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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

تریبون

حرف مردم

مقابله با پرخاشگری در زندگی
فردی و اجتماعی

بیرجند

در میان دعاوی مطروحه در مراجع کیفری
دادگستری  ،موضوع پرخاشگری و نزاع اعم از
لفظی و فیزیکی یکی از مسائلی است که پرونده
های زیادی را به خود اختصاص داده است.
اگر بخواهیم عوامل این موضوع را به صورت ریشه
ای بررسی کنیم باید گفت ،کاهش بهداشت روانی
در برخی افراد دارای علل مختلفی است که نیاز
به واکاوی جداگانه ای دارد .از جمله اینکه در این
خصوص باید ابعاد گوناگون اخالقی ،تربیتی،
اقتصادی ،فرهنگی و آموزشی مورد مداقه قرار
گیرد.
اما قدر مسلم این است که ارتکاب چنین جرایمی
نسبت به افراد بزهکار و اطرافیان وی و اشخاصی
کهناظرچنینصحنههایخشونتآمیزیهستند،
آثار مختلفی بر جای می گذارد.
در این زمینه چنانچه به آمار بسیار باالی سابقه
نزاع و خشونت در مراجع قضایی سرکشی کنیم
اول اینکه باید اذعان داشت چنین آماری زیبنده
جامعه ارزشی ما نمی باشد؛ دوم اینکه این موضوع
از دو منظر قابل بررسی است :از یک جهت مرتبط
به عوامل فردی و در واقع ابعاد شخصیتی هر فرد
است که از تربیت خانوادگی نشأت می گیرد،
مانند رفتاری که به طور معمول به تحقیر دیگران
منجر شده و باعث نادیده گرفتن حقوق آنها می
شود.
این افراد ،کسانی می باشند که دنبال برنده شدن
هستند و فکر می کنند همیشه حق با آنهاست و
عبارت کلمه "من" در صحبت هایشان خیلی بیان
می شود.
در خصوص راه حل و درمان این افراد می توان
گفت که باید با ابزار روانشناسی برخورد کرد،
بنابراین نمی توان صرف ًا با برخورد سلبی به صورت
ریشه ای آن را حل کرد.
از طرف دیگر خدشه در روابط اجتماعی به سبب
نقض تعهداتی که در بعضی مناسبات اقتصادی و
تعامالت ناشی از تجارت و کسب و کار پیش می
آید و نیز علل دیگری از قبیل به هم ریختن اعصاب
و روان شهروندان که از عواملی مانند بیکاری،
ترافیک در شهرهای بزرگ ،آلودگی های صوتی
و حتی تصویری سرچشمه می گیرد ،آستانه صبر
و تحمل آنان را کاهش داده است.
بعالوه گسترش بی رویه شهرها بدون نظام
مشخص ،وجود فرهنگ های مختلف و مهاجرت
از نقاط گوناگون ،نبود امکانات و نظارت های الزم
و همچنین مشکالت فرهنگی از عوامل بروز سلب
امنیت روانی برخی افراد شده است.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
دادگستری خراسان جنوبی
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▪
افزایش  6.3درصدی مراجعان نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان

زخمنزاعبرتنجامعه

الهام رضاپور -زد و خورد و فریاد  ،دست به یقه
شدن و بد و بیراه گفتن و در چشم بر هم زدنی
دست و صورت خونین چند جوان و شیشه های
خودرویی که کف خیابان ریخته شده است ،این ها
نشانههایی از روحیه خشونت طلبی برخی مردم
شهر است .راستی چرا کم حوصله شده ایم؟ چرا
درگیریهای خشن بر سر مسائل کماهمیت ،مدام
بیشتر میشود؟ چرا زود از کوره در می رویم و دست
به یقه می شویم ؟ و ...
به گزارش « خراسان جنوبی» درگیری بر سر محل
پارک خودرو ،در صف پمپ بنزین یا حتی یک
سبقت معمولی و  ...که منجر به نزاع ،کتککاری
وخشونت اجتماعی می شود از جمله آسیب هایی
است که افراد جامعه را تهدید می کند .
پدیده ای که گاه در میان افراد تحصیل کرده حتی
با رتبه اجتماعی باال هم دیده می شود و بسیار
نگرانکننده است.

