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هقبلِ گشدضگشی

تجشیض  8102فشصت
یب تْذیذ

ؾوبزؼ هعکَظ ثسای آغبش زٍیداه تجسیص ۲۱۳۲
هیالهی آغبش ؾدُ اغت ٍلی ایي هیَضیَک کیِ
ؾْس تجسیص آهبهُ اغتقجب اش ایي ٍاقعِ هْن اغیت
یب ًِ خَه عالهت غَا ثیصزگیی زا هز ذّیي
هتجبهز هیغبشه.
ؾبید اًتخبة تجسیص ثسای پبیتخت گیسهؾیگیسی
کؿَزّبی اغالهی هز ًگبُ اٍ تیػیي ّویِ زا
ثساًگیخت ٍ هَرت ؾبهی هز ثیي ّوِ اّیبلیی
ایي کْي ؾْس ؾد اهب ّس چِ هیگرزه ٍ ثِ اییي
زٍیداه هْن ًصهیکتس هیؾَین ایي فسقت ثیِ
هغت آهدُ ثیؿتس ؾجیِ تْدید خَهؼ زا ًؿیبى
هاهُ ٍ ثبعج ثسٍش ًگساًیّبیی هز ثیي هلػیَشاى
ؾْس هیؾَه.
غَا ایٌزبغت کِ آیب هب ظسفیتّبی الشم ثسای
ٍزٍه خی گسهؾگساًی کِ ٍازه ؾیْیس تیجیسییص
خَاٌّد ؾد زا فساّن کسهُاین؟ آیب خییبثیبى ّیب
ّت ّب هکبى ّبی گسهؾگسی ٍ آحبز تبزیخی هب
آهبهگی پریسؼ گسهؾگساى زا هازاغت؟ ٍ اش
ّوِ هْنتس ایٌکِ آیب ؾْسًٍداى تجسیصی ثِ عٌَاى
اقلیتسیي هیصثبى گسهؾگساى تکلی خیَه زا
هز ایي شهیٌِ هیهاًٌد؟
یک ؾْسًٍد تجسیصی کیِ هازای تیییكیییالت
هاًؿگبّی ًیص ّػت هز ایي هَزه هیگَید هي
فقظ ایي زا هیهاًن کِ قساز اغت تعداه شییبهی
اش ؾْس تجسیص ثبشهید کٌٌد ٍلی ثِ عیٌیَاى ییک
ؾْسًٍد ّیییآ آهیَشؾیی هز اییي خكیَـ
ًدیدُام.
ؾْسًٍد هیگسی کِ هازای تیكییالت هییپیلین
اغت اضبفِ هیکٌد هي فکس هیکٌن ایي ییک
اهتیبش اغت کِ اهػب ثِ ؾْس تجسیص هاهُ ؾیدُ ٍ
غب ثعد ًیص گسفتِ خَاّد ؾد.
ّوؿْسی هیگس تجسیصی کیِ کیبزهیٌید اغیت
تكَزؼ ایي اغت کِ قسفبً قساز اغت عدُ ای
اش کؿَزّبی خبزری ثیبیٌد ٍ اش آحبز تیبزییخیی
ؾْس ثبشهید کٌٌد ٍ ثسًٍد.
ثِ ّس حب ّس کدام اش ّوؿیْیسییبى تیجیسییصی
تكَز خَهؼ زا اش تجسیص ۲۱۳۲هازه کِ هوکیي
اغت ایي تكَز اؾتجبُ ثَهُ ٍ یب تٌْب رٌجِ ای اش
پیبهدّبی هخجت ایي زٍیداه هْن زا هازا ثبؾد.
ؾبید هزک ایٌکِ ایي ٍاقیعیِ تیب چیِ هیییصاى
هی تَاًد تجعبت هخجت ٍ ثلٌد هدتی ثیسای ؾیْیس
هاؾتِ ثبؾد ثسای ًخجگبى ؾْس ٍرَه هازه اهیب
آًزِ زٍؾي اغت توبهی افساه ؾْس ثبید هز ایي
هَزه آگبّی هاؾتِ ثبؾٌد تب ثتَاًین هیصثبى خَثی
ثسای هیْوبًبى ؾْسهبى ثبؾین.
هز ایي ثیي ثِ ًظس هیزغد آهَشؼ ؾیْیسًٍیداى
هْن تسیي هػئلِ ای کِ تبکٌَى هچبز فیساهیَؾیی
ؾدُ ٍ اگس چبزُای ثسای آى اًدیؿیدُ ًؿَه ًیِ
تٌْب زٍیداه تجسیص  ۲۱۳۲فسقتی ثیسای تیجیسییص
ًخَاّد ثَه ثلکِ هی تَاًد ثِ عٌیَاى تیْیدییدی
ثبلقَُ ًیص ثسای ایي ؾْس کْي هیػَة ؾَه.
ّس ؾْسًٍد تجسیصی ثبید ثداًد کِ تیکیلییی ٍ
ٍظبی ؽ هز رسیبى ایي ٍاقعِ هْن چیػیت هز
ثسخَزه ثب گسهؾگساى چگًَِ ثبید زفتبز کٌد ٍ
ثػیبزی اش ثبیدّبیی کِ ؾبید هز حیب عیبهی
هغسح ًجبؾد اهب اکٌَى کیِ تیجیسییص هز هیسکیص
تَرْبت رْبًی قساز خَاّد گسفت اش اّوییت
شیبهی ثسخَزهاز ّػتٌدّ .س گسهؾگسی کیِ اش
تجسیص ثبشهید خَاّد کسه ذٌّیتی اش ایي ؾْس هز
ٍی ؾک خَاّد گسفت کِ اگس ایي ذّیٌیییت
هخجت ثبؾد خَه آى گسهؾگس هجلی ٍ هؿیَق
هیگساى ثسای ثبشهید اش تجسیص خَاّد ثیَه ٍ هز
غیس ایي قَزت هغوئٌ ًب ثیِ کػیی پیییؿیٌیْیبه
هػبفست ثِ تجسیص زا ًخَاّد هاه .الیجیتیِ غیخیي
گ تي اش ایي هَضَک هز ؾسایغی کِ عید ًَزٍش
ثِ عٌَاى آغبش زغوی ایي زٍیداه هز ًظس گسفتیِ
ؾدُ اغت ؾبید خیلی هیس ثبؾد اهب هغت زٍی
هغت گراؾتي ّن کبز هزغتی ًیییػیت .ثیبیید
ّوبى پَیبیی کِ هز غبشهبى ّبی هیتیَلیی اییي
زٍیداه ٍرَه هازه هز ثیییي هیسهم کیَچیِ ٍ
خیبثبى ًیص ایزبه ؾَه تب ثتَاًین اغت بهُ هٌبغیجیی
اش ایي ٍاقعِ تبزیخی هاؾتِ ثبؾین .هز اییي ثیییي
ؾبید هْن تسیي ٍظی ِ ثس عْدُ ؾْسهازی تجیسییص
ثبؾد کِ اقلی تسیي هتَلی ایي اهیس هیییػیَة
هیؾَه .اگس تجسیص  ۲۱۳۲ثِ ربی غبشهبى هیَز
ثَهى ؾْسًٍد هیَز ؾَه قغعبً ًتبیذ ثْتسی هز
پی خَاّد هاؾت.

