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غسٍیع خثسی زٍشًاهِ ازکً -وایٌدگاى فَتثال
آذزتایجاى ؾسقیّ ،وچٌاى ًتایج ضعقعیعدعی ز
لیگ غتِ یک هیگیسًد.
تِ گصازؼ ایػٌا ،هٌغقِ آذزتایجاى ؾعسقعی ،ز
اتتدای ّدتِ غیٍ ٍم زقاتت ّعای لعیعگ یعک
فَتثال ایساى  ۹یداز تِ صعَز ّعن شهعاى اش
غافت  1۱تسگصاز ؾد کِ هاؾیيغاشی تثسیعص ز
خاًِ تِ هصاف هع زفػٌجاى زفت کِ ایي تاشی
تا تػاٍی یک تس یک تِ پایاى زغید.
اها ؾْس ازی تثسیص ز ایي ّدتعِ اش هػعاتعقعا ،
هیْواى گل گْس غیسجاى تَ کِ هقاتل هیصتاًعؽ

تا ًتیجِ غٌگیي پٌج تس ٍ ؾکػت خَز .
ؾْس ازی ّن اکعٌعَى تعا  33اهعتعیعاش ز ز ُ

چْاز ّن قساز از ٍ هاؾیيغاشی تا  31اهعتعیعاش
ز ز ُ پاًص ّن قساز گسفتِ اغت.
ًتایج تاشیّای ایي ّدتِ تِ ؾسح شیس اغت:
ًدت هػجدغلیواى صدس– ًػاجی هاشًدزاى صدس
فجسغپاغی صدس – هع کسهاى یک
خًَِ تِ خًَِ  – 3ؾْس ازی هاّؿْس صدس
ایساىجَاى تَؾْس یک – اکػیي الثسش یک
آلَهیٌیَم ازاک یک – تسق جدید ؾیساش صدس
گلگْس غیسجاى  – 3ؾْس ازی تثسیص 2
تا زاى تْساى  – ۱صثای قن صدس
هلَاى تٌدزاًصلی یک – زاُآّي صدس

