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رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل 
نیروهای مسلح:  

افسردههامعافازرزممیشوند
نهمعافازسربازی

ایســنا|  دو روز پیش خبری در مورد معافیت 
مشموالن دارای افسردگی از خدمت سربازی منتشر 
شد و حاال موسی کمالی، رئیس اداره سرمایه انسانی 
سرباز ستاد کل نیروهای مسلح در این باره واکنش 

نشان داده است. 
او درباره این که آیا مشــموالن دارای افسردگی از 
سربازی معاف می شوند یا خیر، گفت: »برابر قانون 
و آیین نامه هــای موجود تمامی مشــموالن دارای 
افسردگی اعم از خفیف و شــدید از سربازی معاف 

نمی شوند بلکه معاف از رزم خواهند شد.« 
کمالی با بیان این که امکان معافیت از ســربازی 
به دلیل افسردگی وجود ندارد، ادامه داد: »بنابراین 
اظهاراتی که در مورد معافیت مشموالن و سربازان 

دارای افسردگی منتشر شده، مورد تأیید نیست.« 
رئیس اداره ســرمایه انسانی ســرباز ستاد کل 
نیروهای مســلح درباره این که نحوه تشــخیص 
افسردگی سربازان برای معافیت از رزم چگونه است، 
گفت: »تمامی مشــموالن هنگام اعزام به سربازی 
توسط پزشکان معاینه و تحت بررسی قرار گرفته و 
در این بررسی ها، بررسی روانی هم روی آنان انجام 
خواهد شد. در این مرحله اگر تشخیص بر افسردگی 
فرد باشد، این افراد معاف از رزم خواهند شد نه این که 

از سربازی معاف شوند.« 
رئیس اداره ســرمایه انسانی ســرباز ستاد کل 
نیروهای مسلح درباره سربازانی که ممکن است در 
حین خدمت به افسردگی مبتال شوند ادامه داد: »در 
صورتی که عالیم افسردگی در سربازان بروز پیدا 
کرده یا آنان به این دلیل به ستاد کل نیروهای مسلح 
مراجعه کنند در حین خدمت هم این افراد تحت 
بررســی قرار گرفته و در صورت تأیید افسردگی، 

معاف از رزم از خدمت شان صادر خواهد شد.« 

60هزارتومانجريمهبرايتوقفدر
مسافربريهایشخصیدرپايانه

ایسنا|  رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران 
بزرگ از آغــاز طرح برخورد با ورود مســافربرهای 
شــخصی و غیرمجاز به پایانه های تاکسیرانی خبر 
داد: »اگر خودرویی شخصی وارد پایانه تاکسیراني 
شــده و اقدام به مســافربری هم بکند، درمجموع 
60 هزارتومان جریمه خواهد شد.« سردار محمدرضا 
مهماندار درباره اجرای این طــرح توضیح داد: »در 
راستای ساماندهی حمل ونقل مســافر و برخورد 
با مسافربرهای شــخصی و غیرمجاز در پایانه های 
تاکسیرانی این طرح به مرحله اجرا درآمده است و 
براین اساس با تمامی خودروهای شخصی و غیرمجاز 
که وارد پایانه های مســافربری شــده، برابر قانون 
برخورد خواهد شد.« او با بیان این که دوربین هایی نیز 
برای برخورد با ورود خودروهای شخصی و غیرمجاز 
در ورودی پایانه های تاکسیرانی نصب شده، گفت: 
» عالوه بر دوربین ها، مأموران راهور درتمام پایانه های 
تاکسیرانی نیز مستقر شده و نسبت به اعمال قانون 
این تخلف اقدام خواهند کــرد. در اجرای این طرح 
تمام خودروهــای غیرمجاز اعم از پــالک تهران و 
شهرستان جریمه خواهند شد، اجرای این طرح در 
روزهای آتی نیز ادامه خواهد داشــت.« مهماندار با 
تأکید بر این که تنها تاکسی ها مجاز به ورود پایانه های 
تاکسیرانی هستند، درباره مبلغ جریمه این خودروها 
گفت: »برابر قانون توقف وســایل نقلیه در ایستگاه 
وســایل حمل ونقل عمومی 30 هزارتومان و حمل 
مسافر توســط خودروهای شــخصی و غیرمجاز 
نیز 30 هزارتومــان جریمه درپــی دارد، بنابراین 
اگر خودرویی شخصی وارد پایانه شــده و اقدام به 
مســافربری هم بکند، درمجمــوع 60 هزارتومان 