• •افزایش آمارها

افزایش  6.3درصدی مراجعان نزاع به مراکز
پزشکی قانونی خراسان جنوبی نیز این نگرانی
و ضرورت توجه به کنترل و کاهش این آسیب
اجتماعی را دو چندان کرده است .
بر اساس آماری که توسط روابط عمومی اداره
کل پزشکی قانونی استان در پورتال این اداره
کل ارائه شده است در  9ماه سال جاری  2هزارو
 807نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز
پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند که این
رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که تعداد
مراجعان نزاع  2هزارو  641نفر بودند 6.3 ،درصد
افزایش یافته است.
در این گزارش به نقل از دکتر« مصطفی جعفرزاده»
مدیر کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی آمده
است:از مجموع مراجعان نزاع در این مدت هزارو
 769نفر مرد و هزارو  38نفر زن بودند.
آماری که یک آسیب شناس اجتماعی معتقد
است باید به آن شمار افرادی که به پزشکیقانونی

،،

یک جامعه شناس:
فقر ،بیکاری و فاصله
گرفتن از نشاط عمومی
منجر به نزاع های
خیابانی می شود
مراجعه نمیکنند را هم اضافه کرد .دکتر « امان
ا ...قرایی مقدم» میگوید :باید از زما نهای
خیلی قبل منتظر چنین آماری میبودیم ،زیرا
فضای اجتماعی و نیروهای برانگیزنده از قبیل
بیکاری و فقر و همچنین فضای سخت و نامناسب
برخی خانواد هها که این روزها از نشاط عمومی
هم فاصله زیادی گرفته اند ،منجر به افزایش این
حوادث میشوند.

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ� ،ورزش ذﻫﻦ

این استاد دانشگاه به کاهش آرامش و نشاط
عمومی جامعه به عنوان عنصری خطرناک
اشاره میکند و معتقد است :نداشتن آرامش و
حتی لبخند در زندگی مردم را حتی میتوان در
سریا لهای تلویزیونی هم مشاهده کرد که در
کاهش نشاط نقش بسیار مهمی دارد.
به گفته وی نمایش تصاویر خشن ،درگیری
بین افراد خانواده و حتی نزا عهای خیابانی
در سریا لهای تلویزیونی باعث میشود چنین
رفتارهایی در جامعه هم بروز یابد و قبح و تابوی آن
به سادگی شکسته شود.
رییس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان
نیز با بیان این که در مجموعه اقدامات نیروی
انتظامی ،نزاع و درگیری به عنوان یکی از شایع
ترین جرایم رتبه چهارم را در استان دارد و جزو
آسیب های اولویت دار می باشد ؛ وقوع نزاع را در
دو دسته خانگی و خارج از خانه عنوان می کند و
می گوید  :بررسیها نشان میدهد نزاع از عواملی
است که بحثهایی نظیر مالکیت ،سوءتفاهمها،
تعصب و ...در بروز آن نقش قابل توجهی دارد.

دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ

�ﺎدآور� ا�ﻨ�ﻪ :در ﺣﺎﻟﺘ� �ﻪ ﻗﺼﺪ دار�ﻢ »ﻧﻤﺎ� از ﺑﺎﻻ« و »ﻧﻤﺎ� از ﺟﻠﻮ« ﺟﺴﻤ� را رﺳﻢ �ﻨﻴﻢ ،ﺑﺪون
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ د�ﮕﺮ اﺑﻌﺎد ،ﻓﻘﻂ از ﻫﻤﺎن زاو�ﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﻧﮕﺎه ﻣ� �ﻨﻴﻢ و ﺧﻂ ﻫﺎ� ﻣﺮز� ﺳﻄﻮح را
رﺳﻢ ﻣ� �ﻨﻴﻢ .آن دﺳﺘﻪ از ﺧﻂ ﻫﺎ� ﻣﺮز� ﺳﻄﻮح را ﻫﻢ �ﻪ در د�ﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺎ ﻗﺮار ﻧﺪارد ﺑﺎ �ﻤ�
ﺧﻂ ﭼﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻣ� �ﻨﻴﻢ.

ﺳﺨﺖ
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

»ﻧﺎو�ﺎب«ازﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮ�ﻦﺳﺮﮔﺮﻣ�ﻫﺎ�ﻣﻨﻄﻘ�ﺟﻬﺎناﺳﺖ.
ﻫﺮﻧﺎو�ﺎب��،اﻗﻴﺎﻧﻮسﻓﺮﺿ�ﻣﺮﺑﻌ�اﺳﺖ�ﻪﭼﻨﺪ»رزمﻧﺎو«»،ﻧﺎوﺷ�ﻦ«»،اژدراﻓ�ﻦ«
و»ز�ﺮدر�ﺎ��«درآنﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪوﻣﺎﺑﺎ�ﺪﺟﺎ�ادواتﭘﻨﻬﺎنرا�ﺸﻒ�ﻨﻴﻢ.
ﻧﻮعوﺗﻌﺪاد ادواﺗ��ﻪﺑﺎ�ﺪدرﻫﺮاﻗﻴﺎﻧﻮسﺑﺎﺷﺪ،ز�ﺮآنﻣﺸﺨﺺاﺳﺖ.ﺿﻤﻨﺎﻫﻤﻴﺸﻪ
»رزمﻧﺎو«٤ﺧﺎﻧﻪ»،ﻧﺎوﺷ�ﻦ«٣ﺧﺎﻧﻪ»،اژدراﻓ�ﻦ«٢ﺧﺎﻧﻪو»ز�ﺮدر�ﺎ��«��ﺧﺎﻧﻪﺟﺎاﺷﻐﺎل
ﻣ��ﻨﺪ.ﺑﺮا�راﻫﻨﻤﺎ��،ﻣﺎﻫﻴﺖﺑﻌﻀ�ازﺧﺎﻧﻪﻫﺎازاﺑﺘﺪاﻣﺸﺨﺺﺷﺪهاﺳﺖ.

• ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

ارﻗـــﺎم ﺑــﻴــﺮون ﺟــﺪول،
ﻣــ� ﮔــﻮ�ــﻨــﺪ �ــﻪ در ﻫﺮ
ﺳﻄﺮ �ﺎ ﺳﺘﻮن ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ
دراﺷﻐﺎلادواتاﺳﺖ.

ﺗــﻤــﺎم ادوات در ا�ــﻦ
ﻣـــﻌـــﻤـــﺎ»اﻓـــــﻘـــــ�«�ــﺎ
»ﻋـــﻤـــﻮد�« ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﺮﮔﺰﻣﻮرب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

▪
▪

پیگیری حرف مردم

داروخانه های سرایان
بازرسی می شود
«رئیس دانشگاه علوم پزشکی خبر دارید که فروش
دارو در برخی از داروخانه های سرایان بدون حضور
دارو ساز انجام می شود؟ »
این پیام  24بهمن ماه در ستون حرف مردم به چاپ
رسید که در این خصوص روابط عمومی دانشگاه علوم
پزشکی بیرجند به نقل از معاونت غذا و داروی این
دانشگاه پاسخ داده است :بازرسی از داروخانه های
شهرستانسرایانتوسطکارشناسشبکهوهمچنین
کارشناسان حوزه معاونت غذا و داروی دانشگاه انجام
می شود و در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات
اقدام قانونی صورت می گیرد.