درتینهلیهیهبًذ

رئیسفذراسیَىفَتجبل»:میرٍش«

ا اهِ اشز ؾوازُ قثل:
** ّوعداى ّعکعدُ کعَچعک تعسای زًٍع
گس ؾگسی ٍزشؾی اغت
زئیع ّیا کٌََّز ی ٍ صقَ ّای ٍزشؾعی
ّوداى ًیص ز ایي ازتثاط اؽْاز کعس ّ :عوعداى
ّکدُ کعَچعک تعسای زًٍع گعس ؾعگعسی
ٍزشؾی اغت ٍ ّن ایٌک تْتسیي اهعکعاًعا زا
تسای هیصتاًی زٍیدا ّای فساهلی ز زؾتِ ّعای
غٌگٌَز ی ٍ کٌََّز ی زا ازین ٍ هی تَاى اش
ایي ؽسفیت ّا تسای هیصتاًی زٍیدا ّای هْن تیي
الوللی ٍ ًیص از ٍّای هعلعی اغعتعدعا ُ کعس .
فلیسضا گَّسی افصٍ  :اغتاى ّوداى ّن اکٌعَى
هجْصتسیي غالي غٌگٌَز ی کؿَز زا ز اختیاز
از ضوي ایٌکِ ز زؾتعِ ّعایعی ًعؾعیعس یعخ
ًَز ی ،اغکی ٍ کٌََّز ی ًیص ازای ؽسفیعت
ّای تالقَُ اغت.
ٍی تیاى اؾت :ؽسفیت هَجَ ز اهعکعاًعا
عثیقی ٍ شیسغاخت ّا ،افتخعاز تعصزگعی تعسای
فدزاغیَى ّایی ًؾیس کٌََّز ی کؿعَز اغعت
کِ تاید ز جْت تَغقِ زؾتعِ ّعای ٍزشؾعی
هَز تَجِ ٍ اغتدا ُ قساز تگیس .
** ّکدُ گٌج ًاهِ قغة زًٍ گعس ؾعگعسی
ٍزشؾی
زئیع ّیا هدیسُ ّکدُ تدسیحی تعَزیػعتعی
گٌجٌاهِ ًیص ز ایي تازُ گدت :ایي ّکدُ قغة
زًٍ گس ؾگسی ٍزشؾی ز ّوعداى اغعت ٍ
شیسغاخت ّای خَتی زا تسای تحق ایي ّعدف
هْیا غاختِ این.
غقید تساتیاى تا تاکید تس ایٌکِ ّکدُ گٌج ًاهعِ
ًقؽ هحَزی ز تحق اّداف زٍیدا آغیایعی
 2012از  ،گدت :زٍیدا  2012فسصت عایی
تسای ؾٌاغاًدى قاتلیت ّای گس ؾگسی ّوعداى
اغت ٍ تاید اش ایي هْن تا حوایت هػعوعَالى تعِ
خَتی اغتدا ُ کس .
ٍی اضافِ کس  :ز تخؽ گس ؾگسی ٍزشؾعی
ًیص ّکدُ گٌج ًاهِ تػتسّای خَتی زا ؾعکعل
ا ُ ٍ فقظ ًیاش تِ تَجِ هػوَالى تعسای زًٍع
ایي تخؽ ازین.
ٍی خاعسًؿاى کس  :ز غعال ّعای گعرؾعتعِ
ّوَازُ اش تین ّای حسفِ ای ز لعیعگ ّعای
تاؾگاّی کؿَز حوایت هالی الشم زا اؾتِ ایعن
اها تاید تَجِ اؾت کِ هْوتسیي ًیعاش ّعوعداى
زًٍ گس ؾگسی ٍزشؾی اغت ٍ تاید ز ایعي
تخؽ غسهایِ گرازی ؾَ .
تساتیاى تیاى کس ّ :ن اکٌَى ایجا تعیعؽ اش 20
زؾتِ ٍزشؾی هْیج کِ تِ لحاػ هتوسکعص ؾعدى
ز ازتدافا ز کؿَز تی ًؾیس اغت ،هجعتعوعـ
تدسیحی ،تَزیػتی ٍ ٍزشؾی گٌج ًعاهعِ زا تعِ
فٌَاى یکی اش قغة ّای اصلی جرب گس ؾگس
تَیطُ گس ؾگس ٍزشؾکاز هغسح کعس ُ اغعت.
ٍی افصٍ  :تازّا ًیص افام کس ُ این کِ آها گی
ّسگًَِ ّوکازی تا تعخعؽ خصعَصعی تعسای
غسهایِ گرازی ز تَغقِ تخؽ ّای ٍزشؾی زا
ز ل ایي هجوَفِ تدسیحی گس ؾگسی ازیعن
ٍ ّن ایٌک تْتسیي فسصت تسای ایجا پعیعػعت
اغکی ز هٌغقِ ؾت هیؿاى اغت.
ٍی خاعسًؿاى کس ّ :عن اکعٌعَى کعَّػعتعاى
ّوداى تَیطُ هٌغقِ گٌج ًاهِ تْتسیي هکاى تسای
فقالیت ّای ٍزشؾی ز فصل شهػعتعاى اغعت.
ٍی یا آٍز ؾد :تلِ کاتیي گٌج ًاهِ ،اهعکعاًعا
هدزى ٍزشؾی هجتوـ تدسیحی تَزیػتی گعٌعج
ًاهِ ،تلِ غی یط ٍ تلِ اغکی تازیک زُ تْتسیعي
تجْیصا زا تسای تسگصازی ٍزُ ّای تدسیحی،
آهَشؾی ٍ هػاتقا زغوی زا فساّعن غعاخعتعِ
اغت.
تساتیاى افصٍ  :ؾت هیؿاى ًیص تْعتعسیعي هعکعاى
تسای غاخت هػیس اغکیً ،صة تلعِ غعی یعط،
اغٌَهثیل غعَازی ٍ جعت اغعکعی اغعت ٍ
اهیدٍازین تا حوایت هػوَالى ٍ غایعس غعسهعایعِ
ازاى تخؽ خصَصی تتَاًین ایي اهکعاًعا زا
ز ایي هٌغقِ تجْیص کٌین.