جریمه خواهد شد.«

مدیرکل حراست آموزش و پرورش شهرستان های 
استان تهران تأیید کرد

تنبیهدانشآموزاندبیرستانی
درشهريارباکمربند

میزان|  انتشــار فیلم تنبیه بدنی دانش آموزان 
دبیرستانی در شهرستان شــهریار باعث واکنش 

حراست وزارت آموزش و پرورش شد.
دو روز پیــش  فیلمی بــا عنوان تنبیــه بدنی 
دانش آموزان دبیرستانی سر صف در فضای مجازی 
منتشر شــد. در این فیلم یکی از مسئوالن مدرسه 
پسرانه »معلم« در شهرستان شــهریار با کمربند 
اقدام به تنبیه بدنی چند دانش آموز ســر صف و در 
حضور دانش آموزان می کند. نکته جالب این فیلم 
عدم دخالت سایر کادر آموزشــی در این موضوع و 
جلوگیری از ضرب و شتم دانش آموزان بود.رزاقی، 
مدیرکل حراست آموزش و پرورش شهرستان های 
استان تهران در واکنش به کتک زدن دانش آموزان 
توســط یکی از مسئوالن مدرســه گفت: »تنبیه 
دانش آموزان  در مدرسه پسرانه معلم در شهرستان 
شــهریار اتفاق افتاده که فیلم آن در فضای مجازی 
منتشر شده است. در این فیلم مشاهده می شود که 
یکی از مسئوالن مدرسه،چند دانش آموز را در حیاط 
مدرسه به صف کشــیده است و یکی یکی بدن آنها 
را با ضربه کمربند کبود می کند.« مدیر کل حراست 
آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران ادامه 
داد: »ابهامات این ماجرا باید مشخص شود تا دقیق 
بدانیم فرد مورد نظر چه سمتی داشته است. پرونده 
مذکور درحال بررسی اســت تا مقصر را شناسایی 

کنیم.« 
رزاقی گفت: »در صورت بررسی نهایی، فردی که 
مرتکب جرم شده است مجازات خواهد شد و حتی 
ممکن است در صورت لزوم عزل از جایگاه برای او در 

نظر گرفته شود.« 

خبر

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور خبر داد:  

