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etravelgram رسالتوچشمانداز
تولیـد محتـوا در صنعـت گردشـگری از اهمیـت ویـژه ای برخوردار اسـت. از 
طرفـی کشـور مـا از ایـن لحـاظ دچـار ضعـف و نیازمنـد توجـه جـدی اسـت. 
بیشـتر محتواهـای نوشـتاری، صوتـی یـا تصویـری فاقـد خالقیـت و حتـی 
تنـوع الزم هسـتند.  بـه همیـن دلیـل و بـا توجـه بـه نیازمنـدی بـرای تولیـد 
محتـوا، پـروژه ی جشـنواره های سـفرنگاری etravelgram در سـال ۱3۹۷ 
کلیـد خـورد تـا از ایـن نظـر در عرصـه ی گردشـگری قـدم موثـری برداشـته 
شـود. هـدف اصلـی ایـن برنامـه تولیـد محتـوای خـالق، روایـی و مسـتند 
بهبـود  و  پایـدار  توسـعه ی  اهـداف  بـه  التـزام  و  تبییـن  ضمـن  کـه  اسـت 
معیشـت بومـی منجـر بـه جـذب گردشـگر مسـئول در آسـتانه ی سـده ی 

نـو شمسـی شـود.  
 etravelgram ایـده ی  شـکل گیری  بـه  منجـر  کـه  سـفرنگاری  رویدادهـای 
شـده اند، شـامل سـه دوره »جشـنواره ی سـفرنگاری ناصرخسـرو« بـا آغـاز 
آن ها از سـال ۱3۹۰، »جشـنواره ی بالگرهای سـفر در قشـم« در سـال ۱3۹۵ 
و رویدادهـای مشـابه بـرای توجـه بـه تولیـد محتـوا بوده انـد. پیش تـر دو 
آزاد  منطقـه ی  سـازمان  همـکاری  بـا  ماکوگـرام«  سـفرنگاری  »جشـنواره ی 
ماکو و »جشـنواره ی سـفرنگاری دزفول گرام« با همکاری شـهرداری دزفول 

برگـزار شـده اند و گـزارش هـر دو در دسـترس عمـوم قـرار گرفته انـد.
اکنـون، تیـم جشـنواره های سـفرنگاری etravelgram امیـدوار اسـت تـا بـا 
مشـارکت فعال جوامع بومی و عالقه مندان سـفرنگاری از سراسـر کشـور 
تاریخـی،  شایسـتگی های  و  جاذبه هـا  منابـع،  معرفـی  بـرای  مؤثـری  قـدم 

طبیعـی و فرهنگـی ایـن سـرزمین بـردارد.

کوچه باغ های عقدا
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اینداستان:اردکانگرام
چرا اردکان؟ 

شهرسـتان اردکان )شـامل بخش هـای مرکـزی، عقـدا و خرانـق( در اسـتان 
یزد یکی از شهرستان های صنعتی کشور قلمداد می شود. وجود صنایع 
و معـادن هرچنـد از لحـاظ اقتصـادی مثبـت ارزیابـی می شـوند، امـا از منظـر 
محیط زیست چندان به سود آینده ی این منطقه و مردمانش نیستند. 
بـه همیـن دلیـل، تصـور بر این اسـت که شـاید رونق گردشـگری به عنوان 
آلودگی هـای محیـط زیسـتی کمتـری بـه همـراه دارد، بتوانـد  فعالیتـی کـه 

تعادلـی در بهبـود زندگـی زیسـتمندان ایـن دیار به همراه داشـته باشـد. 
و  ملمـوس  میـراث  وجـود  طبیعـی،  و  فرهنگـی  دارایی هـای  طرفـی  از 
ناملمـوس متنـوع و سـبک زندگـی مـردم در این شهرسـتان چنـدان قابل 
می دهـد.  جلـوه  لمـس  قابـل  را  گردشـگری  توسـعه ی  کـه  اسـت  توجـه 

ترکیب دو دلیل باال، ما را بر آن داشت تا با همکاری مسئولین و همراهی 
جامعه ی میزبان گام کوچکی در راه معرفی داشته های ارزشمند و جذاب 

اردکان برداریم. 
سـفرنگاری  »جشـنواره ی  برگـزاری  بـا  همراسـتا  اینکـه،  توجـه  قابـل 
اردکان«،  شهرسـتان  گردشـگری  توسـعه ی  »طـرح  تدویـن  اردکان گـرام«، 
انتشـار  بـرای  تولیـد محتـوا  اردکان و  گردشـگری  پیاده سـازی وب سـایت 
کتـاب »اهـل اردکانـم« -بـه عنـوان دومیـن جلـد از سـری کتاب هـای »اهـل 
ایرانم«- از مجموعه  اقداماتی هسـتند که برای بهتر و بیشـتر دیده شـدن 

پیگیـری هسـتند.  در حـال  اردکان  شهرسـتان 

فرآیند برنامه ریزی
بـه دنبـال بررسـی های انجام شـده در خصـوص ظرفیت  یابـی شهرسـتان 
اردکان در خصـوص گردشـگرپذیری و شناسـابی منابـع مختلـف و جذاب، 
کارگاهـی بـا عنـوان »هم اندیشـی اردکان؛ گردشـگری و نوسـده« در تاریـخ 
۱۱ تـا ۱4 آبان مـاه ۱4۰۰ بـا حضـور اسـاتید و فعـاالن گردشـگری، از سـوی تیـم 

اجرایـی جشـنواره بـا همـکاری انجمـن چارسـوق کویـر اردکان و مدیـران 
بـا  جلسـات  ایـن  طـی  شـد.  برگـزار  اردکان  در  بومـی  اقامتگاه هـای  برخـی 
حضـور ذی نفعـان مختلـف ایـن حـوزه، فرصت هـا و تهدیدهـا، نقـاط قـوت 
و ضعـف ایـن شهرسـتان و پیشـنهادات حاضریـن بـرای رونـق صنعـت 

گردشـگری واکاوی و تجـارب مشـابه بررسـی شـد. 
سـفرنگاری  جشـنواره ی  اجرایـی  برنامـه ی  تدویـن  سـفر،  ایـن  از  پـس 
اردکان گـرام مطابـق گاه شـماری کـه در زیـر بـه رنـگ سـبز مشـخص اسـت، 

آغـاز شـد.

متن فراخوان
ایـن یـک فراخـوان اسـت بـرای آنهـا کـه روایتگـر سـفرهای خـود هسـتند، 
آن چـه را می بیننـد و حـس می کنند به رشـته ی  تحریر درمی آورنـد و در قاب 

دوربیـن ثبـت می کننـد؛ بـرای مسـافران آینـده، آینـده ای نزدیـک...
شـما هـم دعوتیـد بـه رقابـت با عالقمنـدان به سـفرنگاری ایـران در فضای 

مجـازی و شـبکه های اجتماعی.
بعـد از جشـنواره های »ماکوگـرام« و »دزفول گـرام«، ایـن بـار نوبـت رسـیده 

اسـت بـه »اردکان گـرام«.
شهرسـتان اردکان که شـامل بخش های مرکزی، عقدا و خرانق می شـود، 
در اسـتان یـزد قـرار گرفته و مملو اسـت از میـراث فرهنگی، میراث طبیعی 

و همچنیـن میراث ملموس و ناملموس. 
چنـد روزی را مهمـان اهالـی اردکان خواهیـم بـود تـا بـه طـور شایسـته ایـن 

بخـش از میهـن عزیزمـان را معرفـی کنیـم. 

هدف جشنواره
شناسـایی و معرفـی ظرفیت هـای گردشـگری شهرسـتان اردکان از طریـق 

ابزارهـای فضـای مجـازی )وبـالگ، وب سـایت و اینسـتاگرام(.
مـا می خواهیـم در مـدت یـک هفتـه اردکان را بـه دنیـا نشـان دهیـم و بـرای 
ایـن کار از دنیـای مجـازی کمـک می گیریم تا مخاطبان خـود را همراه کنیم.

برگزارکنندگان
فصلنامه ی  میراث و گردشگری گیلگمش

انجمن چارسوق کویر اردکان
مؤسسه ی  فرهنگی هنری چادرملو

رسانه های مجاز شرکت کننده
وبالگ )انگلیسی و فارسی(

اینستاگرام )انگلیسی و فارسی(

جشنوارهیسفرنگاریاردکانگرام گاهشمار
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ثبت نام  
)تا ۳0 آذر تمدید شد(

جلسـه ی  توجیهی آنالین برای 
ثبت نـام   کنندگان نهایی

اعالم منتخبین مرحله  ی اول

جلسه ی  توجیهی آنالین برای 
برگزیدگان نهایی

زمان برگزاری جشنواره 
برای تولید محتوا

داوری نهایی آثار

مراسماختتامیهیجشنواره
واهداءجوایز افتتاحیهیجشنواره

جلسه ی  هم اندیشی با فعاالن گردشگری شهرستان اردکان

جلسه ی تیم اجرایی با خبرنگاران عکس دسته جمعی در سفر 11 تا 14 آبان
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آییننامه:
شرایط عمومی

شرکت در حوزه های مختلف جشنواره محدودیت سنی ندارد.
حضور در جشنواره برای افراد حقیقی و حقوقی آزاد است.

شـرکت کنندگان در جشـنواره می تواننـد در هـر دو بخـش رقابتـی وبالگ و 
اینسـتاگرام حضور یابند.

حق اسـتفاده از آثار تولیدشـده در طول جشـنواره )متن، عکس و فیلم( 
برای حامیان جشـنواره و فصلنامه ی  گیلگمش محفوظ اسـت.

شرایط بخش وبالگ
موضـوع وبـالگ می توانـد در یکـی از حوزه های سـفر، گردشـگری، عکاسـی، 
آداب و  محیـط   زیسـت، حیـات  وحـش، صنایـع  دسـتی، خـوراک، تاریـخ و 

رسـوم اقـوام ایـران و جهـان باشـد.
نویسنده ی  وبالگ، باید مؤلف اثر باشد نه تنها منتشر کننده  ی آن.

هر فرد می تواند حداکثر با یک وبالگ در جشنواره ثبت نام کند.
وبـالگ فعـال باشـد، بدیـن معنـی کـه در شـش  مـاه گذشـته حداقـل سـه 

مطلـب مرتبـط بـا گردشـگری و سـفر در آن تولیـد شـده باشـد.

شرایط بخش اینستاگرام
سـفر،  حوزه هـای  از  یکـی  در  می توانـد  اینسـتاگرام  صفحـه ی   موضـوع 
دسـتی،  صنایـع   وحـش،  حیـات   زیسـت،  محیـط  عکاسـی،  گردشـگری، 

باشـد. جهـان  و  ایـران  اقـوام  رسـوم  و  آداب  و  تاریـخ  خـوراک، 
بـرای شـرکت در جشـنواره، عمومـی  اینسـتاگرام معرفی شـده  صفحـه ی  

)public(باشـد.
صفحه ی  اینسـتاگرام معرفی شـده برای شـرکت در جشـنواره، حداقل 1000 

دنبال کننده )follower( داشـته باشـد.
صاحب صفحه ی  اینستاگرام، مؤلف اثر باشد نه تنها منتشرکننده ی  آن.

هر فرد می تواند حداکثر با یک صفحه ی  اینستاگرام در جشنواره ثبت نام 
کند.

شیوه ی  انتخاب شرکت کنندگان در مرحله ی  اول
وبـالگ و صفحـات اینسـتاگرام متقاضیـان، پـس از ثبت نـام در جشـنواره 
مـورد ارزیابـی اولیـه قـرار می گیـرد و از میـان آنهـا، برگزیـدگان بـه مرحلـه  ی 
اصلـی راه می یابنـد. برگزیـدگان بـه مـدت یـک هفتـه میهمـان شهرسـتان 

اردکان خواهنـد بـود و در مسـابقه  شـرکت خواهنـد کـرد.

توجه:
یکـی از معیارهـای برتری بخـش بـرای گزینـش در مرحلـه ی اول، مطالعـات 
دسـته اول شـرکت کنندگان در رابطـه بـا شهرسـتان اردکان خواهـد بـود. 
خروجی این مطالعات، باید به صورت پست)post( در وبالگ/وب سایت 
و پسـت و هایالیـت )highlight( در صفحـات اینسـتاگرام ثبت نـام شـده، 

درج شـود. 
تاریـخ،  صنایـع  دسـتی،  کتـاب،  معرفـی  فیلـم،  معرفـی  مثـال  عنـوان  بـه 
معمـاری، مردم شناسـی، سـبک زندگـی، گویـش، خـوراک، آداب و رسـوم، 
سـفرنامه های مرتبـط و ویژگی هـای منحصـر بـه فـرد )همگـی در رابطـه بـا 

می دهنـد. شـکل  را  مرحلـه  ایـن  محتـوای  اردکان(  شهرسـتان 
فعالیـت ذکرشـده در صفحـات وبالگ/وب سـایت و اینسـتاگرام در بـازه ی 
زمانـی شـروع فراخـوان تـا تاریـخ ۸ دی مـاه، بـه عنـوان امتیـاز ویـژه توسـط 

هیئـت داوران در نظـر گرفتـه خواهـد شـد.

تسهیالت برگزیدگان مرحله ی اول
کمک  هزینه ی رفت و برگشت سفر به اردکان

هفت شب اقامت به همراه صبحانه در مقصد

کاروانسرای انجیره

بافت تاریخی اردکان

قلعه ی اله آباد

هشتگها
ضـروری اسـت شـرکت کنندگان در تمـام محتـوای تولیـدی مرتبـط 
بـا جشـنواره، صفحـه ی اردکان گـرام را منشـن)mention( کننـد و 
هشـتگ های زیـر را بـه کار برنـد. اسـتفاده از هشـتگ های بیشـتر 

اختیـاری اسـت.

@ardakan.gram
#اردکان

#عقدا
#خرانق

#اردکان_گرام
#بریم_اردکان

#اردکان_را_باید_دید
#نوسده

#ardakan
#aqda
#kharanagh
#ardakangram
#gilgameshmag
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مسابقهیاصلیاردکانگرام
حداقـل دو جلسـه ی  توجیهـی بـرای برگزیـدگان در نظـر گرفته شـده اسـت 
کـه یکـی قبـل از سـفر و بـه صـورت آنالیـن برگـزار می شـود و دیگـری در روز 
افتتاحیـه، در شـهر اردکان بـا حضـور هیئـت داوران و اعضـای دبیرخانـه 

خواهـد بـود. 
سـفرنگارها هر روز و در طول گشـت و گذار خود از طبیعت، تاریخ، آداب و 
رسـوم، خوراک و مردم روایت خواهند کرد و با ثبت عکس، فیلم، تصاویر 
زنـده و دیگـر ابزارهـای موجـود، ایـن خطـه از کشـور را بـه مخاطبـان معرفـی 
می کننـد. )نـکات فنـی و تکنیکـی مرتبط با جشـنواره در جلسـه  ی توجیهی 

ارائه خواهند شـد.(

وشیوهیانتخاببرگزیدگانجشنواره جوایز
منتخب هیئت داوران

هیئت داوران بر اسـاس شـاخص های تعیین شـده، محتوای تولیدشـده 
توسـط شـرکت کنندگان در طـول روزهـای جشـنواره را بررسـی می کنـد و 

 در روز پایانـی، بهترین هـا را انتخـاب خواهـد کـرد. 
ً
نهایتـا

جایزه ی نفر اول اینستاگرام: ۷ میلیون تومان
جایزه ی نفر دوم اینستاگرام: ۵ میلیون تومان

جایزه ی نفر سوم اینستاگرام: 3 میلیون تومان

جایزه ی نفر اول وبالگ: ۵ میلیون تومان

منتخب مردمی
انجـام   etravelgram.ir جشـنواره  وب سـایت  در  بخـش  ایـن  رأی گیـری 
خواهـد شـد. بدیـن ترتیـب کـه تمـام شـرکت کنندگان فضایـی شـبیه بـه 

وب سـایت  در  را  خـود  پسـت های  تـا  داشـت  خواهنـد  اختیـار  در  وبـالگ 
توسـط  مردمـی  اینسـتاگرامر  و  بالگـر  بهتریـن  کننـد.  منتشـر  جشـنواره 

شـد. خواهـد  برگزیـده  مجـازی  فضـای  کاربـران 

جایزه نفر اول: ۵ میلیون تومان

منتخب محتوای انگلیسی
ایـن بخـش بـه بالگرهـا و اینسـتاگرامرهای انگلیسـی زبان اختصـاص دارد 

کـه بـه صـورت جداگانـه داوری خواهنـد شـد.

جایزه نفر اول: ۵ میلیون تومان

منتخب بومی
منظـور از بومـی، تمـام سـاکنان اسـتان یزد هسـتند کـه روایت هـای جذاب 
و شنیده نشـده ی خـود از شـهرهای اردکان، عقـدا، خرانـق و روسـتاهای 
تابعـه ی آن هـا را در فضـای مجـازی منتشـر می کننـد. ایـن بخـش نیـز بـه 

صـورت جداگانـه داوری خواهـد شـد.

جایزه نفر اول اینستاگرام: ۵ میلیون تومان
جایزه نفر دوم اینستاگرام: 3 میلیون تومان

جایزه ی ویژه
دبیرخانه ی جشـنواره در نظر دارد به یک نفر از شـرکت کنندگان که تولید 

اینفوگرافیـک،  طراحـی،  نقاشـی،  اسـکیس،  طریـق  از  باکیفیـت  محتـوای 
فیلـم و فوتـو کلیـپ ارائـه دهـد، جایـزه ویـژه ای اهـدا کنـد.

نحوه ی ثبت نام در جشنواره
ثبت نـام در جشـنواره ی اردکان گـرام در بـازه زمانـی ۱3 تـا 2۷ آذر ۱4۰۰ و تنهـا 
در  شـرکت  )بـرای  می شـود.  انجـام   etravelgram.ir وب سـایت  طریـق  از 
جشـنواره تمـام متقاضیـان از جملـه بومیـان ملـزم بـه ثبت نـام هسـتند.(

اطالعات تکمیلی و اخبار مرتبط از طریق وب سایت جشنواره و صفحه ی 
اینستاگرام ardakan.gram اطالع رسانی خواهد شد.

کاروانسرای رشتی عقدا
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معرفیداورانونحوهیداوری
علیرضا عالم نژاد

مهندسـی  کارشناسـی  غ التحصیـل  فار گرچـه  او 
نرم افزار اسـت اما به عنوان پژوهشـگر و راهنمای 

شده اسـت. شـناخته  گردشـگری 
مهمترین عناوین شغلی او عبارتند از:

- مدیر عامل مؤسسه ی گنجینه ی هزار افسان
- مدیر سایت گردشگری کافه تهرون

-  از مؤسسین کافه تهرون باغ نگارستان و خیابان ویال
از افتخارات وی می توان موارد زیر را برشمرد:

- نفر برتر ششمین جایزه ی تهران در بهمن 1۳۹8 به پاس یک دهه فعالیت 
در عرصـه ی تورهـای تخصصـی تهـران و تأسـیس مؤسسـه ی گنجینـه ی  هـزار 

افسـان و کافـه تهـرون در بخـش فعـال حـوزه  ی میراث فرهنگی و گردشـگری
- مدیـر گردشـگری سـی و چهارمیـن جشـنواره ی جهانـی فیلـم فجـر در 

1۳۹۵ سـال 
- مدیر اجرایی بخش تهران در کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری 

در سال 1۳۹۵
- نفـر برگزیـده ی چهارمیـن دوره ی مسـابقه ی راهنمایـی مـوزه ی ایـران در 

سـال 1۳۹۳
- عضو کمیته ی اجرایی سومین جشنواره ی ملی سفرنگاری ناصرخسرو 

در سال 1۳۹۳
- راهنمای برگزیده ی استان تهران در سال 1۳۹2

ملـی  جشـنواره ی  دومیـن  در  تهـران  نوشـتاری  بخـش  برگزیـده ی  نفـر   -
1۳۹2 سـال  در  ناصرخسـرو  سـفرنگاری 

- داور بخـش وبـالگ دومیـن جشـنواره ی ملـی سـفرنگاری ناصرخسـرو در 
سـال 1۳۹2

- داور قالـب الکترونیکـی اولیـن جشـنواره ی ملی سـفرنگاری ناصرخسـرو 
در سـال 1۳۹1

- عضو کمیته ی اجرایی نخستین همایش گردشگری ادبی در سال 1۳۹1
گردشـگری،  موضوعـات  بـا  آموزشـی  کارگاه هـای  و  کالس هـا  مـدرس   -

معاصـر تاریـخ  و  روایتگـری 
- کارشناس مجری برنامه های رادیو و تلویزیون 

محسن ادیب
مهندسـی  کارشناسـی  در  را  خـود  تحصیـالت 
مکانیـک و کارشناسـی ارشـد  IT بـه پایان رسـانده 
و از سـال 1۳80 محقق و پژوهشـگر کویر و بیابان 

اسـت. 

سایر افتخارات و فعالیت های ارزشمند ایشان عبارتند از:
- تأسیس وبسایت کویر و بیابان های ایران در سال 1۳84

- مقام نخست جشنواره ی وبالگ های زیست محیطی در سال1۳86
- رتبه ی سـوم جشـنواره ی ملی رسـانه های دیجیتال بخش ایرانشناسـی 

در سـال 1۳۹0
- رتبـه ی دوم جشـنواره ی ملـی رسـانه های دیجیتـال بخـش ایرانشناسـی 

در سـال 1۳۹1
ایـران در بخـش  و  موبایـل  - سـه دوره مقـام نخسـت جشـنواره ی وب 

تـا 1۳۹2  1۳۹0 سـال های  در  زیسـت  محیـط 
بخـش  ایـران،  موبایـل  و  وب  جشـنواره ی  نخسـت  مقـام  دوره  دو   -

1۳۹2 و   1۳8۹ سـال های  در  گردشـگری، 
- مقـام نخسـت جشـنواره ی سـفرنگاری ماکوگـرام در بخـش وبسـایت در 

سـال 1۳۹۷
رسـانه های  ملـی  جشـنواره ی  نخسـت  مقـام  و  کشـور  سـرآمد  نشـان   -

  1۳۹۹ سـال  در  دیجیتـال 

محمدرضا )پژمان( نوروزی 
ایشـان بیشـتر بـا تصویـرش در برنامه هـای علمـی 
پیشـتر  شده اسـت؛  شـناخته  سـیما  و  صـدا 
آماتـوری را هـم  میکروبیولوژیسـت بـوده و نجـوم 
آن  حـوزه  از سـال های نوجوانـی دنبـال کـرده و در 
سـالها   از  پـس  او   اکنـون  شده اسـت.  شـناخته 
فعالیت آکادمیک به عنوان دانشـیار چندسـالی اسـت که به پشـتوانه ی 

اسـت: اندوختـه  را  زیـر  تجـارب  علمـی اش  آموخته هـای  و  فعالیت هـا 
- تولیـد محتـوای علمـی بـه عنـوان یـک ژورنالیسـت علـم در رسـانه های 

مکتـوب 
- مجـری، کارشـناس، تهیه کننـده و  مشـاور رسـانه های صوتـی تصویـری 
همچـون رادیـو  و  تلویزیـون، رسـانه های دیجیتـال و شـبکه های اجتماعی

- طراحـی  مـوزه  بـه صـورت آزاد )فریلنـس(. وی پروژه هـای متعـددی در این 
زمینـه طراحـی و اجرا کرده اسـت.

 حضور او  در جشـنواره ی سـفرنگاری اردکان گرام به عنوان داور به دلیل آشـنایی 
و  توانایی او  با تولید محتوا در حوزه  ی محیط زیست و گردشگری است. چراکه 
سـال های زیـادی در شـبکه   ی دو  و  شـبکه ی پنـج سـیما، رادیـو  تهـران و رادیـو 
جوان برنامه های محیط زیست و  گردشگری را راهبری )اجرا و کارشناسی( کرده 
اسـت و طراحـی تورهـای تفریحـی آموزشـی متعـددی را هـم در کارنامـه اش دارد. 

 همچنیـن او  داور دو رویـداد ماکوگـرام و دزفول گـرام بوده اسـت.  

 ستایش فرجی
ایـن بانـو در وهله ی اول پژوهشـگر خوراک اسـت. 

تخصـص و فعالیت هـای دیگر ایشـان عبارتند از:
- عضـو هیـأت مؤسـس انجمن خوراك و نوشـیدنی 

ایران
- دانش آموخته از مدرسه ی آشپزی جنارو ایتالیا

- مدرس دوره ی خوراك های تاریخی در مؤسسه ی بیك آکادمی

- مدرس آشـپزی در بخش خوراک اقوام ایرانی در شـبکه ی یك و دو صدا 
و سیما 

- داور مسـابقات بین المللـی آشـپزی و عکاسـی بـا محوریـت خـوراک، زبان 
مشـترک بیـن ملت ها

و  گردشـگری  فرهنگـی،  میـراث  وزارت  ایرانـی  سـفره ی  مسـابقات  داور   -
بهداشـت  خانـه ی  و  شـهرداری  دسـتی،  صنایـع 

- داور مسـابقات سرآشـپز خانگـی و عکاسـی از خـوراک بـرای برنـد ال جـی، 
کـن وود و گـروه غذایـی کالـه 

- مشاور در طراحی و تدوین منوی رستوران 
- فعال حوزه ی گردشگری خوراک 

- داور هـر دو   رویـداد پیشـین ماکوگـرام و دزفول گـرام از سـری رویدادهـای 
etravelgram سـفرنگاری

حسین عبداللهی 
دوش  بـر  »کولـه  می کنـد:  معرفـی  چنیـن  را  خـود 
سـفر می کنـم، ارزان و بی برنامـه کـه مقصـود را نـه 
اردکانـی  ایـن  یافتـه ام.«  مسـیر  در  کـه  مقصـد  در 
جهانگـرد تاکنـون بـه بیـش از ۹0 کشـور از 6 قـاره ی 
گرفـت  او روزی تصمیـم  کرده اسـت.  جهـان سـفر 
شـغل و زندگی عادی اش را رها کند و به جاده بزند. حاال سال هاسـت دل 
بـه جـاده سـپرده و رؤیاهایـش را در راه جسـتجو می کنـد.  ایشـان نفـر اول 
جشـنواره ی سفرنویسـی قشـم در سـال 1۳۹۵ بوده و ماجراهای سـفرش 

را در کافـه جهانگـرد می نویسـد.
ایشـان در جشـنواره ی سـفرنگاری ماکوگـرام هـم جـزو  هیـأت داوران بـوده 

است.

برگزاری الیوهای اینستاگرامی راهبردی
از تدویـن و اطالع رسـانی فراخـوان شـرکت در جشـنواره ی سـفرنگاری  پـس 
اردکان گرام در رسانه های مختلف، هماهنگی های الزم برای ادامه ی راه طی دو 
جلسـه ی مجازی در تاریخ های ۱۰ و ۱2 آذرماه انجام شـد. اطالعات فراخوان برای 

انتشـار در اختیار تیمی متشـکل از 4۷ خبرنگار ارسـال شـد.
نخسـتین الیـو اینسـتاگرامی جهـت شفاف سـازی و رفع ابهامـات احتمالی 
تولیـد  نحـوه ی  همچنیـن  شـد.  برگـزار  آذرمـاه   22 تاریـخ  در  عالقه منـدان 
بـازه ی  در  گردیـد.  تشـریح  دی مـاه   ۵ مـورخ  اینسـتاگرامی  الیـو  در  محتـوا 
پیش بینی شـده بـرای کسـب امتیـاز ویـژه، عالقه منـدان اغلـب بـه تولیـد 
محتـوا بـا اسـتفاده از منابع کتابخانه ای و در پـاره ای موارد پژوهش میدانی 

پرداختنـد.

داوریمرحلهیاول:
در قدم اول همه ی مشخصات صفحات اجتماعی تمام شرکت کنندگان 
مـورد بررسـی قـرار گرفـت تـا بـا آیین نامـه ی جشـنواره، اطالعیـه و فراخـوان 
مطابقـت داشـته باشـند. در ایـن مرحلـه اگـر فـردی نتوانسـته بـود شـرایط 

حضـور در جشـنواره را احـراز کنـد بـرای بخـش دوم داوری انتخـاب نشـد.
شـرکت کنندگان بومی/محلـی )سـاکن اردکان و اسـتان یـزد( مـورد ارزیابی 
قـرار گرفتنـد ولـی بـرای باالبـردن مشـارکت بومـی، داوران بـا سـخت گیری 

بسـیار کمتـری رأی خـود را بـرای ایـن افـراد صـادر کردنـد.

تیم اجرایی جشنواره:
آرش  اردکانـی،  مالحسـینی  رضـا  جشـنواره(،  )دبیـر  گائینـی  محمـد 
نورآقایی، سـولماز پروین، علیرضا شـاکر، حسـین عبداللهی، پویان 
تطهیـری مقـدم، منظـر فاطمـی، مجتبـی گهسـتونی، پرویـز شـجاعی 

پارسـا، امیـر سـبزی، سـیما سـلمان زاده، سـمیه مروتـی.  
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بـه جهـت تشـویق بالگرهـا و اهمیـت وجـود وب سـایت ها و وبالگ هـای 
تولیـد محتـوا در فضـای مجـازی، معیارهـای اولیـه در انتخـاب وبالگ هـای 
در  را  عزیـزان  ایـن  حداکثـری  مشـارکت  شـد  تـالش  و  تعدیـل  ثبت نامـی 

مسـابقه ی اصلـی داشـته باشـیم.
امـا  نبـود،  انتخـاب  اصلـی  معیـار  »الیـک«  و  »فالـوور«  تعـداد  چـه  اگـر 
متناسـب بودن »فالوور« و »الیک« به عنوان نمادی از تعامل با مخاطب، 

گرفـت. قـرار  داوران  مد  نظـر 
ثبـات فعالیـت شـرکت کننده ها در اینسـتاگرام و وبالگ/وب سـایت مـورد 
بررسـی قرار گرفت. عدم فعالیت مسـتمر از مواردی بود که امتیاز برخی از 

شـرکت کننده ها را کاهش  داد.
انسـجام مطالـب، هماهنگـی عکـس و تصویـر، زیبایـی تصویـر و روایـی 
بودن متن، اسـتفاده از فیلم و وجود کپشـن از بقیه مواردی بود که مورد 

نظـر هیـأت داوران قـرار گرفـت.
از زمـان فراخـوان تـا زمـان داوری مهلـت داده شـده بـود تـا صفحه هـای 
خصوصـی بـه صفحه هـای عمومـی تبدیل شـود. برخی از شـرکت کنندگان 
ایـن موضـوع را مـورد غفلـت قـرار داده بودنـد و از جشـنواره خـارج شـدند.

 بر اساس آن، انتخاب  
ً
داورها به هر صفحه بین 1 تا 20 نمره دادند و نهایتا

نهایی صورت گرفت.
مسـتمر،  فعالیـت  زیبایـی،  اسـاس  بـر  نیـز  وبـالگ  و  وب سـایت  ارزیابـی 
متن  خوانـی، تعـداد سـفرنامه  ها و مرتبـط بـودن بـا موضوعـات جشـنواره 

انجـام شـد.
صفحـات بسـیاری وجـود داشـت کـه عکس های عالـی داشـتند، اما مالک 

انتخـاب داوران فقـط عکـس نبـود. هم چنیـن اگر صفحه ای بیـش از حد از 
عکس هـای اینترنتـی اسـتفاده کـرده بود، نمـره ی منفی گرفت.

صفحات با تخصص ویژه همچون طراحی، اسـکیس، عکاسـی از آسـمان 
شـب، عکاسـی حیات  وحش، گیاه شناسـی، پرنده نگری و … امتیاز مثبت 

گرفتند.
سیاسـت انتخـاب بـر ایـن اسـاس بـود کـه افـراد تـازه وارد هـم بتواننـد در 
ایـن جشـنواره شـرکت کننـد و بـرای تولیـد محتـوا در آینـده انگیـزه داشـته 
باشـند. بـه همیـن دلیـل برخـی از صفحـات کـه کیفیـت پایین تـری )بنابـه 
نظـر داوران( داشـتند بـا وجـود تعداد فالـوور زیاد، امتیاز پایین تری گرفتند 
و در عـوض صفحاتـی کـه بـه مبانـی مرتبـط بـا روحیـه ی جامعـه محلـی و 
توسـعه  ی پایـدار در عرصـه ی گردشـگری پرداختـه بودنـد، امتیـاز باالتـری 

دریافـت کردنـد.
مطالعـات دسـته اولـی در رابطـه بـا اردکان، بـه عنـوان امتیـاز در نظـر گرفتـه 

شـد امـا مـالک اصلـی داوری نبـود.

مرحله ی اول داوری جشنواره ی سفرنگاری اردکان گرام به منظور انتخاب 
افراد برای حضور در شهرستان اردکان و تولید محتوا در فضاهای مجازی 
و شـبکه های اجتماعی از سـاعت 10 صبح تاریخ ۹ دی ۱4۰۰ شـروع شـد و تا 

سـاعت 2۳ به طول انجامید.
ایـن جلسـه بـا حضـور خانـم »سـتایش فرجـی« و آقایـان »پژمـان نـوروزی«، 
»علی رضـا عالم نـژاد«، »حسـین عبدالهـی« و »محسـن ادیـب« بـه عنـوان 
هیـأت داوران و بـا همراهـی برخـی از افـراد تیم اجرایی دبیرخانه برگزار شـد.