غسٍیع خثسی زٍشًاهِ ازک-زئیع فعدزاغعیعَى
فَتثال گدت :فولکس کازلَظ کی زٍؼ ز تیعن
هلی فَتثال ایساى فَق القا ُ اغت ٍ تِ ّویي لیعل
اٍ تِ کازؼ تسای کػة افتخاز ز جعام جعْعاًعی
 2012زٍغیِ ا اهِ هی ّد.
هْدی تاج ز گدت ٍ گَ تا ایسًا افصٍ  :کی زٍؼ
ز غالْای اخیس ز تین هلی فَتثال ایعساى ًعقعؿعی
اغاغی ز هَفقیت ّا ٍ کػة افتخازا اؾت ٍ
فولعکعس ؼ کعاهعا زضعایعت تعخعؽ اغعت.
ٍی ز خصَـ تسگصازی هػاتقا اٍزاغعیعا ز
یص ًیص اؽْاز کس  :هػاتقا فَتثال غاحعلعی جعام
تاؾگاُ ّای اٍزاغیا غال  2012تا حضَز تْعتعسیعي
تین ّا ٍ تاشیکٌاى ز غغح تاال ٍ کیدیت فالعی تعِ
هیصیاًی یص تسگصاز ؾد.
زئیع فدزاغیَى فَتثال تا تیاى ایٌکِ ایي زقاتت ز

ًیا اش افتثاز خیلی شیا ی تسخَز از اغت ،تصسیح
کس  :هػاتقا یا ؾدُ تِ ًحَ هٌعاغعثعی ٍ ععثع
هقسزا جْاًی تا ّوکازی تخؽ ّای هعخعتعلع
تسگصاز ؾد ،اهیدٍازین تسای غال ّای آیٌعدُ ًعیعص
ا اهِ یاتد .تاج ز خصَـ تیعن هعلعی فعَتعثعال
غاحلی ایساى یا آٍز ؾد :ایي تین ز غعال ّعای
اخیس ز زقاتعت ّعای جعْعاًعی ٍ آغعیعایعی تعا
غسهستیگسی هحود حػیي هیسؾوػی ،تْتسیي ًتایج
زا گسفت ٍ تِ ًثال هرا کسُ هجد تا اٍ ّػتین.
ٍی یا آٍز ؾعد :فعصم جعدی تعوعام هػعٍَالى
فدزاغیَى ٍ ّیا ّا ازتقای فَتثال اغت ٍ تعسای
تداٍم هَفقیت ّا ٍ حدؼ هقام ٍ افتخاز ،هاهَزیعت
ّا ز غایِ ّودلی ٍ ّوکازی اًجعام هعی ؾعَ .
زئیع فدزاغیَى فَتثال اش هػٍَالى اغتاى یعص ،
ّیا فَتثال ٍ تاؾگاُ هقاٍهت گعلعػعاپعَؼ یعص

تسای تسگصازی هػاتقا اٍزاغیا قدز اًی کعس ٍ
افصٍ  :تا اًجام هػاتقا تیي الوللی ز ایساى ؾاّعد
تَغقِ ّوِ جاًثِ زؾتِ ّای فَتثال  ،فعَتػعال ٍ
فَتثال غاحلی ٍ یگس زؾتِ ّا تاؾین.
هػاتقا اٍزاغیا غِ ؾٌثِ ؾة تا قعْعسهعاًعی تعیعن
لَکَهَتیَ زٍغیِ تِ پایعاى زغعیعد ٍ تعیعن ّعای
هقاٍهت گلػاپَؼ ایساى ٍ لَاًتِ اغعپعاًعیعا ٍم ٍ
غَم ؾدًد.