»یبًبل«گضیٌِ اصلی سشهشثیگشی تشاکتَس ضذ /ضبگشد دًیضلی دس ساُ تجشیض
غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک-ثسخالف ایٌکِ اش
غسهسثی پیؿیي پسغپَلیع ثِ عٌَاى گصیٌِ اقلیی
ّدایت غسخپَؾبى تجسیصی ًبم ثیسهُ هیی ؾیَه
هػئَالى ثبؾگبُ تساکتَزغبشی ثب ؾبگسه ٍی ثیِ
تَافقبت خَثی زغیدُاًد.
ثِ گصازؼ هْس پع اش ثسٍش علٌی اختالف ثیییي
هػئَالى ثبؾگبُ تساکتَزغبشی ٍ ییییییی گی
هیودی کِ ثِ خبعس ًتبیذ ًبهغلَة تین فَتیجیب
ایي ثبؾگبُ زقن خَزه ًیویبییٌیدگیبى ثیبؾیگیبُ
تجسیصی زاّی تسکیِ ؾدًد تب ثب گصیٌِ ّیبی هید
ًظس خَه ٍازه هراکسُ ؾًَد.
ایي هز حبلی ثَه کِ ٌَّش ٍضعیت یییییی گی
هیودی ثب ایي تین هؿخیف ًؿیدُ ٍ عیسفیییي
حبضس ًیػتٌد ثِ خبعس هٌبفع هبلی کَتبُ ثیییبییٌید.
گ هیودی ثب ایٌکِ پع اش هیداز ثیب ًی یت هز
توسیٌبت غسخپَؾبى تجسیصی حبضس ًؿدُ اغیت
اهب ًوی خَاّد اغتعی یب ّین ثیدّید تیب هیجیلی
قسازهاهؼ زا کبه هزییبفیت کیٌید .هػیئیَالى