نتایج داوری مرحله ی اول
کـرده  رعایـت  را  جشـنواره  ضوابـط  نفـر  ثبت نامـی، 16۵  فـرم  میـان 18۹  از 
بودنـد و صفحـات آن هـا در جلسـه ی داوری مورد بررسـی قـرار گرفت که به 

تفکیـک شـامل مـوارد زیـر می شـود:
بخش بومی: 22 نفر
اینستاگرام: 1۳۳ نفر

وبالگ/ وب سایت: ۷ نفر
انگلیسی:  ۳ نفر

نشـده  انتخـاب  داوری  ایـن  در  شـخصی  اگـر  دبیرخانـه،  اطالعیـه ی  طبـق 
انتخـاب  کـه  افـرادی  از  کـه  نیسـت  ایـن  معنـی  بـه  وجـه  هیـچ  بـه  اسـت، 
شـده اند اسـتعداد یـا توانایـی کمتـری دارد. فقـط بـه ایـن معنـی اسـت کـه 
 بی  اشـتباه 

ً
بـر اسـاس معیارهـای برگـزاری ایـن جشـنواره و داوری )که حتما

کمتـری داشـته اند. نبـوده اسـت( تطابـق 

برگزیدگان مرحله ی اول داوری اردکان گرام
نتایج داوری مرحله ی اول و اسامی برگزیدگان به شرح زیر تأیید می شود:

برگزیدگان بخش اینستاگرام بدون اولویت
آدرس صفحهردیف

۱instagram.com/parisabajelan
2www.instagram.com/vmalmir
3www.instagram.com/emad.nematollahii

4www.instagram.com/aida.nosratii
۵www.instagram.com/ahmaditravelphotography
6Www.instagram.com/master_irangard
۷www.instagram.com/khatereh.pashoutan
۸instagram.com/sarvenaz_rohani
۹www.instagram.com/soorsheen
۱۰www.instagram.com/alileader61
۱۱www.instagram.com/eskandari_majid
۱2www.instagram.com/bitamontazer
۱3www.instagram.com/roshanakkkkk/?hl=en
۱4www.instagram.com/niiilgooon
۱۵www.instagram.com/_bornaaaaa
۱6instagram.com/samanehrostami?utm_medium=copy_link
۱۷www.instagram.com/armanpix
۱۸www.instagram.com/lilinazariii
۱۹www.instagram.com/doctor.coffee.cafe
2۰/www.instagram.com/marallmansoori
2۱www.instagram.com/mostafa_navidkia
22instagram.com/amir.amiri.trips
23 www.instagram.com/myiran_Visit
24/www.instagram.com/marjanzplanet
2۵/www.instagram.com/tamannamansouri
26 www.instagram.com/menamonworld
2۷/www.instagram.com/iran.we.see
2۸instagram.com/mohammad.eghlidi
2۹/www.instagram.com/khone_madarbozorge_group
3۰instagram.com/sanazrastbod?utm_medium=copy_link
3۱www.instagram.com/r.e.z.v.a.n.i
32www.instagram.com/moslem__azimi
33www.instagram.com/elhamordoo
34/www.instagram.com/mylove.mycountry
3۵www.instagram.com/behzadzand
36http://Www.instagram.com/navaei_maryam
3۷www.instagram.com/solmazeslaminejad
3۸www.instagram.com/fatima_karimi63
3۹/www.instagram.com/yoma.art
4۰instagram.com/arashlandd
4۱/www.instagram.com/mehransharifi23
42instagram.com/skaziho
43instagram.com/zeinabahangar

44/www.instagram.com/Zahra_etemadan
4۵instagram.com/milad_jalalvand
46/www.instagram.com/fatima_rahmatabadi
4۷ www.instagram.com/samanthagram303
4۸instagram.com/moh3n_archphoto
4۹instagram.com/abolfazl_mehdipoor
۵۰/www.instagram.com/mohsenaslani
۵۱/www.instagram.com/fatemeghaderi
۵2 www.instagram.com/behnazfoods
۵3www.instagram.com/masoud.voyage
۵4instagram.com/safar_haye_amir
۵۵/www.instagram.com/orange.trips

برگزیدگان بخش بومی بدون اولویت
آدرس صفحه ردیف

instagram.com/daiemorteza 1
/instagram.com/iran2our 2
/instagram.com/ali_gh_fpv ۳
instagram.com/mahsaghazi 4
/instagram.com/salamathome2017 ۵
instagram.com/mojtaba_majdian 6
/instagram.com/abbastashakori2466 ۷
instagram.com/yazdmehrtour 8
/instagram.com/sinapiriardakani ۹
instagram.com/ali_fotoohi_ardakani?utm_medium=copy_
link

10

/instagram.com/askmeyazd 11
/instagram.com/ganjinehghanatardakan 12
instagram.com/naderpiriardakani/?hl=en 1۳
/instagram.com/kabiripoor_ali1212 14
/instagram.com/akram60402000 1۵
/instagram.com/noononamak.kitchen 16
instagram.com/sadeghianmojri 1۷
/instagram.com/kheshtomah 18
/instagram.com/baharak_roshanbakhsh 1۹
instagram.com/karang.media 20

برگزیدگان بخش وبالگ/وب سایت بدون اولویت
آدرس صفحه ردیف

www.persiasofreh.com 1
www.safarnevis.com 2
www.safarbedigarsu.blogfa.com ۳
iranwonders.com/fa 4
mr.nvb.ir ۵
iransilvertourism.com 6
iniranproject.com/travelogue ۷

گزارشآماریجشنوارهتاپایانمرحلهیاولداوری
تعداد ثبت نام اولیه: 18۹ نفر

سهم مشارکت ساکنان استان یزد: 22 نفر
سهم مشارکت تهران: ۹1 نفر

سهم مشارکت شهرستان ها به جز استان یزد: ۷6 نفر
متقاضی زبان فارسی: 18۵ نفر
متقاضی زبان انگلیسی: 4 نفر

بازه ی سنی شرکت کنندگان: 64-22 سال

https://instagram.com/parisabajelan
https://www.instagram.com/emad.nematollahii/
https://www.instagram.com/ahmaditravelphotography/
http://www.instagram.com/master_irangard
https://www.instagram.com/eskandari_majid_
http://www.instagram.com/bitamontazer
https://www.instagram.com/roshanakkkkk/?hl=en
https://www.instagram.com/niiilgooon
https://www.instagram.com/_bornaaaaa_/
https://instagram.com/samanehrostami?utm_medium=copy_link
http://www.instagram.com/armanpix
https://www.instagram.com/doctor.coffee.cafe/
https://www.instagram.com/marallmansoori/
https://www.instagram.com/marallmansoori/
https://www.instagram.com/mostafa_navidkia/
https://instagram.com/amir.amiri.trips
http://www.instagram.com/myiran_Visit
http://www.instagram.com/myiran_Visit
https://www.instagram.com/iran.we.see/
https://www.instagram.com/iran.we.see/
https://instagram.com/mohammad.eghlidi
http://www.instagram.com/khone_madarbozorge_group/
http://www.instagram.com/khone_madarbozorge_group/
https://instagram.com/sanazrastbod?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/r.e.z.v.a.n.i
https://www.instagram.com/elhamordoo
https://www.instagram.com/mylove.mycountry/
https://www.instagram.com/mylove.mycountry/
https://www.instagram.com/behzadzand
http://www.instagram.com/solmazeslaminejad
https://www.instagram.com/fatima_karimi63
https://www.instagram.com/yoma.art/
https://www.instagram.com/yoma.art/
https://instagram.com/arashlandd
https://www.instagram.com/mehransharifi23/
https://www.instagram.com/mehransharifi23/
https://instagram.com/skaziho
https://instagram.com/zeinabahangar
https://www.instagram.com/Zahra_etemadan/
https://www.instagram.com/Zahra_etemadan/
https://www.instagram.com/fatima_rahmatabadi/
https://www.instagram.com/fatima_rahmatabadi/
http://www.instagram.com/samanthagram303
http://www.instagram.com/samanthagram303
https://instagram.com/moh3n_archphoto
https://instagram.com/abolfazl_mehdipoor
https://www.instagram.com/mohsenaslani/
https://www.instagram.com/mohsenaslani/
https://www.instagram.com/fatemeghaderi/
https://www.instagram.com/fatemeghaderi/
https://www.instagram.com/masoud.voyage
https://instagram.com/safar_haye_amir
https://www.instagram.com/orange.trips/
https://www.instagram.com/orange.trips/


اردکان گرام۱4اردکان گرام ۱۵

تدارک سفر :  )۱4 تا ۱۷ دی ماه ۱4۰۰(
در ادامـه ی هماهنگی هـای برگزاری این رویداد، بازدید چند روزه ای توسـط 
منتخـب تیـم دبیرخانـه از تسـهیالت زیربنایـی شـهرهای اردکان، خرانـق 
خـوراک،  ذهـاب،  و  ایـاب  موجـود،  اقامتگاه هـای  امکان سـنجی  عقـدا،  و 
سالن های پیشنهادی مراسم افتتاحیه و اختتامیه انجام شد. هم چنین 
برگـزاری جلسـات هم اندیشـی بـا شـهردار محتـرم اردکان، ریاسـت محتـرم 
و  بخشـداران  چادرملـو،  شـرکت  عامـل  محتـرم  مدیریـت  شـهر،  شـورای 

معاونـت محتـرم فرمانـداری از دیگـر اقدامـات در ایـن سـفر بـود.
تیم ارزیاب جشـنواره نیز در این سـفر نسـبت به تکمیل پرسشنامه های 

تدوین شـده اقدام کرد.

جلسات توجیهی
و  حامیـان  بـا  اردکان  در  دبیرخانـه  نماینـدگان  پیگیری هـای  بـر  عـالوه 
تسـهیل گران ایـن جشـنواره، جلسـات توجیهـی مجزایـی بـرای برگزیدگان 

بومـی و  ملـی در مرحلـه ی اول داوری برگـزار شـد.
همچنین جلسه ی توجیهی شرکت کنندگان بومی در شهرستان اردکان، 
گردشـگری و  کل میـراث فرهنگـی،  اداره  بـا همراهـی سرپرسـت محتـرم 
صنایع دستی استان یزد و اردکان در تاریخ ۱6 دی ماه در محل نخلستان 

باباحاجـی بـه صورت حضـوری برگزار شـد.  

بررسـی  و  سـفر  تسـهیالت  داوری،  موازیـن  شفاف سـازی  و  تدقیـق 
پرسش های برگزیدگان مرحله ی اول، اهم مواردی بودند که در جلسات 
مجـازی هیـأت داوران مـورد بحـث قـرار می گرفـت تـا در جلسـه ی توجیهـی 
عمومـی )ملـی و بومـی( پیـِش رو مـورد توجـه قـرار گیـرد. بـه ایـن منظـور در 
تاریـخ 2۱ دی مـاه جلسـه ی توجیهـی کلیـه ی شـرکت کنندگان در قالب الیو 

اینسـتاگرام اجـرا گردیـد.

تدوین برنامه ی سفر
نحـوه ی اقامـت، خـوراک، تعییـن کمک هزینـه، معرفـی راهنمـای محلـی، 
پیگیـری اخـذ مجوزهـای زیسـت محیطی و تصویربـرداری، ایـاب و ذهـاب، 
از  دعـوت  و  اختتامیـه  و  افتتاحیـه  مراسـم  اجـرای  عوامـل  هماهنگـی 
در  شـرکت  مرامنامـه ی  تنظیـم  خبرنـگاران،  تیـم  اعـزام  ویـژه،  میهمانـان 
رویداد، تهیه ی بلیط، بیمه ی سفر، چگونگی رعایت بهینه ی پروتکل های 
و  شناسـایی  کارت هـای  سـفارش  کرونـا،  سـریع  تسـت  و  بهداشـتی 
تقدیرنامه هـا، نصـب بنرهـای اطالع رسـانی در سـطح شـهر، برگـزاری کارگاه 
آموزشـی و … از جملـه مـواردی بودنـد کـه توسـط تیـم دبیرخانـه و اجرایـی و 
بـا تنظیـم دسـتور 4 جلسـه ی مجـازی طـی روزهـای ۱۹، 22، 24 و 26 دی مـاه 

پیگیـری و انجـام شـدند.

جلسه با شهرداری اردکان

جلسه با شرکت چادرملو

جلسه با فرمانداری شهرستان اردکان

جلسه با رییس اداره ی میراث فرهنگی اردکان

برگزاری جشنواره ی سفرنگاری اردکان گرام )2 تا ۷ بهمن ماه( 
نظـر بـه لـزوم برگـزاری جلسـات متعـدد، هماهنگـی بـا تیم هـای اجرایـی، 
پروتکل هـای  رعایـت  الزامـات  تأمیـن  شهرسـتان،  و  اسـتانی  مسـئولین 
بهداشتی و تست سریع کرونا و برگزاری کارگاه آموزشی برای عالقه مندان 
 2۹ چهارشـنبه  روز  از  دبیرخانـه  تیـم  اعضـای  بومـی،  شـرکت کنندگان  و 

دی مـاه بـه ترتیـب وارد اردکان شـدند.

اینستاگرام« کارگاهآموزشی»تولیدمحتوایچندرسانهایدر
)تئوریوعملی،دوجلسه(

) مدرس: جناب آقای حسن ظهوری )ویدئوژورنالیست و خبرنگار
ایـن کارگاه بـا همراهـی 1۷ عالقه منـد طـی روزهـای پنجشـنبه 3۰ دی مـاه و 
جمعـه ۱ بهمن مـاه در دو بخـش تئـوری و عملـی و در مجمـوع 10 سـاعت 

برگزار شـد. 
محـل برگـزاری کارگاه تئـوری، سـالن کنفرانـس مرکز تحقیقات سـالمندان 

بـود و کارگاه عملـی در بافـت تاریخـی اردکان اجـرا شـد.

افتتاحیه پیشاز
 در فرصـت باقی مانـده تـا پذیـرش شـرکت کنندگان بخـش ملـی، جلسـات 
محتـرم  نماینـده ی  دشـتی،  آقـای  جنـاب  اقامتگاه هـا،  مدیـران  بـا  پایانـی 
گردشـگری،  فراکسـیون  رئیـس  و  اسـالمی  شـورای  مجلـس  در  اردکان 

فرمانـدار اردکان، رئیـس شـورای شـهر و بخشـدار خرانـق برگـزار شـد.
مذاکـره بـا مؤسسـه ی فرهنگی هنری »گیلـدا« از دیگر هماهنگی های این 
ایام بود.هم چنین طی جلسـه ای، هم اندیشـی با فعاالن دوسـتدار محیط 

زیسـت اردکان صورت گرفت.
تیـم تدویـن و تصویربـرداری از ایـن مراسـم نیـز بـا دبیـر اجرایـی جشـنواره 
آسـتانه ی برگـزاری جشـنواره، کانـال اطالع رسـانی در  مالقـات داشـتند.در 

شـبکه ی مجـازی واتـس اپ نیـز فعـال شـد.
همچنیـن از هـر یـک از سـه نقشـه ی تولیدشـده توسـط تیـم فصلنامـه 
و عقـدا،  اردکان  تاریخـی  بافت هـای  بـرای معرفـی جاذبه هـای  گیلگمـش 
نیایشـگاه های زرتشـتیان و بافـت تاریخـی محلـه ی شـریف آباد در تمـام 

شـد. نصـب  همـکار  اقامتگاه هـای 
مطابق اطالع رسانی های انجام شده، آمادگی برای پذیرش شرکت کنندگان 
بر مبنای حضور مجری انجام تسـت سـریع کرونا از سـاعت ۱6 روز جمعه ۱ 
بهمن مـاه در اقامتـگاه بومگـردی شبسـتان و صبـح شـنبه 2 بهمن مـاه از 

سـاعت ۹ در فرهنگسـرای خاتمی  حاصل شد.
همچنان که در مقررات شرکت در جشنواره ذکر شده بود تنها آن دسته 
از عزیزانـی کـه کارت واکسـن مبیـن اخـذ دو دوز واکسـن را ارائـه کردنـد و 
جـواب تسـت سـریع کرونـا بـرای آنهـا منفـی بـود، مجـوز ورود و رقابـت در 
این مسـابقه را با دریافت کارت شناسـایی )اعم از کادر اجرایی، سـفرنگار، 

( دریافـت کردند.  خبرنـگار
شـایان ذکـر اسـت برخـی عزیـزان شـرکت کننده علیرغـم مشـکالت بسـیار 
بـه دلیـل تغییـرات جـوی و بـارش بـرف بـا سـختی فـراوان خـود را بـه ایـن 

جشـنواره رسـاندند.
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اقامتگاههایمیزبانجشنواره
 اقامتگاه سنتی انار عقدا 

 اقامتگاه بومگردی خشت و ماه 
 اقامتگاه بومگردی ماه بی بی 

 نخلستان بابا حاجی
 اقامتگاه بومگردی ماه و ماهی 

 اقامتگاه سنتی شبستان 
 مهمانسرای جهانگردی اردکان

مجموعه ی گردشگری سالمت شریف آباد، بومگردی سالمت
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پیش از شروع مراسم افتتاحیه، پذیرش مابقی مهمانان به شرط تست 
منفـی کرونـا در سـالن فرهنگسـرای خاتمـی کـه پیشـتر بـا همـکاری گـروه 
»گیلـدا« مهیـا شـده بـود، انجـام شـد. سـپس با اجـرای  دسـتورالعمل های 
بهداشـتی و رعایت فاصله ی اجتماعی شـرکت کنندگان در سالن، مراسم 
آغاز گشـت.  این مراسـم در آسـتانه ی میالد حضرت فاطمه ی زهرا )س( با 
تـالوت قـرآن مجید، سـرود ملـی و خوش آمدگویی مجری رسـمیت یافت. 
نخسـتین سـخنران افتتاحیه، مدیرعامل انجمن چارسـوق کویر اردکان، 

جنـاب دکتـر رضا مالحسـینی اردکانی بود. 
جنـاب متألهـی، شـهردار اردکان، سـخنران مدعـو ایـن مراسـم بـود. رئیس 
شـورای سیاسـتگذاری ایـن رویـداد و مدیرمسـئول فصلنامـه ی میـراث و 
گردشـگری گیلگمـش، آرش نورآقایـی و دبیـر جشـنواره، محمـد گائینـی 

دیگـر سـخنرانان ایـن مراسـم بودنـد. 
عملکـرد  بهبـود  بـرای  ایشـان  توصیه هـای  ارائـه ی  و  داوران  هیـأت  پنـل 
کـه مـورد توجـه حضـار قـرار گرفـت. شـرکت کنندگان بخـش بعـدی بـود 

نظـر  اظهـار  گذشـت،  دزفول گـرام  و  ماکوگـرام  در  آنچـه  مـرور 
کویـری  جاذبه  هـای  اردکان،  موقعیـت  خصـوص  در  مصاحبه شـوندگان 
ایـن شهرسـتان و جاذبه هـای تاریخـی آن در قالـب ویدئوکلیپ هـای کوتاه 

بـود.  مخاطبیـن  بـه  جشـنواره  اجرایـی  تیـم  هدیـه ی 
این مراسم با پاسخ به پرسش های عزیزان شرکت کننده پایان یافت.

پـس از افتتاحیـه از همـه ی همراهـان حاضـر در ایـن مراسـم بـرای صـرف 
ناهـار بـه میزبانـی اهالـی اردکان در »رسـتوران امیـر« دعـوت شـد. 

مصاحبـه ی نماینـده ی تیـم خبرنـگاران بـا بانـو سـکینه فتاحـی، مـادر دو 
شـهید رضا و محسـن افخمی نیز به مناسـبت روز مادر در حاشـیه ی این 

مراسـم انجـام شـد.

مراسمافتتاحیه
تولید محتوای گردشگری شهرستان اردکان

در  شـرکت کنندکان  ناهـار،  صـرف  و  افتتاحیـه  آییـن  سپری شـدن  بـا 
بخش هـای مختلـف بـر آن شـدند تا با واکاوی جنبه هـای مختلف تاریخی، 
طبیعی و فرهنگی این شهرستان در سه بخش اردکان، عقدا و خرانق به 
روایـت جـذاب مشـاهدات، شـنیده ها و کشـف یافته هـای خـود بپردازنـد؛ 
روایات متنی، تصویری و شـنیداری که در واپسـین سـاعات هر شـب برای 
داوری مـداوم و منظـم هیـأت داوران، تدویـن می شـد.  همـان طـور کـه در 
از هشـتگ های  بـود اسـتفاده  ایـن جشـنواره منظـور شـده   آیین نامـه ی 

قیدشـده در آن ضـروری بـود.

به رسم مهمان نوازی، به همت مدیران اقامتگاه های بومگردی
ایـن دیـار  بـا خرده فرهنگ هـای  را  آشـنایی شـرکت کنندگان  آنچـه شـرایط 
تسـهیل کـرد تمهیداتـی بـود کـه مدیـران اقامتگاه هـای بومـی تـدارک دیـده 
پژوهشـی  پایـگاه  در  تی تی پـالس  کاربافـی  مجموعـه ی  از  بازدیـد  بودنـد. 
میراث فرهنگی، معرفی آداب و رسوم زرتشتیان در مجموعه ی گردشگری 
سالمت شریف آباد، همراهی در کارگاه تولید محصوالت کنجدی، بازدید از 
آتشکده، مسیر گردشگری قنات و زورخانه ی آصادق شریف آباد، تجربه ی 
پخت و صرف خوراک بومی، برگزاری نمادین مراسم آش بی بی سه شنبه، 
پرسـه زنی در بافـت  تاریخـی و قصه گویـی در عقـدا، برپایـی نمادیـن مراسـم 
اسفندی، بازدید از مجموعه ی آب انبارها و مراسم نمادین َشده )گردانی( 
در شهر احمدآباد و صرف خوراک محلی این منطقه از جمله مهمان نوازی 

ایشـان بود. 

انجام تست PCR قبل از ورود به جلسه ی افتتاحیه
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بخش پرسش و پاسخ تیم داوری جشنواره

عکس دسته جمعی شرکت کنندگان در جشنواره

سخنرانی شهردار اردکان مراسم افتتاحیه
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جلسه ی مجازی شهردار 
اردکان با  شهردار ایموال 
)خواهرخوانده ی اردکان(

اجرای دستورالعمل  های بهداشتی در مکان های اقامتی 

یکی از بنرهای نصب شده در سطح شهر اردکان

جلسه ی نماینده ی  اردکان با خبرنگاران

آمادگی شهر برای استقبال از مهمانان جشنواره

مالقات یکی از شرکت کنندگان در بدو ورود  با تیم اجرایی 

جلسه با نماینده و مسئولین شهر اردکان

فعالیتهای نماهاییاز
طولجشنواره انجامشدهدر
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شرکت کنندگان در حال تولید محتوا 

شرکت کنندگان در حال تولید محتوا 

پارک ملی سیاه کوه

مزرعه عروسک ها

بیلبورد جشنواره نصب شده در میدان چادر ملو )اردکان(
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در واپسـین روز از تولیـد محتـوای شـرکت کنندگان، شـهر اردکان از سـوی 
سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشـکی یزد، در رابطه با شیوع بیماری کرونا، در 

وضعیـت نارنجی قـرار گرفت.  
پـس از آن خبـر وضعیـت قرمـز شـهر اردکان در برابـر خطـر بیمـاری کرونا در 
صبـح روز ۷ بهمن مـاه موجـب برگـزاری جلسـه ی فورس مـاژور مدیریـت 
کل  اداره ی  بـا حضـور سرپرسـت  از سـوی دبیرخانـه ی جشـنواره  بحـران 
میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی این اسـتان شـد. به موجب 
ابالغیـه ی فرمانـداری اردکان و نظـر بـه اهمیـت حفـظ سـالمت حاضریـن، 

مراسماختتامیه

تصمیـم بـر برگـزاری مجـازی مراسـم اختتامیـه گرفتـه شـد و مراتـب جهـت 
تسـریع در تحویـل محتـوا و امـکان خـروج زودهنـگام از اردکان بـه ایشـان 

اطالع رسـانی شـد.
مراسـم اختتامیـه ی مجـازی در موعـد مقرر بـا قدردانی از همراهـی عزیزان، 
و هیـأت  نماینـدگان دبیرخانـه  بـا سـخنرانی  و  تشـریح شـرایط اضطـراری 
اعـالم اسـامی  بـرای  بیانیـه ی هیـأت داوران  ادامـه  برگـزار شـد.  در  داوران 

نفـرات برتـر قرائـت شـد.

بیانیه ی هیأت داوران و  اعالم اسامی برندگان
شـامل  اردکان گـرام  سـفرنگاری  جشـنواره ی  داوران  هیئـت  بیانیـه ی 
خانـم سـتایش فرجـی و آقایـان پژمـان نـوروزی، محسـن ادیـب، حسـین 

نـژاد.  عالـم  علیرضـا  عبداللهـی، 
داوری ایـن جشـنواره در پنـج بخـش اینسـتاگرام ملـی، اینسـتاگرام بومـی، 

وبـالگ/وب سـایت و اینسـتاگرام بـه زبـان انگلیسـی انجـام شـد. 
بـرای داوری در مرحلـه نخسـت 14 سـاعت در تهـران بـه شـکل پیوسـته و 
بیـش از ۵0 سـاعت در پنـج روز در شهرسـتان اردکان زمـان صـرف و ایـن 
یعنی به شـکل متوسـط برای هر شـرکت کننده بیش از سـه ساعت زمان 

گذاشـته شد. 
بـرای آنکـه کیفیـت داوری و نتایـج آن مطلـوب و قابـل دفـاع و منطبـق بـر 
آیین نامه هـای اجرایـی جشـنواره باشـد پـس از جمع بنـدی نظـرات، هیـأت 
 امتیازات بسیار نزدیکی هم داشتند 

ً
داوران نفرات باالی لیست را که اتفاقا

 مـورد مقایسـه قـرار داده برگزیـدگان نهایـی را انتخـاب کردند. 
ً
مجـددا

یـک  تنهـا  کـه  آن  دلیـل  بـه  متاسـفأنه  انگلیسـی  اینسـتاگرام  بخـش  در 
برگزیـده ای هـم  رقابتـی شـکل نگرفـت و  شـرکت کننده حضـور داشـت، 
معرفـی نشـد. امـا هیئـت داوران تصمیـم گرفـت از تنهـا شـرکت کننده ی 

ایـن بخـش تقدیـر بـه عمـل آورد. 
هیئـت داوران معتقـد اسـت بخـش وبـالگ و وبسـایت متاسـفانه حضـور 
دارنـد.  محتـوا  تولیـد  بخـش  کل  در  کـه  جشـنواره  در  نه تنهـا  کمرنگـی 
ضعف هـای سـاختاری، نوشـتاری و محتوایـی بسـیاری در ایـن بخـش بـه 
چشـم مـی خـورد کـه امیدواریم بـا حرکت پیوسـته و رو به جلـو در دوره های 
قـوی  وب سـایت های  و  وبالگ هـا  حضـور  شـاهد   EtravelGram دیگـر  

باشـیم. 
در نهایت هیئت داوران برگزیدگان و تقدیرشـدگان هر بخش را به شـرح 

زیر اعـالم می کند: 

 : برگزیدگان بخش اینستاگرام ملی عبارتند از
- نفر اول، خانم بیتا منتظر

- نفر دوم، آقای امیر امیری 
- نفر سوم، خانم سمانه رستمی

تولیـد  دلیـل  بـه   skaziho اینسـتاگرام  صفحـه  بـا  حسـینی  کاظـم  آقـای   
قـرار  تقدیـر  مـورد  جشـنواره  قوانیـن  رعایـت  و  دقیـق  خـوب،  محتـوای 

می گیـرد. 

در بخـش اینسـتاگرام شـرکت کنندگان بومـی نفـرات برگزیـده  بـه شـرح زیر 
اعـالم می گـردد: 

- نفر اول، آقای داوود دهقانی
- نفر دوم، خانم سمانه مهدی زاده 

و  علمـی  محتـوای  خاطـر  بـه  تشـکری  عبـاس  آقـای  از  هم.چنیـن 
می شـود.  تقدیـر  منسـجم 

از  شـهریار  شـهرام  آقـای  سـایت  وبـالگ/وب  بخـش  برگزیـده ی 
»سـفرنویس«.  صفحـه ی 

در بخـش اینسـتاگرام انگلیسـی از تنهـا شـرکت کننده ی ایـن بخـش 
خانـم ماریاسـادات کربالیـی تقدیـر بـه عمـل مـی آید. 

اعـالم  برگزیـده  دهقانـی  داوود  آقـای  جشـنواره  ویـژه ی  بخـش  در 
. د می شـو

و  زیبـا  ویدیـوی  تهیـه ی  خاطـر  بـه  باجـالن  پریسـا  خانـم  از   
ً
ضمنـا

می آیـد.  عمـل  بـه  تقدیـر  تأثیرگذارشـان 

مردمـی  جایـزه ی  بخـش  در  دهقانـی  داوود  آقـای   
ً
مجـددا همچنیـن 

کـرد. خـود  نصیـب  را  برگزیـده  آرای  بیشـترین 

تاریخـی  بافـت  نقشـه های  تولیـد  بـه  اختتامیـه  مجـازی  مراسـم   در 
شـریف آباد،  محلـه ی  تاریخـی  بافـت  و  عقـدا  و  اردکان  شـهرهای 
نقشـه ی ایزومتریـک اماکـن مقـدس زرتشـتیان و نقشـه ی ایزومتریک 
شهرسـتان اردکان اشـاره شـد؛ هم چنیـن از تولیـد نمونـه ی محصـول 
سـفره بـرای ایـن شهرسـتان یاد و از عروسـک سـوغات مهربانـو -بانوی 

زرتشـتی- بـا طـرح و اجـرای بانـو سـمیرا فـالح رونمایـی شـد. 
حضـور نماینـده ی محتـرم اردکان در مجلـس شـورای اسـالمی و رئیـس 
فراکسـیون گردشـگری، جناب دشـتی در برنامه مجازی اختتامیه از جمله 

اتفاقـات دلنشـین در روز اختتامیـه بـود.
جشـنواره  ایـن  اختتامیـه ی  از  پـس  روز  یـک   تنهـا  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 
شهرسـتان های کاشـان، قم، فردوس، ابرکوه، خاتم و مهریز نیز همچون 

گرفتنـد. قـرار  کرونایـی  اردکان در وضعیـت قرمـز 

etravelgram.ir صفحه ی اول سایت

حضور نماینده ی مردم شهر اردکان در پخش زنده ی مراسم اختتامیه در اینستاگرام جلسه ی مجازی اختتامیهجلسه ی مجازی اختتامیه
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نقشه ی بافت تاریخی 
شهر اردکان

یف آباد )شهر اردکان(نقشه ی بافت تاریخی  محله ی شر

نقشه ی بافت تاریخی 
شهر عقدا حمام 

1. حمام کوشک نو
3.حمام بزرگ و کوچک بازار2.حمام طالب

4.حمام سعیدا
5.حمام مال حسن

ج ضیایی یا سلطان5.نخلستان بابا حاجی4.بومگردی ماه بی بی3.زورخانه ی ضیایی )تعطیل( 2.ویرانه خانه ی های صفوی1.خانه ی آل مظفر نادر پیریخانه ی و بنای مهم  (8.خانه ی حسین عبداللهی7.خانه ی ضیایی )خانه ی آضیا(6.بر 14.بومگردی خشت و ماه )خانه ی مال حائری(13.خانه ی حاج عباس سنایی12.خانه ی  مجدالعلما )دربند زیبا(11.خانه ی انصاری )بادگیر یزدی(10.خانه ی شمسی )کتیبه جالب(9.خانه ی امامی )عرض ترین بادگیر
18.خانه ی افضلی )موزه فرش(17.خانه ی صدر الفضال16.خانه ی دربندیان15.خانه ی ضیایی

(19.خانه ی سنایی 23.هتل سنتی شبستان اردکان22.خانه ی دکتر داوری اردکانی21.موزه مردم شناسی اردکان20.خانه ی خاتمی )موزه مشاهیر
24.خانه ی کرامتی

29.خانه ی تقدیری  )اداره میراث فرهنگی(28.گنجینه ی قنات اردکان )خانه ی تقدیریان(27.خانه ی معصومی26.کافه رستوران سنتی ساباط25.یغما    دون
36. گنجینه ایثار و شهادت اردکان35.بومگردی ماه و ماهی34.هتل رستوران سنتی باغسرای اردکان33.بستنی و فالوده علی ماشااهلل32.خانه ی مظلوم31.خانه ی اخوتیان30.خانه ی طبایی

یارتگاه 8.مسجد دروازه صیف7.مسجد امام علی6.زیارتگاه حوض عباس5.مسجد چرخاب )رجبعلی- تابستان خانه(4.مسجد چرخاب )سعیدا-زمستان خانه(3.مسجد دروازه امیری2.مسجد  علی بیک1.مسجد کوشک نومسجد و ز
14.آرامگاه مالعارف13.زیارتگاه محمد گل سرخی12.مسجد آرد و خرما11.مسجد حاج محمد حسین10.مسجد زین الدین9.زیارتگاه فاطمیه
15.مسجد جامع
16.مسجد زیرده

4.حسینه ی زین الدین3.حسینیه ی کوشک نو2.حسینیه ی چرخاب1.میدان بنی هاشمی )ابتداب دربند مال تقی(حسینیه و میدان
5.میدان قلعه

7.حسینیه ی دو طفالن مسلم6.میدان سنگ
10.حسینیه ی علی بیک 9.حسینیه ی بازار نو 8.میدان باالده

 
18.آب انبار حاج آقابابا17.آب انبار مسعود )قاجاری(16.آب انبار زیرده )صفوی(15.آب انبار مجدالعلما )قاجاری(14.آب انبار حاج احمد )قاجاری(13.آب انبار صدراهلل12.آب انبار سلطان11.آب انبار حاج عبدالغفور )قاجاری(10.آب انبار علی بیک 9.آب انبار  مسجد کوشک نو 8.آب انبار قمالق 72.آب انبار قمالق 61.آب انبار کوشک نو )تنها پایاب مانده(5.آب انبار پیُرگ )تنها پایاب مانده(4.آب انبار کوشک نو )پهلوی(3.آب انبار شیر حسین )چهار گوش(2.آب انبار دروازه کوشک نو1.آب انبار حاجی محمد رضاآب انبار 

19.آب انبار آخوند
20.آب انبار َکُرگ

21.آب انبار طالب
خ آب24.آب انبار چهارسوق 23.آب انبار حاج محمد حسین22.آب انبار دوراه 28.آب انبار میدان سنگ27.آب انبار دروازه سیف26.آب انبار سعید )افشاری(25.آب انبار محله چر

30.آب انبار بازار نو 291.آب انبار بارده
36.آب انبار رجبعلی امام35.آب انبار میرصالح34.آب انبار بازار نو332.آب انبار حاجی نوت32.آب انبار آقاشمس31.آب انبار نه خم
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26اردکان گرام

»اردکان گرام با رقابت شروع و با رفاقت تمام شد«
برگرفته از نظر ماریه سادات کربالیی- یکی از شرکت کنندگان در جشنواره

از  اردکان  شهرسـتان  در  گردشـگری  مشـکالت  درک  راسـتای  در 
آمـد.  به عمـل  مفصلـی  نظرسـنجی  جشـنواره،  در  شـرکت کنندگان 
ابعـاد  تـا دربـاره ی  از شـرکت کنندگان خواسـته  شـد  ایـن نظرسـنجی،  در 
عرضـه ی محصـول گردشـگری شهرسـتان اردکان از حمل ونقـل گرفتـه تـا 
صنایـع دسـتی، جاذبه هـای گردشـگری، اقامتـگاه، غـذا و غیـره اظهـار نظـر 
کننـد. خـود جشـنواره ی سـفرنگاری اردکان گـرام از قلـم نیفتـاد و از شـرکت 
کنندگان خواسـته شـد تا مشـکالت و نقاط ضعف اجرای اردکان گرام را نیز 

ذکـر کنند. 
در ادامـه بـه صـورت مختصـر نظـرات شـرکت کنندگان دربـاره ی سـفر بـه 
شهرسـتان اردکان و جشـنواره ی سـفرنگاری اردکان گـرام منعکـس شـده 

اسـت:
 قریـب بـه ۹1 درصـد ار شـرکت کنندگان از سـفر بـه شهرسـتان اردکان 

رضایـت داشـتند.
 ۹6 درصد از شـرکت کنندگان حاضر بودند، سـفر به شهرسـتان اردکان 

را بـه دیگـران توصیه کنند.
 قریـب بـه ۹۵ درصـد از شـرکت کنندگان معتقـد بودنـد کـه اردکان گـرام، 

جشـنواره ای خـالق و جـذاب اسـت.
 ۹1 درصـد از شـرکت کنندگان بـر ایـن بـاور بودنـد که همـه ی مقصدهای 

گردشـگری بـه یـک اردکان گرام نیـاز دارند.
اردکان گـرام  اطالع رسـانی  شـیوه ی  از  شـرکت کنندگان  از  درصـد   8۷  

داشـتند. رضایـت 
در  داوری  فرآینـد  کـه  بودنـد  معتقـد  شـرکت کنندگان  از  درصـد   ۷۳  

تحلیلنظراتشرکتکنندگان

اردکان گـرام، نظاممنـد، دقیـق و شـفاف بـوده اسـت. ۵ درصـد بـا ایـن گزاره 
مخالفـت کـرده و 22 درصـد نیـز اظهـار نظـری نکـرده بودنـد.