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ

•

ﻣﻌﻤﺎ� ﻫﻮش

▪

واژه �ﺎﺑ�

][١٣٩٥/١١/٢٨
ﻧﺎو�ﺎب

ﻣ� ﺧﻮاﻫﻴﻢ »ﻧﻤﺎ� از ﺑﺎﻻ« و »ﻧﻤﺎ� از ﺟﻠﻮ« ﺟﺴﻤ� را �ﻪ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ د�ﺪه ﻣ� ﺷﻮد ﺗﺠﺴﻢ �ﻨﻴﻢ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ �ﺪاﻣﻴ� از ا�ﻦ ﭼﻬﺎر ﮔﺰ�ﻨﻪ ﻣ� ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ؟!

سرهنگ «حسن شجاعی نسب» معتقد است در
نزاعهای خارج از محیط خانه  ،به طور عمده برخی
بحثها بر سر مالکیت یا اثبات حقانیت خود سبب
وقوع نزاع میشود که تصادفات خودرویی نمونه
بارز آن است بهطوری که میتوان گفت بخش قابل
توجهی از تصادفات به نزاع چه از نوع فیزیکی و چه
از نوع زبانی و گاهی با جرح و قتل همراه می شود
که جزو دغدغه های همکاران ماست.
وی با بیان این که ماموریت ها و اقدامات نیروی
انتظامی در دو مقوله پیشگیری و مقابله قابل انجام
است می گوید :در حوزه پیشگیری انجام گشت
های محسوس و نا محسوس در محل های مستعد
وقوع نزاع از جمله ورزشگاه ها و در مسابقات
ورزشی ،کانون های جمعیتی  ،پارک ها و مکان
های تفریحی در دستور کار است تا با برهم زنندگان
نظم و امنیت عمومی برخورد شود و این افراد پس
از دستگیری و تشکیل پرونده تحویل مقامات
قضایی شوند.
وی با بیان این که عوامل زمینه ساز وقوع نزاع
و درگیری خیابانی یا خانوادگی بیشتر بحث بر
سر مسائل جزئی و کم اهمیت می باشد به این
نکته اشاره می کند که نزاع بین جوانان و افراد
کمتر از 30سال فراوانی زیادی دارد و در بیشتر
موارد افراد می توانند با گذشت و چشم پوشی
مسائل را بین خود حل و فصل کنند اما به دلیل
پایین بودن آستانه تحمل آن ها این درگیری ها
رخ می دهد که گاهی منجر به جرایمی جبران
ناپذیر می شود        .
حال که نزاع و خشونت شهری به یک آسیب
اجتماعی در استان ما رو به افزایش است باید از
سوی محققان و کارشناسان اجتماعی مورد بحث
و بررسی قرار گیرد تا در صورت نیاز برای ترویج
مهار تهای ارتباطی در مدارس و دانشگا هها
نسبت به این موضوع تدابیری اندیشیده شود
تا افراد از سنین پایین با مهار تهای ارتباطی و
مراجعه به مشاور آشنا شوند و شاهد وقوع نزاع و
درگیری گسترده و مصیبت بار نباشیم.