تساکتَزغبشی ّن ًوی خَاٌّد اٍ زا اخساد کٌٌد
تب هتیو ضسز هبلی ًؿًَد.
ثب ایي حب هراکسُ ًوبیٌدُ ثبؾگبُ تساکتَزغبشی
ثب هٍ گصیٌِ تسک ٍازه هسحلِ تبشُ ای ؾدُ اغت
ٍ هزحبلی کِ اش هًیصلی ثِ عٌَاى گصیٌیِ اقیلیی
ّدایت تساکتَزغبشی ًبم ثسهُ هی ؾَه اهب کبظن
ازغَى یبًب گصیٌِ اقلی هػئَالى ایي ثیبؾیگیبُ
اغت ٍ هراکسات عسفیي ّن ثِ خَثی پیؽ زفتیِ
اغت.

پیشٍصی اسصضوٌذ »الِْ هٌصَسیبى «دس لیگ چیي

غسٍیع خجسی زٍشًیبهیِ ازک-ثیبًیَی
ٍٍؾَکبز ایساى هز رسیبى زقیبثیت ّیبی
لیگ ٍٍؾَی چیي ثساثس ٍاًگ کی ّیبى
قْسهبى کیک ثَکػیٌگ حسفِ ای رْیبى
ثِ پیسٍشی هغت یبفت.ثِ گیصازؼ هیْیس
الِْ هٌكَزیبى غْیال هٌكَزیبى ٍ کیوییب
ؾَؾتسی غِ ثبًَی غبًداکبز ایساى تییین
چبًگ چًَگ چیي زا هز زقبثت ّبی لیگ چیي ّوساّی هی کٌٌد.هز ّی یتیِ
هٍم ایي زقبثت ّب الِْ هٌكَزیبى ٍٍؾَکبز هغسح کؿَزهبى ثِ هكبف ٍاًگ
کی ّبى قْسهبى کیک ثَکػیٌگ حسفِ ای رْبى کِ یکی اش هیغیسح تیسییي
ثبًَاى ٍزشؼ چیي هیػَة هی ؾَه زفت ٍ هز پبیبى هجبزشُ ای تویبؾیبییی ٍ
پسّیزبى ثِ پیسٍشی هغت یبفت.غْیال هٌكَزیبى ًیص ثب ٍرَه هكیدٍهیییت اش
ًبحیِ کت ثِ هكبف حسی ی اش کؿَز هیصثبى زفت ٍ ثب ایٌکِ تالؼ شیبهی اش
خَه ًؿبى هاه هز ًْبیت ؾکػت خَزه.غْیال هٌكَزیبى ّ تیِ گیرؾیتیِ هز
ًخػتیي هجبزشُ خَه هز لیگ حسفِ ای چیي ثِ پیسٍشی زغیدُ ثَه.