تحويل150نوزادبهبهزيستی
توسطبیمارستانهادرسال95

ایسنا|  معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی 
کشور فروش نوزاد توسط برخی مادران معتاد را 
واقعیتی عنوان کرد که انجام می شود. حبیب اهلل 
مســعودی فرید دراین باره گفــت: »اینکه مادر 
معتادی در بیمارستان قصد فروش نوزاد خود را 
داشته باشد حقیقت دارد اما سوءبرداشت صورت 
گرفته توســط برخی از ســایت ها درباره »نوزاد 
فروشی« مبنی بر آن است که پرسنل بیمارستان 
اقدام به فــروش می کنند که این مســأله اصال 
صحت و واقعیت ندارد.« او ادامه داد: »تحلیل های 
نادرست برخی از سایت ها از نقل قول بنده در خبر 
مذکور باعث تشویش اذهان عمومی می شود تا 
جایی که حتی برخی از مادرانی که هیچ مشکلی 
ندارند هم چنانچه قصد زایمان در بیمارستان های 
دولتی را داشــته باشند نگران می شوند که مبادا 
نوزادان آنها پس از تولد در این بیمارســتان ها به 
فروش برسند.« فرید گفت: »اینکه خرید و فروش 
نوزاد در کشور انجام می شود را همه می دانیم اما 
این که کسی گمان کند کادر و پرسنل بیمارستان 
در این خرید و فروش ها نقش داشته یا اقدام به این 
کار می کنند فرضیه کامال اشتباهی بوده و ممکن 
نیست، زیرا در صورت بروز چنین جرمی از سوی 
پرسنل بیمارستان نهادهایی همچون دادستان 
عمومی انقالب تهران به این مسأله ورود خواهند 
کرد و از آن جلوگیری می کننــد.« او ادامه داد: 
»ممکن اســت زنی معتاد در بیمارستان پس از 
زایمان و ترخیص اقدام به فروش نوزاد خود کند 
اما برخی از سایت ها از نقل قول من در خبر ایسنا 
اینطور برداشت کرده اند که بنده عنوان کرده ام که 
بیمارستان و پرسنل آن در این فروش نقش دارند 
درحالی که اصال چنین نیست و صحت ندارد و با 
چنین ادعایی کل نظام سالمت کشور زیر سوال 
خواهد رفــت.« معاون امور اجتماعی ســازمان 
بهزیستی گفت: »در حال حاضر طی همکاری با 
وزارت بهداشت چنانچه مادر معتادی برای زایمان 
به بیمارستان ها مراجعه کند، به بهزیستی ارجاع 
و اورژانس اجتماعی نیز حداکثر تا نیم ســاعت 
مداخله را با همکاری مددکار بیمارستان آغاز و 
پیگیری می کند به طوری که در جریان گزارش 
مددکاری ممکن است خانواده صالحیت پذیرش 
کودک خود را نداشــته باشد زیرا تشخیص داده 
شود که در صورت واگذاری نوزاد به خانواده آنها 
خارج از بیمارســتان اقدام به فروش نوزاد خود 
کنند.« فرید ادامه داد: »بیشترین مشکل در این 
حوزه در ارتباط با مادران کارتن خواب اســت که 
نســبت به فروش کودک خود اقدام می کنند.« 
او گفت: »در حال حاضر طی هفت ماه گذشــته 
حدود 150 نــوزاد از طریق بیمارســتان ها به 
بهزیستی تحویل شده اند که این ارجاع از طریق 
همکاری بهزیســتی با وزارت بهداشت صورت 
گرفته است. ضمن آن که درحال حاضر NGOها 
نیز ورود خوبی به این موضوع داشته  و توانسته اند 
برخی از این کودکان را که در خطر فروش بودند از 
خانواده هایشان گرفته و به شیرخوارگاه ها تحویل 

دهند.«

سالمتگردشگری

با شرکت 400 راهنما از 45 کشور ، کنوانسیون  جهانی گردشگری ایران  
آغاز به کار می کند

250سفیرگردشگری
يکماهديگردرايران

 معاون گردشگری کشور: تا رسیدن به هدف ترسیم شده همراه کنوانسیون جهانی هستیم 
  مبارزه با ایران هراسی یکی از بزرگترین اهداف کنوانسیون است