▪

▪در سایت اداری بیرجند تقریبا همه ادارات کل
مستقر شده اند و روزانه رفت و آمد های زیادی به
آنجا صورت می گیرد اما همچنان جلوی برخی
اداره ها خاکی است و با هر بار بارندگی گل و
الی فراوان سبب مشکالتی برای تردد کارکنان
و ارباب رجوع می شود .چرا برای محوطه سازی
و آسفالت و ساماندهی این وضعیت اقدام عملی
صورت نمی گیرد ؟
▪میدانی که به تازگی در انتهای خیابان مدرس و
تقاطع محالتی احداث شده به نظر بزرگ و غیر
استاندارد می رس��د .چه ضرورتی ب��رای ایجاد
میدان در ای��ن نقطه دی��ده ش��ده اس��ت ؟ آی��ا این
میدان کارشناسی شده و یا فقط برای رفع تکلیف
ب��وده اس��ت .آی��ا نصب چ��راغ فرماندهی مشکل
ترافیکی آن را حل نمی کند؟
▪در مسیر بند دره بیرجند ای ک��اش ش��ه��رداری با
همکاری دستگاه های مربوطه اقدام به فضاسازی
می کرد؛ با ایجاد بوستان و آالچیق و قرار دادن وسایل
تفریحیوورزشیودکههاییبرایفروشمحصوالت
صنایع دستی و ...کمی فضای ای��ن مسیر که از
تفرجگاه های بیرجند است زیبا و با نشاط می شود.
▪چرامسئوالن فکری به ح��ال آسفالت بد جاده
نهبندان تا مزارآقا سیدعلی نمی کنند ؟ وضعیت
فعلی از جاده خاکی بدتراست.
▪هر چند وقت یک بار یکی از دوربرگردان های
ب��ول��وار پیامبر اعظم (ص) مسدود می ش��ود و
رانندگان ناچارند تا بریدگی بعدی فاصله زیادی
طی کنند و بنزین بسوزانند.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

ﻗﺎﻧﻮن�:ﻠﻤﺎﺗ� از ﻣﺘﻦ ز�ﺮ ،رﻧﮕ�

ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻫﺮ��ازا�ﻦ�ﻠﻤﺎتﺑﻪﺻﻮرت
�� ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺟﺪول ﻣﺨﻔ�
ﺷﺪه اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ و ﺧﻂ ﺑﺰﻧﻴﺪ.
ﺧﻮاﻫﻴﺪد�ﺪ �ﻪ ﺑﺮﺧ� ﺣﺮوف ﻫﻨﻮز
ﺧﻂ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗ� ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐدر�ﻨﺎرﻫﻢﻗﺮاردﻫﻴﺪﺗﺎرﻣﺰ ا�ﻦ
ﺳﺮﮔﺮﻣ�»واژه�ﺎﺑ�«را�ﺸﻒ�ﻨﻴﺪ.
• ﻧ�ﺘﻪ ﻫﺎ� :ﻠﻤﺎت ﺷﺎ�ﺪ در ﺟﻬﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺘ� ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ،ﭘﺎ�ﻴﻦ ﺑﻪ
ﺑﺎﻻ �ﺎ ﻣﻮرب درج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .در آﻏﺎز
�ﻠﻤﺎت ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ را ﭘﻴﺪا �ﻨﻴﺪ و در آﺧﺮ
ﺳﺮاغ�ﻠﻤﺎت�ﻮﭼ�٤ﺣﺮﻓ�٣،ﺣﺮﻓ�
و٢ﺣﺮﻓ�ﺑﺮو�ﺪ.

ادوات در ا�ــﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ وﺟﻪ در ﻫﻤﺴﺎ�ﮕ�
ﻫــﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ )ﺣــﺘــ� از
ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ(.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

دﻗﻴﻘﻪ

• ﻧ�ﺘﻪ ﻫﺎ:

ﺷﻜﻞ ُﭘﺮﺷﺪﮔ�ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻣﻬﻢاﺳﺖو ُﭘﺮﺑﻮدنﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺑﺎ»دا�ﺮه«،»ﻧﻴﻢدا�ﺮه«�ﺎ»ﻣﺮﺑﻊ«درﺻﺤﺖﺟﻮابﺗﺎﺛﻴﺮدارد.
 »ﻧﺎو�ﺎب« �� ﻣﻌﻤﺎ� ﻣﻨﻄﻘ� اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ را ﺣﺪسﻧﺰﻧﻴﺪ! ﺑﺎ �ﺸﻒ رواﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘ� ،ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻗﻄﻌ� ﺑﻌﻀ� ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را
ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ� ﻣﻌﻠﻮم� ،ﻢ �ﻢ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ�
د�ﮕﺮراﻫﻢﻣﺸﺨﺺ�ﻨﻴﺪ.