یییبًییب هز حییبلییی گییصیییٌییِ اقییلییی ثییبؾییگییبُ
تساکتَزغبشی ؾدُ اغت کیِ زٍش غیِ ؾیٌیجیِ
ًوبیٌدُ ثبؾگبُ ثب ٍی ٍ هًیصلی هراکسُ هاؾت اهب
ؾبًع یبًب ثسای حضَز هز تجسیص ثیؿیتیس اغیت
چسا کِ ٍی حبضس اغت قسازهاه یک غب ٍ ًیوِ
اهضب کٌد ٍ ایي ثسای هػئیَالى ثیبؾیگیبُ ییک
هصیت هیػَة هی ؾَه.
یبًب غسهسثی پیؿیي تین فَتجب فٌسثبغیهیِ ثیَهُ
کِ هز لیگ ایي کؿَز چٌد ّ تِ هبًدُ ثِ پیبییبى
عٌَاى قْسهبًی زا ثِ خَه اختكبـ هاهُ اغیت.
ٍی ّوهٌیي ّدایت تین تساثَشاى اغپَز تسکیِ زا
ّن ثسعْدُ هاؾتِ ٍ ًتبیذ خَثی ثب ایي تین کػت
کسهُ اغت.
هز هَزه ایي هسثی گ تِ هیی ؾیَه اٍ کیبؾی
آزها تَزاى ثبشیکي پیؿیي تین فَتجب ثیبزغیلیًَیب
ثَهُ ٍ هسثیگسی ٍی زا ّن ثسعْدُ هاؾتِ اغیت.
یبًب ثِ غجک هسثیبى ؾسق ازٍپب کبز هی کٌید ٍ
اش ًظن ٍ اًضجبط کبزی ثبالیی ثسخَزهاز اغت.

ضکست یبساى حذادی ٍ ًیکخَاُ دس لیگ ثسکتجبل چیي

غسٍیع خجسی زٍشًیبهیِ ازک-هٍ تییین
ریبًگػَ تیًَیگیؿیی ٍ غیییهیَاى کیِ
غتبزُ ّبی ثػکتجب اییساى زا هز اخیتیییبز
هازًد ثساثس حسی بى خَه هغلَة ؾدًید.ثیِ
گصازؼ ایػٌب هز اهاهِ زقبثتّبی لیییگ
ثػکتجب چیي هٍ تین ریبًگػَ تًَگؿی ٍ
غیهَاى کِ غتبزُّبی ایساى زا هز اختیبز هازًد ثِ هكبف حسی بى زفیتیٌید ٍ
هغلَة ؾدًد.هز ایي هیدازّب ریبًگػَ ثساثس گَاًگطٍ ثبخت ٍ غیهَاى ثساثیس
گَاًگؿب ثبخت.ریبًگػَ کِ قود ًیکخَاُ ثْساهی زا هز اختیبز هازه ثیساثیس
گَاًگطٍ ثب ًتیزِ  ۳۲۱ثس  ۳۲۱ثبختً .یکخَاُ ثْساهی  ۱۲هقیقِ ٍ  ۳۱حیبًیییِ
ثسای تیوؽ ثبشی کسه ٍ کبزؼ زا ثب  ۳۱اهتیبش  ۲زیجبًد  ۵پبظ هٌزسثِ گی
ٍ  ۲تَحزثبیی توبم کسه.غیهَاى کِ حضَز هز پلیآف زا اش هغیت هاهُ
ثساثس گَاًگؿب  ۳۲۱ثس  ۳۱۱تي ثِ ؾکػت هاه .حداهی  ۲۱هقیقِ ثسای تیویؽ
ثبشی کسه ٍ هزخؿید اهب ًتَاًػت اش ؾکػت یبزاًؽ رلَگیسی کٌد .اٍ ۲۱
اهتیبش  ۳۲زیجبًد  ۷پبظ هٌزسثِ گ ٍ  ۲ثالک ؾبت حجت کسه.