ثبیذثبحذاقلاهنبًبتثْتریيمبرّبرااًجبمدّین

ّیبتفَتجبلتعبهلثسیبرخَثیثبادارُملٍرزشٍجَاًبىدارد

غسٍیع خعثعسی زٍشًعاهعِ ازک -تعِ
گصازؼ زٍاتظ فوَهی ّیعا فعَتعثعال
اغتاى آذزتایجاى ؾسقی ،کعتعس ایعَب
تْتاج ،هدیسکل ٍزشؼ ٍ جَاًاى اغعتعاى
آذزتایجاى ؾسقی صثح اهسٍش تا حضعَز
ز ّیا فَتثال اغتاى آذزتایجاى غسقعی
تا زٍغای ّیا فَتثال ؾْسغتعاى ّعای
اغتاى یداز کس .ایَب تْعتعاج ،هعدیعسکعل ٍزشؼ ٍ جعَاًعاى اغعتعاى
آذزتایجاى ؾسقی ز ایي ًؿػت تا تؿکس اش فقالیت ّای ّیعا فعَتعثعال
اغتاى ٍ ؾْسغتاى ّا اؽْاز اؾت“:تِ ًؾس هي ّیا فَتثال اش ًؾس کعازی
تِ هاًٌد یک ا ازُ اغت چسا کِ فقالیت ّای گػتس ُ ای ز آى اًجام هی
گیس  .هي اش ّوِ ؾوا هی خَاّن کِ تا ید فَتثالی تِ هَضَفا ًعگعاُ
کٌین ،جلػِ اهسٍش تاش ُ تػیاز خَتی اؾت ٍ تَاًػعتعیعن تعا هؿعکعا
ؾْسغتاى ّا آؾٌا ؾدُ ٍ ز صد حل آًْا تاؾین”.
ٍی ا اهِ ا  “:ز غغح کؿَز ّیا ّای فَتثال ؾْسغتاى تػیازی ٍجَ
ازًد کِ تا حداقل اهکاًا ا ازُ هی ؾًَد ٍلی ّوعیعي ّعیعا ّعا ز
فسصِ هلی صاحة ًوایٌدُ ّػتٌد .اش ّوِ ؾوا هی خَاّن کِ تیایعیعد تعا
حداقل اهکاًا تْتسیي کازّا زا اًجام ّین .تایػتی ز فعسصعِ ّعایعی
چَى اغتقدا یاتی ٍ تقاهل تا آهَشؼ پسٍؼ ٍ تاًَاى فقالیت ّای خَ زا
تِ ؾد افصایؽ ّین”.

غسٍیع خثسی زٍشًاهِ ازک-زئیع
ّیا فَتثال اغتاى آذزتایجاى ؾسقعی
ز ًؿػت اهسٍش هدیسکعل ٍزشؼ ٍ
جَاًاى اغتاى تا زٍغای ّیا فَتثعال
ؾْسغتاى ّا تِ تیاى هؿکا فعوعدُ
ؾْسغتاى ّا پس اخعت .تعِ گعصازؼ
زٍاتظ فوَهی ّیا فَتعثعال اغعتعاى
آذزتایجاى ؾسقی ،کتس ایَب تْتاج ،هدیسکل ٍزشؼ ٍ جَاًعاى اغعتعاى
آذزتایجاى ؾسقی صثح اهسٍش تا حضَز ز ّیا فَتثال اغتاى آذزتایجاى
غسقی تا زٍغای ّیا فَتثال ؾْسغتاى ّای اغتاى یداز کس .
جَا ؾؿگاًی ،زئیع ّیا فَتثال اغتاى آذزتایجاى ؾعسقعی ز ایعي
ًؿػت اؽْاز اؾتّ “ :یا فَتثال اغتاى اش غال ّای گرؾعتعِ تعقعاهعل
تػیاز خَتی تا ا ازُ کل ٍزشؼ ٍ جَاًاى اؾتِ اغتٍ .غتاى ها ز ا ازُ
ٍزشؼ ٍ جَاًاى ّوَازُ ز هقاعـ هختل ّوکازی ّای الشم زا تعا هعا
اؾتِ اًد کِ هي اش ایٌجا کوال تؿکس زا اش آًْا ازم .ز ؾْسغتاى ّا ًیعص
چٌیي ؾسایغی خَؾثختاًِ هؿاّدُ هی ؾَ ٍ هؿکا تػیاز کوی تعیعي
ّیا فَتثال ؾْسغتاى ّا تا ا ازا ٍزشؼ ٍ جَاًاى آى ؾْعسغعتعاى ّعا
ٍجَ اؾتِ اغت .اش آقای حثیة غتَ ُ ًیص تایت ّواٌّگی ّعایعی کعِ
هاتیي ّیا ّای ؾْسغتاى ّا ٍ ا ازا ٍزشؼ ٍ جَاًاى تِ ٍجَ آٍز ُ
اًد تػیاز هتؿکسم”.