ﺳﻮدو�ﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩را
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎ�ﺧﺎﻟ�
ﺑﻨﻮ�ﺴﻴﺪ�ﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ�
ﺗ�ﺮار�ﻧﺒﺎﺷﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۶٠

دﻗﻴﻘﻪ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﻣﺮداﻓﮑﻦ

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ��را�ﻪﻣﻄﻤﺌﻨﻴﺪﺣﺎو�ﻫﻴﭻ��ازادواتﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺎﺿﺮﺑﺪر�ﺎﻋﻼﻣﺖآب) (ﻣﺸﺨﺺ�ﻨﻴﺪ.
 ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ�� را �ﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺑﺎ�ﺪ ُﭘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟ� ﺷ�ﻞُﭘﺮﺷﺪﮔ�ﺷﺎنﻣﺸﺨﺺﻧﻴﺴﺖ،ﺑﺎ��ﺧﺎلﺳﻴﺎهﻣﺸﺨﺺ�ﻨﻴﺪ.
 ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻌﻤﺎ� اﻣﺮوز را در روز ﺑﻌﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺎن ﻣﻘﺎ�ﺴﻪ�ﻨﻴﺪ.ﻓﺮاﻣﻮشﻧ�ﻨﻴﺪ�ﻪﻧﺎو�ﺎبﻓﻘﻂوﻓﻘﻂ��ﭘﺎﺳﺦدارد!

ﻣﺘﻮﺳﻂ

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

ﻣﺠﺪآرا :ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧ� در ا�ﺮان رﺷﺪ� ﻣﻌﺎدل
٢١درﺻﺪ داﺷﺘﻪ
دوﻣــﻴــﻦ ﻫﻤﺎ�ﺶ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠ� ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧ�
درﺣﺎﻟ�  ٣٠ﺑﻬﻤﻦ اﻟ� اول اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧ�
ا�ــﺮان ﺑــﺮﮔــﺰار ﻣ�ﺷﻮد �ﻪ ﻋﻠ� ﻣــﺠــﺪآرا رﺋﻴﺲ
ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧ� در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮ�
ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻀﻮر � ١١ﺸﻮر در ا�ﻦ ﻫﻤﺎ�ﺶ
ﮔﻔﺖ» :در ا�ــﻦ ﻫﻤﺎ�ﺶ ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه
داﺧﻠ� و ﺧﺎرﺟ� از � ١١ﺸﻮر را ﮔﺮﻓﺘﻪا�ﻢ و ٢٢
ﻣﻴﻬﻤﺎن ﺧﺎرﺟ� دار�ــﻢ �ﻪ رﺋﻴﺲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن
ﺟﻬﺎﻧ� ،دﺑﻴﺮ�ﻞ و روﺳــﺎ� آﺳﻴﺎ و اروﭘــﺎ در ا�ﻦ
ﻫﻤﺎ�ﺶ ﺣﻀﻮر دارﻧــﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع ﻣ� ﺧﻮاﻫﻴﻢ
ﻧﻤﺎ�ﻨﺪه �ﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد را اراﺋﻪ داده و ﻣﺎ
ﻫﻢ از ﺗﻤﺎم ارﮔﺎنﻫﺎ� ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧ�
�ﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد را ﺳﻔﺎرش داده اﻧـــﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده
�ﻨﻴﻢ .در ﻣﺠﻤﻮع  ٦٠٠ﻧﻔﺮ در � ٦ﺎرﮔﺎه در ا�ﻦ
ﻫﻤﺎ�ﺶ ﺣﻀﻮر دارﻧــﺪ .ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠ�