دسخطص پیٌگ پٌگ ثبصآ رسضْشی دساسدٍی تین هلی
خجسًگبز زٍشًبهِ ازک -ازهٍی هػتعدیي پیٌگ
پٌگ ایساى ثودت  ۳۳زٍش هزؾیْیسغیتیبى قین
ثسگصازؾد .
فساش ؾکیجب پیٌگ پٌگ ثبش خَؼ فیکیسٍخیالق
آذز ؾْسی ثبحضَزفَق تكَز ٍهزخؿبى هز اثي
ازهٍ تَاًػت ثبغسثلٌدی ٍؾبثػیتیگیی ثیِ هٍزُ
ثعدی ایي ازهٍ زاُ یبثد.
فساش ثبتَرِ ثِ عیالقیویٌیدی ٍحیویبییت ّیبی

هلػَشاًِ پدزؼ هزآیٌدُ ثیِ عیَزحیتین ییکیی
اشچْسُ ّبی ثستسعسقِ پیٌگ پٌگ کؿیَزهیبى
خَاّدثَه.
ؾبیبى ذکساغت کیِ ثیبحضیَزاقیبی ؾیبّیییي
ًَثْبزهز زاظ ّیآت تٌیییع زٍی هیییصاغیتیبى
ٍتَرِ گػتسهُ ثِ آهَشؼ هزغٌیي پبیِ ٍحیتیی
حضَزهزاذزؾْس ٍتوسیي هاهى پیٌگ پٌگ ثبشاى
هزهَفقیت فساشًقؽ تبحیسگرازهاؾت .

ٍسٍد ّشگًَِ ٍسیلِ ًقلیِ
ثِ داخل ثبصاس تبسیخی هوٌَع است

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک-هعبٍى حیوی ٍ ًیقی
تسافیک ؾْسهازی هٌغقِ ّؿت تجسیص گی یت ثیِ هلییی
تبزیخی ٍ آغیت پریس ثَهى ثبفت ثبشاز تجسیص ٍ ثِ هیٌیظیَز
تبهیي اهٌیت ؾْسًٍداى هقسز ؾیدُ اش ٍزٍه ّیس گیًَیِ
ٍغبی ًقلیِ ثِ هاخ ثبشاز هوبًعت ؾَه. .ثِ گصازؼ ایػٌب
هٌغقِ آذزثبیزبى ؾسقی زضب هیودی گ ت ایي اقیدام
عالٍُ ثس ح بظت ٍ غبهبًدّی ثبشاز تبزیخی تجسیص هَرت
حرف آلَهگی ثكسی افصایؽ اهٌیت ٍ کػت زضیبییت
هسهم هیؾَهٍ .ی اش اتخبذ تداثیس تسافیکی ثسای غبهبًدّی
ٍ افصایؽ اهٌیت ؾْسًٍداى هز ثبشاز تبزیخی تجیسییص خیجیس
هاهٍ .ی هز خكَـ شهبى ارسای ایي عسح افیصٍه اییي
عسح تسافیکی اش اثتدای ثْوي هبُ ارسایی خَاّد ؾد ٍ اش
اقٌبف ٍ کػجِ ثبشاز خَاّؿوٌدین ثب هساعبت هقسزات هیب
زا هز غبهبًدّی ثبشاز تبزیخی ٍ افصایؽ اییویٌیی عیبثیساى
یبزی کٌٌد.

ًگبُ ثبالًطیٌبى ثِ گستشش

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک-تین قدزًؿیي پسغپَلیع هز
ّ تِ ثیػتن لیگ ثستس فَتجب ثبؾگبُ ّیبی اییساى هزحیبلیی
هیصثبى گػتسؼ فَالهتجسیص اغت کِ غبیس تین ّبی هدعی ٍ
ثبالًؿیي ثِ عولکسه خَة گػتسؼ هز اییي هییداز چؿین
هٍختِ اًد.ثِ گصازؼ ایسًب هز ّ دّویي هٍزُ لیییگ ثیستیس
ثبؾگبُ ّبی ایساى کِ هٍ غَم هػبثقبت خَه زا عیی کیسهُ
اغت پسغپَلیع هدافع عٌَاى قْسهبًیی زا ثیب  ۳۳اهیتیییبش
اختالف ًػجت ثِ تین هٍم هز قیدز ریدٍ قیساز هازه.
اکٌَى غبیس هدعیبى اهیدٍازًد تب زًٍد هٌیبغیت عیویلیکیسه
ؾبگسهاى فیسٍش کسیوی هز گػتسؼ ّوهٌبى اهاهِ ییبثید ٍ
ایي تین ثتَاًد ثب هتَق کسهى قدزًؿیي حػبغیییت زاثیِ
لیگ ثبشگسهاًدُ ٍهیگسهدعیبى قدزًؿیٌی زااهیدٍازتس کٌد