 ۷6 درصـد از شـرکت کنندگان معتقـد بودنـد کـه داورهـای اردکان گـرام 
صالحیـت قضـاوت دارنـد. تنهـا یـک نفـر بـا ایـن گـزاره مخالفت کـرده بود و 

سـایرین اظهـار نظـری نکـرده بودنـد.
شـاخص های  کـه  بودنـد  بـاور  ایـن  بـر  شـرکت کنندگان  از  درصـد   ۷2  
ارزیابـی و داوری در اردکان گـرام، مشـخص و دقیـق هسـتند. فقـط ۵ درصد 

بـا ایـن گـزاره مخالفـت کـرده بودنـد.
 تقریبـا 84 درصـد از شـرکت کنندگان از نحـوه ی سـازماندهی و مدیریت 
سـفر توسـط تیـم اجرایـی اردکان گـرام ابـراز رضایـت کـرده بودنـد. فقـط ۷ 

درصـد بـا ایـن گـزاره مخالفـت کـرده بودنـد.
 8۷ درصـد از شـرکت کننـدگان اظهـار کـرده بودنـد کـه در جشـنواره های 

مشـابه مشـتاقانه شـرکت خواهند کرد. 
بسـیاری از شـرکت کنندگان در بخـش انتقادهـا، جشـنواره ی اردکان گـرام 
را فرصتـی مغتنـم، رویـدادی ارزشـمند، پرتجربـه و فوق العـاده توصیـف و از 
زحمـات دسـت انـدرکاران تشـکر کـرده بودند. در ایـن بخش نقدهایی نیز 

دیـده می شـد کـه اهـم آنهـا پیرامون مـوارد زیـر بود:
از  برخـی  داریـم.  نیـاز  محتـوا  بارگـذاری  و  ویرایـش  بـرای  بیشـتری  زمـان 
شـرکت کنندگان معتقـد بودنـد کـه در ایـن زمـان انـدک، اینترنـت ضعیـف 
و بـا فشـار کاری فـراوان نمی تـوان محتوایـی غنـی و ارزشـمند تولیـد کـرد. 
آن هـا معتقـد بودنـد کـه در بـازه ی زمانـی جشـنواره می تـوان محتـوای خـام 
را گـردآوری و در بـازه ی زمانـی یـک یـا دو هفتـه ای بعـد از جشـنواره محتـوا را 

منتشـر کـرد.
برخـی از شـرکت کنندگان معتقـد بودنـد که نیاز به دورهمی های بیشـتری 
بیـن داوران و شـرکت کننـدگان، شـرکت کننـدگان بـا هـم، و خبرنـگاران و 

شـرکت کننـدگان بود.
بعضـی نیـز معتقـد بودنـد کـه نیاز بـه دسـته بندی جزئی تـر و تخصصی تری 
اسـت. مثـال، دسـته بندی محتـوای ویدئویـی، محتـوای صوتـی، عکـس و 

غیره.

رسانههایتحلیلی-خبری اردکانگرامدر
از ابتدای آغاز به کار دبیرخانه ی سـفرنگاری اردکان گرام دو گروه واتسـاپی 
بـرای خبرنـگاران سـطح کشـور و خبرنـگاران اسـتانی تشـکیل شـد. تعـداد 
محتوای منتشر شده به صورت مستقیم توسط خبرنگاران ۹1 عدد خبر 

گـزارش و مصاحبه برآورد شـده اسـت.
این تعداد خبر توسـط مرورگرها در سـایر سـایت ها و رسـانه های دیگر نیز 

بازنشـر شده است .
گزارشـات و مصاحبه هـا(   )اخبـار،  ارسـالی توسـط خبرنـگاران   لینک هـای 

شـامل مـوارد زیـر اسـت:
امـرداد 10 خبـر و گـزارش، دنیـای اقتصـاد ۷ خبـر و گـزارش، خبرگـزاری برنـا 1 
عـدد، همدلـی 1 عـدد،  آرمـان ملـی 1 عـدد، ایسـنا ۳ عـدد، شـمانیوز  2 عـدد، 
اصفهـان زیبـا 2 عـدد، گل ونـی ۳ عـدد، میراث باشـی 11 عـدد، دنیـای معدن 
1 عـدد، مهـر  1 عـدد، پرسـون 1 عـدد، سـخنگو 1 عـدد، ایلنا 1 عـدد، جام جم 2 
عـدد، برخـط 1 عـدد، اعتمـاد 2 عـدد، راه بلـد 2 عـدد، گـردش بان 1 عـدد، پیام 
مـا 2 عـدد، عیـار اقتصـاد 2 عدد، صنعت، معدن، تجـارت 1 عدد، ایرنا 1 عدد، 
پنشـتا 1 عـدد، میـراث خبـر 8 عـدد، میـراث آریـا 1 عـدد، ناریـن نیـوز 1 عـدد، 

خوزی هـا 2 عـدد.



۱۶

�� ����� د��� ���� ����
�ـــ�� د�ــ�ــ� �ــ�  �ــ��ــ�ــ� ���� ���� 
و ���ت و آرا�ـــ� و �ــ�ای �ــ�� ا�� 
��ر�� را �� �� ���ی و ������ ����� 
�ــ� د�ــ�. او ���ن ���� دو����� 

ــ� �ـــ�ر�ـــ�  ــ ــ�� ــ ــ� د��ی از ا� ــ �ـــــ�ه �
�ــ�و�ــ� �ــ� �ــ�ا�ــ� ������ �ــ�ه. 
�� ����� ��و�� �� دارد �� ���� 
ــ� �ـــ�م» ا�ـــ� و ا�ـــ� از او ���ا��  ــ�� �»

��ا�� آواز ������  ���� �� �� د��. 

�ــ� ����� �ــ�� �ــ�ش ���� ���غ 
��ه و ��� آن اوا�� ����ر و دل ���ان 
����. آب ��ر�� ��ر ا��، �����ا�� 
����ن  ����ر  و   ���� ز����ن �� 
غ و  �ـــ�� �ـــ�ر�ـــ� �ــ�ــ�ــ�ــ�. �ـــ�ز و �ـــ�
������ و آب و دا�� و ����� دادن �� 
آ���، در ���ر ��� آش و آ����� و 
��� و دو�ــ�ــ�ن ��� و در�ــ� �ــ�دن 
�ــ��ــ� و �ــ�ــ�ــ� و �ـــ�ه و �ــ�ــ� �ـــ�ن و 
����ن دا�ی و ��ا��� از ����ی �� 
�����ن در ���� �����ی ا�ــ� �� 
و�ــ� �ــ� ����� را ����� �� ���د 
ا�ــ� ��� ا���� ��� ��� ��د او دل 
در �ـــ�و �ــ�و�ــ� �ــ� �ــ�ا�ــ�ــ� �ــ��ــ� و 
ــ�ن و  ــ�ه �ــ� �ــ�و�ــ�ــ� �ــ��ــ� �ـ ــ�از �ـ �ـ

ز���� �����. 

�� ��� �� ��ر آ��
�ــ��ــ� ��� ��� ��ـــ� �ــ��ــ�ــ� ���� 
ــ� �ــ��ــ� آب �ـــ�ـــ�ه، ا�ــ�ــ�ی �����،  �
غ،  �� ��� ���� ،���� ���� ����
ــ�ی  ــ ــ� � ــ ــ�ر� ــ ــ�ی �ـــ�ـــ�ـــ�، � ــ ــ�س   �ـ ــ ــ�ـ ــ �ـ
ــ�ف، �ــ�ــ�ــ�ت �ـــ�ـــ�ی، �ــ�ب  ــ� �ـــ�ـ �ـ
و �ــ�ــ� �ــ�ــ� و �ــ�ــ�ــ�ل؛ ا�ــ�ــ�ــ� َ�ــَ�ــ� 
ــ� ���ی �ــ� �ــ�ر آ�ــ�»  «����� �ــ� �ــ�ر آ�
ــ�اد د�������� و  ا�ــ� و ��� ا�ــ� �

�� ���ف �� ��ا�� ���� و ���� 
و ا����ان ��و�� ��ی �� ����� 
��د و �� ��� د��� �� ا���� ��ر�� 
��و�� ���� ا���� ���؛ ��ر�� ای 
�� �ــ�� �� �� ��ذ�� ��د���ی ���� 
و ����ن ا���� ����� �ـــ�ه و �ــ�ای 
�ــ� �ــ��ــ�ــ� �ــ�ــ� �ــ�د�ــ�ــ� �ــــ� آ�رد؛ 
��د���ا�� �� از آ��� ����ا�� �� ��� 
و ز���� و ����� اش را �� �ــ�ل آ��� 
�و�� �� د��.  �� ����� ��در ��� 
 . ��ز�� ا�ــ�، �� ��� و ��� د���
��� �� و ��ه �� ����� ���� �� �� او 
�� �� ز���. او �ــ�م  ��و�� ���� را 
�� �� ����م ��اب ا����ب �� ���. 
�ــ�ــ� ا�ــــ� �ــــ�ز�ــــ�ان و �ــ�ه �ــ��ــ� 
ــ� �ــ�ا�ــ�ــ� ا�ــــ�. او  ــ� را �ـــ� ��ی آ�
ــ�ــ�» را �� 

ُ
�ــ�و�ــ� �ــ��ــ� �ــ� �ـــ�م «ِ�ــ�

��د���ان �� ��و��.

 �� ��د ��در
 ���ن �ــ�و�ــ� �ــ�ی �ــ�ر�ــ� �ــ� ���� 
» ��� �ــ� ����� �ــ� �����  ــ�ر ــ ��»
���� ا�ــ� ��� ا�ــ�. او �ــ�در �� ، 
�و ا�ـــــ�از ، �ــ�ــ�ه ، �ــ��ــ� و ...  �ــ� �ــ��ــ�. 
�ــ� �����، ���� ��ـــ�ر را �ــ� �ــ�د �ــ�در 
ــ�زش �ــ��ــ�ــ� و و�ــ��ــ�  ــ��ـ ــ�ـ ــ�ا�ـ �ـ

����� ������� �ــ�درش را ��� ���� 
��ــ�ر �� ا���� ��ا��� ا�ــ�. ا����ر 
دو��� دارد �� �� �� ��و�� ����� ا��. 
و��� �� ����� ��و�� دا�ــ�، ���� 
���ر �� ���� ��ه ��د و ���� ا�� �� 

�� دو �� �� ��ب ����!
، �� ��ر�� ���م ، �� ،  ا���� در دل ����
����ر و ����، ���� ���ه ������ا��، 
ــــ��ــــ� و ز�ـــ��ـــ� �ـــ�ـــ�  ــ��ــــ� ا� ــ ــ� ــ ��
�� �����، ��� ����ن ���� را �����ن 
�ــــ�ده ا�ــــ�. �ــ�و�ــ� �ــ� �ـــ� ��� 
��� �� ���� �� �������ز ��دی 
از آ��� ���� ���� و �ــ� ����� �� 
�� ذ�ق آ�� ��ن ����� ����ه ����ه 
���� �� و ��� �� ����� و دا��دش 
���اه ��ر��دان را�� ����اره ���ان 
�ــ��ــ� و �ــ� �ــ�ــ��ــ� ��ز �ــ� ����ن 
ــ� �ـــ�ـــ�دت» ������ ����� و  ــ�� �»
�������ن �� ��دش ��ل �� ��ر��ی 

��و��� ا���م داده، ��ده ا��.

��دا�� �� ���� ���
د���ر ا�ــ�، �ــ�ار �ــ�ده �ــ�ای ���� 
��و�� �� او را را�ــ� ��� ���� ���� 
ا�� �� ��ل ��دش ���� زده ا��. آ��� 
�� و��ه ��� داده ا��، ��� ��رده ا�� 
ــ��ــ� را �ـــ� ��ــ�ــ�ــ� ا�ــ� ا�ـــ� ��  �ـــ� �
��� �ــ�رده و �� ��� �ــ�ده؟! �� �� 
����� �� دا��، �� آ���! �� ����:« �� 
����� آدم ���� �� ���ا �� ����. 
ــ�ءا... ��ز  �� د��ــ�ر ���� ر��� ام و ان �ـ

�� �� �وم ا�� ا�� ر��� ���د.»

���ا�� ��ی �� �����
���ان ا���� ��ر�� ��و�� ���� 
از ���دار و ������ار �� ��ز���� ���ر و 
؛ از ��� �� ��ا�� ����  �������ز
���� �� ��� آ���ب و ��ف و ��د و ��ران 
ا�ـــ� �ــ�ــ� �ــ�ــ��ــ�، �ــ�و�ــ� �ــ��ــ� 
ــ�ن �ــ��ــ�ــ� و  ��  �ــ�ــ�ــ�ر �ــ�ــ��ــ� و �ــ
ــ�اب و �ـــ��ـــ�د �ــ�ــ��ــ�. ا�ــ�  ــ �ــ�ــ�ر�ــ� �
ــ� �ـــ�و�ـــ� �ـــ� �ــ�ــ�ر �ــ�ــ� و  ــ�ر�ـ �ـ
���� و ��� �ــ���ــ�دا�ی �ــ�د، ��� 

ا���� اش ����� �� �� ��د. 
�� ����� �� ��� ۵۰ ��و�� دارد، 

ــ� �ــ� �ــ�و�ــ�  �ــ��ــ� ��  ــ�:«� ــ�� ــ� � �
��دم ��دی �� ����. دو�� دارم 
ز�ــ��ــ� ���� و �ــ�د �ــ��ــ�ــ�. �� �� 
ــ� �ـــ�ـــ�ل ا�ــــ� آ�ـــ�ـــ� را  ــ� آ�ـ ــ� �ـ ــ� ــ� ا�
�ــ�ا�ــ�ش �ــ�ــ�. ��� �ــ�د�ــ�ــ�ا�ــ� �� 
ــ�  ــ� �ـــ� آ�ـــ�ـــ� �ـــ��ـــ� �ـــ� �ـــ� ز� ــ� ــ� ا�
�� ز���. ��� ��� ��ز ��� �� ���� 
ــ� �ــ�ای  ــ� زد و ��� د� از �ــ�ــ�ان ز�
ــ� �ــ�ــ� �ــ�و�ــ�  ا�ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ� �ـــ�ه ا�ـــ� �

��� ��ا�� �����.»

ا�� ����، ��ر��� دارد
ــ� �ـــ�و�ـــ�  ــ �ـــــ� ، �ـــ�ـــ� و �ـــ�ـــ�؛ �
دو�� دا���� دا�� ���� �����؛ 
�ـــ��ـــ� ای �ــ� آ��ــ��ــ��ــ� از در و ���� 
ــ�ر  ــ� � ــ�ه، �ـــ�ـــ�ان � ــ�ـ ــ�ـ �ـــ��ـــ��ـــ� و آ�ـ
���ف �ــ� ا�ــ�ــ�ی و ... �� ���� �ــ� �� 
�ــ� �ــ�ب ��ا���ه �ــ�ه ���� ���ه 
ــ� ���  ــ ــ� �ـــ�ه ا�ـــ� و در دا�ـ ــ در�ـ
و ���ز��ی ���� �ــ�و ر�ــ�ــ� ا�ــ�.  ��ه 
����ی �� ��� و ��� ���� ا��ان 
��ی �� ���� �ــ�ب. ا���� از ��� 
ــ�دار ����  ��� ���� ����� �ــ� �ـ

���� ������� �� د��ه �� ��د. 
���� �ــ�ص �ــ� �ــ� ا�ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ��ــ� �� 
ــ� �ــ�ــ�ی  �ـــ�ه ا�ـــ� �ــ� �ــ� ر���  �ــ� ا�ـ
ــ�د �ــ� ر�ــ�ــ�ــ�.  ــ� در �ــ�ــ�ــ� �ـ ــ� � ــ�ر� �
��ر��� ���� ا�� ���� �� ���� ��ی 
ــ��ی  ــ ــ�ف و �ـــ��ـــ��ـــ�، � ــ�ـ ــ�ر �ـ ــ ــــ� � �
���� �� ���� �� ����. �ــ�ه ���� 
�ــ� �ــ� در�ـــ�ی �ــ��ــ��ــ� �ــ��ــ� ا�ــ�. 
��� ���� �ــ��ــ� ��� �ــ� ����� 
ــ� دو �ــــ�ش �ــ�ــ�ــ�ی،  ــ� �ـــ�ـــ�ا�ـــ� �ـ �ـ
�ــ� �ــ�ــ��ــ�ی ر���� آ��ـــ� �ــ�ه ا�ــ�. 
دوک �ـــ�ی �������� �ــ� ا���� ��� 
و �ــ�ــ��ــ� �ــ�و�ــ� �ــ�ــ�ا �ـــ�ده ا�ـــ�. 
�ـــ���ـــ� �ـــ� �ــ�ــ�ــ�ان ا�ـــ�ـــ�ن دارد 
و �ــ�دی �ــ� ا�ــ�و�ــ�ی �����ی �ــ�ار �� 
����ا��ن   ����  ����� �ــ�  ا��ـــ� 

ا�� و ��� ���� د���� ا��.
�ــــ�ــــ� ا�ــــ�ــــ�ــــ� در �ـــــ�ـــــ�ر ا�ــــ�ــــ�ی 
���ه �� �� �ــ� �ــ� �ــ� ��� �ــ�ر�ــ� و 
ــ�و و �ــ� در�ــ�  �ــ�ا�ــ�ــ� �ــ�ــ� و ا�ـ
��ه، ����� �� دو�� دا���� ���� 

��و�� ��ی د��� ��ه ا��. 

۱۴ ���� ۱۴۰۰ ���ره ۶۱۴۷  �������

 «�� ����� �����» ۱۲-۱۰ ��ل ��� �� ����ش را�� ���� �� ��م ������ن در ۲۵ �������ی ���ل ارد��ن �� ��د. ����ش ����ر و از ��ر ا���ده 
���� ا�����

 ا��ان

! �� دل ا�ــ� �ن ��  » دور از �ــ�� �� �� �ــ�د، �� و ��� �� ���د، �ــ�ده و ����� ����ــ� و ا�ــ�ار ���ش ���ــ�اده �� ا��ــ� �ــ�دن �� ����ــ�. �ــ�� او ���ــ�ه و �����ــ�ن و ��ر�ــ� «ُدِم ���ــ�ر ��ا�ــ� ���ا�� �ــ� �ــ� دوزد و ���� د�ــ�� �� د�ــ� و ���ــ� را «�ــ�م» �� �ــ�ارد. �� �ــ�ل �ــ�دش ��ــ� از دور ��ــ� �� ��د�ــ� ��ر�� ��ر�ــ� ا�ــ�. ��� از ���ــ��� �� �ــ� ��م دا�ــ��ن ��ن ����ــ� ا���� �ــ� ا�� ���� آ��ز �� �ــ�د �� �� ����ــ� ����� �� ��ــ�د �� ����ــ�� ��ای ��ر�� ��ــ�� ��� از �و�ــ���� �� در�ــ� ���. ���� �� ���� و �� و ��� ا���� ��ر�� ��و�� �� ��� ��� ���ا �� ��د. �� ���ــ��.  ا���� د��� ��ی ز���� ���ــ�. ز���� ر�� دارد، �� دارد، ��� دارد، ��� دارد، ��ف دارد. درد دل �� �� ���
«�ــ�� ��ل ���ــ��» از او �� ��ا�� �� ��و�ــ� �� ��ای او در�ــ� ��ــ�. �� ����ــ� ��م ا�� ��ــ� را«��� د��ــ�ی در ��ر�ــ�» �� ��ارد. �ــ�ای ��م �ــ� �ن �� ��ــ�د، «����». �� 
��دن ��ن ز���� ��  ����� ��� �� ��د، �وح �� ���د و ��دش �� از ������ و �� ������� در �� آ��.ا�� ����� �� �� �ــ� و ��� ا���ــ� ��ر�� ���ا �� �ــ�د،��� دا�ــ� ��ر�� آ��ــ��ی �� ����، �� دا�� �� ���ــ��، �� ا�ــ���� دارد ��ــ�ل ���� �� ��ــ���، �� ز���� �� ���ــ�، �� �� 

ا��ان

 ������

��ول ��دی
۱) د����� دا��� ��رس- ����  ا���: 
۲) ���� ����ه- ���� ��دش ��ن- 
 - ۳) د����ر از �� ���� �ــ�ده   ���
ــ�ــ�ر ا�ــ�ــ�س و �ـــ�ت ۴)  �ــ�ــ�ــ�ب- ا�
آب دادن ��  ــ�ای  ــ � - �ــ��ــ�  �ــ�  �ــ�ــ�
از �����  �ــ�ــ�ه- ��� ����  و  �ــ� 
�ــ��ــ��ــ�ــ�ن- �ــ�ــ�ــ� ۶) �ــ�ــ�ه-   (۵
 (۷  ���������  ������  -������ �ــ� 
�ــ�دن- ������ �����-  د�ــ� دراز 
��ن ۸) �����ن و �� ���- ��� ���� و 
�����- ������ ��� ���� ا��ان ۹) 
���� ��م ���- ����� و ��ش- 
و   ��� -����� ا����ر   (۱۰ ��� ا��از 
 ��� ���� -�� (۱۱ ������ - ���ر
۱۹۹۴ �ــ�ــ��ــ�ن ��م �����   (۱۲  ا�ـــ�ف 

از ا��ام  از ��ا��ان ��و���-  �����ل- 
- ����- ر��� ۱۴)  �����ی ۱۳) ��اد، ���ر
از  ــ�- ����ب �� ���-  را�  ���
�����ن د��ــ�ی �ــ�ر ۱۵) �ــ�ای ���� 

��� ��ن ����� �� ��د- �����ت.

۱) ����آ�ر��ه ���� ����  ���دی: 
�ـــ� �ی را �ــ��ــ�  ــ�ـــ�ت �ـــ�ر�ـــ�  در اد�ـ
۲) ��ــ�وس  ا�ــ�ان �����ه ا��   �����
���- �� و ��- �����ه ��ه ۳) ��� 
- ����� ���� ��ق  �ــ��رد�ــ�ر  -����
ــ�ر ������ و  �ــ� � ۴) �ــ�ــ�ه و ����- 
�������- ��دا��د د��ن ۵) ��� ���- از 
ــ�ی ���� ۶) �ــ�ت �����-  ��زش �ـ
ــ�ــ�ان را �ــ� �ــ�ا�ــ�-  ��� و �ــ��ــ� د�
���������ه ������ ۷) �� ��ی ��ا 
��ز����- ��ز�ــ�- ��ا��ن و ����� 
در  ۸) ����� ����- ���ی  ��� دا�� 
�ــ��ــ��ــ�ــ�ه- ��� و �ـــ�ده ۹) �ــ�ز و 
��او��  ���ت  از  �����ه-  �ــ�ــ�ه- 
۱۰) �ــ�ز ���ی-  �� ���� �������ه 

۱۱) ����ط  ا�ــ�ــ�ــ�ب  �ــ�ــ�ــ�س- �ــ�ف 
ــ� �ــ�ــ��ــ�- �ــ�ــ��ــ�ــ��ــ� ۱۲) د�ــ�ا�ــ�  �
 (۱۳ ����ن- ���ش- ����� �ــ�س 
ر����� �� د��ی ���� ����- ��ق 
و ����- ���� ۱۴) ر���- د�����- ���� 
د���ا�� ۱۵) ����� ��������� ����� 
دا���ش ����� و ���ی ���ی �����.

 ��ول و��ه
ا���: ۱) وا��� �� ��ده �� ا����ن- 
از �ــ�ــ�ــ�ات �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ� ا�ــــــ�م(ص) ۲) 
 - ����� ــ�وای  �ــ��ــ�� �ــ�   - �����
از �ــ��ــ�  ــ�رگ  ــ � �ــ�ــ�ــ�  �ــ��ــ� ۳) 

د���� ��ه- �� �����رد ����ی- 
د�� ���-  �ــ�ف   (۴ ����ن  �ــ��ــ� 
ــ��ی ����  ــ �ـــ��ـــ� �ــــــ�ردن- �ـــ��ـــ� �ـ
�����رد ۵) ��� و �����- وب ���� 
۶) ��� ����- ���� ��دن- ������ 
 (۷ �وا�ــ� �ــ�ر  دا����� ����� ����و 
�� ا�زش- �������� ����� در آ���ی 
ــ�ره ۸) �ــ��ــ�ان- ��  �ــ��ــ�ی- ���� ا�
����� ��ی  از   (۹ ا�ــــ�ام  �ــ�ــ�ــ��ــ�- 
- �ــ�ــ�د  �ـــ�د�ـــ��ـــ� �ــــــ�ه- �ـــ��ـــ��ـــ�
������ن �� ا���ا���ی ا���� ۱۰) �� �� 
 �� ��ی  �ــ�   ���� �����ه-  ����ب 
��ف در ���ن �����- ��� ����� ۱۱) 

 (۱۲ �����ت   ����� �ــ�ر   -������� آ
 ������  -������ �ـــ�دن-   �����
۱۳) ���� ����- �� ��د�ی ���ت 
�����ن(ع)- ����� از ����اده ���ن ��ی 
���وا������ ۱۴) �� آ�����- ����ت- 
��� ����� ۱۵) ��رگ ���� ��در ����ه 

ز���ان د���- ��د����� �����.

�ــ�ــ�  در  �ـــ�ـــ�ـــ�ـــ�   (۱ �ــــــ�ــــــ�دی:  
ز�������� ای ����� ��ن ��رد �� ���ی 
��ز��ن  ������ه-   (۲ ����ا  ���ی 
ــ�ره ۳) �ــ�ــ�ه  ــ �ــ�ــ�ــ�ــ��ی ا�ــ�ــ��ــ�ــ�- ا�ـ
��ت  ا����س  غ-  ����  -�����
ــــ�ش-  ا�� و  اراذل   (۴ آن  �ــ��ــ�ــ�  و 
 (۵ ا������   ���� ــ�دن-  ــ � �ــ��ــ�ن 
���ا ��� ��د- دا����� ����ه ����� 
������ ��ر�� ۶) �ود ��رگ- ��� ����- 
����- ��س-   (۷ ــ�دآ��ی و �����  �ـ
����ه ۸) ��ادر �� �رد- ���� ای از 
۹) ���و���-  �����- ��� ��ز��را�� 
 ���� (۱۰ از در�ــ�ت �����  ا����- 
��دن- �����- ����ی ا������ ��ن 
ــ�ی  ــ�ان � �ــ��ــ��ــ�ن ۱۱) �ــ�ــ��ــ�- د�
 -�����������  -����  (۱۲  ���
را������ ��دن ۱۳) ������- �����ه- 
�� �� ��ض ۱۴) ا��ام �� ��ر ������- 
- ����� ۱۵) ر��� ����  زاده ��� و ���
����� ��ی  آ��  ���� ���ق   ����

. آ������� ���ر

 �� ��ول ��دی ���ره           ۶۱۳۳ �� ��ول و��ه ���ره        ۶۱۳۳

��ول ���ره    ۶۱۳۴
��اح: ���ن ��را��

از ��ش �� ��ش 

�ــ�ــ�ن ��� ا�ــ� ر�ــ� �ــ� و �ــ�ف �ــ� �ــ�ی �ــ� و 
�ــ� �����  را �ــ� �ــ�ان ا�ــ�ــ�س �ــ�د. �ــ� ��� 
�� ر�� �� ����� �� ���� را ��ک �� ��� و 

�� د�� ��د ��ا���� �� ���رد. 
����ش دو �ن دا�ــ�ــ� و او �ن دوم ا�ــ�. 
�ـــ�ی ����� �ــ� ���� او�ـــ� در ا�ــ� ��ر��  آ
ــ�ده و �ـــ� �ــ��ــ�ــ� �ــ�ــ� �ـــ�ر و  ــ� �ـ ز�ـــ��ـــ� �ـ

��درش ��ده ا��. 
�ـــ� از �ـــ�ت �ــ�ــ�ــ� ا�ل، �ــ�ــ��ــ� �ـــ� �ـــ�اغ 
ــ��ی ��  ــ ــ� � ــ� �ود و او را از �ــ�� ــ �ــ� �ــ��ــ�ــ� �ـ
ــ� آ�رد. ز�ــ��ــ� �ــ� ����� ��ش  ــ ا�ــ� �ــ�ر�ــ� �
ــ�ده �ــ� ��� دار ����   � ��� ���� ،����� ��
ــ�ن �ــ�ــ��ــ�ــ�  ــ�ـ ــ� د�ـ ــ ــ�.  ا� ــ ــ �ــ� �ــ�ــ�ــ�ــ� ا�
ــ�دی ����� ا�ــ� ا�ــ� �ــ� آ�ـــ�ن ��  �ــ�ش �ــ�ی ��ـ
��ر�� و آ��ز ���درد، د��� ���� �� ������ و �� 
ا�� ��ل ���� ا�� در ���ن ر�� �� ��� ��ن 
را از ���� �� ��� ������ و از ��ش �� ��ش.  
��� ���� ��، ��� ���� �� ����� را ���� 
د���� �ــ�ده و ���ن آن ��� ��و�� و ر��، 
 ، ح ���� �� از ز�� ��� �� ����� �� ��� ا�� ��

آ�م درد���� ��ه ا��.