گفت و گو با کودک بهبودیافته و مادرش به مناسبت روز کودکان بهبودیافته از سرطان 

مطمئنبودم
سرطانراشکستمیدهم

شــهروند| بیش از 400 راهنمای گردشگری از 
کشــورهای مختلف، برای شــرکت در کنوانسیون 
جهانی راهنمایان گردشگری ایران 2017 راهی ایران 
می شوند؛ رویدادی که برای مجریان آن چنان مهم 
است که از دو سال پیش برای اجرای دقیق و اطمینان 
از خدمات برنامه ریزی کرده اند. ایران درست یک ماه 
دیگر میزبان فعاالن گردشــگری داخلی و خارجی 
است که بعد از این ســفیر معرفی ایران خواهند بود 
و این آغازی برای توســعه بیشتر گردشگری کشور 
است و این کنوانســیون به گفته معاون گردشگری 
کشور، تمرینی بزرگ اســت.روز گذشته در نشست 
هم اندیشی کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری 
ایران 2017 که با حضور مدیران و مسئوالن سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشوری 
و اســتانی، حامیان بخش خصوصی و  کارشناسان 
و راهنمایان تور برگزار شــد، جزییات کنوانســیون 
اینطور عنوان شــد:  »کنوانسیون جهانی راهنمایان 
گردشــگری ایران 2017 از ششــم تا 18 بهمن  در 
استان های تهران، شــیراز، اصفهان، همدان، یزد و 
زنجان برگزار می شود و تاکنون 411 راهنمای ایرانی 
و خارجی )از 45 کشور( برای شرکت در آن ثبت نام 
کرده اند. از میان 250 درخواســتی که برای دریافت 
روادید ایران ثبت شــده 203 کد روادید صادر شده 

است.«
نام نیکو از ایران به یادگار می ماند

پس از برگزاری پنل های گفت وگو درباره گزارش 
جزییات برنامه مدیران استان های میزبان برای ورود 
گردشگران به کنوانسیون جهانی، مرتضی رحمانی 
موحد، معاون گردشــگری کشــور در سخنانی این 
رویــداد را تمرین بزرگــی در پیــش رو خواند که 
مسئولیت ها را در برابر حفاظت و حراست از این برنامه 

دو چندان می کند.
او کنوانسیون گردشگری جهانی 2017 را از دو بعد 
داخلی و خارجی اثرگذار دانست و با  اطمینان به حضار 
که اغلب از فعاالن حوزه گردشگری بودند، گفت که 
بعد از این »شرکت کنندگان تا سال ها از مهمان نوازی 
که در ایران دیده اند ســخن خواهند گفت.« و بر این 
اساس »چه بهتر که بسترساز دوران خوبی از یاد و نام 
کشورمان و جاذبه هایش باشیم.«با این حال اما غیبت 
اعضای »جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی« 
که پیش از ایــن در اطالعیه ای امتنــاع خود برای 
شرکت در کنوانســیون، معاون گردشگری سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری را به 
واکنش واداشت تا بگوید:  »دعوت می کنم و اصرار و 
تأکید می کنم که همه در کنوانسیون جهانی حاضر 
باشند، چراکه هیچ کسی اجازه قهر از این برنامه ملی 
ندارد. همه ما باید در کنار هم و دست در دست، تصویر 
واالیی از آموزه های این مرز را نشان دهیم.«او بار دیگر 
تأکید کرد که »اگر کسی در جمع غایب است، خود را 
به زودی حاضر کند« تا همه به نتیجه مورد نظر برسند 
و این صحبت ها را »پیغامی برخاسته از دل« خواند 
و ابراز امیدواری کرد که »بر دل بنشــیند.«رحمانی 

موحد با بیان این کــه از این کنوانســیون مراقبت 
می کنیم و تا رسیدن به هدف ترسیم شده همراهش 
خواهیم بود؛ ابراز امیــدواری کرد که مأموریت مهم 
راهنمایان گردشگری ایران که ایفاکننده نقش مهمی 
در زنجیره خدمات گردشگری کشــور هستند، به 