صهبى خذاحبفظی سًٍبلذیٌیَ هطخص ضذ

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک -غتبزُ پیؿیي ثبزغلًَب ٍ تیین
هلی فَتجب ثسشی شهبى خداحبفظی خَه اش هػتغی غجص زا
اعالم کسه.ثِ گصازؼ ایػیٌیب ٍ ثیِ ًیقی اش elsport
زًٍبلدیٌیَ یکی اش ثْتسیي ثبشیکٌبى تبزیخ فَتجب رْیبى ثیِ
ؾوبز هی آید.ثْتسیي هٍزاى حضَز ایي ثبشیکي هز هػتغیی
غجص ثِ شهبى حضَزؼ هز ثبزغلًَب ثس هیگسهه کِ تَاًػیت
عٌَاى ّبی شیبهی ّن ثِ هغت آٍزه .اٍ ثب تین هلی فیَتیجیب
ثسشی ّن قْسهبًی هز ربم رْبًی زا هز کبزًبهِ هازه.ثیساهز
زًٍبلدیٌیَ کِ هدیس ثسًبهِ ّبی اٍ ّن اغت شهبى خداحبفظی
ایي ثبشیکي ثصزگ اش هػتغی غجص زا اعالم کسه.اٍ گی یت
تكوین اٍ ثسای خداحبفظی اش هػتغی غجیص ًیْیبییی ؾیدُ
اغت .اربشُ ثدّید کِ ثبشی خداحبفظی ثبؾکَّی ثسای اٍ
هز ًظس ثگیسین .زًٍبلدیٌیَ تكوین گسفتِ اغت کِ ثیعید اش
ربم رْبًی  ۲۱۳۲ثسای ّویؿِ اش فَتجب خداحبفظی کٌد.

سًٍوبیی اص سیستن آًالیي ساّجشدّبی گشدضگشی کطَس دس ثْويهبُ

ٍ

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک-هعبٍى گسهؾگسی کؿَز ثب اعالم زًٍیویبییی اش
غیػتن آًالیي زاّجسهی گسهؾگسی گ ت ایي غیػتن غَم ثْوي ّیویصهیبى ثیب
افتتبحیِ یبشهّویي ًوبیؿگبُ ثیي الوللی گسهؾگسی ٍ قٌبیع ٍاثػتیِ هز تیْیساى
زًٍوبیی هیؾَه.
ثِگصازؼ هْس ثِ ًق اشزٍاثظ عوَهی غبشهبى هیساث فیسّیٌیگیی ثیییػیت ٍ
ّ تویي ًؿػت غتبه هسکصی ّوبٌّگی خدهبت غی یس ثیسگیصاز ؾید .هیییوید
هیت خدایی هعبٍى گسهؾگسی کؿَز هز ایي ًؿػت گ ت پالى گسهؾیگیسی
توبم اغتبىّب هز حب تدٍیي ٍ آهبهُغبشی اغت کِ پع اش ایي اقدام غ سّیبی
ازشاى کِ ّصیٌِّبی آى قبث تقػیظ اغت ثسای کبزهٌداى زاُاًداشی خَاّد ؾد.
اٍ ثب ثیبى ایٌکِ هز حَشُ غ س ٍ گسهؾگسی هز کؿَز ثبید پٌزسُ ٍاحید اییزیبه
ؾَه گ ت غیػتن آًالیي گسهؾگسی کؿَز هز حب آهبهُ غبشی اغت ٍ توبم
هغتگبُّب هیتَاًٌد زاّجسهّبی خَه زا هز ایي غیػتن ثسشٍزغبًی کیٌیٌید اییي
غتبه ثساغبظ قبًَى هكَة ّیییئیت هٍلیت تؿیکییی ؾیدُ اغیت ٍ ثیبیید