ایجسیرٍُاردردریبچِارٍهیِ


داضی،صخرُ

مبظن
غسٍیع خعثعسی زٍشًعاهعِ ازک-کعاؽعن اؾعی
صخسُای جصیسٍُاز ز زیاچِ ازٍهیِ اغت.
احس تاغتاًی قاال اؾی یا قلقِ کاؽن اؾی یکعی اش
هکاى ّای یدًی ٍ تازیخی زیاچِ ازٍهعیعِ هعی
تاؾد کِ تیؿتس ؾثیِ تعِ جعصیعسُ غعٌعگعی ز 53
کیلَهتسی ؾوال ؾسقی ازٍهیِ ٍ  1/3کیعلعَهعتعسی
زٍغتای گَزچیي ٍاقـ ؾدُ اغت.
تِ گصازؼ ایػٌا هٌغقِ آذزتایجاى غعستعی ،قعلعقعِ
کاؽن اؾی قدیوی تسیي آحاز تازیخی ایي هٌغعقعِ
هتقل تِ ّصازُ اٍل ق.م ٍ ٍزاى ایلخاًی هیعثعاؾعد
کِ تٌا تِ زٍایا هَزخیي اغاهعی ّعاکعَ خعاى
خصایي ًدیع خَ زا ز ایي قلقِ پعٌعْعاى ًعوعَ ُ
اغت .
ایي قلقِ ز جٌگ جْاًی اٍل تعِ هعد  ۹غعال
پٌاّگاُ کاؽن ًاهی اش اّالی قَؾچی ٍ یعازاى ٍی

تَ ُ اغت .ز ایي قلقِ تِ غعتعَز کعاؽعن خعاى
غاختواى  2عثقِ ای ًیص تٌا ؾدُ کِ شهعاًعی هعَز
اغتدا ُ خَ ٍ خاًَا ُ اؼ تَ ُ اغت.
کاؽن خاى قَؾچی ز کؿاکؽ جٌعگ جعْعاًعی
ٍم ٍ حولِ زٍظ تِ ایي هٌاع ٍ ًعیعص حعولعِ ٍ
غاز ّای ؾَزؾیاى کس اّالی زٍغتاّای اعساف
اش جولِ گَزچیي قلقِ-قالقاچی -تَیداؼ (ًجع
آتا ) -قسُ تاك -قَؾچی  -تازی ٍ ...زا ز ایعي
جصیسُ غٌگی کَُ هعاًعٌعد پعٌعاُ ا ُ ٍ حعدعؼ
کس ُاغت.
غٌگ کاؽن خاى یا قیسخاز (هحل غکًَت چْل
ًدس) صخسّای غٌگی اغت کِ تیؽ اش  33هعتعس
ازتداؿ از ٍ .زتا ٍز ایي غٌگ زا تا تسیدى تدًعِ
آى تِ ؾکل زاّی ز آٍز ُ اًد کِ فسض آى 50
هتس ٍ عَلؽ ز حدٍ  300هتس اغعت.تعٌعْعا زاُ
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غسٍیع خثسی زٍشًاهِ ازکً -وایٌدُ تام االختیاز
اغتاًداز آذزتایجاى ؾسقی ز غتا تثسیعص ٍ 2012
ًوایٌدُ ؾْس از ز کویتِ اجسایی  2012تا حضعَز
ز غاشهاى فَى تي فلی اش ایي تدسجعگعاُ تعاش یعد
کس  .تِ گصازؼ ؾْسیاز ،هیس فلی اصغس الوَغعَی
ًوایٌدُ ٍ ز یداز تا فیسٍشیاى هدیسفاهل غاشهاى تا
تأکید تس تسًاهِ زیصی ٍ تَغقعِ آتعی تعدعسجعگعاُ
فیٌالی،گدت :ز فیٌالی ؾاّد اقداها تی ًعؾعیعس
ّػتین ز کٌاز جاذتِ ّای عثیقی ٍ جٌعگعلعکعازی
ّای غال ّای گرؾتِ کِ شیثایی خاصعی تعِ ایعي
کَّػتاى تخؿیدُ اغت ،اجسای چعٌعدیعي پعسٍضُ