خوبی به نتیجه برسد.
تربیت 250 سفیر برای معرفی ایران

در بخــش دیگــری از نشســت آماده ســازی 
کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری، محسن 
حاجی سعید، دبیر کنوانســیون جهانی راهنمایان 
گردشگری ایران 2017 با تعریف جزییات مختصری 
از فعالیت های دو ســال و نیم اخیر کانون سراسری 
راهنمایان و دبیرخانه این کنوانسیون، به بزرگترین 
اتفاق گردشگری کشور پرداخت که قرار است ایران 
در ماه آینده میزبان آن باشــد.او در آغاز با قدردانی از 
حمایت های بدنه ســازمان میراث از روز نخســت 
انتخاب ایــران به عنوان میزبان کنوانســیون گفت: 
»به طورحتم هدف اصلی برگزاری میزبانی در ایران 
برپایی یک سفر و تور گردشگری نیست، بلکه قرار بر 
این است که با میزبانی کنوانسیون جهانی راهنمایان 
گردشــگری2017 در  ایران، 250 سفیر برای ایران 
تربیت کنیم تا در 45 کشــور جهــان تبلیغ موثری 
برای سفر به کشورمان کنند.«حاجی سعید مبارزه با 
ایران هراسی را یکی از بزرگترین اهداف کنوانسیون 
معرفی کرد که به طور جدی در این سفر مورد توجه 
قرار خواهد گرفت تا در مقابل رسانه هایی که از ایران 
چهره نادرســتی ســاخته اند، مقابله کند و آن نگاه 
را تغییر دهد.دبیر کنوانســیون جهانــی در ادامه از 
برنامه ریزی هایی گفت که براساس آن »از زمان ورود 
مسافران کنوانســیون در فرودگاه با  حضور کانتینر 
ویژه از آنها اســتقبال خواهد شــد و تا لحظه خروج 
-که مســیر های زیادی برای آن پیش بینی شده- با 
قرار دادن برنامه برگشت با قطارهای رجا، خدمات و 

زیرساخت هاي کشور به رخ کشیده شود.«
عالی ترین مقام گردشگری دنیا به ایران می آید

حضور عالی ترین مقام گردشگری دنیا در افتتاحیه 
مراسم کنوانســیون جهانی راهنمایان گردشگری 
ایران 2017 خبر دیگری بود که از سوی حاجی سعید 
اعالم شد. او دراین باره گفت: »بی شک حضور دبیرکل 
ســازمان جهانی گردشــگری بدون حمایت های 

سازمان میراث فرهنگی امکانپذیر نبود.«
مشکالت حوزه پرواز حل نشده

او در ادامه از تقاضاهایی در چرخه پروازی ســخن 
گفت و مشکالتی در این حوزه که هنوز برطرف نشده 
است: »اگر این مسأله حل شود، ما برای اجرای خالقانه 
برنامه ها فرصت خواهیم داشــت.«دبیر کنوانسیون 
جهانی راهنمایان گردشــگری ایران 2017 با بیان 
این که بالغ بر پنج هزار مکاتبه صورت گرفته اســت 
تا 250 هزار راهنماي گردشــگر جهان از این اتفاق 
بزرگ مطلع باشند، ابراز امیدواری کرد که در یک ماه 
آینده با پشتوانه همه نهادها، مسئوالن دولتی و بخش 

خصوصی میزبانی به یادماندنی در ایران برگزار شود.

شــهروند| روز کودکان بهبودیافته از سرطان 
فرصتی فراهم کرد تا با بهــار و مادرش هم صحبت 
شــویم. مادری که بی تاب اما سرســخت درتمام 
روزهای درمان سرطان دخترش، او را جانانه همراهی 
کرده و از هیچ تالشی برای او مضایقه نکرده است و 
دختری که با روحیه عالی اش با سرطان مبارزه کرده 
و در ســخت ترین روزها هم ناامید نشده است. مادر 
بهار می گوید: در روزهای ســخت هم امیدش را از 
دســت نداده و درهمه آن روزها بهار نوجوان هم به 
مادرش قوت قلب می داده اســت. »بهار« 12ساله 
بود که به سرطان مبتال شد و حاال که حالش خوب 
شده، 18سالش است. این گفت وگو روایت اشک ها و 
لبخندهای مادر و دختری است که قهرمان مبارزه با 

