ػش ٔ ٚوٙیٓ.

ًوایص  ۰۲۲فرین آثار تصَیرگری
از  ۰۲تصَیرگر پیطکسَت

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن-صٞشا اعٟشی ٌهفهت200 :
فشیٓ اثش اص  80تلٛیشٌش پیـىؼٛت دس ٕ٘هبیـهٍهب ٜآثهبس
تلٛیشٌشی وتبة ٞبی ا٘تـبسات وب٘ ٖٛثٙٔ ٝبػهجهت سٚص
ّٔ ادثیبت وٛدن ٛ٘ ٚخٛاٖ ثٕ٘ ٝبیؾ دسآٔذ ٜاػت.
صٞشا اعٟشی سییغ ٔٛص ٜوب٘ ٖٛپشٚسؽ فىشی وٛدوبٖ ٚ
٘ٛخٛا٘بٖ دس ٌفتٍ ٛثب خجشٍ٘بس تدؼٕه فهبسع دسثهبسٜ
ٕ٘بیـٍب ٜآثبس تلٛیشٌشی و ٝاخیشا دس ٔشوض آفهشیهٙهؾ
ٞبی فشٙٞ ٚ ٍٙٞشی وب٘ ٖٛثشپهب ؿهذ ٜتهٛضهیهح داد:
ٕ٘بیـٍب ٜآثبس تلٛیشٌشی وتبة ٞبی ا٘تـبسات وب٘ ٖٛثهٝ
ٔٙبػجت سٚص ّٔ ادثیبت وٛدن ٘ ٚهٛخهٛاٖ اص 18تهیهش
ٕٞضٔبٖ ثب ثضسٌذاؿت ص٘ذ ٜیبد ٟٔذی آرسیضدی تهٛػهظ
ٔٛص ٜوٛدن ٛ٘ ٚخٛاٖ وب٘ ٖٛعشاس  ٚثشٌضاس ؿهذٚ.ی
افضٚد :آثبس ثٕ٘ ٝبیؾ دسآٔذٔ ٜتؼّك ثٌٙ ٝدی ٝٙآثبس ٔهٛصٜ
وب٘ ٖٛاػت ٕ٘ ٚبیـٍب ٜچٟبس ثخؾ اكّ تلٛیشٌشی اص
خّٕ ٝآثبس اػهبتهیهذ پهیهـهىهؼهٛت تلهٛیهشٌهشی دٞهٝ
ٞبی 60ٚ40 50آثبس تلٛیشٌشی وتبة ٞبی ػّٕ آثبس
تلٛیشٌشی وتبة ٞبی دی ٚ ٙآثبس٘ٛیؼٙذٌبٖ تلٛیشٌش
سا دس ثشٔ ٌیشد.اعٟشی ادأ ٝداد :دس ثخؾ ٞبی خهٙهجه
ٕ٘بیـٍب ٕٝ٘ٛ٘ ٜتلٛیشػبصی وتبة ٞبی ِهٕهؼه ٚیهظٜ
٘بثیٙبیبٖ  ٕٝ٘ٛ٘ ٚوتبثؼبصی ٞبی اػضبی ٔشاوض وب٘ ٖٛثشای
ثبصدیذ ػٌٕ ْٛزاؿت ٝؿذ ٜاػت

برپایی ًوایطگاُ آثار داٍٍد رضیذی
تا  5ضْریَر

ًوایطگاُ سراهیست بٌیاى برپا هیضَدًوایص سراهیکّای هفَْهی

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن-سخحب٘ه ٝسؼهیهٙه
دثیش دٔٚیٗ ٕ٘بیـٍب ٜػشأیؼت ثٙیبٖ اص افتتبح ایهٗ
ٕ٘بیـٍب ٜدس سٚص خٕهؼه 30 ٝتهیهشٔهب ٜدس خهب٘هٝ
ٙٞشٔٙذاٖ ایشاٖ خجش داد.سخحب٘ه ٝسؼهیهٙه دثهیهش
دٔٚیٗ ٕ٘بیـٍب ٜػشأیهؼهت ثهٙهیهبٖ دسثهبس ٜایهٗ
ٕ٘بیـٍب ٜث ٝخجشٍ٘بس ٟٔش ٌفتٔ :ب ػبَ ٌهزؿهتهٝ
اِٚیٗ دٚس ٜایٗ ٕ٘بیـٍب ٜسا ثب ػٛٙاٖ ؿىؼت ٙثشپهب