ّوچَى زیاچِ اك گؤلی ،غٌگدسؼ هػیس اصلی،
پازک عثیقت ٍ حیا ٍحؽً ،گازخاًِ فعیعٌعالعی
ٍ  ...ایي هجوَفِ یکی اش هقاصد گس ؾعگعسی ز
زٍیدا تثسیص  2012خَاّد تَ .
الوَغَی تا تاکید تس حوایت ّای هػوَلیي اغتاى ٍ
ؾْس اؽْاز اؾت :اهیدٍازم ّوِ غعتعگعاّعْعا ٍ
ًْا ّا اش تَغقِ ّوِ جاًثِ تدسجگاُ فیٌالی ٍ آها ُ
غاشی ایي تدسجگاُ تسای هیصتاًی ّسچِ تعْعتعس اش
گس ؾگساى ّوچٌیي هغسح ؾدى آى تعِ فعٌعَاى
تدسجگاُ هلی حوایت کعٌعٌعد ٍ یعقعیعي ازم ز
صَز تداٍم تَغقِ تا ایي ؾتاب ،تدسجگاُ فیٌالی
تِ قغة گس ؾگسی هْن هلی تثدیل خَاّد ؾد.
ٍی کازّای اًجام گسفتِ ز فیعٌعالعی زا هصعداق
تاقیا صالحا خَاًد ٍ گدت :اقداها غال ّای
اخیس ز ایي تدسجگاُ قاتل تقدیس اغت ٍ تی ؾعک
تأحیس تػصایی ز جرب گس ؾگساى خَاّد اؾعت
ٍ زٍیدا تثسیص ً 2012یص فعسصعتعی فعالعی تعسای
ؾٌاغاًدى پتاًػیل ّای ایي هجوَفِ تعِ غعسهعایعِ
گرازاى تخؽ خصَصی هی تاؾد.

سرپرستجذیذثبضگبُ
ترامتَرسبزیتجریسهٌصَةضذ،
آجرلَرفت

غسٍیع خثسی زٍشًاهِ ازک -هدیس زٍاتظ فعوعَهعی ٍ
اهَز تیيالولل گسٍُ صٌقتی تساکتَزغاشی ایعساى گعدعت:
غسپسغت جدید تاؾگاُ تساکتَزغاشی تثسیص هٌصَب ؾد.
حػیي تاالگس ز گدتٍ گَ تا فازظ ز تعثعسیعص اؽعْعاز
اؾتً :ؿػت ّیا هدیسُ تاؾگاُ تساکتَزغاشی تثسیص تعا
حضَز افضای ّیا هدیسُ ز فعتعس گعسٍُ صعٌعقعتعی
تساکتَزغاشی ایساى ٍ زئیع هجوـ تاؾگاُ تساکتَزغعاشی
تثسیص تسگصاز ؾدٍ.ی گدت :ز ایي ًؿػت ،حاضعساى ز
خصَـ ؾسایظ تینٍ ،ضقیت تاؾگاُ ٍ هػائل هستَعِ تعِ
تحج ٍ گدتٍگَ پس اختٌد.
هعدیععس زٍاتعظ فععوعَهععی ٍ اهعَز تععیعي الععوعلععل گععسٍُ
صٌقتی تساکتَزغاشی ایساى ز گدتٍگَ تا فازظ افعصٍ :
ز پایاى ایي جلػِ ،افضا ّیا هدیسُ ضعوعي تؿعکعس اش
شحوا ٍ تاؼّای آقای آجسلَ ز عی هعد تصعدی
هدیسیت تاؾگاُ ،آقای فثاظ الیاغی زا تِ فٌَاى غسپسغت
تاؾگاُ تثسیص اًتخاب کس ًد.

هراسنتجلیلازمبراتِمبراى
قْرهبىاستبىاهرٍزثرگسارهیطَد

خثعسًعگعاز زٍشًعاهعِ
ازک -تعٌعاتعِ افعام
آقای هْس ا تْثعَ ی
هدیعس فعقعال زٍاتعظ
فوَهی ّیا کازاتعِ
اغتاى هساغن تجعلعیعل
اش کععازاتععِ کععازاى
قْسهاى اغتاى تقعد اش
ؽْس اهسٍش پٌجؿٌثِ اش
غافت  1۱الی  1۹ز
غالي اجتوافا ا ازُ
کل اغتاًداز آذزتایجاًؿسقی تسگصاز خَاّد ؾد.

ثرگساریمبرگبُآهَزشّبی
پیصازازدٍاجدرجلفب

خثسًگاز زٍشًاهِ ازک -تسگصازی کازگاُ آهَشؼ ّعای
پیؽ اش اش ٍاج تا ّوکازی ٍ هؿازکعت ا ازُ ٍزشؼ ٍ
جَاًاى ؾْسغتاى جلدا  ،آهَشؼ ٍ پسٍزؼ ؾْسغتاى ٍ تعا
حضَز کتس تؿاز ز تازیخ  ۹۱/1/22ز هحل هدزغعِ
پَیاى.