���� ����� ����. ������ �� ����ی ا�� �� ��� ��� �� ����� ُ���� ��ارد. د���ه ��د و ������ �� ����� ���ب ��ب ���� ��ی ��ــ�اث  ������ و ���� ��ی ���� ��ن �����ــ��ه ����� د�ــ�� و ��د�ــ��ی ���ر ����� ��د، ���: �� ��ای ا���ی ����� ا��� و��ــ�ی، ���� ��ــ�ر �ــ� در ���ــ� ��ــ��ک �زارت ��ــ�اث و �زارت ��ــ�ر در 

و �� ����� �ــ� راه �� ا���، ا�ــ�ود: ۳۰۰ ����ــ�ن د�ر ��درات ����� د�ــ�� ��ــ� از ���� ������� و ��� �ــ�ن ����.  �ی �� ���ن ا�� �� ��ــ��� ��زه ����� د��� �� را��� �� ����ب �� ��د و از آ��� �� ����ر از ا�� ��� ��� ����� ���� ا�� ����� �� را ����� ���� از ��� ��دن ����� ����. ������ی ��ی ����� ��� از ا�� ����� 

ا�� ���� ���� و ا����ل ���� در ��زه ��ی د��� از ���� ��د���ی �� ا���د ��د.��� �� ��ــ� �� ���� ���ــ�� �� آن ��ــ� د���. ا���� ����� د�ــ�� ���� ��� ا�ــ� �� ا��. �� ���� ا�� ��زه را ���ــ�� د���. �����  د���، ���اث  ������ �� را �� دا���. �����ه �� در �����  د�ــ�� ��� ا�ل �� �ــ�م ���ن ا�ــ� ا�� �ــ�� ��ن ����ر 

����� د��� ���اث  ������ �� را ��� �� ���

ا���� ��و��� 
��ر�� �� ����� 
�� ��ام ��ای ��د 
�� ��� و ����� دارد  

:���
����� ����

» دو�� �ن دارد؛ «�ــ���» و «����»! �ن او�� �� ��� دار ��� �ــ�د  » �� «�������ر »دارد. «����» ُ���� ا�ــ� و ����ل ���ن ��ه. ازدواج �� ��� و ���� د���ی �� ��م «�ــ�دا��» �� �ــ�د. «����  ����ز ��ــ�ی �� ��م «����  ����ز
» �� ��ــ���. «��م »۲۰ �ــ�ل �� د��� �� ����ه و �� او ���� ��ده ا�ــ�. آ��� ��د و ��������.«���» و «آ�� ��اد» �� ��ــ�. �ــ��� «�ــ�دا��» و��� ��� ��ردار �ــ��� را �����ه ا�� ��ف ��و�� «�� �����» ا��.  ����، �ــ� ز�ــ� و ��ز��ی و �� دو�ــ� و آ�ــ����؛ �ــ��� د��ــ�ان ��� ��د�ــ�ن ا�����ــ� �ــ� درد���ــ� ���ــ�. �ــ� «�ــ�م» �ــ�م د��� �ــ� ��ــ� �� �� و د�ــ�� ��� ����ه ا�� �� ���� ا���ر ���ش ����ه ��ز��ر ��ه و ا�� د��� �� ا�ــ� ز�� «����» را ر�ــ� �ــ�ده و ر��� و ��� ��ــ���ن ��ز��ــ�� و �ــ� ���ا�� «�����» ��در و د�����. «���» و د���ش «����ز

» ازدواج �ــ�ده ا�ــ�. �ــ�در �ــ� «��م �� ��» ��ا�� �� ز���!  �� ���. ��ز�� �� ��� اش دو�ــ� دارد ���ار�� در ������ و �� ���� ا�� ��ــ� ��ــ� از ���ــ��� �� در ����ــ�� ���ــ�� و �� ����ــ� �ــ� �� �� �ــ�ا�ی ا�ــ�. ����ــ� �ــ� �ــ� از آن �ــ�ف آب آ�ــ�ه ���ــ�ا آ������� ا�ــ�. «ر�ــ��» �ــ� از ����ــ�ن ����ــ�� ����� �� ا�ــ���ن ���ــ� ��� ���ــ� �� د�ز و �� �ــ�ز ��ــ��ل ���ــ� �ــ�ن ا�ــ�.«�����» ���ــ� زده ��و�ــ� �����،«�����ــ�م» �ــ� «��ز��ــ�» ���ــ� ���ــ��ر ا�ــ� و �ــ� آ�ــ� «�ــ�در
�ــ� ��ــ�ر ا�ــ�. �� ��ا�ــ� �ــ�ن ���ــ� «د�ر د�ر » ا��. داده ا�ــ�؛ ا���� ��ــ� �����ر�� �ــ� ���ــ�ی ��ر �� ��� ا�ــ� ���ز �� �� ��ــ� د���ش �� ��ــ���. «�����ر�ــ�» �� آ�ــ�ه دل �� دل ���ــ�ش ��ه �� �� ا�ــ�اد ��ــ�ا �ــ�ده و ��ی آن ��ــ�س �ــ��� د��ــ�ی ���ــ��ه ا�ــ�. «�� ��ــ�» و ��و�ــ� اش از ���ــ� ���ــ��� �ــ�ده و از �ــ�� �ــ� ���ــ�ن، ��ــ� ����ــ� ���د.«����ــ�» ��رگ ���ــ� �ــ�وس ���ــ� را �ــ� ���ــ�ی ا���ــ�ب �ــ�ده، ���س « �� �ــ�» ا�ــ� ��ــ��ل ���ــ� �ــ�دن آ

خ ���ــ� ا��ــ��ده،  » از ا�����ــ��ن آ��ه و �ــ�ار �ــ� ���ــ�ر ا��ــ��ده، ����� ���ــ� ��ا�ــ��. ���ــ�ان و �ــ�ه  اش �ــ� ��ــ���.��ر��ه ���ــ� �ــ� �����ــ�. �� �� �� ز��! ���� و ����ن �� �����. ����ن د�� ���� را �� ���� ��ی �� ��� �ــ� ���ــ�ا ا���ــ� و��� �ــ�ب د��ــ� را �ــ�ارد و ���� �ــ� او ��� �� �ــ�د �ــ�ه �� �ــ� �� ��ــ�. «���ــ�» ��ــ� آن ��ف �ــ� ��ــ�ر �ــ� �ــ���. آ�� «���ــ�ءا...» و «ُ���ی» �� ��ــ���.���ی ��� �ــ�ارد و ��ر���� �ــ�ه و ��ی ���ط ���ــ��، ا�غ �� ���ن �� �� ����� ا�ــ� ��� �� ��ارش «���� ر�ــ�» �� ��ــ��� �و �ــ� راه ا�ــ�. ��ــ� �� ا�� �ــ� آ�ــ� «���ــ�د» ����د آن ��ف �ــ� «�ــ� ��ــ�
و ا�ــ� ��ــ�م ��ــ� ��ر�ــ� ��و�ــ� ��ی �� ����ــ� ا�ــ� و آ����ــ� �ــ� �ــ� ����� از ��ی ��دا�� ا��. 

ح ��ل ��ن ���� ��، ا���� ��ر�� او �����.   ��

       در ��ر�� ��و�� �� �� ��� ا��

ا�� ����� ا���ن 
��د ���� ���� �� 
������ن ارد��ن 
�� �� د���� ����ر 
دارد ��ی ����� 
در ارد��ن، �و����� 
�� ��م ������ن 
ا�� �� در آن

 �� ��ر�� ���� 
و ����وت 
�� ا���� ����وت 
��� ا����ر 
����� ���

���� ��ر�� ��و��� ز��ه د���
�� ا��وز �� ��� از ��ذ�� ��ی ��د���ی ارد��ن ����� ��ه ا�� �� ����� �� ��اد �� ���ف و دور ������ �� ��ر�� ��رگ �� ��� ��و�� در�� ��ده 
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ویژه شهرستان

فراخوان نمایشگاه »آدم کوچیکای 
بزرگ« در گالری »زرنا«

گالری »زرنا« با مدیریت خانم زهرا رســول زاده ـ استاد 

دانشگاه و هنرمند رشته های تاپستری و مجسمه سازیـ  

اقدام به برگزاری نمایشگاهی با موضوع عکس های دوران 

کودکِی افراد بزرگسال با عنوان »آدم کوچیکای بزرگ« 

می کند. بنا بر اعالم روابط عمومی این گالری، عالقه مندان 

به شرکت در این نمایشگاه گروهی، باید یک عکِس رنگی 

یا سیاه وسفید )به دل خواه( با کیفیت باال از کودکی خود 

)ســنین 1 تا 10 ســاله گی( در ابعاِد A4 چاپ و برای 

مدیریت گالری ارسال بکنند. همچنین عکس ها می توانند 

دارای قاب یا بدوِن قاب باشند. شرکت کنندگاِن عالقه مند 

به عکس های قاب شده، باید فقط از قاب های سفیدوسیاه 

استفاده بکنند. شرکت کنندگان توجه داشته باشند که 

تنها متولدین آغاز دهه30 تا پایان دهه 60 خورشــیدی 

می توانند عکس خود را در این نمایشگاه به معرض دید 

عمومی بگذارند. این نمایشگاه با محدودیِت پذیرش عکس 

همراه بوده و اولویت با کســانی است که عکِس خود را 

زودتر به گالری ارســال بکنند. ضمن این که هر نفر تنها 

با یک عکس از کودکِی خود می تواند در این نمایشــگاه 

حاضر بشــود. گفتنی است مهلت ارسال عکس ها تا 10 

سال جاری خواهد بود.بهمن ماه و زمان برگزاری نمایشگاه از 22 تا 27 بهمن ماه 

 عالقه  مندان به شــرکت در نمایشــگاه »آدم کوچیکای 

بزرگ«، عکس های خود را در فضای واتســاپ به شماره 

09126064018 )خانم رسول زاده( ارسال بکنند. گالری 

»زرنا« در نشانی تهران، خیابان انقالب، بین خیابان وصال 

دوم واقع شده است.شیرازی و خیابان دانشگاه،کوی اسکو، شـماره10، طبقه ی 
مدیرعامل پخش فرآورده های نفتی

 منطقه کرمانشاه:
پیگیریم سوخت از طریق خط لوله به 

نیروگاه های کرمانشاه برسد

مدیرعامل شــرکت پخش فرآورده هــای نفتی منطقه 

کرمانشاه گفت: دو سال است پیگیری می کنیم سوخت 

نیروگاه های اصلی کرمانشاه از طریق خط لوله تامین شود.  

فریدون یاسمی اظهار کرد: ذخیره اکثر نیروگاه ها درحال 

تکمیل شدن است و از نظر امین سوخت نیروگاه ها درصدر 

کشورهســتیم. وی با بیان اینکه هم اکنون 100 درصد 

ســوختی که تحویــل نیروگاه هــا می شــود از طریق 

نفت کش ها است که گاهی مشکالتی به همراه دارد، یادآور 

شد: دو سال است پیگیریم سوخت مورد نیاز نیروگاه ها از 

طریق خط لوله به آنها برســد که در صورت تحقق کار 

بزرگی است. به گفته یاسمی، برای تامین سوخت مورد 

نیاز نیروگاه های استان هم از ظرفیت پاالیشگاه کرمانشاه 

و هم از ظرفیت اســتان های دیگر استفاده می شود. وی 

نفت کوره)مازوت( تولیدی پاالیشگاه کرمانشاه را یکی از 

بهترین انواع مازوت تولیدی توسط پاالیشگاه های کشور 

دانســت و عنوان کرد: این نفت کوره پایین ترین میزان 

گوگرد را دارد و از همین رو آالیندگی آن بســیار کمتر 

است. مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه 

کرمانشاه همچنین از آمادگی برای تامین سوخت مورد 

نیاز ژنراتورها برای صنایع و ادارات خبر داد تا در صورت 

محدودیت و قطع برق با مشکل کمتری مواجه شوند.

 شش میلیون متر مکعب از گاز مصرفی کرمانشاه 
مربوط به صنایع بزرگ است

 سیروس شهبازی مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه 

نیز از وجود 640 هزار مشــترک گاز در استان کرمانشاه 

خبر داد و گفت: از این تعداد 2500 مشترک واحدهای 

تولیدی کوچک و بزرگ هســتند. وی ادامه داد:  میزان 

مصرف روزانه صنایع بزرگ استان شش میلیون مترمکعب 

و صنایع کوچک و بخش خانگی 11.5 میلیون مترمکعب 

می باشد. مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه با بیان 

اینکه هم اکنون با شــروع ســرمای هوا گاز تعدادی از 

نیروگاه ها و صنایع بزرگ استان محدود شده، افزود: این 

صورت گرفته است.محدودیت با هدف تامین گاز پایدار برای بخش خانگی 

اعالم شود برنامه مازوت ســوزی صنایع به محیط زیست 

فریدون یاوری مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه نیز 

با اشاره به دستورالعمل های سراسری که سازمان محیط 

زیســت برای کاهش آلودگی حاصــل از مصرف مازوت 

توسط نیروگاه ها اعالم کرده، افزود: متاسفانه سال گذشته 

به دلیل مصرف مازوت در کشور با آلودگی هوا در برخی 

شهرها مواجه بودیم. وی ادامه داد: از آنجایی که نیروگاه 

بیستون نیز در نزدیکی شهر کرمانشاه قرار دارد، آلودگی 

هوای ناشی از مصرف مازوت این نیروگاه شهر کرمانشاه 

را تحت تاثیر قرار خواهد داد و با پدیده وارونگی و آلودگی 

هوا مواجه خواهیم شــد. مدیرکل محیط زیست استان 

کرمانشاه از دستگاه های مرتبط با مصرف سوخت صنایع 

و نیروگاه ها در استان خواست برنامه مصرف مازوت توسط 

صنایع و نیروگاه ها را به محیط زیست اعالم کنند و ادامه 

داد: کار دیگری که باید انجام شود گوگردزدایی از مازوت 

مصرفی با هدف کاهش آلودگی هوا است که برنامه این 
کار نیز باید در اختیار ما قرار گیرد.

خبر

 اردکان گرامفراخوان جشنواره سفرنگاری
فراخوان جشنواره سفرنگاری اردکان گرام به منظور 

دعوت از عالقه مندان به سفرنگاری ایران در فضای 

مجازی و شــبکه های اجتماعی منتشــر شد. این 

فراخوان برای آنهایی اســت که روایتگر ســفرهای 

خود هستند. آنچه را می بینند و حس می کنند به 

رشته تحریر درمی آورند و در قاب دوربین خود برای 

مســافران آینده، آینده ای نزدیک ثبت می کنند.

 
فراخوان جشنواره ســفرنگاری اردکان گرام که از 

2تــا 7بهمن 1400 در اردکان برگزار می شــود از 

13آذر منتشرشده و عالقه مندان تا 27آذر فرصت 

ثبت نــام برای شــرکت در این رویــداد را دارند.

 
جشنواره ســفرنگاری اردکان گرام به این دلیل در 

اردکان  برگزار می شود چون این شهرستان  مملو 

است از میراث فرهنگی، میراث طبیعی و همچنین 

میراث ملموس و ناملموس است.  هدف از برگزاری 

جشــنواره ســفرنگاری اردکان گرام، شناسایی و 

معرفی ظرفیت های گردشگری شهرستان اردکان 

از طریق ابزارهای فضای مجازی )وبالگ، وب سایت 

و اینستاگرام( اســت تا به مدت یک هفته اردکان 

را به دنیا معرفی شــود.  عالقمندان به شرکت در 

جشــنواره ســفرنگاری اردکان گــرام، محدودیت 

ســنی ندارد و حضور برای افراد حقیقی و حقوقی 

آزاد اســت. همچنین کلیه شــرکت کنندگان در 

جشنواره می توانند در هر دو بخش رقابتی وبالگ 

و اینســتاگرام حضور یابند.  ثبت نام در جشنواره 

اردکان گرام در بازه زمانی 13تا27آذر1400 و فقط 

از طریق وب ســایت etravelgram.ir انجام می 

شود. اطالعات تکمیلی و اخبار مرتبط از طریق وب 

ardakan. سایت جشــنواره و صفحه اینستاگرام

gram اطالع رســانی خواهد شد.  عالقه مندان به 

کسب اطالعات بیشتر و تماس با دبیرخانه جشنواره 

سفرنگاری اردکان گرام می توانند با تلفن و واتس 

info@ :اپ 09362115522 و همچنین ایمیل
etravelgram.ir ارتباط برقرار کنند.

سرپرست اداره کل امور عشایر کرمانشاه؛

توزیع »دامدارکارت« برای تامین علوفه 
دام های عشایر کرمانشاه

سرپرســت اداره کل امور عشایر اســتان کرمانشاه 

از توزیع دامدار کارت بــرای تأمین علوفه دام های 

عشایر اســتان خبر داد. موســی بیات اظهار کرد: 

توزیع دامــدار کارت برای تأمیــن علوفه دام های 

عشایر اســتان کرمانشــاه به زودی در استان آغاز 

می شــود. وی افزود: دولت برای نگهداری دام های 

تحویل می دهد. مولد عشــایر و دامداران، علوفه مــدت دار به آنها 

سرپرســت اداره کل امور عشایر اســتان کرمانشاه 

تصریح کرد: به دلیل خشکســالی کم سابقه دولت 

تصمیم گرفت برای کاهش آســیب های ناشــی از 

خشکســالی، توزیع کارت های اعتبــاری با عنوان 

دامدار کارت جهت تأمین علوفه عشایر را اجرا کند. 

بیات با اشاره به اینکه دارندگان این کارت می توانند 

برای خرید علوفه از تســهیالت کم بهره اســتفاده 

کنند، خاطر نشــان کــرد: دولت بــرای نگهداری 

آن ها تحویل می دهد. دام های مولد عشــایر و دامداران علوفه مدت دار به 

وی گفت: در این طرح دامداران بدون پرداخت وجه 

اولیــه، می توانند علوفه مورد نیــاز خود را دریافت 

پرداخت چهار میلیارد تومان علوفه را تسویه کنند.کنند و پس از اتمام دوره زایش و پروار بندی مبلغ 
کمک هزینه تحصیلی به
 مددجویان کردستانی

مدیر کل کمیته امداد استان کردستان از پرداخت 

چهار میلیارد تومان کمک هزینه تحصیلی به دانش 

نخست امسال خبر داد.آموزان و دانشجویان تحت حمایت در هشت ماهه 

 رضا طوسی صبح امروز با حضور در شهرستان قروه 

و در مراسم اهدای 200 بسته تحصیلی بانک ملت 

به دانش آموزان نیازمند مدرســه روستای مالوجه 

500 هزار تومان است.عنــوان کرد: ارزش ریالی هر یک از این بســته ها 

وی افزود: بانک ملت امســال 700 بسته تحصیلی 

بــه ارزش 350 میلیون تومان بــه دانش آموزان و 

دانشجویان نیازمند استان اهدا کرده است.

مدیر کل کمیته امداد کردستان گفت:  این نهاد هم 

اکنون در 35 سرفصل کاری و 95 فعالیت،  خدمات 
خود را به ولی نعمتان ارائه می دهد.

وی افزود:  یکی از این سر فصلها خدمات فرهنگی  

و کمــک به تحصیل دانشــجویان و دانش آموزان 
نیازمند تحت حمایت است. 

طوســی با بیان اینکه هم اکنــون 18 هزار دانش 

آمــوز و دو هزار دانشــجو تحــت حمایت کمیته 

امداد کردستان هســتند، تصریح کرد:  در هشت 

ماهه نخســت امســال چهار میلیارد تومان کمک 

هزینه تحصیلی و شــهریه به ایــن تعداد محصل 

پرداخت شده اســت. وی ادامه داد:  قطعا خدمات 

این نهاد جوابگوی همه نیازهای این دانش آموزان 

و دانشــجویان نیســت و در کنار خدمات این نهاد 

جهــت تامین همه نیازهای تحصیلی آنها به کمک 

و همکاری همه خیران، دســتگاه هــای اجرایی، 

مسئوالن، بانک های عامل و موسسات خیریه نیاز 

است.  مدیر کل کمیته امداد کردستان در پایان از 

مجموعه بانک ملت استان کردستان و همه خیرانی 

و کســانی که در جهت کمک به نیازمندان با این 
نهاد همکاری دارند تقدیر و تشکر کرد

خبر

مدیرعامل شــرکت گاز استان همدان گفت: 

مشترکان گاز طبیعی استان از ابتدای سال 

تاکنون، دو میلیــارد و 266 متر مکعب گاز 

مصرف کرده اند که نســبت به مدت مشابه 

سال قبل، افزایش 14 درصدی داشته است.

عبداهلل فیاض با اشــاره به اینکه مشــترکان 

گاز طبیعی اســتان در هشــت ماه ســال 

گذشــته حدود یک میلیارد و 973 میلیون 

متر مکعب گاز طبیعی مصرف کردند، افزود: 

در سال 1399 برداشــت گاز در استان، دو 

میلیارد و 286 میلیون و 510 متر مکعب و 

798 متر مکعب بود.در سال 1398 یک میلیارد و 995 میلیون و 

وی با اعالم اینکــه540 میلیون متر مکعب 

از گاز مصرفی همدان به مشــترکان خانگی 

و تجاری تعلــق دارد، تصریح کرد: در حال 

حاضر 31 شهر و  هزار و 36 روستای استان 

همدان گاز رســانی شده است، عالوه بر این 

100 درصد جمعیت شــهری و 99.8 درصد 

گازرسانی بهره مند هستند.جمعیت روســتایی اســتان نیز از شــبکه 

فیاض تعداد مشــترکان گاز استان همدان 

را 663 هــزار و 861 دانســت و مطرح کرد: 

همچنین 445 هزار و 585 مشترک شهری 

و 218 هزار و 276 مشــترک روســتایی در 

اســتان وجود دارد. مدیرعامل شــرکت گاز 

اســتان همدان بــا بیان اینکــه 38 درصد 

مشترکان گاز طبیعی استان مشترک صنعتی 

و 62  درصد نیز مشــترک خانگی هستند، 

اعالم کرد: 352 هزار مشترک بد مصرف در 

اســتان همدان گزارش شده که مصرف گاز 

آنها بیش از حد مجاز اســت. وی مطالبات 

شرکت گاز اســتان از مشترکان گاز را بیش 

از 212 میلیارد تومــان عنوان کرد و افزود: 

تاکنون17 درصد از مشــترکان گاز اســتان 

شامل طرح بخشودگی قبض مشترکان کم 

میلیون تومان است.مصرف شده اند که مبلغ گاز آنها معادل 760 

فیاض در ادامه به مصرف گاز نیروگاه شهید 

مفتح اشــاره کرد و افــزود: مصرف گاز این 

نیروگاه در هشــت ماه نخســت ســال، 75 

درصد افزایش یافته است همچنین با توجه 

به افزایش تولید این نیــروگاه برای جبران 

کمبود برق کشــور، مصــرف گاز نیروگاه از 

511 میلیون متر مکعب سال 1399 به 892 

میلیون متر مکعب در ســال جاری افزایش 

یافته اســت. وی با بیان اینکه تاکنون 961 

کیلومتر خــط انتقال گاز، 9 هــزار و 670 

کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع در استان اجرا 

شده اســت، اضافه کرد: پروژه گازرسانی به 

چهار روستای اســتان در دست اقدام است، 

همچنین در استان 33 روستای کمتر از 20 

خانوار دارد و بر اساس قانون تنها روستاهای 

باالی 20 خانوار مشمول گازرسانی می شوند.

مدیرعامل شرکت گاز استان همدان با اشاره 

به اینکه در فصل سرما قطعی گاز در استان 

نخواهیم داشت، خاطرنشــان کرد: در سال 

1399، 13 تن در اســتان بر اثر حوادث گاز 

طبیعی جان خود را دست دادند که بیشترین 

دلیل آن استنشــاق گازی منواکسید کربن 

بوده اســت، همچنین در سال 1399 حدود 

339 میلیون تومان و ســال جاری نیز 345 

میلیون تومان به مشــترکان، خسارت وارد 

شده اســت. وی افزود: در میان 22خدمت 

قابل ارائــه در شــرکت گاز، 20 خدمت به 

صورت الکترونیک ارائه می شــود. در دوران 

کرونا سعی کردیم تمام خدمات شناسه دار را 

به صورت الکترونیک ارائه کنیم، برای اجرایی 

شدن آن از چهار ابزار در دسترس استفادده 

کردیم. از ابتدای ســالجاری تا کنون حدودا 

تعداد 498 هزار بدهی مشــترک به صورت 

الکترونیــک اعالم شــده اســت بیش از33 

هزار مورد اعالم کارکرد انجام شــده است و 

صورتحساب مشترک به صورت آنالین صادر 

شده است. بیش از 26هزار نفر تغییر شماره 

موبایل درخواست شده است. مشترکین می 

توانند خدمات خود را به صورت الکترونیک 

بسیار ضعیف است. دریافــت کنند این مورد در اســتان همدان 

فیاض ادامه داد: 900هزار نمایش قبض برای 

مشــترکین انجام شده است. متاسفانه مردم 

همدان بسیار کم از پرداخت آنالین استفاده 

می کنند. این مورد ســبب کاهش سرعت 

وصول مطالبات است. مشترکین با کلیک بر 

روی لینک  موجود در پیامک قبض گاز می 

پرداخت کنند.تواننــد به صورتی آنــی و امن قبض خود را 

مدیرعامل شرکت گاز استان همدان خبر داد:

عدم استقبال همدانی ها از خدمات آنالین شرکت گاز

شــرکت های گاز، برق و پخش فرآورده های نفتی کرمانشاه با 

توجه به افزایش مصرف گاز در اســتان و احتمال قطعی گاز 

نیروگاه های برق، برای تامین ســوخت جایگزین در وضعیت 

آماده باش قرار گرفتند.  به گفته مسووالن شرکت گاز استان 

کرمانشــاه، مصرف گاز مشترکان خانگی در استان با توجه به 

گازرســانی به شهرها و روستاها نســبت به سال گذشته 20 

درصد افزایش یافته اســت و در آبان ماه مصرف گاز  با بیش 

از 15 میلیون متر مکعب رکود فصل زمستان گذشته را زد و 

در آذر این رکود باز افزایش یافت و به حدود 17 میلیون متر 

مکعب رســید.   روند بی رویه مصرف گاز توســط مشترکان 

خانگی با توجه به اینکه هنوز فصل سرد زمستان شروع نشده، 

باعث نگرانی مسووالن شده بطوریکه شورای عالی امنیت ملی 

مصوب کرد در صورت افت فشار گاز برای جلوگیری از قطعی 

گاز مشترکان خانگی باید ابتدا گاز صنایع،  نیروگاه و واحدهای 

تولید قطع شود تا مردم با مشکل جدی روبرو نشود. از طرفی 

دیگر از مهمترین و جدی ترین دغدغه های مسووالن استان 

کرمانشــاه و کشــور کاهش تولید برق در نیروگاه ها با توجه 

به قطع گاز ســوخت اصلی آنهاست به همین دلیل در ستاد 

مدیریت بحران اســتان کرمانشاه برای مقابله با این مشکالت 

جلســه ای بر گزار شد.  مدیر عامل شــرکت برق منطقه ای 

غرب کشور در جلسه ستاد بحران با اشاره به مشکالت عدیده 

نیروگاه های برق در سال 99، ناشی از قطعی گاز گفت: امسال 

از قبل تدابیر الزم برای تامین سوخت جایگزین و دوم نیروگاه 

ها اتخاذ شــده و 95 درصد ذخایر نیروگاه های برق اســتان 

کرمانشــاه از ســوخت مایع نفت و کوره، گازئیل پُر اســت و 

امیدواریم هیچ مشکلی پیش نیایید. علی اسدی اظهار داشت: 

سوخت ذخیره شده نیروگاه های برق برای 34 روز کافی است 

و امیدواریم روند تامین سوخت مایع توسط شرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی بصورت روزانه ادامه دار باشد. او تاکید کرد: 

قطع گاز و برق برخی صنایع استان که سوخت جایگزین ندارند 

مشــکالت فراوانی بوجود می آورد لذا خواستار پیگیری جدی 

صاحبان صنایع برای تجهیز دیزل های برق و ژنراتورهای برقی 

خود در فصل زمستان هستیم. اسدی همچنین گفت: در فصل 

زمستان حدالمقدور برق مشترکان خانگی قطع نمی شود.

مدیرعامل شــرکت گاز استان کرمانشــاه نیز در این جلسه 

گفت: براســاس مصوبه شــورای عالی امنیت ملــی، اولویت 

این شــرکت تامین گاز مشــترکان خانگی اســت. سیروس 

شهبازی اظهار داشــت: دیروز 17 میلیون متر مکعب گاز در 

استان مصرف شــده، که 6 میلیون متر مکعب در نیروگاه ها 

و واحدهــای تولیدی و صنایــع و 11 میلیون متر مکعب آن 

را مشــترکان خانگی به مصرف رساندن که نسبت به پارسال 

رشــد قابل توجهی در مصــرف گاز داریم. او افزود: اســتان 

کرمانشــاه 640 هزار مشــترک گاز دارد.  مدیر شرکت ملی 

پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه نیز گفت: ظرفیت 

مخاذن نیروگاه های برق استان کرمانشاه 95 درصد پر است در 

حالی  میانگین  ذخایر مخزنی نیروگاه های کشور 60 درصد 

است. »فریدون یاســمی« با بیان اینکه  100 درصد سوخت 

مایــع نیروگاه با کامیون تامین می شــود از نیروگاه های برق 

اســتان که در نزدیکی خطوط لوله انتقال قرار دارند خواست 

برای تامین سوخت مورد نیاز نسبت به کشیدن خط لوله اقدام 

کنند. او همچنین از صاحبان صنایع بزرگ اســتان خواست 

بــرای حل قطعی گاز در فصل زمســتان و اوج گیری مصرف 

مشترکان خانگی، برای تامین سوخت خود دستگاه های دیزلی 

مستقر کنند و شرکت پخش فرآورده برای تامین سوخت آنها 

مشکلی ندارد. یاسمی همچنین در پاسخ به فرماندار اسالم آباد 

غرب که خواستار در اختیار قرار دادن نفت و گاز مایع به برخی 

واحدهای تولیدی و صنعتی که هنوز گازرسانی نشده و سهمیه 

سوخت آنها قطع شده اســت، گفت: آنها باید ابتدا در سایت 

صدف ثبت نام کنند، حتما استعالم شرکت گاز داشته باشند 

و گرنه این شرکت هیچ برنامه ای برای تامین نفت آنها ندارد.

 آمادگی  شرکت های خدمت رسان کرمانشاه برای پیشگیری از قطعی گاز و برق 

سرپرست منطقه هشت شهرداری کرج گفت: خدمت صادقانه 

به مردم نعمتی الهی اســت که باید به درستی نسبت به ادای 

آن اقدام شــود. مهدی رشــیدی در جلســه ای که به منظور 

بررسی مشکالت و معضالت محالت سطح منطقه برگزار شد، 

اظهار کرد: خدمت صادقانه به مردم نعمتی الهی است که باید 

به درستی نسبت به ادای آن اقدام شود. رشیدی افزود: دوران 

خدمت رســانی به مردم برای دولتمردان بســیار کوتاه است، 

ازایــن رو باید از این فرصت کوتاه جهت رفع نیازهای مردم که 

صاحبان اصلی انقالب هستند بهره الزم را برد. سرپرست منطقه 

هشت شهرداری کرج بیان کرد: تحقق اهداف مدیریت شهری 

در خصوص ساخت شهری ایده آل درگرو رفع نیازهای زندگی 

شــهروندی است و راه رســیدن به این مهم عالوه بر شنیدن 

و آگاهی از سطح مشکالت، برنامه ریزی های صحیح و اصولی 

مدیریتی اســت که این مهم با مشــارکت همه جانبه مردم و 

اعمال شیوه های مدیریتی نوین محقق شده و راهکاری اثرگذار 

جهت عبور از بحران های شــهری است.  رشیدی بابیان اینکه 

مشکالت مردم عمومًا مرتبط به حوزه شهرسازی است، عنوان 

کرد: موضوعات و درخواست های مردمی در این جلسات مطرح 

می شــود و تالش خواهد شــد با همفکری و اهتمام ویژه، در 

راستای رفع چالش های پیش روی شهروندان گام های مؤثری 

برداشته شود . گفتنی است؛ در این جلسه پاسدار محمدرضا 

فیروز زارع فرمانده حوزه 125، جمعی از فرماندهان پایگاه های 

بسیج سطح منطقه و معتمدین محالت حضور و برنامه هایی را 

در خصوص رفع مشکالت محالت ارائه دادند.

سرپرست منطقه هشت شهرداری کرج:

حل مشکالت محالت از مهم ترین وظایف شهرداری است

حمید رضا قانعی مد   یرکل جد   ید    فرهنگ و ارشــاد    اسالمی 

فارس ضمــن قد   رد   انی از تالش های صابر ســهرابی و همه 

کســانی  که از گذشته تا حال برای پیشرفت فرهنگ و هنر 

این مرز  و بوم تالش کرد   ه اند   ، گفت: امروز اگر فارس د   ر قله 

فرهنگ و هنر کشور قرار د   ارد    بخاطر زحمات پیشکسوتان و 
تالش های اهالی فرهنگ و هنر است. 

وی با بیان این که کارشناسان و کارکنان اد   اره کل فرهنگ و 

ارشاد    اسالمی فارس هم سهم زیاد   ی د   ر پیشرفت و پیشبرد    

اهد   اف فرهنگی اســتان د   ارند    اظهار د   اشــت: همین جا قول 

می د   هم که اولویــت کاری من تکریم و ارتقای کارکنان این 

اد   اره کل باشــد   .  مد   یرکل جد   ید    فرهنگ و ارشــاد    اسالمی 

فارس د   ر بخش د   یگری از ســخنان خود    با اشاره به این که 

انقالب ما انقالبی اســت که فرهنگ را به عنوان شعار اصلی 

خود   ش انتخاب کرد   ه، ابرازد   اشت: این انقالب با تکیه بر عنصر 

فرهنگ می تواند    خــود   ش را د   ر همه عرصه های جهانی به 

رخ بکشد   . قانعی با تاکید    براین که این انقالب نیازمند    حضور 

جد   ی مرد   م اســت، تصریح کرد   : این یک واقعیت اســت که 

د   ر طول 42 سال گذشــته زحمات زیاد   ی کشید   ه شد   ه، اما 

می بینیم که د   ر برخی حوزه ها به نتیجه د   لخواه نرســید   ه ایم 

که علت آن می تواند    کمرنگ شد   ن مرد   م باشد   .

وی بــا بیان اینکه اولویت د   وم مــن ارتباط گیری جد   ی و با 

برنامه با موسســات و گروه هــای فرهنگی و مرد   می و احیاء 

کانون های فرهنگی مساجد    اســت، گفت: تالش می کنیم 

ظهور و بروز متخصصین و شایســتگان عرصه فرهنگ و هنر 
د   ر مساجد    را پررنگ تر کنیم. 

مد   یرکل جد   ید    فرهنگ و ارشاد    اسالمی فارس د   ر اد   امه افزود   : 

موسســات فرهنگی که طی سال های گذشــته بد   ون هیچ 

مورد    حمایت قرار گیرند   .چشمد   اشــتی بار فرهنگی جامعه را بــه عهد   ه گرفته اند    باید    

قانعی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری برای انقالب از زمان 

شروع تا رسید   ن به تمد   ن اسالمی مراحل مختلفی را ترسیم 

کرد   ه اند   ، ابرازد   اشــت: با این حال می بینیم که سال هاست د   ر 

مرحله د   ولت اسالمی د   رنگ کرد   ه ایم و همین جاست که مقام 

معظــم رهبری فلش حرکت را به ســمت آتش به اختیاری 

برمی گرد   انند    و تاکیــد    می کنند    وقتی قرارگاه مرکزی خوب 

عمل نمی کند    شما آتش به اختیار و خوب عمل کنید   .