وشدیٓ  ٚأؼبَ ثب ػٛٙاٖ ٔشص ایٗ ٕ٘بیـٍب ٜسا ثهشپهب
ٔ وٙیٓ .ثشای ٔف ْٟٛػشأیؼت ثهٙهیهبٖ اص اثهتهذا
تؼشیف دس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ ث ٝایٗ ٔؼٙب وٞ ٝهٕهٔ ٝهب
ٔتشیبَ ػشأیه سا ثب پیـی ٝٙای چ ٖٛػهفهبَ ٔه
ؿٙبػیٓ أب ٘ىت ٝدس ایٗ اػت و ٝایٗ ٔتهشیهبَ ٔه
تٛا٘ذ ث ٝػٛٙاٖ یه سػب٘ٔ ٝغشح ؿٛد  ٚدس ٞهٕهٝ
ٙٞشٞبی دیٍش سضٛس داؿت ٝثبؿذٚ.ی ادأ ٝداد :دس
ایٗ ػشی اص ٕ٘بیـٍبٞ ٜب ٔخبعت ؿبٞذ اػت وهٝ
ٞش ٙٞشٔٙذی دس ٞش ؿبخٙٞ ٝشی اص خّٕ ٝػهىهغ
٘مبؿ ٚیذئ ... ٚ ٛو ٝاص پیؾ صٔی ٝٙػشأیهه دس
وبسؽ اػتفبد ٜوشد ٜثبؿذ  ٚآٖ ٔذیب سا ثشای ثهیهبٖ
ٔف ْٟٛػشأیه ث ٝوبس ٌشفت ٝثبؿذ دس تهؼهشیه
ٔٛسد ٘ظش ٔب ٔ ٌٙدذ.ایٗ ٙٞشٔٙذ ػشأهیهؼهت ثهب
ثیبٖ ایٙى ٝأؼبَ ایٗ ٕ٘بیـٍب ٜدس ػ ٝثخؾ ثشٌضاس
ٔ ؿٛد ثیبٖ وشد :دس ثخؾ فشاخٛاٖ وه ٝاثهتهذا

 108پشٚپٛصاَ اص ٙٞ 90شٔٙذ ث ٝدػتٕبٖ سػیذ  ٚدس
ٟ٘بیت  19اثش ثشای سضٛس دس ٕ٘بیـٍب ٜا٘هتهخهبة
ؿذ٘ذ .داٚسی آثبس ث ٝػٟذ ٜػیبٔه دَ ص٘ذّٞ ٜیهب
داساث وبٔجیض ٔٛػٛی الذْ  ٚأیذ لدشیبٖ ثٛدٔ .هب
یه ثخؾ ویٛسیتٛسی  ٓٞدس ٕ٘بیـٍب ٜداسیٓ وهٝ
دس ایٗ ثخؾ ٕ٘ 4بیـٍبٌ ٜشداٖ ؿبُٔ ٘ذا سضهٛی
پٛس ثٟذاد الٛٞت صسٚاٖ سٚح ثخـبٖ  ٚخهٛدْ
آثبسی سا ثٕ٘ ٝبیـٍب ٜدػٛت وشدیٓ  ٚدس ٚالغ ثهش
اػبع رٙٞیتٕبٖ اص ویٛسیت وشدٖ یه ٕ٘بیـهٍهبٜ
دس دَ ایٗ ٕ٘بیـٍب ٜثب تٕ ٔـهخهق آثهبسی سا
ثشای ٕ٘بیـٍب ٜا٘تخبة وشدیٓ.سؼی ٙادأه ٝداد:
یه ثخؾ خبسخ ٓٞ ٝداسیٓ وه ٝدس د ٚوـهٛس
طاپٗ  ٚآٔشیىب  ٚدس ٞش وـٛس دس یه ٌبِشی  ٚثهب
یه ویٛسیتٛس ٕٞضٔبٖ یه ٕ٘بیـٍب ٜثهب ٞهٕهیهٗ
ٔٛضٛع ثشپب ٔ ؿٛد.