هغتَزالعو ّبی هَرَه زا ارسایی کٌد.
هیت خدایی تكسیح کسه حداق ّوکبزیّب ثبید تَغظ هغتگبُ ّیبی عضیَ
غتبه اًزبم ؾَه ٍ ثسای ایي اقدام ًیبشهٌد تییَ ٍ تیغیییییس ًیگیبُ ثیِ حیَشُ
گسهؾگسی ّػتین غبشهبى هیساثفسٌّگی قٌبیعهغتی ٍ گسهؾگسی هیَظی
ثِ ایزبه ّ ۳۷۱صاز ؾغ هز کؿَز اغت ٍ ثب تَرِ ثِ ایٌکِ ثیب ٍزٍه ّیس ؾیؽ
گسهؾگس خبزری ثِ کؿَز یک ؾغ اییزیبه هیی ؾیَه ٍ ثیِ اشای ّیس ۲۵
گسهؾگسی هاخلی ًیص اؾتغب یک ً س زا ؾبّد خَاّین ثَه ثبید اش ایي ظسفیت
هْن ثسای ح هعض اؾتغب کؿَز اغت بهُ کٌین.
هعبٍى گسهؾگسی ثب اؾبزُ ثِ غیػتن آًالیي زاّجسهّیبی گیسهؾیگیسی کؿیَز
گ ت هز ایي غیػتن ّ ت هیَز گسهؾگسی کؿَز ثب توبم قَاعد ًقبط ضع
ٍ قَت ظسفیتّب ٍ تَاًوٌدیّب هؿخف ؾدُ اغت یکی اش ثخؽ ّیبی اییي
غیػتن غتبه هسکصی ّوبٌّگی خدهبت غ س اغت کِ هب اش هغتگبُّیبی عضیَ
غتبه هیخَاّین هز ایي غیػتن آًالیي فعبلیت ردی ٍ هَحس هاؾتِ ثبؾٌد.
اٍ اضبفِ کسه ایي غیػتن آًالیي ثساغبظ هدیسیت یکپبزچِ ٍ اییزیبه پیٌیزیسُ
ٍاحد هز حَشُ گسهؾگسی عساحی ؾدُ اغت ایي غیػتن  ۱ثیْیویي ثیِ عیَز
زغوی ّوصهبى ثب افتتبحیِ یبشهّویي ًوبیؿگبُ ثیيالوللی گسهؾگسی ٍ قیٌیبییع
ٍاثػتِ هز تْساى زًٍوبیی هی ؾَه.هعبٍى گسهؾگسی افصٍه ّس هغیتیگیبّیی ثیب
تَرِ ثِ ظسفیتّب ٍ زاّجسهّبیی کِ هز حَشُ غ س ٍ گسهؾگسی هازًد هاؾجَزه
هدیسیتی خَه زا خَاٌّد هاؾت ایزبه فضبیی ثسای ّوبٌّگی هغتگبُّب ثخؽ
خكَقی ٍ فعبالى حَشُ گسهؾگسی ٍظی ِ اقلی هب اغت افساه قبحت اییدُ
هی تَاًٌد ًظسات ٍ پیؿٌْبهّبی خَه زا هز ایي غیػتن حجت کٌٌد ٍ ثسای اریسای
ایي ایدُّب غسهبیِگراز پیدا کٌٌد توبم هَازه هستجظ ثب حَشُ گیسهؾیگیسی هز
ایي غیػتن پیؽثیٌی ؾدُ اغت.
هعبٍى گسهؾگسی ثب اؾبزُ ثِ تقبضبی عضَیت غبشهبى اهَز عؿبیسی اییساى هز
غتبه هسکصی ّوبٌّگی خدهبت غ س اهاهِ هاه ّس کدام اش اعضبی غتبه غی یس
خدهبتی زا هز ایي حَشُ ثِ هسهم ازائِ هیهٌّد ٍ عضَیت ایي غبشهبى هز غتیبه
هیتَاًد هخوسحوس ثبؾد.