وی د   ر پایان ســخنان خود    گفت: برهمین اساس گروه های 

آتــش به اختیاری که طی ســالیان گذشــته د   ر عرصه های 

حمایت ما خواهند    بود   .فرهنگــی و هنری نقش آفرینی کــرد   ه اند   ، حتمًا د   ر اولویت 

اولویت مدیر کل جدید فرهنگ وارشاد اسالمی فارس؛

حمایت از کانون فرهنگی مساجد

۱۶

ــــ�ن �ـــ�د�ـــ�ـــ�ن  ــ� ــ� ا�ــ ــ��ـ �ـــ�ـــ�ـــ�ج �ـ

ا�ــ� و �ــ�د�ــ�ــ�ن در �ــ�ب �ــ�ــ�ر و 

ــ� د�ـــــ�ار �ــ�ــ�ــ��ــ�  ــ� د�ـــــ�ار �ـ ــ در�ـ

ــ�ار دارد، ��  ــ�اق � ���� ا�ـــ�ان ���� �

���ر�� ۲۰۰ ������� �� ا�ــ� ���ر ��ز 
�ــ�د�ــ�ــ�ن ��ز����  دارد.  ����ک 

ــ�ی  ــ� د�ـــ� �ـ ــ ــ� � ــ ــ� ا�ـ ــ�� ــ� ــ� ــ�� �

����� و دره �ــ�ی ��� و ����، از آب 

و �ــ�ا�ــ� �ــ� ا�ــ� ���ا��� ��ا���، 

ــ� و ����  ــ�را� �ــ� �ــ�د ��� �ــ�د و �
ا�ــ�، �� ���ه در ز����ن ��، آن �ــ�ر 

�� ���� ���اد ��ز�ـــ�ی �����ا�� 

�� ��� از ۱۰۰ ��ز ���� ��ود �� ��م 

ــ�. �ـــ�، ����  ــ� ر� ��ز�ــــ�ی �ـــ�ل �

�ــ� �ــ�ف و �ـــ�ران �ــ��ــ� و �����ان و 

�ــ��ــ�ــ�ــ�ن، �ــ� �ــ� �ود و ���� 

�ـــ��ـــ� و آ�ــ�ــ�ر و ���� �ــ� ��  و د�

����، ���ن ���� �� در ��د���ن 

ــ� �ــــ� �ــ�ــ�ــ�  ــ �ـــ�ـــ�. �ــ�ــ�ــ�ــ� ا�ـ

��ز���� ���� آب ��ا��� ���� 

و �ــ�ارد �ــ�، �� �� ا�� �� ��� ���� 

ا�ــ� �ــ� �ـــ�دم �ــ�ــ�ــ�ج، ���� ���� 

�ــ�د�ــ�ــ�ن از آب �ـــ� �ــ��ــ� �ــ��ــ��ــ� 

ــ�اع آب ����� و ����  ���ی �� ا�

و د�ــ�ــ�ــ�ه �ــ�ــ�ــ�ــ� ��ی آ�رده ا�ــــــ�. 

ا���� ��� از آن �ــ� ���� آب آ��� 

را آزار د�ــ�، ر�ــ� و ��� و �ــ�ی �� آب 

ــ�را�ــ� و �ــ�ــ�ان �ــ�ده ا�ــ�.  آ�ــ�ــ� را �

�ــ�ــ�و�ن ��د����� �� ا���� ��� 

��ر ��ی ���� �ــ�دن آب ����� �ــ�ده و 

���� ا�� �� ا�ــ� ��� ���� آب ا�� 

�� ��������� ��ه و در��د ر�� آن 

 .�����

ــ� �ـــ�ـــ�ام  ــ ــ�د � ــ ــ�ل �ـ �ـــ��ـــ�ـــ�ـــ�ن ا�ــــ�ــ

���ا����، ر��� �ــ�ز�ــ�ن ������ 

ــ�ی �ــ�د�ــ�ــ�ن در ���  ــ� �� ــ�� ــ�� و �

ــ�د �ـــ�ـــ���ـــ�ی از  ــ ا�ـــ�ـــ�ـــ�ـــ��ـــ�ا�ـــ� �ـ

ــ��ژه آ�ــ��ــ��ــ� �ــ� ���  ــ �ــ��ــ� �ــ�ا�ی �

ــ�ا� �ــ�ا�ــ� و در  ����ج را �ــ� ا�ــ�

آن �ــ�ــ�ان �ـــ�د: �ــ� از �ـــ��ز ���� 

در ����� و �� و ��� آب ��ب ��� 

، ا����ل  ����ج در ��� �ـــ�ل ا�ــ�ــ�

آب از ���� ������� ���� �� آزاد در 

د���ر �ــ�ر دو�ــ� �ــ�ار ����. در ا�� 

�ـــ��ژه �ــ� ا����ل آب �ــ� �ــ�ل �ــ�ود

۲۸ ������� �� ��� ���� از ������ �� 

آزاد �� ����� ���� آب ��ب ����ج 

ا��ا �� ��د و ۵۷ �����ن ������� 

�ــــــــ�ده �ــــــ�ن در  ــ� از آ ــ��ـ ــ�ـ ــ�ـ آب ا�ـ

ــ� و  ــ��ـ ــ� �ـ ــ� �ـــ�ـــ�ق در ا�ــــــ�ن �ـ ــ �

������� وارد ����� ���� �� ��د. 

�ــ�ت ز�ــ�ن ا�ــ�ای �ــ��ژه ۱۸ �ــ�ه ا�� 

ا�ــ� ��� در ����� �ــ� ����� ����� و 

�����ات �ـــ�رد �ــ�ــ�ز ��ا��� �ــ� ����ن 

ا���ل �� ا���م ���� و د���� ��دم 

���� ����ج ��ای ����� �� ��د. 

��� ا���م ������� �����، 

ر��� �� داد����ی ��د���ن �� 

از ��ود داد����ی ا���ن �� ���� 

آب ����ج ��� داده و ���� �ــ�د: در 

��م ا�ل �� ������ از ��ود ���ب �� 

و �ـــ��ـــ�ب �ـــ� �ـــ� �ــ��ــ�ــ� �ـــ� �ـــ� �� 

ــ�دی ا�ــ� �ــ�رد ا���م �ــ�ه و  �ــ�ود ��

ا�ــ�ــ�ن ����� �ـــ�ای ����� آن داده 

��ه ا��. در ز���� ا��از ���� آب 

�� داد����� ����� آب از �� و��ت 

ــ�ای �ــ�ر�ــ� �ــ� �ــ�ــ�ان ار�ـــ�ل �ــ�د و  را �

���� آب ����� ��ه ا�� ر�� و �� و 

��� آن ���� ر�� ��د.

ــ� �ـــــــ�د�ی،  ــ ــ� ــ ــ�ا� ــ ــ�ن ا� ــ ــ� ــ� �ــ ــ ــ در ا�

ــ�ه �ــ�ــ�م  ــ� �ـــ�ـــ��ن �ــ�ــ�ا�ــ�ــ� دا�ــ�

����� �ــ�د�ــ�ــ�ن �ــ� ���ن ا�ــ� �ــ� �� 

و �ــ��ــ�اده �ــ��ــ�ــ�ن �ــ� در ا�ــ� ��� 

ز�ــ��ــ� �� ���� و �ــ��ــ� آب �ــ�ای 

ــ� ا�ــ��ــ�  �ــ�ــ� �ــ� در او�ـــ��ـــ�  ا�ـــ�، �

���� ��د: �� ��دم ا�����ن �� د��� 

آب �ــ�ــ�ــ�ج �ــ��ــ� ا�ـــ� و از ���ظ 

ــ�ــ�ه �ــ�ی �ــ�ــ��ــ� �ــ�ــ�ــ�ه ����  آ��

�ــ�ــ��ــ� ����� �ـــــ�ارد. �ــ�ــ� و �� 

ا���� �ــ�و ا�ــ�ــ��ــ�ارد�ــ�ی ������ ��ار 

داده  ��ه �� آب ��ب ����ج از ا�� 

���ظ دارای ���� ا�� و ���و�ن 

ا���ن در ��ل ر�� آن �����. 

��ز�ــــ�ی ا�ل �ـــ�ه �ـــ��ی �ــ� ������ 

��� ����، �������� ���� آ���ی 

��د���ن �� ����� �� ا�� �� ا��� ���� 

�ــ��ــ���ــ� آ��� در �ــ�ل ���� ار���ی 

����� آب ��ب ����ج ا��،���: 

از �ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�ن، �ــ�ر�ــ�ــ��ــ�ن، 

ا�ـــــ��ـــــ� �ـــــ� و �ــــ��ــــ� �ــــ�ــــ�ان و 

�ــ�ز�ــ�ن �ــ�ی �ــ�دم ���د در�ــ�ا�ــ� 

دا��� �� ���� آ��� را در �����ی ���ژه 

����� �ــ��ــ� �ــ��ــ� �ــ� آب ������� 

��ای ��دم ����ج ���ی ����.

ــ� ا�ـــ�ـــ�ـــ� �وا�ـــــــ� �ـــــ�ده،  ــ آن �ـــــــ�ر �

�ــ�ــ� �ــ��ــ� �ـــ� در �ــ�ــ� ا�ــ�ــ�ی 

�ــ�ــ�ــ�ــ� �ـــ�ـــ��ـــ�ـــ� آب �ـــــ�ب �ــ�ــ� 

����ج ��� �� ���، �� ���ن ا�� �� 

�ــ�ــ�ن �ــ��ــ� �ــ� ����� �ــ�ا�ــ� در �� 

���ق ز���� ��ز ا���د ��� و �� در 

ح ا����ل آب  آب ��ه ا��، ا��ود: ��

از �� ���ق �� �� آزاد ���ع ��ه 

و �� از آن ��� از �� آزاد �� ����� 

����� ���� آب ��ب ����ج ����� 

�� ��د �� ا�ــ�ــ�وا��ــ� ا�ــ� �ـــ��ژه �� 

�ــ� ������ ���� آب و ���و ا���م 

�ــ� �ــ�د �ــ� ����� ا�ــ�ــ�ــ�ر �زم ���� 

���� �� �� ���ه ��دا�ی ����.

��ا ا�� ���ی ��؟ 

دو �ـــ� و�ـــــ�ت و �ـــ�ـــ�ق �ــ��ــ�ــ� 

����ه ��ی ا��� آب ��ب و ������ی 

�ــ�ــ��ــ�ــ�ن �ــ�ــ�ــ�ج �����. ���� 

�� ��د �� آب ��ن و ر�� ���� �� 

و ����� ����ب �و����� و ���ب 

ــ����ی در آب �ـــ��ـــ� از ����  ــ ــ� ــ �

��ا��� ا�� �� ���� ��ه آب ا�� 

�ــ�ــ��ــ�ــ�ن �ــ�ــ� و �ـــ�ی �������� 

�ــ�ــ�ــ�د. �ــ� �ــ�ــ�ان �ــ�ــ�ل و �ــ� ا�ــ�س 

ــ�ـــ� �ــ�ــ��ــ�ــ�ن  ــ�م �ــ�ــ�ــ� ��ـ ــ ــ ا�

����ج، ����ب �و���ی ۲۰۰۰ ���ی 

�ــ�اب ����� �ــ�ود ۱۰ ���� �� ����� 

���ن ��� ����� ای وارد �� و��ت 

�� ��د. 

�ــ�ــ�ــ�ر�ــ� �ــ�ــ�ــ�، �ــ�ــ��ن را�ــ�ــ�ی 

و �ـــ�ـــ�رت �ـــ� �ــــ�ــــ�ه �ــــ�دا�ی �ــ��ــ� 

������ آب و �ــ��ــ�ب �ــ�ــ�ر �� 

آ�ــــ�ن ۹۹ ا�ــــ�م �ــــ�ده �ـــ�د آب �ــ�ب 

ــ��ــ�ــ�  ــ�ق � ــ ــ� ــ�ج از �ــــ� �ــ ــ�ـ ــ�ـ �ـ

�� ��د �� در ����� ا�� ��، ����ه 

����� ��ا�� ا���ق ا���ده و ا�� ��� 

��� ���� از ��ود آ����ه ��ی ����و�� 

از ���� ���م �ــ�ــ����ی، ���� از 

����ب �و�����ی ا��اف ا�� ��� و 

����ه ��ی د���ی ا�� �� ������ 

ــ�ای ا�ـــ� ����� �ــ� و�ــ�د  �ــ� آب و �ـ

�� آ��.

ــ�ده �ـــ�د ��  ا�ــ�ــ�ــ� ���� �ــ� �ــ��ــ�ــ� �ـ

و�ــ�د ا�ــ�، آب از ���ظ ���� ��ی 

����، ������� و ������� ����� 

�ــ�ارد و ��� ���� ��ی ����ب در 

�� ا�����ارد ا�� .

�������� �ــ�ــ�ی، ر�ــ�ــ� �ــ�ز�ــ�ن 

ــ� در  ــ����ی �ـــ�د�ـــ�ـــ�ن ا�ــ ــ�ــ �ــ�ــ�د �ــ

د���� ����ا�� ��� ا����� ����ی 

������ ��ی ���ح آ���� �ــ�ران �� �� 

�����ی دا����ه ��� ا����� ����، 

دا����ه ��������، دا����ه ����� 

و ���� ������ت و آ��زش ������ی و 

����� ����� ��د���ن در ���ر ����ی 

دا����ه ��د���ن ����ار ��، ���: 

��� ���� �ــ��ــ� و�ـــ�د ��� و ��ی 

آب ��ب ����ج �� ر�� ���� ��ی 

ــ�دد. �ــ�ا�ــ�س  ــ� �ـ ــ��ـ �ـــ� �ــ�ــ�ق �ـ

�ــ�ــ�ــ�ــ� ا�ـــ�ـــ�م �ـــ�ه �ــ��ــ� �ــ�ــ� از 

�����ن ا���ن، ���� ���� از ���� 

������ی   ����  ������� ����ن 

آب ���� از ���� �� �� ����، ��ل 

آن �ــ� از ���ر �ــ�ل ����� ر�����ی 

�ــ�ــ� �ــ��ــ� در �ــ� �ــ�ــ�ق ����ع 

ــ� �ـــ� ا�ــــ� ا�ــ�  ــ ــ�� ــ �ــــ�ه ا�ـــــ�، در�

ر�����ی ا���م �� �� د��� ����ی �� 

����� ��ی ��ن ��ای ����د و���� 

آب ��ب ا�� ��� ���د.

�� ���و�� ���د���و��ی 

و ���� ����

�ــ��ــ��ــ��ــ� �ــ��ــ� آب �ــ�ــ�ــ�ــ� ای 

�ــ�د�ــ�ــ�ن ا�ــ� درا�ــ� �ــ�ره �ــ� ������ر 

�ـــ� در �ــ�د�ــ�ــ�ن �ــ� �ــ��ــ�: ����� 

ــ�ج و  ــ ــ� ــ ــ� ــ ــ� آب �ـــــــ�ب � ــ ــ��ـ ــ �ـ

ــ�ود  ــ� �ــ�ــ�ق از � �ــ�ــ��ــ� �ــ�ا�ــ� �

و ا�ــ�ــ�ــ�رات �ــ��ــ� آب و �ــ��ــ�ب 

ــ�د  ــ� �ــ�ــ�ــ� �ـــ� �ـــ� � ــ� ــ� ا�ـــــ�. ا�

ــ����ی �ـــ��ـــ�ط �ــ� �ــ�د،  �ــ�ــ�د �ــــ�ــ

�ــ�ــ��ــ� �ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�ی �ــ�ــ�دن 

���د ������ی در ���ص ا����ده 

�ــ�ــ���زان �ــ��د�ــ� �� از ��د��ی 

ــ�ره ����ت  ــ ــ� � ــ �ــ�ــ�ــ�ــ��ــ� �ـــ� درا�

����دی دا���� و از ���د ������ی 

�ــ�ا�ــ�ــ�ــ� ا�ـــــ�زه ا�ـــ�ـــ�ـــ�ده از �ــ�د 

������� در ����� و ���د�� �� 

�ــ�ــ�ق را �ــ� �ــ�ــ���زان ����� و�� 

�����ن ��� ا�ــ�ا�ــ� �ــ�رت ������ 

ا��. ���� ���� �� ���� از ����� 

آ�� در ��� ���� ����� ����� 

��� �� ��� ���ی ا���م ��� د��.

ــ�: آب  ــ� د�ـ ــ�اد ادا�ـــــ� �ـ ــ ــ�� ــ   آرش آ��

و �ــ��ــ�ب �ــ� �ــ��ــ� �ـــ�ای �و�����ی 

������� ����� �و�ــ�ــ�ی �ــ�اب 

ــ��ـــ�ب  ــ�ـــ� �ـــ�ـــ�ـــ�ـــ� �ـــ��ـــ� �ـ ــ��ـ �ـ

����� ��� �� ا�� ا�� ���� ���ه 

و ������ ���� ����� ���� آب ��ب 

را �� ار��� د��� و �� ��ز ���� �� ���� 

ا�ــ�ــ��ــ� �ــ� د�ــ�ــ� �ــ�ــ�د ا�ــ�ــ�ــ�ر �ــ�رت 

������ ا��.

ــ� �ـــ��ـــ� آب �ــ�ــ�ــ�ــ� ای  ــ�� ــ�� ــ�� �

�ــ�د�ــ�ــ�ن �ــ� ����� �ــ� ��ء������، 

�ـــ�ا�ی �ـــ��ی و �ـــ��ـــ�ه ای �ــ�ــ� �ــ�دن 

ادارات و �ــ�ــ�د�ــ�ی ����� ا�ــ�ــ�ن، 

���ن �� ��� �� ��� ���� ��� �� �� 

�ــ�ار �ــ�ه آب �� آزاد �� ����� ���� 

����ج ����� ��د، ا�� ���� ا���ز 

ــ�م �ـــــــ�دم ا�ــــ�ا�ــــ�ت  ــ ــ ادارا�ـــــــــــ� �ــــ� �

������ا�� ا���م �����، ��� ��ل 

د��� ���� �� �� �� ���ق آ�ــ�ه �� 

�� �� آزاد �� ��ا��آ��.

��� ���� �� ��د �� آب �ــ�ب �ــ���ج ��� و ��  و ر�� ���� ��ارد و ��ای �����ن ا�� �ــ�� آزارد���ه �ــ�ه؛ آن ��ر �� ���� �� ���� و ���ف آب 

����� ��ادزاده 

ا��ان

����ــ� �وی آورده ا��. ��و�� �� و�ــ��� ای ��� �� دار�� �� ا��اف �ــ�� ر��ــ� و ��ف ��ی ��د را از آب ��ــ�� �� �� ��ده و �� �ــ�� ���� ��د�ــ� و ���� �� 

�� ����ر د�ــ� در ��� ��ده و د�ــ���ه ����� ��� ������� ����ه ا�� �ــ� ���� آب �� ر�� و �� و ��ارا�� ����ــ��.  ��ــ� ا�� ��دم ��وه �ــ� ا�� �� از ا�� 

و���� و ��دا�ــ� ����� ��ی ا���� �ــ�ای ���ف آب ��ــ�� �ــ�ه ا�� و ادا�� ا�� �و�ــ� را �����ــ� �� دا���، ���ان �ــ���� ��د و ��ز��ان �ــ�ن �� 

��ــ��� �� ���دا آب ���ــ� و ��ر��، �� ����� و ���ــ��� �� ���ــ� و ا�ــ�اع �����ی را �� �� ����ــ�ن ����ازد.  ��ــ�و�ن ا�ــ� ���� ا�� ���ان �ــ���� آب 

������، آب ��ب ����ج ���� ���� و ���ا��� ا�� و ��� ���� �������� دارد �� آن �� در ��ل ����ف �ــ�ن ا��.  ا���� ا�� ���� در��ل ����ف 

ح ��ده ا�� و ����ر��ن ز���� ا�ــ� �� ��ر  ا����ل آب از �� ���ق  ��ن ا��، از آن و��ه ���� ا�� �� ���و�ن ��د�ــ��ن از ���ی ��� آن را ���

�� �� آزاد �� ����ن ���� �� ��آورد ز���� ۱۸ ���� ��ای آن ��ه، ���� ��دم ���ان ����� �� ا�� و��ه ��� ���� از و��ه ��ی د��� �� دراز ����.

آب آ������� �� ��� ����ب

���� �� ��د ������ از ر�����ی ��� ���� در ����ی ����ج 

���� ا���د ر�� و ��ی �� آب ��ب ��ه ا��

ا��ان

 ���

��ول ��دی

ع ���ــ�- ���ــ�� ���ــ��  ا��ــ�: ۱) ���ــ�

�ــ��- ا�ــ� اد��� �ــ� ����ــ�د �ــ�ب ��� 

��� �� ��� ۲) ����ان ا��ــ��� ای آذ�ی- 

ج �ــ�ه- �ــ�م ��ــ� �ــ� از ��د�ــ���ن  د�

��ا��� ��د ۳) ������ ����ن در ��ش- 

��� و���� ۴) آ����� در ��اق-... ����� و 

��� آ��ز ��- ���ه و ���د ۵) ���� 

ار�ــ��- ����ــ� ای ��د�ــ�� در �ــ��ل 

�و�ــ��- و��ه ��ه ۶) ��د و ��ك- ا���اد- 

��ز�ــ� �ــ�ب ۷) ����- ���� ��ا�ــ�- 

��ا��ــ�دی ۸) ��ــ��� ����ــ� ا�ــ�ی- 

ر��ــ� �ــ�ب �ــ��ی- ��زش ا��ــ� ژا�ــ� ۹) 

��ــ�م- �ن �����ــ�ن- ����ان ۱۰) ��ــ��� 

�����- ��� ���� ر�� ����� و ��ز���� 

در ��ــ�ر ا�ــ�- �ــ�ه ��زد�ــ� ۱۱) ��م ا��ار 

��د�ــ� ��ــ�م و ��� �ــ�ی  ���� ��ــ�- آ

�ــ������- ��م ���ل ۱۲) ��ــ�ه- ��� 

���ــ�ار ��ز�ــ�- �ــ�ره ���ــ�ه و ��ــ�� 

۱۳) �������- ر���� از �����ت د���ی ۱۴) 

���� �ن- �� ا���م ��ر- ���ر��ن ۱۵) ��� 

آ��ر�����- ���ه �� ����- �� د��� آ�ردن.

�ــ�زه  ��ــ�س  �� آ�ــ�و-   (۱ ��ــ�دی:

دو���  �ــ�ه- ���� ۲) ���� �� ����- 

د�ــ� �ــ� ��ر- از و�ــ��� ��ــ� و ��ــ� 

و  �ــ�ا�ی  ���ــ�-   - رادار  (۳ ����ــ� 

��ــ� ۴) �ــ�ه �ــ�- ����ــ� ر��ــ�- وا�� 

ا��ازه ��ــ�ی ���ــ� ۵) �����ــ�- دارای 

 - ا�ــ�ازه و �ــ�� ���ــ�ن ۶) ����ــ�ر

��� ��ه- از ا���ب ا�ــ�ا�� ز�ــ�ن ا���� ۷) 

��زش آ��- در ���ن ��� �� ��ر �� �ود- 

����ه- ����ل آب و ����ن ۸) ���ا�� 

�ــ�ای ر���ــ��� د�ــ�ا�ی و ���ا���ــ� 

�� ��������� �ــ� ا�����ــ� �� ������� 

۹) ��- ��ا���- از ��ا�ــ� ���� ��رس- از 

ا�ــ�ای �ــ��ار ۱۰) ��ز��ــ��- �ــ��ی در 

ا�ــ��ن ����ی- ���ن �ــ� ۱۱) ������ ��- 

�ــ�اس  از   (۱۲ ����ــ�  �ــ��  ���ــ� 

��� ����- آ��و و ا����ر- �� ��� ۱۳) ��ت 

ا�ــ�وه- از ��را�� �ــ�ی �ــ��� ���ــ�ن- 

��ا���س ۱۴) ��دال ����� ����ه از 

��ف- ��ر�� ���ی- ��� از ۱۵) دا�� ����- 

����ل و ����م- ��ا�� ����ه.

��ول و��ه

ا��ــ�: ۱) ���ــ�ل آب و ���ــ�ن- ��غ 

�ــ��ه- �����ــ� ۲) �ــ���� ������وای 

�ــ�ق  در  �ــ��ی  ��ا�ز��ــ���- 

 (۳ ا�ــ��ن ��ــ�ان- �ــ�اب ��د���ــ� 

���� و ���ــ�- �����ــ� ۴) ���� ای 

خ �ــ�ه- ز�ــ� ۵) ا���ــ�  در ���ــ�- �ــ�

�ــ����- آ�ــ��ن- ا���ن ۶) ����د 

�ــ�دن- �ــ� و �ــ�ا- ا��ــ� ۷) ا�� �� 

- �ــ� ���ــ� �ــ�����ن- ��ــ��ر  ��ــ�

���ــ��ه ۸) �ــ�ز و �ــ�گ ��ــ� ا�ــ� - 

���� ��رف ������- آ�� ���ه ۹) ����ط 

- ���� �����ی ر�� �و�� �ــ�  ��� ��

�� ���ره- ������ ۱۰) ����� د���� در 

ا���ن �ــ���ن- �ــ��� د���- ��ق ۱۱) 

�� ���ران- ��ا���ه ����ی ادب ����- 

د��� ۱۲) در ��د ��و ر���- �����- 

��او�ــ�ی  �ــ�دن-  �ــ�ز   (۱۳ ��ــ��ل 

۱۴) �ــ�ده- ��ر��ــ�- �ــ��� ای از �ــ�اد 

�ــ��� ۱۵) �ــ�����- ��� ��ار�ــ�ه- از 

����اره ��ی �� ���ه �����.

���دی:   ۱) ���� آ����ت ��د- ���ه ای 

���ا�ــ�  �ــ�ف  �ــ�����-  �ــ��� 

ر��ــ�  ���ــ�ا�ی-  ��ا����ــ�-   (۲

۳) ����ــ��ه ��ا��ــ�ی �����ــ���� 

د�ــ� ��ی آ��ده- ���� �� �� �� ����ه 

ا��ــ�م �ــ����- ذ�� �����ت ����� 

۴) �ــ�� ���ــ� ا�����ــ�ن ���و�ــ�- 

 (۵ ����� �ــ�  ����� ���ــ�ه- 

���رت- ������ ��ز�� ۶) �و���- 

���ــ� �����ی ���ــ��- �ــ��ه ���ــ� 

۷) ��ــ�� و و�ــ�د- �ــ�رش- ���ــ� 

 ������ (۸ ! ����� و��ه- راه �����ــ�

دا�ــ���� ���ــ�� ���و�ــ� ��را���ــ�، 

����ــ��ه ژا��ــ� ۹) �ــ�ت �ــ����- 

���ــ�  دادن-  ��ــ�  ����ــ�- 

آز����ــ���� ۱۰) ��ــ�ه ای ��ــ��ر ���- 

�����ل- دزد��ن ۱۱) ������ی ��ر��- 

راه و �وش ۱۲) ��ــ��� ��ی ���ــ���ی- 

��را���- ����د�� ۱۳) ز��ان ����د 

�ــ��- ���ــ�ای ��ودی- از ��� �ــ�ی 

�����ل ���ــ���� ا������ ۱۴) ������ 

ر��� ����ر �و�ــ�� �� از ������� 

�ــ���ی- از ا����ی ��ــ�ن �����ــ�- ��د 

ا�ل ۱۵) �����ــ� ���ــ�- �ــ� ���ــ� 

��ا�����- �����ی �ردی.

��اح: ���ن ��را��

��ا��ان ����اره 

�������ی ارد��ن ��ام 

ارد��ن �ــ�ام  �ــ������ی  ��ــ��اره  ��ا�ــ�ان 

�� ���ــ�ر د�ــ�ت از ���� ��ــ�ان �� �ــ������ی 

ا�ــ�ان در ���ی ��ــ��ی و �ــ��� ��ی ا������ 

����ــ� �ــ�. ا�� ��ا��ان ��ای آ����� ا�� �� 

�وا���� �����ی ��د ��ــ���. آ��� را �� ����� 

و �ــ� �� ���� �ــ� ر�ــ�� ����� در�� آ�ر�ــ� و در 

��ب د����� ��د ��ای ��ــ���ان آ���ه، آ���ه ای 

��د�� ��� �� ����.

��ا��ان ��ــ��اره �ــ������ی ارد��ن �ــ�ام �� از 

۲�� ۷���ــ� ۱۴۰۰ در ارد��ن ����ار �� �ــ�د از ۱۳آذر 

������ــ�ه و ���� ��ــ�ان �ــ� ۲۷آذر ���ــ� 

��� ��م ��ای ���� در ا�� ����اد را دار��. 

��ــ��اره �ــ������ی ارد��ن �ــ�ام �ــ� ا�ــ� د��� 

در ارد��ن  ���ــ�ار �� �ــ�د �ــ�ن ا�� ����ــ��ن  

���ــ� ا�ــ� از ���اث �����ــ�، ���اث ����ــ� و 

�����ــ� ��ــ�اث ���ــ�س و ������س ا�ــ�.  

��ف از ����ا�ی ����اره �������ی ارد��ن ��ام، 

����ــ��� و ����ــ� ����� �ــ�ی ��د�ــ��ی 

������ن ارد��ن از ���� ا��ار��ی ���ی ����ی 

(��ــ��، وب �ــ��� و ا���ــ����ام) ا�ــ� �ــ� �ــ� 

�ــ�ت �ــ� ���ــ� ارد��ن را �� د��ــ� ����� �ــ�د.  

�����ــ�ان �� �ــ��� در ��ــ��اره �ــ������ی 

ارد��ن �ــ�ام، ���ود�ــ� �ــ�� �ــ�ارد و ��ــ�ر 

��ای ا�ــ�اد ����� و ����� آزاد ا�ــ�. ������ 

���ــ� �ــ��� ������ن در ��ــ��اره �� ��ا��� در 

�� دو ��ــ� ر����� ��ــ�� و ا���ــ����ام ���ر 

����ــ�.  ��� �ــ�م در ��ــ��اره ارد��ن �ــ�ام در �ــ�زه 

ز���ــ� ۱۳�ــ�۲۷آذر۱۴۰۰ و ��ــ� از ���� وب �ــ��� 

ا���ــ�ت  �� �ــ�د.  ا��ــ�م   etravelgram.ir

�����ــ� و ا��ــ�ر ����ــ� از ���ــ� وب �ــ��� 

ardakan.gram ــ��اره و ���ــ� ا���ــ����ام��

�ــ�  ���� ��ــ�ان  �ــ�.   ��ا�ــ�  ا��ع ر�ــ��� 

��ــ� ا���ــ�ت ���ــ�� و ��ــ�س �ــ� د������ــ� 

��ــ��اره �ــ������ی ارد��ن �ــ�ام �� ��ا��ــ� �ــ� 

���ــ� و وا�ــ� اپ ۰۹۳۶۲۱۱۵۵۲۲ و �����ــ� 

ا� ���: info@etravelgram.ir ار���ط ����ار ����.

�ــ�ز��ن ����ــ� ��د�ــ��ی در �ــ�ل ���ــ� ����ــ� �ــ�د �ــ� در ا�ــ����� ���ــ�ار 

��، ����� ������ �و�ــ����ی ��د�ــ��ی را �� ���� ۴۴�و�ــ�� از ���ر��ی 

����ــ� �� �ــ�د، ا�ــ�م �ــ�د. ا��ــ��ر �����ــ� د���ه �ــ�ی ��د�ــ��ی ���ــ� 

��ز��ن ����� ��د���ی ��ای �����د ��� ��د�ــ��ی در ����� از �و�����، 

���اه �� ����ــ� �����، ��ــ�ع ���ــ�� و �����ــ� و ا�زش �� و ������ �ــ�ی ���� 

آ��� از���� ��را� ����ــ� ���� راه ا��ا�ی �ــ�. �ــ�ل۲۰۲۱ در ����ع ۴۴�و�ــ�� 

از ۳۲��ــ�ر در ��ا�ــ� ��� ��ره ���ن �� ر���� ������ �ــ���. ����ر ا����ب 

ا�� �و�ــ���� ��ــ� ����� ����� و �����ــ� ��د و �����ــ� ا��ا�ــ�ت �����ا�� 

و ����ل ���ــ�ه و ���ــ� �ــ� ���ــ�� ��د�ــ��ی در��ــ�ص ���ــ�� ��د�ــ��ی 

�و����� ��ده ا�ــ�.  ا��ان �ــ� �و�ــ��ی ����ق(ا�ــ��ن ارد���)، ��ا��(ا���ن 

ح ���ــ���د ��ده �ــ�د �� ا���ــ� در ا��  ��د) و �رک(ا�ــ��ن ���ــ���ن) را �ــ� ا�� ��

د�ره ��� ��ام ا����ب �����.

��ی ���� ا��ان در  ����� ������ �و�����ی ��د���ی ��ل۲۰۲۱

�� ���ق 

در ���ل ����ج

:���

��رس

۶۰۹۸ ���ره   ۱۴۰۰ آذر   ۱۶  ���� ��

 �� ��ول و��ه ���ره        ۶۰۸۴
 �� ��ول ��دی ���ره           ۶۰۸۴

��ول ���ره    ۶۰۸۵

ع ! ر�����ی ��� ����، ����

��ل ���� ا�� ا�ــ� ا�� ��� ���� �� ا�� ��ر ��� ����� و �� ��ا��� 

�� �ــ�ردن ���� �ــ� ���ــ� ر�ــ� آ��ــ� و ��ر��ــ� و �����ــ� آب �ــ���، �� 

��ا ر���ــ��ی آ��� در �� ��ــ�ق ����ع ��ه ا��؟ ���ــ� ا�� ���� 

در د�ــ� �زارت ��ــ�و ا�ــ�،��ا�� ا�ــ� �زار����ــ� در �ــ�ل ��ی ا��ــ� 

������ ر���ــ��ی در ����� آ�� �� �����ی �ــ�ب را ����ع ا��م ��ده ا�ــ�.   