بیماری سرطان هستند.
 نخستین بار چه زمانی متوجه بیماری ات 

شدی؟
بهار: نخســتین بار در یک میهمانی خانوادگی 
متوجه شــدم که باید برای تغییراتــی که در وضع 
جســمانی ام ایجاد شده، به پزشــک مراجعه کنم. 
هرچند دقیقا از بیماری ام چیزی نمی دانستم. من 
دختر تُپلی بــودم، اما در آن روزها کم کم داشــتم 
وزن کم می کردم، خون دماغ می شدم، کف پاهایم 
به شدت می خارید و به شــدت عرق می کردم و آب 
زیادی می خوردم. ضعیف شــده بــودم و به قدری 
پوستم ســفید شــده بود که گویا یک قطره خون 
هم در بدنم نبــود. در آن میهمانی زن عمویم که در 
بیمارستان امام حســین)ع( کار می کرد، به مادرم 

توصیه کرد که من را برای معاینه به دکتر ببرد.
 بعد از آن میهمانی چه کردید؟

مادر بهار: نخستین بار پیش متخصص کودکان 
در کرج رفتیم و آزمایشــات را درهمان کرج انجام 
دادیم و بعد از این کــه دکتر جواب آنها را دید، به من 
گفت که دخترت را بالفاصله به تهــران ببر. بهار را 
بیمارستان های مختلفی بردم؛ بیمارستان شریعتی، 
مرکز طبی کودکان، رسول اکرم)ص( و خاتم االنبیا. به 
چند دکتر مراجعه کردیم. پس از چندین بار آزمایش 
و نمونه گیری های سخت بیماری  را تشخیص دادند، 
»هوچکین لنفوم«. از همان زمان شــیمی درمانی و 
اقدامات درمانی را در مرکز طبی کودکان آغاز کردیم. 
 »بهار« در آن روزها چند سالت بود و چه 

مدت درگیر درمان بیماری ات بودی؟ 
12سالم بود و حدود 10 ماه شیمی درمانی ام طول 

کشید.
 یکی از شایع ترین عوارض شیمی درمانی از 

دست دادن موهاست، تو هم موهایت ریخت؟
بهار: سه بار موهایم را کوتاه کردم اما موهای من 
در شیمی درمانی نریخت. مادرم خیلی نگران موهایم 
بود، بیشــتر از من. به من قول داده بود اگر موهایم 
بریزد، برایم کاله گیس های مختلف بخرد. هرچند آن 
زمان فهمیدم ریختن مو یک اتفاق موقتی درطول 

درمان است.
 آن روزها برای شما به عنوان مادر، روزهای 

ســخت تری بوده، چه چیزی به شــما امید 
می داد؟

مادر بهار: من هیچ وقت امیدم را از دست ندادم 
و می دانستم در انتهای مســیر درمان دخترم، نور و 
روشنایی است. من با تمام وجودم برای دخترم تالش 
کردم، حتی زمانی که وضع درمان بهار وخیم بود و 
پزشکان در ماندن و رفتن بهار مردد بودند، باز امیدم 
را از دست ندادم. امروز خدا را شکر می کنم که از پس 

آن امتحان خیلی سخت سربلند بیرون آمدم.
 بهار خودت چطور؟ روحیه تو چطور بود؟

بی نهایت امیــدوار. مطمئن بودم بیمــاری ام را 
می توانم شکســت دهم. با آن ســن کــم، حتی به 
مادرم هم امید می دادم. یادم می آید، روزی که برای 
نمونه گیری از گردنم به اتاق عمل می رفتم، تسبیح 
دستم بود و ذکر می گفتم. من همیشه امیدم به خدا 
بود. دکترهایم همیشه از همکاری ام تشکر می کردند. 