جزة 81هیلیَى گشدضگش خبسجی دس ثشًبهِ چطن اًذاص ایشاى است
غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک-هعبٍى زئیع روَْزی ٍ زئیع غبشهبى
هیساث فسٌّگی قٌبیع هغتی ٍ گسهؾگسی ایساى اعالم کسه ثس اغیبظ
قبًَى ثسًبهِ ؾؿن ٍ ّوهٌیي ثسًبهِ چؿن اًداش ثبید تعداه گسهؾیگیساى
خبزری اش پٌذ هیلیَى ثِ  ۲۱هیلیَى تي افصایؽ یبثد.
علی اقغسهًَػبى کِ ثسای ؾسکت هز غی ٍ ّؿتویي ًوبیؿیگیبُ ثیییي
الوللی گسهؾگسی هَغَم ثِ فیتَز هز هبهزید حضَز هازه ثِ خجسًگبز
ایسًب گ ت هز قده ّػتین کِ هز هالقبت ّب ٍ ًؿػت ّب ثب هیقیبهیبت
گسهؾگسی ٍ تَزگسهاى ّبی خبزری ضوي گػتسؼ ّیویکیبزی ّیب
ٍزٍه گسهؾگساى زا ثِ کؿَز افصایؽ هّین.
ایي ًوبیؿگبُ اش  ۲۷هی تب اٍ ثْوي هبُ هز هبهزید پبیتیخیت اغیپیبًیییب
ثسگصاز هی ؾَهٍ .ی تكسیح کسه هز ّیوي زاغتب ثبید تجلیغبت اعیالک
زغبًی ٍ هعسفی رراثیت ّبی گسهؾگسی کؿَز افصایؽ یبثد.
هًَػبى افصٍه هز ایي خكَـ ررة گیسهؾیگیساى اش کؿیَزّیبی

ازٍپبیی چیي تسکیِ کؿَزّبی ّوػبیِ ٍ اغالهی اش ّیداف اییساى
هز ثسًبهِ تَغعِ گسهؾگسی ّػتٌد.هعبٍى زئیع روَْزی خبعیسًؿیبى
کسه هز ًوبیؿگبُ ّبی هْن گسهؾگسی هًیب تجبه اعالعبت اًزبم هیی
ؾَه .هز ایي ًوبیؿگبُ ّب ؾسکت ّب ٍ ثخؽ ّبی غیس هٍلتی آضاًیع
ّب ٍ تَز گسهاى ّبی هی تَاًٌد ازتجبعبت خَه زا ثب ثخؽ ّبی خبزری
افصایؽ هٌّد تب ایي اهس هٌزس ثِ افصایؽ تَزّبی ٍزٍهی ثِ کؿَز ؾَه
زئیع غبشهبى هیساث فسٌّگی ایساى ًوبیؿگبُ فیتَز اغپبًیب زا یکی اش
ًوبیؿگبُ ّبی هْن حَشُ گسهؾگسی هز رْبى هاًػت ٍ گی یت ثیِ
ّویي هٌظَز روَْزی اغالهی ایساى ّس غبلِ هز ایي ًوبیؿگبُ حضیَز
هی یبثدٍ.ی تكسیح کسه قساز اغت هز حبؾیِ ًوبیؿگبُ ثب هػیئیَالى
گسهؾگسی ٍ ثخؽ ّبی غیس هٍلتی اغپبًیب ًؿػت ّبیی ثسگصاز ؾَه ٍ
غغح ّوکبزی ّب افصایؽ یبثد ٍ هؿکالت احتوبلی تَزّب هز ٍزٍه ثیِ
ایساى ثس عسف ؾَه.هًَػبى اهاهِ هاه ًوبیؿگبُ فیتَز هبهزید ثِ عیٌیَاى

یکی اش ًوبیؿگبُ ّبی اقلی ٍ هْن قٌعت گسهؾگسی رْبى ثب حضَز
ّ ۳۱صاز ؾسکت اش ثیؽ اش  ۳6۵کؿَز رْبى ثسگصاز هی ؾَه ٍ حیدٍه
ّ ۲۱۵صاز ً س اش رولِ ّ ۳۱۱صاز تي اش هتخككبى ثخؽ گسهؾگسی اش
آى ثبشهید هی کٌٌد.