، ر��� �ــ��ت �ــ�ز��ن  ���ــ� ا�� ���ــ� را ��� دا��� ا��   ��ــ��  ��ر

���د��ــ����ی ��د�ــ��ن �ــ� ����ــ� �� ��ــ� �ــ� ���ــ� ���ــ� ���ــ� 

��ــ� و �ــ�ی ������ــ� آب �ــ�ب �ــ���ج �ــ�ه ا�ــ�. ��ــ��  �ــ�ر �ــ� 

ز��ه ��د�ی ���م،  ������ر ��م �� �� ����: ر���ــ��ی ��� �����ن ������ 

در ����� آ�� �� ���ان �����ن ����������ــ� (����� ����ه آب) و ���رش 

آ���ــ�ن �� ��ــ�ص در آب �ــ�ی دا��ــ� �� ���ــ� ا���ــ� ��ــ�دی در ا���ــ�د 

�ــ���� دارد، ���� ���� �ــ��� و ا��ــ�ی آب �� �� ��ــ�، ���ا�� �� 

در �����ی از ���ر��ی ����� �����، ر�����ی و ����� ���� ��ی ���� و 

��ز���ی ذ���� آ����ن از �وش ��ی ���او�� ا�� �� ��ای ا���ی آ������ی 

������ و �����، �ود���� ��، د����� �� و ��� د����� ا���م �� ����د.

ر��� �ــ��ت ��ز��ن ���د��ــ����ی ��د�ــ��ن �� ا�ــ�ره �� ا�� ���� 

�� �ــ� د��ــ�ل �ــ�� ���ی ��ــ��ن ��ــ� �ــ�، ���ــ�ه ����������ــ��ن و 

�ــ������ ����� ����� �ــ��� ا������� و ���� �ــ����� آب 

و PH را ����ــ� �� ���، �� ا��ا��: ا�� ����ه �ــ�� ا��ا�� ����ده ����� 

�ــ� ����������ن �ــ� و ا��ا�ــ� ا��ــ�د �ــ�ا�� �� �ــ�ا�ی در ��د�ــ� ��ــ�� 

د����ــ� �� �ــ�د �� �ــ� ����� �ــ� و �ــ�ه آب �ــ�ای ���رف �ــ�ب ��ــ��ت 

���ــ�ه ای ا���د �� �ــ�د.  ا�� ����ــ� و ���ــ�ده ������ن �ــ� در ��رت 

��ــ� ��ــ�دل، �� �ــ�رت �������� �ــ� ����ــ� آب ��ــ� �� ���ــ� و ���� 

از �����ــ�ت ���ــ�ل و �ــ�اد ��ــ�ی آب را �ــ� �� ��ا��ــ� �� ��ــ�ان آ���ــ�ه 

����ب ���� ���ف ���� و �� ������ت آ�� و ��ای �����ن ����� ���� 

ا�� ���� ���ان ����ه و ��� ��� ���دل ا�� ����������ن �� ا�� �� در 

��رت ر�ــ� ����ل ��ــ�ه �� ��ا��� �ــ�� ���ز ����ه ��ی ���������ی 

��� ������� ����� ���� و ��� ر�� ا���د ��ــ��ت ��ای ������ت 

د�����، �� �����ت ��� و ����ت ���� آ����ن ��� ����  ����.

ر��� ���ت ��ز��ن ���د������ی ��د���ن �� ����: ���� ������� 

در ��رت ر�����ی در �� ا�����ارد و ������ �� ��ان ����� ���� د����� 

�� ��ا�� �� ����� از ����������ن �� و ���دل ���ــ� �� �ــ����ر ������ 

آ��� ��� ر�� �����ات �ــ���� ���� ���� و �و�� �����ــ� ��� و ���دی، 

�� ����� و ����� ����� آب د����� ��� ��� ������ی ���.

���� ��ر �� ���ن ا�� �� ا����ده از �����ن ����و�� در ����� آ�� ����� 

���ــ���د �� �ــ�د، �� ���ــ�: ����ــ�ن ������ا�ــ�ه �ــ�ای ا�� ��ر در �ــ� 

�����د ��وه �� ��وم ��ز�ــ��ی ذ���� �����ن ����، ���ر ��ــ�ه ای �� ��ن ��� 

ج  و ��ــ�ر ������ ا�ــ�. ا�� ا�ــ� ����ــ�ن �� �ــ��� ��ــ� و از د����ــ� ���

ج ��ه و ���� ����و�� د�����  ����، ���ار ���دی از ا�� ��اد ���ی ���

���ــ� �� ����. ا�ــ� از ������� ا�ــ���ده �ــ�د �ــ� دارای ��� در�ــ� ��ی 

ج ��ه و ���دل  �����، ������ ��� �����ی از ��اد ���ی از د����� ���

����ی در ��از�� �ــ�� ��اد ���ی ا���د �� �ــ�د. ا�� �وش دارای ����� 

����� �� ���� �� د��� �وش �� ��ده و دارای آ��ر ���� �� ����. ���وه 

در ��رت �������� �����، �� ��ا�� ��� درآ��ی ��� ��ای ������ ��ی 

���� �� �� از ���� �������� ا��اد ���� ذی ��� ��ای آ��� ����.

��و��د آن �� 

�����ی از 

��ر�����ن 

و ���و�ن  

������� ر�����ی 

���� در ���� 

 ����� ����

و ����� آب 

�� ��د  ا�� 

 ���� ����

��ا وزارت ���و 

از �����ل ��� 

�����ن ���� 

ر�����ی ���� 

در ا�� آب �� 

��ه ا��
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- غیر سازنده است
ا - مثل روسیه و چین

     دل بستن به اروپ

    به زودی خبرهای خوشی 

 
     از مذاکرات خواهیم شنید  
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هه 0

ک نوع آسیب شناسی د
ی

کته 
م بیان ن

ت و ه
ی از مشکال

ور از بخش
ی عب

ی برا
رنامه ا

ئه راه حلی ب
ارا

 واقعیت 
ص بود.

ص و مشخ
ور خا

و به ط
خودر

 صنعت 
ی درخصوص

مهم

 جهان 
ب با

 متناس
د ایران

در اقتصا
ش تولید 

ت که بخ
ب این اس

مطل

 شرایط 
؛ در یک

ده تر
ت سا

 عبار
ت. به

ته نیس
عه یاف

ا جهان توس
روز ی

ام

ی رقابت 
ز خارج

ودروسا
د با خ

خواهن
ودروسازان ب

گر خ
مروز ا

رقابتی، ا

ل اینکه 
ه دلی

د خرید. ب
خواه

ی ایرانی ن
ودرو

ی خ
چ ایرانی ا

د، هی
کنن

 کیفیت 
ت. وقتی

ت و قیمت مطلوب اس
 کیفی

ه دنبال
ف کننده ب

مصر

یعتا 
ت، طب

شتر اس
ت و قیمت آن هم بی

ب نیس
ی مناس

ی ایران
ودرو

خ

رد. ایشان همین 
خواهد ک

ش پیدا 
ی افزای

ی خارج
ودرو

ی خ
ضا برا

تقا

دکننده 
ز تولی

ت و ایشان ا
ی دول

د. وقت
ی زدن

م خانگ
د لواز

ر مور
ل را د

مثا

دکنندگان داخلی هم 
ه تولی

ی اینک
به جا

 کردند، 
م خانگی حمایت

لواز

 افزایشی 
د، قیمت

ر کنن
را مناسب ت

د و هم قیمت 
ال ببرن

ت را با
کیفی

کته 
گر این ن

د، بیان
ی بو

 رهبر
خنرانی

 در س
ی که

ن دو مصداق
شد. همی

گاه های 
 از بن

ت ها
ا دول

ت دولت ی
فانه حمای

ه متاس
ت ک

کلیدی اس

ورتر 
 بهره 

دتر و
کارآم

ی تر، 
 را قو

گاه ها
که بن

ی این
به جا

اقتصادی داخلی 

ت؟ 
ع چیس

ن موضو
وده ای

ه مفق
. حلق

ی افتد
ه اتفاق م

س قضی
کند، عک

ی از مشکالت 
م دهیم، یک

حقیقی انجا
 کار ت

ی کنیم و
ی بررس

اگر کم

ر رقابت نداریم. 
ها بازا

 از کاال
 در برخی

ت که
د ایران این اس

ده اقتصا
عم

 کنارش 
ما در

 خواهد شد. ا
ف کننده

، به نفع مصر
گیرد

ت شکل ب
ر رقاب

اگ

هه ۹0 
 در د

هر حال
م. به 

م داری
ت دیگری ه

ل و مشکال
عتا مسائ

طبی

ی از تحریم سخن 
م. وقت

 بودی
اه با تحریم ها

ل ها همر
ده سا

ش عم
بخ

 واردات 
ت در

دودی
ی نفتی، مح

 درآمدها
ت در

دودی
م، یعنی مح

ی گویی
م

دودیت 
نها مح

مه ای
و به ه

یرنفتی 
صادرات غ

ت در 
دودی

یه، مح
واد اول

م

د ایران 
به اقتصا

ی که 
موارد

ه کنید. 
ی را هم اضاف

ل پول
 انتقا

در نقل و

نا، منجر 
ع کرو

که موضو
خیر 

دو سال ا
ص طی 

آسیب می زند. بخصو

جربه 
ی را ت

ی منف
د اقتصاد

د جهان رش
ن اقتصا

گتری
ه بزر

به این شد ک

م که 
د ایران ه

د. اقتصا
چار اخالل ش

ی جهان د
د اقتصاد

کند. اصال رش

هه های 
ر طول د

 که د
ی بود

 مزمن
نا و بیماری های

، کرو
ر از تحریم

متاث

ت ها 
 شرک

ن بواسطه
د ایرا

در اقتصا
م دولت 

ه سه
ن اینک

رد و آ
ته دا

گذش

شاره 
 به درستی ا

 رهبری
 زیاد است.

گ خیلی
ی بزر

ی اقتصاد
گاه ها

و بن

ت کنند ولی 
ت و هدای

خله نکنند بلکه نظار
ت ها مدا

ه دول
کردند ک

ت که 
جبور اس

د، حتما م
م دار

گ سه
ی بزر

ت ها
 شرک

ت در
ه دول

وقتی ک

ش های 
ت بلکه بخ

ریه نیس
قوه مج

ه معنی 
ال دولت ب

د. حا
ت کن

دخال

ل نهادها 
د مث

ی کنن
ده م

ستفا
ز منابع عمومی ا

 که ا
ر و کسانی

دیگ

د. به نظر 
د، تلقی می شون

ه نباشن
وزارتخان

ر چارچوب یک 
هرچند د

مترین نکاتی...
 از مه

می رسد یکی

ی از نخستین سال های 
 در یک

ل پیش
حدود ۱5 سا

ه دولت 
ه بودجه ای ک

ن الیح
ی را ضم

م، حکم
س هشت

مجل

م بودجه ای 
 کردیم. حک

ه قانون
ه و تبدیل ب

د، گنجاند
اده بو

د

ازمشکالت   
سیاری

ب ت 
ی توانس

م که  اساسی  خیلی 

جرا می شد، 
 اگر آن حکم ا

ل کند و
ن را ح

ی ایرا
ودروساز

خ

ت ایران 
 و مل

ده بود
 گرفته نش

هزاران جان
االن شاید 

 در آن حکم 
 بودند.

کرده
ضرر ن

 تومان 
الر و

یاردها د
میل

النه ۱0درصد 
ت سا

ت موظف اس
ه دول

 بود ک
ده شده

گنجان

رد را 
ی خارجی دا

دروها
ت خو

 واردا
که بر

رفه گمرکی 
از تع

ی به همان 
ی داخل

ودروساز
ی خ

ت ها
 شرک

ش دهد و
کاه

ن را 
 خودشا

انه ۱0درصد واحد
 سالی

د که
م شون

ن ملز
میزا

د طوری 
ک کنن

ی نزدی
ودروساز

 جهانی خ
اردهای

به استاند

ی ایران امکان 
ودروساز

د از ۱0سال عمال صنایع خ
که بع

ه به 
ه با توج

شته باشند ک
ی را دا

 جهان
دروهای

 با خو
رقابت

ی بود 
ستیاب

ت، قابل د
ود داش

 که وج
 جهانی

جربه
قه و ت

ساب

ل از 
ر ایران قب

ت پیکان د
 شرک

د داریم
ه به یا

ن دلیل ک
به ای

سفر 
ه در 

ب اینک
 و جال

ز کرد
را آغا

خود 
 کار 

ی کره
هیوندای

 کره 
ره، عمال

ا به ک
و ایرانی ه

ه ایران 
 کره ای ب

مقامات ارشد

ی از 
هه ۱۳40 هجر

دوم د
 در نیمه 

ی ایران را
ی اقتصاد

الگو

ز شلوغ ترین محل های 
ی که االن یکی ا

 طور
ن گرفت.

ایرا

ن در سئول، 
 تهرا

خیابان
، یعنی 

 دنیا
د و تجارت

اقتصا

 عنوان 
م تهران است؛ تحت این

ی به اس
 جنوب

ت کره
پایتخ

وگیری شان 
 و اولین الگ

گرفتند
ز ایران الگو 

ی ها ا
 کره ا

که

که پیکان 
ی دیدیم 

ود ول
 از پیکان ب

 هیوندایی
هم الگوی

روهایی هم 
 خود

 سایر
شود و

ن تولید می 
ر ایرا

ارد د
نوز د

ه

ن از 
ب ماندگی شا

وز عق
وزبه ر

ه تولید می شوند، عمال ر
ک

ت هایشان 
د و قیم

شتر می شو
ی بی

 جهان
داردهای

استان

رائه 
 که ا

ی نیست
کیفیت

ز با 
ل ترا

ه قاب
ه هیچ وج

نیز ب

گ در 
ی بزر

غ تولید
ی درو

ه نوع
ژه اینک

 به وی
می دهند و

ی کند. همین 
دم بازی م

ن مر
 با جا

د که
ی گیر

آن شکل م

 باز هم جان 
 در تصادفات اخیر

ها که
ن ایربگ 

باز نشد

ت که 
ی دیگری اس

انه ها
مله نش

ت، ازج
ا گرف

رانیان ر
ای

ودروسازی 
ت خ

ت که صنع
ت این اس

واقعی
ارد. 

ود د
وج

ر تولید 
صیر د

ر و تق
اد و قصو

ت و فس
ق ران

ر ایران مصدا
د

شور 
ه تولید ملی ک

ت که ب
مواردی اس

ی از 
ور و یک

ملی کش

م تا 
وردی

ی را آ
م بودجه ا

س آن حک
. بر این اسا

ه زد
ضرب

م تا 
ت دهی

ور فرص
ودروسازی کش

ل به صنایع خ
۱0سا

شته 
نیا دا

ودروسازی د
ت خ

ی با صنع
 رقابتی جد

توانند
ب

ودم 
س ایران ب

س مجل
س بین المجال

رم رئی
یاد دا

د. به 
باشن

ار را 
 در بانکوک اخب

ودم.
رده ب

زام ک
ک اع

 به بانکو
و هیاتی را

 در تعطیالت 
م و دیدم

یر شد
ی جام جم پیگ

 جهان
از شبکه

را به یکی 
رهبری 

مقام 
ن سال، 

روردین هما
ز و نهم ف

نورو

علیه 
 در آنجا 

 کردند و
ی دعوت

ودروساز
ی خ

ت ها
 شرک

از

ی ایشان 
د، برا

ده بو
س تصویب ش

 در مجل
ی که

حکم

 کردند 
خنرانی شان اعالم

 در س
د و ایشان هم

ح دادن
توضی

شور است. 
ودروسازی ک

ضرر صنایع خ
م به 

ن حک
که ای

اموریت 
ت از م

ز برگش
ت، بعد ا

ت گرف
وقتی این اعالم صور

س ناظر 
فر از نمایندگان مجل

دم، ۱۱5 ن
 که ش

وارد مجلس

ن را پس 
 خودشا

ود، رای
رفته ب

که شکل گ
ادهایی 

ه روید
ب

خود نمایندگانی 
ی را 

م بودجه ا
د و عمال این حک

ه بودن
گرفت

ل اینکه 
د. ماحص

 بودن
کرده

د، باطل 
 بودن

 داده
ه طرح

ک

ن به 
ی ایرا

ودروساز
صنایع خ

ی رانتی 
ه در یک فضا

دوبار

ی تاریخی 
ی و تجار

ت اقتصاد
 مبادال

نه ترین
 ناعادال

یکی از

ر طول 
ل و د

د، تبدی
ه دهن

ن ادام
ه با ملت شا

ک دولت ک
ی

ستقیم 
 غیرم

ستقیم و
ر ایرانی م

ا هزا
 دهه

ت بازهم
این مد

 رعایت 
 قربانی عدم

 قربانی تصادفات،
قربانی شدند.

ف زیست محیطی 
آلودگی های مختل

ا قربانی 
ردها ت

استاندا

ب ماندگی 
ژه عق

و به وی
شور 

م بر ک
ک حاک

 ترافی
شلوغی و

و 

د دارد. 
 که وجو

ی ایران
زافزون صنعت خودروساز

رو

جرا می شد، 
، اگر ا

ب شد
س هشتم تصوی

ه در مجل
حکمی ک

ف بودند 
ور موظ

ودروسازی کش
۱ سال صنایع خ

د از 0
بع

نیا برسانند ولی اجرا 
ردهای د

 به سطح استاندا
خودشان را

ز پایان آن حکم 
جرا می شد االن 6سال هم ا

 اگر ا
نشد و

 یا به 
ی ایران

ودروساز
د که صنایع خ

ت و 6سال بو
می گذش

ن ده 
ه زیا

 یا اینگون
دنیا می رسیدند

ردهای 
سطح استاندا

دهها 
ی و هم 

ن جان
ار زیا

ها هز
م ده

 که ه
کردند

عمل نمی 

رم حداقل 
د. امیدوا

ت برسانن
 به مل

ن مالی
رد زیا

میلیا
هزار 

ن که 
بار و اآل

د، این
 کردن

 رهبری
 مقام

ی که
ه تاکید

با توجه ب

کار ...
ستور 

 در د
ه بودجه

الیح

د...
حكمي كه اجرا نش

ن برروی 
ا و اُمیکرو

 کرون
ک ششم

ه با پی
در مواجه

ز دولت 
تمرک

ز ده 
ل برای بیش ا

دوز او
ر تزریق 

صرار ب
ی و ا

سیناسیون عموم
واک

 دوم 
ق دوز

ی تزری
ن تاکید رو

ده و همچنی
سینه نش

فر واک
میلیون ن

ل واکسن 
دوز او

 تنها 
ت کننده

 دریاف
میلیون

ش از بیست 
برای بی

سوم 
ن نوبت 

سیناسیو
ه واک

جبار ب
یه و ا

ق و توص
و همچنین تشوی

صرار 
وده است. ا

شور ب
ال در ک

ل به با
 ۹ سا

برای ۳8 درصد جمعیت

ز سوم 
ق دو

 تزری
 اکنون

ت که
صورتی اس

ن به 
سیناسیو

ر واک
ب

مور 
سازمان ا

 و به 
گردیده

رونا تصویب 
اد ملی ک

ر ست
واکسن د

ده  ها 
 گیرن

ه و خدمت
ت دهند

ه تا خدم
شور ابالغ شد

استخدامی ک

جبار 
رده باشند. ا

ا تزریق ک
سوم ر

 دوز 
جبار

ه شغلی باال
۹ گرو

در 

ی بوده 
شویق

ی و ت
صیه ا

دا تو
ن ابت

م واکس
دوز سو

 تزریق 
در

ور و کشیده 
 در کش

ج اُمیکرون
ن با او

مزما
زها ه

ن رو
 اما ای

است،

ن و بستری این 
جوانا

ن و نو
ودکا

ی به ک
ال و بستر

نه ابت
ن دام

شد

شور، 
 در بیمارستان های ک

ودکان
 بالینی ک

ش های
ر در بخ

قش

2 سال 
۹ تا ۱

ه سنین 
ر از جمل

ن برای تمامی اقشا
سیناسیو

واک

ز سوم 
ق دو

 تزری
عه به

ب جام
 ترغی

ی شده است.
جبار

التر ا
و با

سیناسیون ...
ل واک

ن و تکمی
واکس

ق واكسن مرتفع می شود؟!
 چگونه شک به تزری

بفر
محبو

رضا
حمد

م

سالمت
وزه

سح
رشنا

کا

یشه
فالحتپ

تا...
حشم

رمجلس
هادوا

ایند
نم

قشناس
دیح

ها

ددان
قتصا

ا

6 و 7
صفحات 

 با رهبری 
ن اقتصادی

فعالی
روز 

ر دی
ر دیدا

چه د
آن

۹ و هم 
ک نوع آسیب شناسی دهه 0

د، هم ی
ق افتا

اتفا

نامه ای 
ی بر

ه راه حل
م ارائ

د و ه
ش تولی

آسیب شناسی بخ

ه مهمی 
م بیان نکت

ت و ه
ی از مشکال

ر از بخش
ی عبو

برا

بود. 
ص و مشخص 

ور خا
 به ط

ودرو
ت خ

درخصوص صنع

ش ...
ت که بخ

واقعیت مطلب این اس

پشت پرده هک شدن 

 
ما چه بود؟

صداو سی

ی در مسیر 
پیمان جبل

محمد سرافراز

6 و 7
صفحات 

داتیان 
سیدجالل سا

 

»آرمان ملی«: 
در گفت وگو با 

»توافق موقت« 

 
راه رسیدن آمریكا به 

كانیسم ماشه« است
»م

نافقین 
ر سران م

صاوی
ن ملی: پخش ت

آرما

کرد: 
اره زنده 

دوبــ
ی را 

ضــوع قدیم
ک مو

ی

ســیما 
ه در صداو

گرایانی ک
ختــالف اصول

ا

ی که 
در حال

ی کنند. 
 ایفا م

ی کلیدی
ش ها

نق

نافقین هک 
ویر م

فته می شــد پخش تصا
گ

گرایان 
ده، برخی اصول

ن ایران بو
ویزیو

دیو تل
را

ت و 
ک نیســ

که موضوع ه
ســتند 

مدعی ه

د اولین 
. شای

 نفوذی هاست
ی حضور

ماجرا

ل گرفت این 
ن از این تحلی

ه بتوا
نتیجه ای ک

فراز 
ر سرا

ف حضو
 که مخال

 که تیمی
باشــد

 روز 
ن جبلی اســت.

ف پیما
، در پی حذ

بود

یزیونی 
ی تلو

که ها
 شــب

به، بعضی
شــن

پنج

نیه ...
ی چند ثا

ما، برا
صداوسی

یشه
فالحتپ

تا...
حشم

رمجلس
هادوا

ایند
نم

                  
                  

ی            
  آرمان مل

گوهای
گفت و

مرتضی محصص :

شاگردان »اسکو« 

ستند 
بهترین  ه

صفحه 11

پیرمحمد مالزهی : 

ه هامون 
باره حقاب

ت در
دول

منفعل عمل کرده است 

صفحه3

                  
                  

ی            
 آرمان مل

ت های
یاد                                               د                                               اش

. آقایی
ت ا..

هدای

دولت سیزدهم 

 
و خأل پاسخگویی

سرمقاله: مرتضی مکی

تداوم پالس های 

 

ت آمریکا به ایران
مثب

صفحه2

صفحه2 مهدی نصیری 

ه با آمریکا 
تابو مذاکر

 
درحال شکسته شدن

صفحه7

صفحه 3

صفحه 2

ن و آمريكا 
 مذاكره ايرا

م را می گشايد
راه برجا

ادامه  صفحه1٢

والـحق﴾
 هــ

﴿

ه مناسبت نهمين سال فقدان
ب

حبيبي 
 مرحوم دكتر حسن 

ش فـراز آورم
ــايـ

ت ني
دو دسـ

ـــاز آورم 
يـــزد ني

بـه درگاه ا
ز نيـز

ـامـو
ي بيـ

ق گـذار
مـرا حـ

ك بيز 
كه گويـم بديـن خّطه مشـ

مــن زيــزان 
عـ گاهــواِر  ايـا 

ن مـن 
ز، ايـرا

ي مـر
ي ايـزد

تـو ا
 آبـاد باش

ن تـا جهان اسـت،
جها

بـاش د 
آزا مـردان  بـوم  و 

بـر 

ردمنِد 
ود. اين انديشمند خ

ار ما ب
 روزگ

 بزرگمرد
 حبيبي

كتر حسن
 ياد د

زنده

 و عامي 
ي و عالِم

ر و غن
 با فقي

ه فرد.
ت منحصرب

ش، شخصيتي داش��
نيك اندي

ذرانيد. 
سادگي مي گ

 را به 
وزگار

ود. ر
ص و طمع ب

ت، حر
ود و آنچه نداش

ش نب
ر در وجود

همنشين مي ش��د. تكّب

ف دين و 
ت خال

ر جه
خود د

فوذ 
كه از ن

گاه ديده نشد 
ما هيچ

 بود، ا
ت. توانمند و قدرتمند

ا چيزي نداش
ل دني

از ما

 حبيبي، 
ه ور مي شدند.

ش بهر
و نور

 از پرت
ت و ديگران

د كه مي سوخ
د. او بسان شمعي بو

ده كن
ستفا

ت و ملّت ا
دول

رآورنده 
ردمندان و ب

ده��اي د
و مرهم در

ا بود 
ب خد

ي حبي
س��ت

ا به را
دا« مي خواند، ام

ده خ
را »  بن

��ود 
چه خ

گر

د. با 
از نباش

 چاره س��
ود كه

ت، محال ب
در ميان مي گذاش��

 را با وي 
ب دردي

رد صاح
 اگر كس��ي د

يازمندان.
نياز ن

ت. در 
ت داش��

ر و قيم
زد او قد

ما در ن
ارد، ا

گ و بويي ند
ار، رن

 روزگ
ي در اين

د؛ هرچند يكرنگ
گ بو

س��تان يكرن
دو

ود. عاشق 
ساز ب

ش كار
واره نظر

د و هم
س��ي

مور مي ر
ي به ا

 دورانديش��
 با تأمل و

كرد؛
جله نمي 

ي ها ع
م گير

تصمي

ي زد. 
لقه م

ش ح
 در چش��مان

 به زبان مي  آمد، اش��ك
م ايران

 كه نا
ر زمان

ود. ه
ن او ب

ن آرما
د و اعتالي وط

ايران بو

ه منقلب مي شد و 
 كه چگون

گاه مي ديدي
ود، آن

ته ش
ي گف

ن س��خن
ن زمي

گ  ايرا
 فرهن

 و ايراني و
 از ايران

ي بود
كاف

رزمين 
كارهاي ب

ته و 
ل نهف

ي به د
و آرزو

 از آمال 
 از ايران و

ت ها 
و ساع

ي گرفت 
را به دست م

ته سخن 
با هيجان رش

ي و آن 
ن غليان روح

م. چون پاي صحبت وي مي نشستي، آ
ن كني

 و چنا
د چنين

ن، باي
 كه ها

ده سخن مي راند
مان

ي در 
ك وقت مي ديد

ي و ي
ي يافت

 را درنم
ه زمان

كرد ك
خود مي 

سير 
 تو را ا

، چنان
گرانه

 جادو
 شيرين

س��خن هاي

ت خداحافظي مي رسيد، 
 و چون وق

رده است
ل ايراني ك

 فرهنگ اصي
د را وقف

ه خو
سته ای ك

ستادي نش
محضر ا

ت باقي 
د. دول

ود بو
ده خ

و در پي گمش
ما خوب گذشت. ا

زود گذشت، ا
ن چه 

ت: زما
ي گف

اده م
د و روي گش

با لبخن

د. قلبي 
زار بو

انه بي
ي زم

دوروي
ت. از 

مار مي رف
ي به ش

ي سياس
ره ها

ن چه
ب تري

ت. از نجي
ي دانس

م آزاري م
ا در ك

ر

ت....
مهربان داش

ق و دلي 
شفي

ب فارسي(
ن و اد

ن زبا
ستا

بخشي از مقاله ُمهر ِمهر دكتر محمدرضا نصيري )دبير پيشين فرهنگ

جلیلی 
ش ٢٠٠ صفحه ای سعید 

گزار
 

ی کنی؟
ن و باقر

ت وی
علیه مذاکرا

ه ناراضی!
آقای هميش

رگی
آقابز

دین
فر

مایه
رسر

سبازا
رشنا

کا
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مهناز یزدانی 

 
مانـــه

غیـــر محر

ع مالباختگان شرکت شهرخودرو
تجم

 شـرکت 
ودرو از

دکننـدگان خـ
ش خری

ر از پیـ
دود 50 نفـ

حـ

 واریز 
ودرو را

ی از مبلغ خ
 ۳ سـال اسـت بخشـ

ودرو که
شـهرخ

ا دریافت 
خـود ر

ـودروی 
وز نتوانسـته اند خ

ـا هنـ
رده انـد، ام

ک

ع کردند و رسـیدگی به 
ل وزارت صمـت تجمـ

ر مقابـ
کننـد د

ش خرید 
تار شـدند. پی

ن وزارتخانه خواسـ
د را از ای

مشـکل خو

ر نفر هسـتند 
ز 2 هزا

ت بیـش ا
 شـرک

رو از این
 خـود

کنندگان

شـتر، 
ن تومـان و برخی بی

میلیـو
دود ۱۷5 

دام حـ
هـر کـ

کـه 

 امروز 
 اما تـا

رده انـد،
ـا پرداخـت ک

ی کوپ
ـودرو

ت خرید خ
بابـ

رده انـد.
 دریافـت نک

ـودرو
خ

 

سوتی سفير ایران در انگليس

س در پسـت 
 در انگلیـ

ر ایـران
هارونـد، سـفی

محسـن ب

ه جام جهانی 
ی ایران بـ

ـود تیم ملـ
تاگرامی که برای صع

اینسـ

ق در یـک 
ن عـرا

س بازیکنـا
باه از عکـ

ـرد، بـه اشـت
شـر ک

منت

کـرد. نکتـه جالب توجـه این اسـت که 
تفاده 

بازی دیگـر اسـ

را در دسـت 
س، پرچم کشورشـان 

ق در این عک
ن عـرا

بازیکنا

ـر بازیکنان 
ت حتـی اگ

ی دقـ
ر بـا کمـ

ی سـفی
د و آقـا

داشـتن

ن را هـم نمی شـناخت، می توانسـت پرچم را تشـخیص 
ایـرا

دهـد.

ی زنان ماهيگير 
صدور مجوز برا  

س از صـدور مجوز 
واده مجلـ

 و خانـ
ن زنـان

س فراکسـیو
رئیـ

م پور 
 داد. فاطمه قاسـ

م خبر
ره هنـگا

یر جزی
ن ماهیگ

ی زنـا
برا

تـر نوشـت: 
در توئی

خـود 
ی در صفحـه شـخصی 

در مطلبـ

ام جهت 
ره هنـگ

ـر جزی
ن ماهیگی

ش زنـا
ه چنـدی پی

»مطالبـ

ت، متاسـفانه 
نوعیـ

الم عـدم مم
ـوز کـه به رغم اعـ

صدور مج

ن شـیالت و اسـتاندار 
سـازما

را از رئیس 
ه بـود 

به ثمر نرسـید

سـازمان 
دا رئیـس 

ف خـ
ردم. بـه لطـ

مـزگان پیگیـری کـ
هر

ی بانوان 
س تلفنـ

د و در تما
ل را دا

خبر حل این مشـک
شـیالت 

د کردند.«
را تاییـ

یـر حـل ایـن مسـاله 
ماهیگ

جمع بازنشستگان گيالن 

ن تامیـن اجتماعی تجمع 
سـازما

ن مقابل 
بازنشسـتگان گیال

ه فقر 
 کردنـد. بازنشسـتگان گیالنی به نشـان

 برگزار
اعتراضـی

سـتار 
د و خوا

ن کردن
ی پهـ

ره خالـ
ی، سـف

و اوضـاع بد معیشـت

سـتار 
ن خوا

د. بازنشسـتگا
قر شـدن

ی و رفـع ف
ود معیشـت

بهبـ

ال رفتـن 
ی، بـا

ه تامیـن اجتماعـ
ی دولـت بـ

پرداخـت بدهـ

ض و ارائه خدمات 
ع تبعیـ

قر، رفـ
دازه  خط ف

مسـتمری ها به انـ

ت و مدیـران 
د دولـ

 کردنـ
د و اعـالم

ی رایـگان شـدن
درمانـ

ت ما توجـه کنند.
طالبـا

ن تامین اجتماعـی باید بـه م
سـازما

سرقت از منزل فرهاد مجيدی  

د سـرقت 
ی مور

رهاد مجیـد
شـب یکشـنبه گذشـته منزل ف

ده شـده 
ل دزدی

سـرمربی اسـتقال
 از اموال 

ر گرفته و برخی
قرا

 از میزان 
 در خانه حضور نداشـته اسـت.