زورﺧــﺎﻧــﻪ ا� ﻫﻢ در ا�ــﻦ ﻫﻤﺎ�ﺶ ﺷﺮ�ﺖ دارد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮ�ﺖ �ﻨﻨﺪﮔﺎن ٢و  ٣اﺳﻔﻨﺪ راﻫ�
ﺷﻴﺮازﻣ�ﺷﻮﻧﺪﺗﺎدرﺑﺎزد�ﺪ�ازﻣﺤﻞﻫﺎ�ﺗﺎر�ﺨ�
�ﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻤﺎ�ﺶ ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧ� و زورﺧﺎﻧﻪا� را
دارﻧﺪ ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ «.رﺋﻴﺲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ورزش
ﻫﻤﮕﺎﻧ� ﺑﺎ ﺗﺎ�ﻴﺪ ﺑﺮ ا�ﻦ �ﻪ ا�ﺮان در دﻧﻴﺎ ﭘﻴﺸﺮو
در ا�ﻦ رﺷﺘﻪ اﺳﺖ� ،ﺎدآور ﺷﺪ» :ا�ﺮان در  ٧ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ در ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧ� رﺷﺪ داﺷﺘﻪ و ا�ﻦ آﻣﺎر
از١٠درﺻﺪﺑﻪ٢١درﺻﺪرﺳﻴﺪهاﺳﺖ.ﭼﺸﻢاﻧﺪاز
ﻣﺎ ا�ﻦ اﺳﺖ �ﻪ در ﺳﺎل ١٤٠٤ﺣﺪاﻗﻞ ٥٠درﺻﺪ
ﻣﺮدم در ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧ� ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧ� ،ا�ــﺮان را ﺑﻪ ا�ﺮاﻧ� ﺷﺎد
ﺗﺒﺪ�ﻞ �ﻨﻴﻢ «.رﺿﺎ �ﻤﺎﻧﻪ ﻧﺎ�ﺐرﺋﻴﺲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن
ﻫﻢ درﺑﺎره اﻋﺘﺒﺎر دوﻟﺘ� ﻫﻤﺎ�ﺶ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ از ﻫﻴﭻ
اﻋﺘﺒﺎر دوﻟﺘ� ﺑﺮا� ﻫﻤﺎ�ﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻧ�ﺮدها�ﻢ.
اﻣﻴﺪوار�ﻢ ﻣﺤﺼﻮل �ﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرﺗ� ﺑﺎﺷﺪ �ﻪ ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧ� ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﺑﺎﺷﺪ«.

ﺷﺎه ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  e٣ﻣ� رود .ﺳﻴﺎه در ﺣﺮ�ﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﺎت اﺳﺖ:
اﮔﺮﻓﻴﻞﺳﻴﺎهﺑﻪ� b٣ﺎ� b٥ﺎ� c٦ﺎ� d٧ﺎ� e٨ﺎ b٢ﺑﺮود�ﺎاﮔﺮ
ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ
ﺳﺮﺑﺎز ﭘﻴﺸﺘﺎﺧﺘﻪ رد�ﻒ  bﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﺧﺮ ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻬﺮه
ا� ﺗﺒﺪ�ﻞ ﺷﻮد �ﺎاﮔﺮﺳﺮﺑﺎزﺳﻴﺎهرد�ﻒ hﺑﻪ h٣ﺑﻴﺎ�ﺪ،وز�ﺮ
ﺳﻔﻴﺪﺑﻪ b١ﻣ�رود.اﻣﺎاﮔﺮﻓﻴﻞﺳﻴﺎهﺑﻪ c٢ﺑﺮود�ﺎﺷﺎهﺳﻴﺎهﺑﻪ e١ﺑﺮودوز�ﺮﺳﻔﻴﺪ
ﺑﻪ h١ﻣ�رود.اﮔﺮﻫﻢﺷﺎهﺳﻴﺎهﺑﻪ c١ﺑﺮود،ﺷﺎهﺳﻔﻴﺪﺑﻪ e٢ﻣ�رود.