زٍتَپیا استعارُای از هذیٌِ فاضلِ است یک خرگَش در تعقیب هافیا
ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن-ا٘یٕیـٗ صٚتٛپیب ٔحل َٛػبَ 2016
ؿشوت ٚاِت دیض٘ تٛا٘ؼت ٝثب فشٚؽ ث ػبثم ٝث ٝثبؿٍب ٜفیّهٓ ٞهبی
ٔیّیبسدی تبسیخ ػیٕٙب ث ی٘ٛذد.خجشٌضاسی ٟٔشٌ-شٙٞ ٜٚش-سٕیذسضب
خالِ  :صٚتٛپیب یب آسٔب٘ـٟش ٚسؾ ٔحل َٛػهبَ  2016ؿهشوهت
ٚاِت دیض٘ اػت و ٝدس تِٛیذ آٖ خجشی اص اػتٛدی ٛدیض٘  /پیىؼبس
٘یؼت  ٚتٛصیغ آٖ ٘یض ثش ػٟذ ٜاػتٛدی ٛتلبٚیهش ٔهتهحهشن ٚاِهت
دیض٘ ثٛد ٜاػتٔ .ذت صٔبٖ ایٗ ا٘یٕیـٗ ثّٙذ ػیٕٙبی  108دلیهمهٝ
اػت و ٝدس ٘ٛع خٛد یه سوٛسد ثشای ا٘یٕیـٗ ػیٕٙبی ٔحؼهٛة
ٔ ؿٛد .صٚتٛپیب دس ػبَ  2016ثٕ٘ ٝبیؾ دسآٔذ  ٚتٛا٘ؼت ث ٝسلهٓ
خیش ٜوٙٙذٔ 1 ٜیّیبسد ٔ 24 ٚیّی ٖٛدالس فشٚؽ دػت یهبفهته ٚ ٝثهٝ
ثبؿٍب ٜفیّٓ ٞبی ٔیّیبسدی تبسیخ ػیٕٙب ث ی٘ٛذد .اتفبل و ٝدس د٘یهبی
ا٘یٕیـٗ ث٘ ٝذست ؿبٞذ آٖ ٞؼتیٓ.ثٛدخ ٝاػالْ ؿذ ٜثشای ػهبخهت
ایٗ اثش ػیٕٙبی ٚاِت دیض٘ سلٓ ٔ 150یهّهیه ٖٛدالس اػهت .سلهٓ
ٔزوٛس دس خَشٌ ٝثٛدخٔ ٝؼٕ َٛثشای تِٛیذ ا٘یٕیـٗ دس ٞبِیٚٛد لشاس
داسد أب فشٚؽ خیش ٜوٙٙذ ٜآٖ ثٞ ٝیچ ٚخٔ ٝؼٕ٘ ِٛیؼت .پهغ اص

فشٚؽ ٘ ٝچٙذاٖ ٔٛفك ا٘یٕیـٗ خیضؽ ٍٟ٘جب٘بٖ دس ٌیـه ٝػهبخهتهٝ
اػتٛدی ٛدسیٓ ٚسوض دس ػبَ ٔ 2012یالدی دیٍش اػهتهٛدیهٞ ٛهبی
ػبخت ا٘یٕیـٗ ٔب٘ٙذ ٚاِت دیض٘ ثب استیبط ثیـتش ػبخت ا٘یٕیـٗ اص
ایذٞ ٜب یب داػتبٖ ٞب سا ا٘دبْ داد٘ذ ٘ ٚؼجت ثٔ ٝهٛفهمهیهت ٞهش اثهش
سؼبػیت صیبدی اص خٛد ٘ـبٖ ٔ داد٘ذ.ثب تٛخ ٝث ٝایٙىه ٝفهشآیهٙهذ
تِٛیذ ٞش ا٘یٕیـٗ ػیٕٙبی ث ٝعٛس ٔتٛػظ صٔب٘ دس سذٚد  2اِه 3
صٔبٖ ٘یبص داسد  ٚدس ع َٛایٗ صٔبٖ ٞضی ٝٙػبخت اص ػٛی وٕ ب٘ یهب
اػتٛدی ٛػبص٘ذ ٜتبٔیٗ ٔ ؿٛد و ٝثٔ ٝؼ ٙػشٔبیٌ ٝزاسی ػهبص٘هذٜ
اػت .دس ٍٙٞبْ فشٚؽ ػشٔبیٌ ٝزاس فیّٓ ا٘تظبس ثهبصٌـهت چهٙهذ
ثشاثشی ػشٔبی ٝػبخت فیّٓ اص فشٚؽ ٔؼتمیٓ سا داسد  ٚثذی ٟاػهت
ثبصٌـت یه ثشاثشی ػشٔبیٛٔ ٝفمیت ٔحهؼهٛة ٘هٕه ؿهٛد .أهب
صٚتٛپیب ایٗ لبػذ ٜسا دس  ٓٞؿىؼت  ٚتٟٙب اص ٔحُ فشٚؽ ٔؼتهمهیهٓ
ایٗ فیّٓ سذٚد  10ثشاثش ػشٔبی ٝػبخت ث ٝاػتٛدی ٛدیض٘ ثبصٌـهت.
تبو ٖٛٙسلٓ ؿفبف اص ػٛایذ دیٍش ػبخت ایٗ فیّٓ ٔب٘ٙذ ػهشٚػهه
ٞب ٌِٞٛٛب ِجبع  ٚػبیش ٔٛاسد اص ایٗ دػت ٔٙتـش ٘ـذ ٜاػهت أهب