 خـود
اسـت. مجیدی

ت دقیقی 
رد شـده به منزل مجیدی، اطالعـا

خسـارت های وا

ضـر مجیدی و باشـگاه اسـتقالل 
 در حال حا

رد امـا
جود نـدا

و

ن سـرقت هستند.
ل و خسـارات ای

پیگیر مسـائ

تجمع جوانان جویای کار خرمشهر

هر مقابل مسـجد جامع 
ن خرمشـ

ار شهرسـتا
 جویـای ک

جوانـان

شـتغال 
سـتار ا

ع، خوا
ع کردند. حاضـران در تجم

شـهر تجمـ
این 

 و پتروشـیمِی اروندان هسـتند. 
ت، گاز

وژه هـای نف
ا در پر

بومی ه

 مـا وعده 
رهـا بـه

ی گویـد: با
ی کار م

 جویـا
 جوانـان

ی از ایـن
یکـ

ده و بیـکاری 
تغییـری نکـر

دادنـد ولـی متاسـفانه اوضـاع هیـچ 

شـهر به رغـم 
و، خرم

ه گفتـه  ا
دارد. بـ

ن ادامـه 
ی هـا همچنـا

بوم

 مـرز 
رمیانـه و

ع نفتـی، بندرخاو
ن منابـ

گ تریـ
ن بزر

داشـت

 جوانـان آن بیـکار هسـتند. 
 امـا ۷0درصـد

بین المللـی
 

یک ایرانی رهبر سبزهای آلمان 

ا برگزید. امید 
 خود ر

رهبر جدید
وز شنبه دو 

 سبزهای آلمان ر
حزب

ت خارجی و 
س سیاس

ی تبار 46 ساله، کارشنا
 شهروند ایران

ی پور،
نور

دپرواز 
ت جوان هدایت این حزب قدرتمند و بلن

کاردا النگ، فمینیس
ری

 گرفتند. هدف 
س را به دست

 در دولت ائتالفی اوالف شولت
حاضر

خیر جایگاه صدراعظمی در 
 سبزهای آلمان تس

رهبری جدید حزب

گ جایگزین 
ر و خانم الن

ت. آقای نوری پو
سال 2025 اعالم شده اس

رهبر پیشین حزب می شوند. 
ک، دو 

ک و روبرت هاب
لنا بربو

آنا

حمله کيهان به کيميایی  

ور در 
ود کیمیایـی از حضـ

ـاره انصـراف مسـع
ن درب

کیهـا

ی از فیلمسـازان بـه اصطالح 
اره فیلم فجر نوشـت: یک

جشـنو

 سـروصدا، 
ه با جنجال و

ره سـعی داشـت
پیشکسـوت که هموا

و غوغاسـاالری، 
 را در سـایه حاشـیه ها 

آثـار ضعیـف خـود

ف بـا یکی 
ن بـار به دلیـل اختال

جا بزنـد، ای
ن »فیلـم« 

ه عنـوا
ب

د داوری و 
ز مـور

رده کـه ا
الم کـ

ت داوران اعـ
ی هیـا

از اعضـا

ف داده اسـت.
نواره انصرا

ن در جشـ
ر گرفته شـد

ت قـرا
قضاو

ه کانادا رفته؟
مرتضی طالیی ب

ر خانـه 
ر تهـران د

 اکنـون د
ی گفـت کـه هـم

مرتضـی طالیـ

یار دوسـتان بگذارید 
ن را در اخت

ماره م
ی توانید شـ

هسـتم و م

صاویـری 
د. در فضـای مجـازی ت

 بـا مـن تمـاس بگیرنـ
کـه

ی ورزشـی 
گاه ها

ی از باشـ
ی در یک

منتسـب به مرتضـی طالیـ

ر داده 
ور خب

 او در این کشـ
د و از زندگی

شـر شـده بو
ادا منت

کان

و اگر کسـی 
 در خانه اش نشسـته اسـت 

 کـرد:
ـود. وی اظهار

ب

گیرد.
راه او تمـاس ب

ماره همـ
 بـا شـ

ی توانـد
 دارد م

ا او کاری
بـ

ی رباط کریم 
بازداشت ۳ کارمند شهردار

ـهرداری 
ز کارمندان ش

ت ۳ تـن ا
 از بازداشـ

ط کریـم
دادسـتان ربـا

متر از 
ت: طـی ک

ظهار داشـ
ر داد و ا

شـا خبـ
هـام ارت

ربـاط کریم به ات

ـهرداری 
فراد متخلف این ش

 نیز تعـداد دیگـری از ا
ک ماه گذشـته

ی

ر با بیـان اینکه 
ش پـو

ه بودنـد. رحیم علی
شناسـایی و دستگیرشـد

ـهرداری بـه ۱8 نفر 
گیر شـدگان ایـن ش

م اکنـون تعـداد دسـت
هـ

سـاد به هیچ 
جلوگیری از ف

ت: قوه قضائیه جهـت 
رسـیده اسـت گف

د کرد. 
خواهـ

مـورد تخلفی چشـم پوشـی ن
ن از هیچ 

عنـوا

ه مایلی کهن به گل محمدی
طعن

سـتعفای یحیـی گل محمدی و 
 مورد ا

ی کهـن در
محمـد مایل

ه شـرطی که بـرای باشـگاه گذاشـته گفـت: نمی دانم چه 
سـ

ت. فقـط این را 
اده سـخت اسـ

 کار فوق الع
هر حـال

بگویم. بـه 

د روز اسـت که 
دیرعامل جدیـد چن

خواهـم بپرسـم کـه م
می 

سـپولیس 
و در ایـن مدت هم پر

۱ روز 
ـر کنـم ۱5 - 6

آمده فک

ک دو 
م اما ایـن ی

ن کاری نـدار
ت. مـ

م داده اسـ
سـه بازی انجا

ـود برای این سـه 
ر قرار ب

هار تـای معمولی اسـت. مگـ
و تـا چ

د

گرفتند؟
ل قبلـی ن

یرعامـ
ـرا از مد

ی پـول بگیرند؟ چ
تا بـاز

نکته درباره نامه های مردم 

م ایرانیان، 
ک سـو

ش از ی
فاه، بیـ

ی وزارت ر
س گزارش رسـم

بر اسـا

ار نامـه 
 در آمـ

ی کننـد. نکتـه ای کـه
 فقـر مطلـق زندگـی م

در

مـار نامه هایی 
شـهود اسـت. آ

ی کامـال م
تـر رئیسـ

مردمـی بـه دف

ت مالـی ارسـال شـده اند، تکان دهنده 
ه بـا درخواسـت مسـاعد

ک

د یعنـی نزدیـک بـه یک سـوم نامه هـای 
اسـت.۳۳/5 درصـ

ب پـول بـرای گذران 
ور، طل

ارسال شـده خطـاب بـه رئیس جمهـ

ی وام اسـت کـه آن هم در 
زندگـی اسـت. 25 درصـد هـم تقاضـا

ک بـرای مسـائل مالی  اسـت. 
ت طلـب کمـ

نهایـ

تيراندازی در مراسم تشييع 

رگزار 
ی در ایذه ب

ع و خاکسـپار
هر روز یکشـنبه یک آیین تشیی

بعدازظ

ی کردند کـه در این 
ی هوایـ

ه تیرانـداز
ن افـرادی اقدام بـ

شـد که در آ

ر گرفتند. رئیس بیمارسـتان 
ت گلولـه قـرا

 مـورد اصاب
هـار نفر

میان چ

 مـورد اصابت 
شـهدای ایذه گفت: یک نوجوان ۱5 سـاله از ناحیه پهلو

جام شـد. 
ی در ایـن بیمارسـتان ان

ر گرفتـه کـه مـداوای و
گلولـه قـرا

ر نیـز به صورت سـطحی 
 نفـر دیگ

رد: سـه
ی امیـری اضافه ک

کتر علـ
د

داوا شـدند.
ـا نیز  م

ر گرفتند کـه آن ه
ت گلوله قـرا

مورد اصابـ

 شام می توانید                                                                                                            

ر کارتون و طنز خو د                                                                                                            را 
آثا

به نشانی ایمیل ذیل 

ل کنید                                                                                                           .
ارسا

arman.meli11@gmail.com

کودکان قربانی دعوای زن و شوهر هستند!

ن ملی
ر آرما

آخ

ع: اینستاگرام کارتونیست
 منب

در و مادر .
ن در مشاجره ها و خشونت های خانگی و پ

آسیب پذیری کودکا

 روز
ـــــس

عک

س   | عکس: محمد عطایی
کویر تخت عرو

م اولین مسـأله ای که 
ی کنیـ

ک مقصـد صحبـت م
 در یـ

ه گردشـگری
ی از توسـع

وقتـ

 افـزاری از جمله 
ت زیرسـاخت های سـخت

بـرای ایـن توسـعه بـه ذهن می رسـد سـاخ

بـود. 
ت ها راضـی 

ن زیرسـاخ
ا نبایـد بـه همیـ

ت. امـ
سـتوران اسـ

ه هـا، هتـل، ر
اقامتگا

 افـزاری هم 
ت  نرم

ـا زیرسـاخ
ه توام

یازمنـد توسـع
ک مقصـد ن

 در یـ
ه گردشـگری

توسـع

ـاده پذیرایی 
 میزبان آم

ن گام اسـت که بایـد جامعه
ی اولی

جامعـه محل
 آمـوزش 

هسـت.

ت، اما 
ز گردشـگر شـده اسـ

ـاده پذیرایی ا
کار مقصـد آم

تـا اینجـای 
ز گردشـگر باشـد. 

ا

ـورد نظر 
ـفر بـه مقصد م

رد و بـه س
ـنا کـ

 بـا مقصـد آش
د گردشـگر را

حـال چگونـه بایـ

کرد؟ تشـویق 

پردازیم. 
ی یافتن پاسخ این سوال ب

جو برا
د داریم به جست و

ن گزارش قص
در ای

 انگیزه، سرآغاز یک سفر

م گردشـگر 
ی بر تصمی

ل متعدد
 عوامـ

ـفر انتخاب می شـود
ک مقصد برای س

وقتـی یـ

ل گرفته 
ن گردشـگر شـک

در ذه
ه از مقصد 

ر ذهنی کـ
اثر گـذار هسـتند از جملـه تصویـ

ر ذهـن 
رده د

ت کـ
دریافـ

رد مقصـد 
در مـو

ده هایـی کـه 
یـر توسـط دا

ت. ایـن تصو
اسـ

اده ها 
جـاد می کند. ایـن د

ی او ای
را بـرا

سـفر به مقصـد 
گیـزه 

ده و ان
جـاد شـ

گردشـگر ای

ن در فضای مجـازی باشـد. این 
ک کپشـ

 یـا یـ
س، یـک داسـتان و

د فیلـم، عکـ
ی توانـ

م

د، در 
ق گردشـگر باشـن

ب و براسـاس عالی
ت مناسـ

کیفیـ
ه دارای 

صورتـی کـ
ل در 

عوامـ

رد در 
ی گیـ

سـفر م
ر زمانـی کـه تصمیـم بـه 

د و د
ی کننـ

ن گردشـگر جـا خـوش م
ذهـ

ی کننـد. 
آفرینـی م

انتخـاب مقصـد نقش 

 پادشاهی تولید محتوا

ک مقصد 
ب گردشـگر به ی

کارهای جذ
 از راه

ی مناسـب و جذاب یکـی
حتـوا

تولیـد م

ت. مقاصد 
 برده اسـ

ه گردشـگری پی
دنیا بـه اهمیت آن برای توسـع

 اتفاقـی کـه 
اسـت.

 ویژه ای 
مـاده سـازی امکانـات مقصـد، توجـه

وه برآ
گر عـال

ر گردشـ
بـرای جـذب بیشـت

رگـزاری 
د تـا ب

ی دهنـد. خلـق داسـتان های جدیـ
حتـوای خـالق نشـان م

 تولیـد م
بـه

ت کـه 
ت هایـی اسـ

ز فعالی
در مقصـد بخشـی ا

 داده 
اتفاقـات رخ

ادهایـی براسـاس 
روید

حتـوای خالقانه 
ـا تولید م

ی کنند ب
د. مقاصد سـعی م

جـام می شـو
تـوا ان

ی تولیـد مح
بـرا

ها را به سـر به 
د تـا آن

سـازن
ن گردشـگران ب

در ذه
ب و دوسـت داشـتنی 

صویـری جـذا
ت

ق کنند. 
خـود تشـوی

ـورد نظر 
مقصـد م

 فضای مجازی و سفر

 زیـادی 
 افـراد

 بـر زندگـی
ـود را

فـوذ خ
در عصـری کـه فضـای مجـازی شـبکه های ن

فـراد 
ی از ا

سـیار
ی بـرای ب

ـرگرم
دریافـت اطالعـات و س

ش مرجـع 
د و نقـ

 کردنـ
اعمـال

ک مقصـد 
 معرفـی یـ

ق بـرای
حتـوای خـال

ی تولیـد م
ـا بـرا

شـدند. توجـه بـه ایـن فض

ت در شـبکه های 
ف وقـ

 میـزان صـر
وردار اسـت.

ویـژه ای برخـ
ی از اهمیـت 

گردشـگر

 نیز برخی 
ن میـان

. در ای
ل افزایش اسـت

ی در حـا
 افزونـ

ور روز
ـیار بـه طـ

اجتماعـی بس

ود از 
جربیـات خـ

ت و ت
شـتراک گذاری خاطـرا

ی بـرای بـه ا
ضـا را بسـتر

کاربـران ایـن ف

ک مقصـد توجه 
 معرفـی ی

ن بـرای
کاربـرا

 از پتانسـیل ایـن 
ـتفاده

 کردنـد. کـه اس
سـفر

کرده اسـت. 
خـود جلـب 

ی را بـه 
د گردشـگر

ن مقاصـ
صاحبـا

  اردکان گرام

فر نویسـان عرصه فضای مجازی 
 دورهمی سـ

گرام، یک
 اردکان 

سـفرنگاری
نواره 

جشـ

د گردشـگری 
ک مقص

ه عنوان یـ
 اردکان بـ

 معرفـی
ق بـرای

حتـوای خـال
ی تولیـد م

بـرا

ن قرار 
ه گردشـگرا

ورد توجـ
تـر مـ

 یزد کم
 زیـر سـایه سـنگین شـهر

ردکانـی کـه
ـود، ا

ب

ت و وبـالگ بـه 
گرام، سـای

در عرصـه اینسـتا
سـفرنگاری 

نواره 
 در ایـن جشـ

ی گرفـت.
م

 دعـوت شـدند 
سـر کشـور

ک فراخـوان از سرا
ی در طـی یـ

ی و انگلیسـ
ی فارسـ

زبان هـا

ن دعوت شـدند تا 
 اردکا

ن نفـرات بـه
ی از ایـ

ره تعـداد
شـنوا

ی داوران ج
 از بررسـ

و پـس

پردازند. 
ت بـا یکدیگـر ب

ه رقابـ
حتوا بـ

ا تولیـد م
واره بـ

ک هفتـه جشـن
ی زمـان یـ

در طـ

مورد 
ام در 

ن گـر
 اردکا

ـنواره
 و مبتکر جش

شـورای سیاسـت گذاری
ی رئیس 

ورآقـا
آرش ن

ـر ایران 
سفرنویسـان از سراس

نواره 
: در این جشـ

ی گویـد
واره م

ورد های ایـن جشـن
دسـتا

ر در نظـر 
 هزینـه سـف

د اقامـت، صبحانـه و کمـک
ن افـرا

ـا بـرای ایـ
ـور داشـتند. م

حض

 تـا بـه مقصـد هـم 
ن بـود

ت کننـدگا
خـود شـرک

ر عهـده 
هـا بـ

ر هزینه 
گرفتیـم و سـای

نواره 
اد در طول جشـ

ن افـر
ـود. ای

 وارد نش
حتـوا

ت تولیـد م
ی بابـ

 زیـاد
ـار اقتصـادی

فش

از هر 
حتـوا 

ه تولید م
ت داوران بـ

ط هیـأ
ده توسـ

ب هـای طـرح شـ
د در چارچو

 بودنـ
آزاد

جوایـزی اهدا 
 برگزیدگان 

واره بـه
ز پایـان جشـن

ر نهایـت پـس ا
د و د

ردازنـ
ضوعـی بپ

مو

ق در فضای 
تواهـای خـال

ی از مح
 زیـاد

 میـزان
ـنواره

بـر ایـن پـس جش
گردیـد. عـالوه 

شـهر خواهد 
ب گردشـگر بـه این 

ی در جذ
ش مهمـ

ی تولیـد شـده اسـت که نقـ
مجـاز

داشت. 

  راهکاری خالقانه برای تولید محتوا

ت کـه ایـده 
 نـام etravelgram اسـ

ک ایـده بـه
ی از یـ

رام یـک بخشـ
اردکان گـ

رگزاری 
سـومین مقصـد ب

 اردکان 
ورآقایی انجام شـده اسـت.

پـردازی آن توسـط آرش ن

 در قالب 
سفرنویسـان

میزبـان 
دزفـول 

اکو و 
ی قبلـی م

ت هـا
در نوب

بـود. 
نواره 

ایـن جشـ

گاه هـای 
 بـا دید

ز نقـاط مختلـف
ـفرنامه نویسـان ا

شـارکت س
 بودنـد. م

ـنواره
ایـن جش

ی را می توان 
د در فضـای مجـاز

 بـا مقصـ
 مرتبـط

 و دیـده شـدن هشـتگ های
متفـاوت

ی گردشـگر 
ـور تعداد

اره دانسـت. همچنیـن حض
وردهای ایـن جشـنو

ی از دسـتا
بخشـ

ه گردشـگری اسـت 
ورود به عرص

آماده شـدن برای 
 در مقصـدی کـه در حـال 

حرفـه ای

د را مجـاب بـه 
د و مقصـ

ص کنـ
د را مشـخ

ی مقصـ
 و پتانسـیل ها

ف هـا
ی توانـد ضع

م

اتفاقـات خوبی برای 
ـود و 

ه گردشـگری ش
رد عرص

ا پرتوان وا
هـا کند ت

 کـردن آن
برطـرف

خورد.
د رقـم ب

آن مقصـ

 کردنـد همیـن نکته 
شـاره

خـود ا
ی در سـخنرانی 

رهبـر
ل/ کـه 

ادامـه از صفحـه او

ت کلیدی 
ی از نـکا

ن رو یکـ
. از ایـ

شـود
ـاد کـم ب

 در اقتص
م دولـت

ت کـه سـه
کلیـدی اسـ

ی پاییـن اسـت. 
ـره ور

د ایـران اسـت، بحـث به
 در اقتصـا

ی مزمـن
گـر کـه یـک بیمـار

دی

هره وری 
 اگر مشـکل ب

ت. یعنی
ی از مشـکالت سـاختاری اسـ

اد ایران یک
 در اقتص

هره وری
ب

جود امکان رشـد اقتصـادی چند واحد 
سـرمایه مو

د، با همین 
د ایـران حل بشـو

در اقتصـا

متر از 
ه برنامه های پنجسـاله گذشـته، رشـد اقتصـادی ک

ا در هم
دارد. م

جـود 
درصـدی و

دو ونیم واحـد درصد 
ه از هشـت واحد درصـد 

د را داشـتیم درحالـی کـ
یـک واحـد درصـ

ـرم تقدیم مجلس 
هـور محت

ن بودجـه که رئیس جم
ر قانـو

ـره وری باشـد. د
د از به

رار بـو
قـ

هره وری 
د از محـل ب

ه و نیـم واح
ده از هشـت واحد درصد، سـ

قـرار اسـت سـال آین
کـرد، 

ال در 
تـاده حا

ی نیف
ن اتفاق

ش برنامه پنجسـاله چنیـ
ی در شـ

ت وقت
باشـد. سـوال ایـن اسـ

د از هشـت واحـد درصد از 
 بیفتـد که سـه و نیم واح

 قرار اسـت
 اتفاقـی

ل آینـده چـه
سـا

رهبـری یک آسیب شناسـی جدی 
ـام معظم 

ود؟ لـذا سـخنرانی مق
ـره وری حاصـل بشـ

به

ـور از 
ف اقتصادی کش

ش هـای مختلـ
ه ارکان بخ

ـود بـه شـرطی کـه همـ
د ایـران ب

اقتصـا

ا نبایـد بنگاه های 
ه کردند کـه صرف

اه کنند. ایشـان اشـار
منظـر حـل مشـکل بـه قضیه نگ

ره ور، 
ا را به

گاه هـ
ت دولت باشـد بلکه خودشـان هـم باید بن

اقتصـادی توجه شـان به حمای

 قرار اسـت به ریل 
ن اگر

اد ایرا
خر اینکه اقتصـ

ه کننـد و نکتـه آ
ـر ادار

و رقابتی ت
دتـر 

کارآم

شـور ایجاد شـده، 
ن و داخل ک

 بیـرو
ل و مشـکالتی کـه از

د بـا همه مسـائ
رگـرد

توسـعه ب

ش تولیـد این 
شـود. شـرط تحقق جهـ

ش تولیـد توجه 
ت کـه بـه موضـوع جهـ

ایـن اسـ

د رقابتی 
جاد اقتصـا

سـتر ای
ود و ب

ی رها شـ
ی دولت

وکارها
د ایـران از سـاز

ت کـه اقتصـا
اسـ

ت هـای 
جـاد شـد، آنـگاه ظرفی

ر ایـران ای
 رقابتـی د

تر اقتصـاد
هروقـت بسـ

شـود. 
فراهـم 

و بالفعل خواهد شـد.
صـاد شـکوفا 

ـوه اقت
بالق

نگـــــاه

زاویــــه

برگزاری جشنواره سفرنگاری اردکان گرام 

توليد محتوای خالق راز توسعه گردشگری

رقابت در توليد

 

راهبرد اقتصاد ایران 

وهری
دیگ

مدمه
مح



گری
گردش

سائل
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را�ـــ�ـــ�ه �ــ��ــ�ــ�: از �ــ�ــ� آ�ـــ�ه ا�ـــ�؟ 

ــ�ره �����: ��ای  ����� از ���ان. د��

�� �ــ��ی آ�ــ�ه ا�ــ�؟ �����: ��و�� از 

������ و �ــ�ــ��ن �ــ�زه �ــ�د�ــ�ــ�ی و 
����� ����ا از ��ا�� ���ر آ��ه ا�� 

ــ�ن  ــ ــ�ی �ـــ�د�ـــ�ـــ�ی ارد�ـ ــ� �ـ ــ�ذ�ـ ــ� �ـ �ـ

را  آن  ���� ������ �ــ�ه  و ����� 

����� ����. ا�� ��ر �� ���� �����: 
�� �ــ�ا �� ��� �ــ�د �ــ� ���ــ�؟ ��ا 

��� ��� را �ــ� �و�ــ�ــ�ی �ــ� �ــ�ــ��رده 

ا�ـــ�؟ �و�ــ�ــ�ی �ــ� ���� ��د��� 

ــ�، �� ��ا��� ��� از ر��� ��  ا�

�ــ�د آن را ������. �� ���� و آب ا���ر 

دا���، ��د��� و ���� ��ی �و����� �� 

���ر ���� ا�زش د��ن دارد.

ــ�ه، ا�ـــ�  ــ ــ�ـ ــ ــــ� را�ـ ا�ـــ�ـــ�ـــ� �ـــ�ـــ�ـــ�ن �

ــ�د» �ـــ�د�ـــ� ارد�ــــ�ن  ــ ــ�آ� ــ�ی «�ــ ــ�ـ �و�ـ

ا�ــ�. و��� �ــ� در �و�ــ�ــ� �� ��ا��� 

�� د�ــ�ن ���� و آب ا�ــ�ــ�ر ���� زده 

ــ��ـــ�. �ــ�ــ�ــ� ا�ــــ� و �ــ��ــ�  �ـــ� �ـ

�و��� و �� د��� ا���س دارد از ا�� 

�� ��� ��آ��د را ��� �����.

ا�ــ�ــ�آ�ــ�ی را�ــ�ــ�ه �� ����: «ارد�ـــ�ن 

���ی از ��د �� ��ارد. �� ا�� �� ��ن 

ا�� ا���� ����. ��� ���� ��د��ن 

�ــ���ــ� �ــ�ــ� و �و�ــ�ــ��ــ� را �ــ�ــ�د�ــ� و 

، ���� ��ی  ������ ���� دا���، آب ا���ر

 ، �����، ���� ������، ���ت آب، ����

���ر���ه �ر�����ن و...، ا�� �������� 

��� د�ــ� ��� ��زد. ��� �� ��� 

ا�ــ� ��ر���� ��ی ����� ����� �� 

��� ��� �� را ����ه ا��.»

������ ��رگ ���� �� ��ن �

ا��ه ��داز ارد��ن ��ام، آرش ��رآ����، 

ــ� ���  ــ� �ـ ــ �ـــ�ـــ�ل �ـــ�د�ـــ�ـــ�ی ا�

ــ�دن �ــ�ــ�ــ� �ــ�ی  ــ ح � ــ�ده �ـــ� �ــ�ــ� ــ �

ــ� �ـــ��ـــ��ـــ�ی  ــ��ـ «ارد�ـــــــ�ن �ـــــــ�ام» �ـ

��� و ������ران و ا�ــ�ــ�ب ر���� 

�ــ� �ــ�ــ��ــ� �ــ�د�ــ�ــ�ی ارد�ــــ�ن را در 

���� ����� ����ا �� ��ا�� ���ر 

و �ـــ�ـــ�ن �ــ�ــ��ــ� �ــ� �ــ�ــ�ــ�، ���� 

ــ�ن را در ���ر ��د  �ــ��ــ�ی �ــ� �ــ�م ارد�ـ

����� ���. �ــ� ا�ــ� ����� ������ن 

����اره ارد��ن ��ام از ��������ن 

ــ�ت �ـــ�د�ـــ� �ـــ� در  ــ ــ�ر د� �ـــ�ا�ـــ� �ــ�

�ـــ� ر�ـــ��ـــ� �ـــ� در �ــ�ــ��ــ��ــ�ــ� ��� 

ــ� از  ــ�ـ ــ� �ـ ــ�ـ ــ��ـ ــ�ـــ� �ـ ا�ــــ��ــــ� و �ـ

�ــ�ی ���د �ــ��ــ�ا�ی �ــ�ــ�ــ�اره را�ــ� 

ــ� ��� �� �ــ� ا��  ــ�ن �ــ��ــ�. ا� ارد�ــ

ــ�ر ����  د�ــ�ــ� �ــ�د �ــ� ��������ن �

و ���ر ا����دی ����ی را ����� 

ــ� و �ــ�ــ�ــ�ــ�  ــ�ــ� ــ� و �ـــ�ـــ�ا�ـــ�ـــ� � ــ��ـ �ـ

ــ�ره �ــ�ــ�ی ������� �ــ� �ــ�و�ــ�د  ــ د��

����� ��ی �� ���� ��د���ی، ��� 

ــ�د ��  ــ�رگ و �ــ�ــ��ــ� �ـ ــ �ــ��ــ� �ــ�ــ� �

��ه ا��. 

���� ا�� ��رگ ���� ���� ����� و 

�و������� ���� �� در ���ر �� ��� 

���� ��د���ی ا��ان ���� ��د، ���از 

و ا����ن ��ار ����� ا�� و از ����� 

��د�� �� �� ��ب ��د��� در ا���ن 

را �� ��� از آن ��د �� ����.

از ا�� ���� ���� ارد��ن ��� ���� ��د 

�ــ�ده و ���� د�ــ�ه ��ه ا�� �� آ��� 

�� ����� �� �� ��د ��� �� ���� �� 

ارد�ـــ�ن ��� �� �ــ�رت �ــ��ی �� �� 

��� ز���. 

��ان ����� ��ای ������ �

ارد�ـــ�ن �ـــ�ام و ����اره ���� از ا�� 

ــ� �ـــ�د �ــ�ــ�ع �ــ�ــ�ــ� و  د�ـــ� �ــ��ــ� �

 ���� ���� �� �� ��� �� �����

را �ــ�ا�ــ� �ـــ� آ�ر�ـــ�، ا�ــ� �ــ��ــ��ــ� ��ــ�ان 

���ی و ��د���ی ���� �ــ� ���� ای 

��ا��� ��ی �� ��� و �و�����ی 

ــ� ا�ــ�  ــ�ــ��ــ� �ــ�ــ�ــ� �ـ ــ�ا�ــــ� را � ا�ــ

ــ�ر �ــ�ای  ــ�ر �ــ�ــ�ــ� ۱۰ �ـ �ــ�ــ�ــ� �ــ� �ــ� �ـ

ــ�د و �ــ��ــ�ر ���� و  ��� ا�ــ�ــ�ــ�ب �

��ا��� ��زه ای و��د دا��� ����.

ــ�ن  ــ ــ ــ�دی ارد� ــ ــ�ا�ـ ــ ــ�زه �ـ ــ ــ �ـــ�ـــ� در �

و  دارد  ــ�  ــ�ـ ــ�ـ ــ�ـ �ـ �ــــ��ــــ�ــــ� �ــــ�ی 

ــ�ـــ�ع و �ـــ�ـــ�ی و  ــ�ـ �ــــ�را�ــــ� �ــــ�ی �ـ

�ـــ��ـــ�ـــ�ه ای دارد �ـــ� �ـــ� �ـــ�ا�ـــ� �� 

ــ�ذب �ـــ�د�ـــ�ـــ�ان �ــ��ــ�؛  ــ �ــ�ــ�ــ��ــ� �

��را�� ���� ��� آش �ــ��ــ�و، ����، 

ــ��ـــ�، ا�ــ�ــ�ــ� ارده،  �ـــ�ر�ـــ��ـــ�، �ـ

�ــ�ــ�دو، 
ُ
ا ��د���ن،����ک،   ���

آش �� �� �� ���� �� ��ع ���� ��ن 

���. ���وف ا�ــ� �� ارد���� �� 

��� �� ��� ���ب ��� �� ��ر�� و 

ارده و �و�� ���� و ���� ارد��ن �� 

�� ���ه آ��ق ا��. ا�� آ�� ���� ���� 

��د   ����� �ــ�ج  ����ن   �����

ــ�اع ������ ��ت و ارده  �ــ�ای ���� ا�

و ���� و... در ا�� ������ن و��د 

دارد؟ و ��� �� را ��ا�� ���ا���؛ آ�� ��� 

ر���ران و ���� ��ب ��وش ��ا��ی 

ــ�ردن  ــ�د دارد؟ �ــ�ــ� �ـ �ــ�ــ�و�ــ� و�ــ

��ا��ی ���� ارد��ن �����؟

ــ� �����  ــ����ـ ــ� ���ـ �ــ�ــ��ــ�ا�ــ� در �

ح �ــ� �ــ�د �ــ� آ�ـــ� ارد�ــــ�ن �ــ�ف  �ــ�ــ�

ــ�ای �ــ�د�ــ�ــ�ی دارد؟ آ�ــ�  ــ �ــ��ــ�ی �

���� ر����� دارد؟ ا�ــ� ���� �� �� 

���ان ��د��� را ����� �� ��� �� 

ا�� ���� �� ���؟ ا�� �� آ�� �� ��ان 

����اد���� را ��ای ارد��ن ����� ��د 

ــ�ن ����� و  �ــ� ����� �ــ� �ــ�د ارد�ـ

��د��� را ����� ����؟

 ��� د���� ��ی ا�� ��� �

ــ� در ارد�ـــــــ�ن آن  ــ�� ــ� ــ� � ــ�� ــ� � ــ� �

ــ�ن  ــ�و�ن �ــ�ــ�ی ارد�ـ ــ� ا�ـــ� �ــ� �

������� �� از ا�� ����اره ��� �� 

��رت ����� �� �� ��د��� ��ا�� 

��ا��� ��. آ�� ��ای ا�� ���� ����ه 

ــ�ده ا�ــ�؟ آن �� ��  ������� �� آ�

��د�� �� ���� از و��د ��ر�����ت 

����  ����� و آن را ���� ����دی 

ــ� �ـــ�د  ــ ــ�� ــ ــ� و � ــ ــ� ــ �ـــ�ـــ�ـــ� ��

ــ�ــ�، ا�ـــ� �����ن �ــ�د�ــ�ــ�ی  �ــ� دا�

��ا���ن ��آ��� ا��؟

ــ�ن ���ز  ــ در ������ �ــ�م �ــ��ــ� ارد�

دارد �� در ��� ��� ��������� ��� 

��د �� ����� ��د���ی ا�� ��� 

را ���ن د��. �����ن �� �زم ا�� 

���ی �� ��ل ���ک ��ی ���ه ��ه 

�ــ�ــ�ی �ــ�ــ� �ــ��ــ� �ــ�ــ� �ــ�ــ� ���� 

ا��ا���دی و ������دی ���� �� ���� 

���ی ��ودی آن را ��ای دو ����ه ��دن 

�����ن �� ���ک ���� ا�� و ���ز ا�� 

ــ� در  ــ� ا�ـــ� �ــ�ــ�ک �ــ� �ــ��ــ�ــ�ه �ـــ�د � �

���ا���ه ��د�� آن �����ی را������ 

��� ��د و���� ��د��� �� را��� از 

���ی ��� در ��� د��� ���ر �� ��� 

و ����� آن ��� ��د. 

از ���� ���ز ا�ــ� ��ا�� ��د���ی 

و ا����� ارد�ــ�ن در �� ������ ���� 

ــ��ــ�ــ�. �ــ�ــ�ــ�ــ�ن �ـــ� در  د�ـــ�ـــ�س �

�ــ�ــ� �ـــ�ـــ�اث �ــ��ــ�ــ�ــ� �زم ا�ــ� 

�ــ��ــ�ــ��ــ�ی را�ــ�ــ�ــ�ی �����ی ��� 

�ــ��ــ� و �ــ��ــ�ــ��ــ�ی ���� �ــ� ���� و 

ز�� زده ����� �� و �� ��ز ����.

ــ�زش را�ــ�ــ�ــ�ی  ارد�ــــ�ن �ــ� �ــ��ــ� آ�ــ

��د���ی �� د��� ��� �ـــ�ارد. از ا�� 

ــ� ��� ا�ــ�ــ�م �� ��د  �و آ�ــ�ــ� در ا�

ــ�اث  ــ�ـ ــ��ــــ� �ــــ�ــــ��ن �ـ ــ �ــــ� �ـــ�ـــ� �

������ ا�� �� ������ ������ ��ی 

��د���ی را �� ���� �� د���. 