 بهار این روحیه را از کجا آورده بودی؟
از خاله ام یاد گرفتم، خیلی به مــن امید می داد. 
حتی وقتی شیمی درمانی را شــروع کردم، به من 
می گفت، بهار اگــر موهایت بریزد هــم، بدون مو 

قشنگی.
 می دانستی بیماری ات سرطان است؟

اوایل نه، مادرم گفته بود سرماخوردگی شدیدی 
اســت که روی موهایم اثر می گذارد، اما در وسط راه 

فهمیدم.
 چه زمانی با محک آشنا شدید؟

مادر بهار: نخســتین بار در بیمارســتان رسول 
اکرم)ص( مــددکار محک پیش ما آمــد و درباره 
حمایت های محک توضیح داد، اطالعات ما را ثبت 
کرد و یک خرس بــرای بهــار آورد. آن روزها دلم 
نمی خواست باور کنم بهار ســرطان دارد با این که 
اسم بیماری بهار را در برگه های آزمایشات خوانده 
بودم و آز آن جا کــه دختردایی خودم هم قبال به آن 
مبتال شده بود، می دانستم هوچکین لنفوم سرطان 
است، اما باز نمی توانستم باور کنم. به مددکار محک 
گفتم نیازی به کمک شما ندارم، اما مددکار گفت که 
نماینده محک در این بیمارستان است و اتاقشان را به 
من نشان داد و گفت که هروقت کاری داشتید، پیش 

ما بیایید و ما منتظرتان هستیم.
 »بهار« در آن زمان، کالس چندم بود؟

دوم راهنمایی.
 به خاطر بیماری ات مجبور شدی مدرسه 

نروی؟
بهار: نه هرجور شده خودم را به مدرسه می رساندم. 

بین دوره های بستری و شیمی درمانی ام.
 برخورد دوستانت در مدرسه با تو چطور 

بود؟
دوستانم می دانستند، به آنها گفته بودم که سرطان 
دارم. همــه آنها با من همدلــی می کردند و پیگیر 
وضعیتم بودند. مدیر مدرسه هم برای دوستانم گفته 
بود که من دوره ای مجبورم در بیمارستان بستری 

باشم.
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خبر

ایرنا| مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری چهارمحال و بختیاری از تکمیل پرونده 
ثبت کوچ عشــایر بختیاری و ارســال به شورای 
سیاست گذاری این سازمان خبر داد و گفت که این 
پرونده پس از تصویب در شورا، برای ثبت جهانی به 

یونسکو ارسال می شود.
بهمن عسکری سوادجانی با بیان این که پرونده 
کوچ عشایر بختیاری در سال های گذشته از سوی 
این اداره کل تهیه شــده اســت، افزود: »بررسی 
پرونده از ســوی ســازمان مرکزی به سه استان 
چهارمحال و بختیاری، لرستان و خوزستان واگذار 
شده بود که پس از بررسی های کارشناسی پرونده 

به اداره کل ثبت آثار سازمان ارایه شد.«
او ادامه داد: »در همین راستا اکنون به طور مجدد 
این پرونده در جلسه شورایعالی سیاست گذاری 

ثبت این سازمان درحال بررسی است.« 
عسکری سوادجانی گفت: »تهیه پرونده کوچ 
عشایر بختیاری که از ســال 93 در استان آغاز و 

تکمیل شــده؛ پس از بررســی توسط دفتر ثبت 
آثار ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری برای ثبت جهانی به سازمان یونسکو 

ارسال می شود.« 
مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری چهارمحال و بختیاری با بیان این که 
این پرونده در 2 گروه رســوم اجتماعی و آیین ها 
و جشن ها تکمیل شده اســت، ادامه داد: »عشایر 
بختیاری در گســتره اســتان های چهارمحال 
و بختیاری، خوزســتان، اصفهــان، کهگیلویه و 

بویراحمد و لرستان کوچ می کنند.« 
قوم بختیاری از 2 ایل اصلی چهار لنگ و هفت 
لنگ تشکیل شــده که از اقوام بزرگ ایرانی است 
و با وجود یکجانشــین شدن بخش اعظم طوایف 
این قوم، هنوز کوچ تاریخی آنان در اســتان های 
چهارمحال و بختیاری، خوزســتان و لرســتان 
و بخش هایی از اســتان های اصفهــان، فارس و 

کهگیلویه و بویراحمد جریان دارد.

پرونده کوچ بختیاری ها به یونسکو ارسال می شود
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