آ٘چٚ ٝاضح اػت ٔٛفمیت وٕ ب٘ دیض٘ دس ایٗ صٔی ٝٙاػت.
ث٘ ٝظش ٔ سػذ ٘یبص ث ٝیه پظٞٚؾ یب پیٕبیؾ اػت تب ثتٛاٖ ػهّهت
ٔٛفمیت ایٗ اثش سا دسن وشد ٚ ٜاص آٖ دس خٟت ثٔٛه ػهبصی دس
وـٛسٔبٖ اػتفبد ٜوشد ٞش چٙذ ثشخ چٙیٗ ٘ظش داس٘ذ وه ٝػهٛأهُ
ٔٛٔ ٟٓفمیت یه اثش ػیٕٙبی هفبسؽ اص فیّٓ یب ا٘یٕیـهٗ ثهٛدٖ آٖ
فیّٕٙبٔٙٔ ٝؼدٓ پشداصؽ  ٚؿخلیت پشداصی ٘مؾ ٞبی ٔهخهتهّه
آٖ اػت أب دس ایٗ ٔیبٖ ٘جبیذ اص تبثیش فشٔ َٛػبخت ٘یض غبفُ ثٛد.

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن-ثب فشاسػیذٖ ػبِشٚص تهِٛهذ
ص٘ذ ٜثبیذ داٚٚد سؿیذی ٕ٘بیـٍب ٞاص آثهبس خهٛایهض
ػىغٞب  ٚدػتخظ ایٗ ثبصیٍش پیـىؼٛت تئبتش ػیٕٙهب ٚ
تّٛیضی ٖٛثب ٕٞىبسی أیش اثجبت  ٚسٕبیت ٟٔذی ؿفیؼه
ٔذیشوُ ٔشوض ٙٞشٞبی ٕ٘بیـ دس تئبتشؿٟش ثهشپهب ؿهذٜ
و ٝتب  5ؿٟشیٛسٔب٘ ٜیض ادأ ٝخٛاٞذ داؿهت.ثهٌ ٝهضاسؽ
خجشٍ٘بس فش ٍٙٞآ٘ب استهشاْ ثهشٔٚهٙهذ ٞهٕهؼهش داٚٚد
سؿیذی یبدآٚسی وشد :ایٗ ٕ٘بیـٍب ٜتب ؿت ػبٍِشد فٛت
داٚٚد سؿیذی ٞش سٚص اص ػهبػهت  16تهب ٔ 19هیهضثهبٖ
ثبصدیذوٙٙذٌبٖ اػت.
ػّ ٘لیشیبٖ ٘یض و ٝایٗ سٚصٞب دس ٕ٘بیؾ اػتشاف وهبسی
اص ؿٟبة سؼی ٙدس تبالس اكّ تئبتش ؿٟش ثبصی ٔ وهٙهذ
ثب ثبصدیذ اص ایٗ ٕ٘بیـٍب ٜاعالػبت داٚٚد سؿیهذی سا اص
أتیبصٞب ٚ ٚیظٌ ٞبی ایٗ ؿخلیت ٙٞشی ٔؼشف وهشد ٚ
افضٚد« :آؿٙبی ا ٚثب ادثیبت دسأبتیه ٔ ٚجب٘ ثبصیهٍهشی
 ٚوبسٌشدا٘ دس ا٘تخبةٞبی ٕ٘بیـٙهبٔهٞ ٝهب  ٚفهیهّهٓ ٚ
ثبصیٞبیؾ ث ٝچـٓ ٔ آیذ .ا ٚفشد تبثیشٌزاسی دس ٞهٙهش
ثٛد  ٚث ٝخٛث سٚی سشفٝاؽ تؼّظ داؿت.اسٕذ ٔؼهدهذ
خبٔؼ ػض ٛؿٛسای ؿٟش ٘یض آثبس ثٕ٘ ٝبیؾ دس آٔهذ ٜدس
ایٗ ٕ٘بیـٍب ٜسا ٘ـب٘ٝای اص ثؼذ ؿخلیت سؿیذی ٔؼهشفه
وشد  ٚدس ادأ ٝاص ایٗو ٝایٗ آثهبس سهفهو ؿهٛد اظهٟهبس
أیذٚاسی وشد.