�����ا�� �زم ا�� �� ��رت ����� 

ــ� �ــــ���ز آ�ــــ�زش ������ ��  �ــــ�ه ای �

���ا��� از ��د���ان ا�����ل ���� 

ا�ــ� در دراز�ــــ�ت �ــ�ــ�ز ا�ــ� �ــ� ���� 

آ��زش را������ن ����� ��د.

���ا و ��ا�ِ� ����م

ا�ــــ��ن �ــ� ��ــ�ــ��ــ� �ــ�ی �ــ�ــ�ت ا�ــ�ــ�ــ� 

�ــ��ــ� �ــ��ــ� ارد�ــــــ�ن �ـــ� ز�ـــ��ـــ� در 

آن �ــ��ــ� �ــ��ــ�ن دارد و در ��� ��ل 

��� ��ان از ���� و ��ز��ی ���� 

ــ��ــ� ���  ــ�ر ا�ـــ� � در �ــ��ــ� و �ــ�

�����، �ــ�ا�ــ� و ���ا دو �و����� 

����� �� ا�ــ� �� ��ی آ��� ������ت 

ــ�د ر�ــ�ــ�ــ�ن ����  در�ــ�ــ� ا�ــ�ــ�م �ـ

ــ� �ــ� �ــ��ــ�،  ــ�� ــ� ــ� و ا� ــ�� ــ�� �ــــ�ای �

�و������� �� ا�� ��ز�ــ� ��م ��� را 

��ک �� ����. 

���؛ �� از درد و دود ���ای �

���ا ��د���� ��دش ���� �� دارد و 

��� ا������ه �����دی در آن ��� 

ــ�دم ���ا در ��ر����  ــ�. � ����� ا�

��ر �� ����. در ��� از ���ا����� �� 

آ�ــ�ــ� از  ــ�د ��� ����� ا��.  � ���

��� �ــ�ن �ــ��ــ�ت و �ــ� آب ��ن 

���ت �� �� ����� از ا�ــ� �� �� آ��ن 

ــ�دم �ــ�ــ� در ���ا  ــ� د�ــ�ــ� �ــ �ــ�ر�ــ��

ز���� �� ��� ���� و در ����� �� 

��ر���� ����� ���� ����ه ا��. آ��� 

�ــ�ف �ــ�ی �ــ�ــ�ن د�ــ�ــ�ه ای �� ز��� 

ــ�ــ�ه �ــ� آ�ــ�ــ�ر  و �ــ� �ــ��ــ�ــ� �ــ�ــ� آ��

ــ�دی از  ــ �ــ���ــ� �ــ� �ــ���ــ� �ــ�ــ�اد ��

ا�ــــ��ــــ� د�ـــــــ�ر �ــــ��ــــ�ن �ـــ�  �ـــ��ـــ� 

ــ�ردار ��ـــ�دی �ــ� ���� ��ن  ــ ــ�ن � �ــ� ز�ـ

ــ� را  ــ ــ� ــ ــ� �ـــ�ـــ�ـــ� �ـــ�ن آ� ــ ــ�ا�ـ ــ از �ـ

.���� �� ���

��� از آ�ــ�ــ� �ــ� �ــ��ــ�: «�ــ� د�ـــ�ر ��گ 

����ش �ــ�ه ا�ــ�. �� از ��� ���ی، 

�ــ� ����. ��ز�ــــ��ی در ا�ــ� ���� 

����، ز���� ����ن دا��. ا���زه �� 

��� ا�����ت آ�ــ�ه و ���ق ��ر��ان 

�ــ�ــ�دن و ��ر���� �� �ــ�ب ا�ــ� ا�� 

���� �� و���� ���� �ــ�ارد. �� 

��ز�� و �� ��ی ���دی ا�� �� �� 

��� �� ���� و �� �� �����.»

���ز�� �� در ��� از ا������ه �� دف 

�ــ� ز�ــ�، �ــ� ���ه �� ����: �ــ�ا �ــ�رگ 

ا�ـــ�. ا�ــ�ــ�ن �ــ� ا�ــ�ــ� ز�ـــ�ه ا�ــ�. 

�� �ــ�ب �� آ�ــ��ــ�، �� دِل �ــ�دم را 

��د �� ��� �� ��ز �� ��د��� ����� 

و �ــ�دم ������ �ــ�ا�ــ�ن در ���� 

��د���ی ���� ����. 

در �ــ�ا�ــ� �ــ� او�ـــ�ع ���� ا�ــ�. 

���� �� �� �ــ�ود ۴۰۰ ��� ����� 

دارد و �ــ� �ــ�ــ� �ــ��ــ� �ــ�ــ��ــ� �ــ�ه 

ــ�ی را  ــ�ـ ــ�د�ـ �ـــ�ـــ� آن دل �ـــ� �ـ �ـــ��

�� ����� ا�ــ� در ��ا�� ��� �� ���� 

��وش ��اد ��ا�� و��د ��ارد. 

�ــ�ــ��ــ��ــ�ــ�ن و �ــ��ــ� �ــ� �ــ� ����� 

�ر���� ���� و ����� ��ر��ن �ر���� 

����ن ��� �� �� و ��� ����� 

�ــ� �ــ� �ــ� �ــ�ــ�، �ــ�ــ�ــ�ــ�ن �ــ� را�ــ� 

��ر�� ��و�� �� ��ه ا�� �� �� ���� 

و آ����ه و ا���دان �� زده  ا��.

ا�� آ��� ���� در ا�� ��� ������ ا�� 

ــ�ن �ــ�ــ�ز �ــ�ای  ــ ــ� �ــ� �ــ� ��� ارد� ا�

دا�ــ�ــ� ��ــ��ــ��ــ� �ــ�ی �ــ�ــ�ا�ــ�ــ�، 

�ــــ�ده ای، ا�ــ��ــ�ــ� و �ــ�ا�ــ� �ــ� ا�ـــ�ه آل 

����� دارد، ا�� ���� ارد��ن ��ام �� 

ــ�ای  �ــ��ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ� �ـــ��ـــ� �ــ�ــ��ــ� �ـ

��ر���� ��د���ی، ���اث ������ و 

����� د��� ا�� ��� ا�ــ�، ��ا �� 

�� از ِ�َ�� آن ��ذ�� �� ����� �� ��د 

و �ـــ� �ــ�ــ� �ــ� �ـــ�ـــ��ـــ�ن �ـــ� �ـــ�د، 

آ����ن �� �� ��ان ��� ���ز ارد��ن 

�� ���� ���� �ــ�وش ����� د��� 

ــ�ی ���� را از آن  ــ�د � ــ�ارد و � �ــ� �ـ

��� در ������� ��ده ا��. 

۶۱۵۱ �ــ��ره   ۱۴۰۰ ���ــ�   ۱۹ �� �ــ��� 

�� ذره ���  ارد��ن �
��وه ��ی ��د�� �� �� راه ا��ا��� ���� ���� ��� «ارد��ن ��ام» 

�� د���ل ����� ���ط ���� ������ ��ه ا��ان �����

ا��ان

���

��ول ��دی

ا���: ۱) ��ر د����� ���رش- آ�ــ�د��- 

����ر B (۲- در ���� �� در�� ������ 

�� ����ــ� - ����ن ا�������ــ� ��ــ� 

�� ����� ۳) �� ��- ر��� راه- د��ر 

- ���ــ�- از دل  ��د�ــ� ۴) از ا�راق ��ــ�دار

���ــ�ز ��آ�� ۵) ��ران- ����- ����ــ�� 

۶) �����ــ� ��ــ�ن- دارای ا��ازه و �ــ�� 

���ــ�ن- ������ ۷) ���ــ�� ��ا��- 

������- ���ل آذ�ی ۸) ���� ������- 

د�ــ���ش ����� و د������- ا���وار 

��دن ۹) ���ــ�� ا�ــ���- ��ه د��ن- 

- �ــ�  �����ــ�ار ۱۰) ���ــ� ��ا�ــ� و �ــ�ادر

����ه- ������ ���ر ۱۱) ��د�ــ����- 

د���- د���ر ���� ۱۲) ��� �� ����ن!- 

��� ����ــ���- ��ــ�ر ا������ ��� 

���ــ�ن ���ــ� ۱۳) د�����ــ�ر �ــ�اق �ــ� 

�ــ� ا�ــ�ان ���ــ� ����ــ� �ــ�د- آ�ردن- 

�ــ���� ������وای ��ا�ز��ــ��� ۱۴) 

���ی اش را در د��� ��� و �� �� ���- 

����ــ����-  ��ــ����ی  ��آ�رده �ــ�ی 

در�ــ� ا��ــ�ر ۱۵) ��� �ــ�ل ������- 

.����� - ���ی د����از

- آدم ���ــ���-  ۱) �ــ��ع، آ��ز ���دی:

ا���ــ��ی-  ���ــ���   (۲ �� ����ــ� 

غ ��ــ�- ��ــ�وف و ��ــ��ر ۳)  �ــ�

����ــ�ن- ���ــ�- ��� �ــ� ۴) از ا�ــ�اض 

��ــ�  �ــ���- ����ــ�- دارای ����ــ� 

��ا�ــ� ۵) آ��ــ�- ���ــ�س- �ــ� ������ 

�����ه �ــ�ه- ���ــ� ا�ــ� ۶) ��ــ�زم 

����ی- از ا��اع ��- ��دث �ــ���ه ۷) 

از �ــ�وف ����ــ� �ــ�آن- ���ــ� ���ی- 

������ ������ی ۸) ���ی دو ���ه �� ���� 

���ــ� �ــ� �ــ� د�ــ� ������ــ�ن ا��ــ�م 

�� ��د ۹) ��ز�ــ���� در ا������ن- 

��ه �����- �����ا ۱۰) ��ار داده ��ه- 

����ه ا��ا�ــ� ���ــ���ن- از ��� آ�� 

۱۱) �ود ��رگ- ��ز��ن ����ن آ������ 

�ــ����- آد��ــ�- ����ــ� ۱۲) ��ــ� 

- ����ــ�� ۱۳) ���-  �� �ــ�- ر��ــ��ر

���ــ�- ����ــ��� ۱۴) ���ــ� زال 

در �ــ������- ���ه �ــ�ده �� �����- 

�ــ�ف ۱۵) �ــ�دی د�ر���- ��ــ� و ��گ 

ا��- ���� ����.

 ��ول و��ه

�ــ�اد  ��ا�ــ��ی  ����ــ�ت   (۱ ا��ــ�: 

���ــ�د در ��ــ� �ــ�م- ���� د�ــ�ه- 

���ــ�-  آ ���ــ�-  �ــ�زه   (۲ �و���ــ� 

���ــ� ��ــ�ا �ــ� �ــ� آرد و ��ــ� �� ���ــ� 

۳) ���ــ�ل �ــ��ه- ����ــ� ���ــ� از 

���ــ�اده ���ــ�- �ــ�اده ��ــ� ۴) ��وا�ــ� 

و���� دارد- ��ا�ــ��س- ���ه ��ب 

۵) ��د���رگ- �������- �����ن ۶) از 

- ����ان �����ر �� در  ������ن �ــ����

���� ا��ح و ����� ����ا�ی �� ��د- 

���ــ��� �����ــ� ۷) �ــ�دن از ��ــ�- از 

ا����ی ����- ا��ره ۸) ��� ����ن- آ��� 

- ����ب-  - ��� ۹) ����ن ��� ���

��ف ��ا ۱۰) ����ــ� ��ای ر���ران- 

�ــ��ی در ا�����ــ�- �� ���وت ۱۱) ��ــ�� 

- از ا���ل  �� �ــ�م آ�ــ����- د�ــ���ر

�ــ� ۱۲) دا�ــ�- ��ــ� ����ــ� ��ــ� 

���- �ــ� د��ــ�ه ��ــ� ۱۳) ���ــ�ط �� 

اد���ت- از ���م ��ی ���ــ��� ����� 

ا�ــ�ان- ������� ����ــ� ۱۴) ��زا����ه- 

�����ه- ���� ����ی ۱۵) ��� 

- ����د ��دن. ع- ��اوار و ��

��ــ�دی:   ۱) ا���ــ�- ����ــ�- �ــ�ف 

����� ����ا�ی ��ت ۲) ���، �����- 

���� ���ــ�ه- د���ــ�ام ۳) �ــ� �ــ�� 

�����- ���� �����د- ا������ آ����� 

- �ــ��  ۴) ���� �ــ� �ــ���ی- ���ــ��ر

����ــ� ۵) �����- زا��س- ����� و 

- ������ ا������ ۶) ا�����ار ����-  آواز

������ ا����و��������- ���ی ��ا�� 

۷) در آن... �� ����م در آ���ی �� ����- 

����ان ا����� ای آذ�ی- ����ا�� ۸) 

�����ــ� دا�ــ��ن ��ی ���ــ�ه ���ــ�� 

�����ــ� ��ر�ــ�� ��ر�ــ� ۹) ����ــ� ���� 

- �ــ�ز���ی  �� ���ات �����- ����ــ��

۱۰) ����ــ�ا�ی ا������- ��� از �ــ� ���� 

�ــ�ده- ��و���� ����ــ� ۱۱) ��ی ��ن- 

�ــ���ز ����ی د�����- �ــ��ره- ��ــ��� 

�ــ���� ۱۲) ������� ����ــ�- ��زآ��- 

��ر�� ۱۳) ا����م- ���� د�ره ���و��- 

�ــ��ره ����ــ� ۱۴) ���ــ� �ــ�� ����� 

��ــ�دل ده �ــ���- ��ا���ه- آ�ــ��ن 

۱۵) �ــ�م ��او�� در د�� ��ــ�د- ����- 

دی ا���� ���� �����.

��اح: ���ن ��را��

����� د���ره �� �������� 

���� ��رس

������� �����، �� �����ن ���ِس ���آب 

از �ــ�ــ� �ـــ� �ـــ�  �ــ��ــ�ــ��ــ�ــ� در �ــ�ا�ــ� �ــ�ی 

ــ�ی،  ــ� ــ� ــ� � ــ�� ــ� ــ�رس �ـــ�ـــ� داد. � ــ�ـــ� �ـ ــ�ـ �ـ

ــ� �ـــــ�ر�ـــــ�ـــــ��ـــــ� ار�ـــــ�  ــ ــ ــ�ـ ــ ــ ــ��ـ ــ ــ ــ� آ�ـ ــ ــ دا�ـ

�����ن ����� �� ���� �ــ� �ــ� �ــ�ر ا����� و 

در ��� �ــ�ا�ــ� در �ــ�ا�ــ� �ــ�ی ���� ��رس در 

��� ��� �� �ــ� ء �������� در ���� د��� 

�����ه ��ده ا��. ���� ���� ا���� در ا�� 

�� ء و��د ا���ل ����� ����� �� ����، 

�� ����ان ���رای ���د، �� ���� آ�� و 

�� ��س ���� ��ق ���� ا��.

����ن ���اث ������ اداره �� ���اث ������، 

�ــ�د�ــ�ــ�ی و �ــ�ــ��ــ� د�ــ�ــ� �ــ��ــ��ــ�ن ��� 

ــ�رد ا�ـــ� �ــ� �������� ���:  ��ز �ــ�ــ�  در �ـ

ــ�ا ا�ــ�  ــ� و �ـ ــ�ی �ــ�ــ��ــ� ا�ـ �ــ�ــ�ــ� �ــ�رس �ـ

ــ� �ـــ� �ـــ�ا�ـــ� �ــ��ــ��ــ�  ــ�� ــ�ی �ــ�ــ� �ــ�ه � ــ� �

ا�ـــ�م �ــ� �ــ� �ــ� ���ا��� ا���ر��� د��� ��ی 

���� �� آن دا��� �����. ���س �ــ����ی �� 

���ن ا���� �ــ� �ــ��ــ�ر ا�ــ� �������س ���� 

ا����ل آن و�ــ�د دارد �ــ� از ���� ��ا��ه 

����، ا�ــ�ود: �� ا�� ��ل از ��دا ��ر�� ���ا�� 

را در ا�ــ� ز���� �ــ� �����ی ����� آزاد ��� 

 ��� �����ن �����  ��و����ه   ������ و 

آب  آ�ــ�ز ��ا��� �ــ�د. ����ن ���اث ������ 

������ن �����ن ا���� ���� ��رس از د��ز���� 

ا�ــ� �ــ� �����ن ���ن ��ی ���ا���� ا�ــ�، 

ا��ود: ا�� ��ای ���� دادن ا�� �� �� ����� 

������  ���� ��ر�� ��ی د����  ��ی آن ا���م 

��د؛ ا���� ��� ���� ���� ��ی ��ــ�دی در 

���� ��رس در�ــ��ــ�ــ� �ــ�ق �ــ�ه ا�ــ� و ���� 

��و��� در ا�� ��زه ا���م ��ه ا��.

����اره ��� ����� د��� ��� از �������� ��ـــــــ��اره ��ی ��� ا�� �� ��� ���� 

ا�ـــــــ� از آ��ز ������ آن در ���ر ��ـــــــ��اره ��ی ��� د�� ای ����، ����� و ������

��� �� ��رد. در ا�� ��ـــــــ��اره ���ی، ����ن و ������ان ����� د��� ������ آ��ر 

��د را �� د������� ����اره ار�ـــــــ�ل �� ���� و ������ �� �� ����� ���م ��ا��� 

�� ��د و در����� �� ��������ن ����� و ����� �� ����. در ���� را��� ����ن 

����� د��� ��ـــــــ�ر از د����� آ��ر ����� �ـــــــ�ه ����� ا�ل ����� ����اره ��� 

����� د�ـــــــ�� ��� داد و ���: ا�� آ��ر �� ��� ����ا�ی �������ه (��زه ��� ا��ان) 

����� ��ه ا��.   ���� ����د��ن ا��ود: ����� ا�ل دا��ی ����� �� ار��ل ����� آ��ر 

از ���� ا���� ��ده ا��. ���� ���اره ��ه ای از ا�ـــــــ��دان ������ت �� ��رت 

��ا��ان ��ص د��ت �� ��ه ا�� و ا�� �ـــــــ��ه در ��� ا���ل ��� ��اوم ����� ا��.

�� ���� �ی ���� ��� �� ���ان ���� د���ره �ـــــــ�و ��ا�� ��ه �� �� ����� آ��ر و 

����� از ��ز��ا�� �� ��دازد �� در ��زه ����� د��� راه وا���� ��د را ادا�� داده ا��. 

 ����� ����اره ��� ����� د��� ������ ��د را آ��ز ��د

���و��ی از ���� ��ی 

������ و ��ذ�� ��ی 

��د���ی ��ا��، ���ا، 

��آ��د و ��� ارد��ن

:�� ���

����� ����

 �� ��ول و��ه ���ره        ۶۱۳۷
 �� ��ول ��دی ���ره           ۶۱۳۷

��ول ���ره    ۶۱۳۸

�و����� از ����� ������� در ارد��ن ��ام

در �� ����ا�ی ����اد ��د���ی ارد��ن ��ام از ����� ������� �� ���ان 

��� از ره آ�رد��ی ا�� ��� �و����� �ــ�. ��� ا�� ����� ��� ا���� 

ا�ــ� و �ــ�ف ا�ــ��ی �ــ� در د�ــ� ������ــ� �ــ�ی دارد �ــ�دآ�ر �����ــ� 

����اره ا��ر در ����� و �و�����ی �ر���� ���� ا��ان ا��. 

�ــ���ا �ــ�ح، را���ــ�ی ��د�ــ��ی و ���ــ� ������ــ� �ــ�ر و ���ــ� ا�ــ� 

����� د��ــ�ره آن �� ����: ����ــ� ������� ره آ�ردی ���� از �ــ�� و 

��ــ���� ����� و ا���� ا�ــ��ن ��د �� ���ص ����� �ر���� ���� 

ا�ــ�ان ا�ــ�. ا�ــ� ���ــ�� ��د�ــ��ی �� ا��ا�ــ�: �� �ــ� ����ــ� 

۱۲�ــ���� ���ی �������، ����� �ــ�د ���� �� �� ���ان ��ــ�د و ره آ�رد 

��� �� ارد��ن در آ���ه ����� �� ��د. 

��ح ����ــ� �� ���: �ــ� ���� �ــ� ا���ــ� ��د�ــ��ان و ��ــ���ا�� �� �� 

ارد��ن �ــ�� �� ���� �� �ر��ــ���ن ا�ــ� �ــ�� و ���ا��ن آن آ�ــ�� و �� 

�ــ�� �� �ــ��� ����� �����ــ� ����ــ� �ن �ر��ــ�� را ��ــ���� و در 

د�ــ��ر ����ــ� ا���ه �ــ�ار د��ــ�. ��ای �ــ� ز���� ا�ــ� ����ــ� از ���د 

ا����� �� ���ــ���ه ا�� ره آ�رد ا�� ���ه ���ی �� �ــ�د �� ا�� ره آ�رد 

������ ����، ����� و ���ا���ی ����� ����. 

ا�� ���ل ��زه ��د�ــ��ی د��ــ�ره د��� ا���� ���ــ� ����� ���� 

�� ���ــ�: ����� �ــ� �� ���ــ� ره آ��ی از �ــ�� ���ــ� ��ــ���� ���ــ� و 

����� �ــ�دم آن ����ــ� ��ــ��� و ��� ��ــ����ی در 

����� �ــ��ی و ��دم ����ــ� �� ��ــ�ه �ــ�ای �ــ�د��ن و 

����ا��ن دار�ــ� و ����ی ���ا��ــ� و ����� �� ����� 

����ب �� ����.  

�ــ�ح ����ــ� �� ��ــ�: �ــ��� ����� �ــ�ی ��د�ــ� 

��دا��ــ� �ــ� ���د�ــ�ی �����ــ� �ــ� ا���ــ� �ــ� در 

د�� ��ر ا�� �� ��ــ�� ای از �ــ��ه  ز���� و آداب 

و آ��� �ــ� �� ��ــ�ان �ــ� �����ــ� �����ــ� و ��ای 

�ــ���� ����ــ� ���ــ� آن ����ــ� در د�ــ��س 

��ار ���د. 

�ــ���ا �ــ�ح ��� �ــ� ����ــ� �ن و �ــ�د ��ــ��ی، 

��د، ������ی را �ــ���� و �ــ��� ����� �ــ�ی د��� 

���ه ��ی ا��ان را د���ل �� ���.

����اره 

ارد��ن ��ام �� 

���� ����ن 

��د���ی و 

���ا�� ���ر 

����ار ��، ����� 

��د ��ای ����� 

������ن ���� 

و ������ ارد��ن 

�� ��ذ�� ��ی 

��د���ی 

�� ����ش ��� 

���� د���� ��ی 

��� ����� ��د �� 

��ه ا�� 

 ��� �ــ��� ا�ــ� ���ی ����ی ����ن ���� ��ی ��دم ���ن �ــ�ه و ����ــ� �ــ� ��ا��ر د�ــ���ه و ���ــ� و ���� ���ی ���� از آن در را�ــ��ی 
���� ا�����

ا��ان 

، ��د���ی و ����� ��� را د�ــ����� ���ر در ا�� ��� ��ار �� د���.  ر���ن �� ا��ا�� ���ه ��دا�ی �� ���. در ا�� ��� ��ــ��� ������ �� ���

ع ���ــ� و ����ــ� ��د�ــ��ان را ��ای �ــ�� �� ��ــ�اه دارد. ا�ــ� ���ــ�ت ا���ــ� ��ر��د��ی د��ــ�ی �� دار�ــ� و ا�� �ــ� ��دآور  ا��ی �� �ــ� د���ل �ــ�د ���

���ــ��� ��ی ��د�ــ��ی ����ن ��ــ�، ا������ه، ر�ــ��ران، �ــ�ده و... ���ــ� و ��  �� �ــ��� ��ــ�� آ��ده �ــ��ی �ــ�� ���� ���ط �� ��ا�� ��دن �

���ــ��� ������ �� ���� ����� ���� دار�� ا�� �� د��� ���د ������ت و ������ــ��ی �����، ��د�ــ��ان ر���� �� �ــ�� �� ا�� ����� و د��ن ا�� 

���ــ��� �� ��د ���ــ�� دو��� ا�ــ�. راه ��ون ر�� از ا�� ��ــ��ت �����ــ�س ��زه ��د�ــ��ی ���ــ�؟  ����� ��ار��، �����ن �� ����� ����� ��ون در�������� �

���ــ� ��م و ��ــ� و ا���ــ�ه ای �ــ�ای ��ون ر�� از آ��ــ� ��ار�ــ�.  �� ��� �� ر�ــ� ���  ��ه ���ــ��� �� در�ــ�رت آ ��ــ���� �� ��� ��ــ�و�ن ا�� �ــ�زه �� ��ه ��ــ�ان �� آ��ــ� آ

����� در ا�� ز���� �� ��ا�� ��م ��ی ����ی ��دارد �� ا���� ا�� ���� ���ی ا�� آ��ز ��ه ا��.  ��ــ��اره ارد��ن ��ام �� از ������ام و دز��ل ��ام ����� ����اره ای 

ا�� �� �� ����� ����� ����� ���� ��د���ی �� ��ــ��ا�� ����� ����ا در ���� ��ی ����ی ����ار �� �ــ�د �� �� ����� ����ای ��اب و ����� ��� ����� ��د���ان �� 

��ار دادن ����� ���� ��د�ــ��ی در �ــ�� ������ ��ی ������ ������ ��د، ���و�ن �ــ����ی ���� �� �ــ� ���ن ا���ده در ��زه ��د�ــ��ی را �� ����� ��� �� ��� د��ن 

����� ��ی ������، ������، ����� و ��د���ی ��� و �و�����ی ��د ���� ����� را ��ای ���ر ��د���ان ��ا�� ����.

����� �ــ�دم آن ����ــ� ��ــ��� و ��� ��ــ����ی در 

����� �ــ��ی و ��دم ����ــ� �� ��ــ�ه �ــ�ای �ــ�د��ن و 

����ا��ن دار�ــ� و ����ی ���ا��ــ� و ����� �� ����� 

�ــ�ح ����ــ� �� ��ــ�: �ــ��� ����� �ــ�ی ��د�ــ� 

��دا��ــ� �ــ� ���د�ــ�ی �����ــ� �ــ� ا���ــ� �ــ� در 

د�� ��ر ا�� �� ��ــ�� ای از �ــ��ه  ز���� و آداب 

و آ��� �ــ� �� ��ــ�ان �ــ� �����ــ� �����ــ� و ��ای 

�ــ���� ����ــ� ���ــ� آن ����ــ� در د�ــ��س 

�ــ���ا �ــ�ح ��� �ــ� ����ــ� �ن و �ــ�د ��ــ��ی، 

��د، ������ی را �ــ���� و �ــ��� ����� �ــ�ی د��� 

 و گردشگري گیلگمش
ي اردکان از سوي فصلنامه  میراث

شنواره  سفرنگار
ج
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ت کرد.
ره دعو

سفر را به شرکت به این جشنوا
ي و ثبت رخدادهاي 

ن گردشگر
 در فراخوانی دوست دارا

ي اردکان گرام
شنواره  سفرنگار

دبیرخانه  ج

ن و موسسه ي
ر اردکا

 و گردشگري گیلگمش، انجمن چارسوق کوی
ي اردکان از سوي فصلنامه  میراث

شنواره  سفرنگار
ایبنا)، ج

خبرگزاري کتاب ایران(
ه گزارش 

ب

 
رگزار می شود.

درملو ب
فرهنگی هنري چا

 
در دنباله بخوانید:

ي اردکان را 
شنواره  سفرنگار

متن فراخوان ج

ب دوربین ثبت
و در قا

یر درمی آورند 
ک فراخوان است براي آن ها که روایت گر سفرهاي خود هستند، آن چه را می بینند و حس می کنند به رشته ي  تحر

این ی

 
ي نزدیک …

ده، آینده ا
می کنند براي مسافران آین

 
ن در فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعی.

ت با عالقه مندان به سفرنگاري ایرا
م دعوتید به رقاب

شما ه

 
ن بار نوبت رسیده است به «اردکان گرام».

ماکوگرام» و «دزفول گرام»، ای
شنواره هاي «

پس از ج

QR مطلب
کد 

QR دریافت صفحه با کد

استاد حسین  هاتفی هستم پسر استاد قاسم مقنی، آقا بابام احمد مقنی، پدر احمد می شود قاسم مقنی. پدر قاسم می شود شفیع مقنی، ننه بزرگم و آقا بابام می گفتند نسل اندر نسل ما

مقنی بوده. مقنی گري را از هفت سالگی شروع کردم. بعضی ها فکر می کنند چاخان می کنم و می گویند بچه هفت ساله را باید با ماشین ببرند و بیاورند. در هفت سالگی دلو باال

می کشیدم، آن زمان مزدم 9 ریال می شد، اولین قنات  هایی که کار کردم قنات قاسم آباد بود که 25 سال درگیرش بودم و تا االن که 64 ساله ام همچنان به این کار مشغولم، در

کنارش کشاورزي هم می کنم.  استاد حسین   هاتفی اینها را که می گوید اندکی در صندلی چوبی اش در اقامتگاه خانه سالمت اردکان جابه جا می شود، دست ها را روي پایش

می گذارد. الیه الیه رگه هاي سفید روي دستش پیداست و انگشت اشاره دست چپش دچار کوفتگی است، از پالتوي مشکی اش صفحه زرد ساعت فلزي اش بیرون زده و عقربه

دقیقه شمار روي 5 اندکی جابه جا می شود تا خودش را به 6 برساند، همین زمان محمدعلی   هاتفی، پسرش در قناتی در همان حوالی براي خبرنگاران درباره سیستم کار و احیاي

قنات توضیح می دهد و براي شان می گوید لباس سفید مقنی  ها حکم کفن را دارد، اینکه آنها می دانند هر فرو رفتن می تواند به مرگ منجر شود. این طرف حسین   هاتفی در

اقامتگاه، قنات هایی که احیا و مرمت کرده را می شمرد؛ قنات حسین آباد، احمدآباد، اکبرآباد، چهل گده، مرز عبداهللا، صادق آباد،     هاشم آباد، تقی آباد (این قنات در زردوك است،

قدیمی ترین منطقه اردکان که در آن بناهاي 800 ساله فرو ریخته وجود دارد)، زمان آباد، قاسم آباد، مهدي آباد، علی آباد (حاجی صفرعلی)، کمال آباد، زین آباد، طاهر آباد، حسن آباد

ضیایی (محمد آقاي ضیایی که سرمایه دار بوده 60 قنات درآورده و قنات حسن آباد دو طبقه است)، جعفر خان ، کچیپ. یک بار هم تهران آمدم و در افسریه روي قناتی که متعلق به

ارتش بود، کار کردم.   هاتفی دوباره برمی گردد به گذشته ، به آن زمان که قد کشیده و دیگر کارش کشیدن دلو نبود ، در عوض می رفت تا ته زمین. آنجا گاهی زمزمه خوانی هم

کد خبر : 181181
تاریخ : 1400/11/23

چاه هاي مجاز و غیرمجاز بالي جان قنات  ها شدنداستاد مقنی با نیم قرن سابقه کار در قنات در گفت و گو با «اعتماد»:
فاطمه باباخانی

سه شنبه / ۱۶ آذر ۱۴۰۰ / ۱۶:۲۲
دسته بندی: گردشگری و میراث

کد خبر: 1400091612616
خبرنگار : 71021

راویان سفر به جشنواره سفرنامه نویسی «اردکان گرام» فراخوانده
شدند.

از میراث فرهنگی، طبیعی و همچنین میراث ملموس و ناملموسبخش های مرکزی، عقدا و خرانق است، در استان یزد واقع شده وسفرنامه نویسی انتخاب شده است؛ شهرستان اردکان که شاملمسیر سفر است اما مقصد سفر نیست، برای برگزاری جشنواره«دزفول گرام» برگزاری می شود و این بار نیز شهر کوچکی که دربه گزارش ایسنا، این جشنواره پس از تجربه «ماکوگرام» و
مملو است.

درمی آورند و در قاب دوربین ثبت می کنند تا مسافران آینده وهستند، آن چه را می بینند و حس می کنند به رشته ی تحریراین جشنواره برای آن هایی است که روایت گر سفرهای خود
آینده ای نزدیک استفاده کنند.

رسانه های مجاز برای این جشنواره، وبالگ (انگلیسی و فارسی) و اینستاگرام (انگلیسی و فارسی) است.یک هفته فرصت خواهند داشت تا اردکان را به دنیا معرفی کنند.(وبالگ، وب سایت و اینستاگرام) است. روایتگران سفر به مدتگردشگری شهرستان اردکان از طریق ابزارهای فضای مجازیهدف از برگزاری این جشنواره، شناسایی و معرفی ظرفیت های
طبق آیین نامه  جشنواره  سفرنگاری اردکان گرام برای شرکت در حوزه های مختلف جشنواره محدودیت سنی وجود ندارد. حضور در جشنواره

برای افراد حقیقی و حقوقی آزاد است. شرکت کنندگان در جشنواره می توانند در هر دو بخش رقابتی وبالگ و اینستاگرام حضور یابند. حق
استفاده از آثار تولیدشده در طول جشنواره (متن، عکس و فیلم) برای حامیان جشنواره و فصلنامه  گیلگمش محفوظ است.

شرایط بخش وبالگ
موضوع وبالگ می تواند در یکی از حوزه های سفر، گردشگری، عکاسی، محیط  زیست، حیات وحش، صنایع دستی، خوراک، تاریخ و آداب و

رسوم اقوام ایران و جهان باشد. نویسنده  وبالگ، باید مؤلف اثر باشد و نه تنها منتشرکننده  آن. هر فرد می تواند حداکثر با یک وبالگ در

جشنواره ثبت نام کند. وبالگ فعال باشد، به این معنی که در شش  ماه گذشته حداقل سه مطلب مرتبط با گردشگری و سفر در آن تولید

سفرنویس ها فراخوانده شدند
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