حضَر5تینقذرتوٌذارٍپبیی
درتَرپیصفصلاهرینب


غتیاتی تِ تاالی غٌگ ّویي زاُ اغت.
فسض ایي هقثس تِ غوت فَقاًی آى کعاغعتعِ هعی
ؾَ  ،تِ عَزی کِ ز تاالی غٌگ تِ  5هتس کاّؽ
هی یاتد.تخؽ قلقِ تس فساش کَّی هخسٍعی ؾکعل
ًاقصی اغتَاز اغت کِ ز  2کیلعَهعتعسی غعوعت
جٌَب غستی ٍ ًص یک غاحل زیعاچعِ ازٍهعیعِ،
هؿسف تِ جلگِ ای خسم ٍ غثص ٍاقـ ؾدُ اغت.
ز ًص یکی قلقِ ًْسی جسیاى از کِ پلی ّن تعس
زٍی آى احداث ؾدُ اغت.

غسٍیع خثسی زٍشًاهِ ازک -ز تَزًوٌتی کِ ّعسغعالعِ
پیؽ اش ؾسٍؿ لیگ ٍ ز تاتػتاى تسگعصاز هعیؾعَ قعساز
اغت زئال ها زید ،زم ،یًٍَتَظ ٍ هٌچػتعسیعًَعایعتعد ز
اهسیکا حضَز اؾتِ تاؾٌد.
تِ گصازؼ هْس ،تاتػتاى آیٌدُ زقاتت ّای تیي الوللی جعام
قْسهاًاى تا حضَز تعیعن ّعای فعَتعثعال زئعال هعا زیعد،
هٌچػتسیًَایتد،یًٍَتَظ ٍزم ز اهسیکا تسگصازخَاّدؾد.
تسای ؾؿویي غال پیاپی غدیدپَؾاى ز ایعي تعَزًعوعٌعت
توسیٌی پیؽ فصل ؾسکت کس ُ ٍ قساز اغت کازؾاى زا تا
تاشی هقاتل تین ضٍشُ هَزیٌیَ آغاش کٌٌد.

تجریسهیسثبىمٌفراًسثیيالوللی»سیبٍ–اینَهَس«

غسٍیع خثسی زٍشًاهِ ازک-هدیعسکعل هعیعساث
فسٌّگی ،صٌایـ غتی ٍ گس ؾگسی آذزتعایعجعاى
ؾسقی ،اش هیصتاًی تثسیص تسای تسگصازی کعٌعدعساًعع
تیي الوللی غیاٍ  -ایکَهَظ تسای ًخػتیي تاز ز
کؿَز خثس ا .
تِ گصازؼ هْس ٍ تِ ًقل اش زٍاتظ فوَهی هعیعساث
فسٌّگی ،صٌایـ غتی ٍ گس ؾگسی آذزتعایعجعاى
ؾسقی ،هستضی آتداز ضوي افام ایي خثس ،اؽعْعاز
اؾت :کویتِ تیيالوللی هقوازی تَهی (ایکَهَظ/
غیاٍ) ٍ غاشهاى هیساث فسٌّگی ،صٌایـ غعتعی ٍ

گس ؾگسی ،کٌدساًع  2012تا هعَضعَؿ هعیعساث
فسٌّگی ٍ تَغقِ پایداز زا اش تازیخ  ۹تا  11هعْعس
 ،13۹۱ز ؾْس تثسیص تسگصاز هیکٌٌد.
ٍی ا اهِ ا ّ :دف ایکَهَظ تؿعَیع جعَاهعـ
هحلی ٍ هس م غساغس جْاى تسای تَجِ تِ جایعگعاُ
هیساثفسٌّگی ز َّیت ٍ اجتوافی ؾعدى افعسا ،
آگاّیافصایی اش هیصاى گػتس گی ٍ آغیةپعریعسی
هیساثفسٌّگی ٍ ّوچٌیي تاؼ ز جْت حداؽت
ٍ ازتقای هیساثفسٌّگی اغت.
آتداز تا اؾازُ تِ فٌَاى تیي الوللی کْي ؾْس تثسیعص
ز غال  - 2012پایتخت گس ؾگسی جْاى اغام-
غٌایت ز هیساث فسٌّگی ٍ تازیخی اصیل تعثعسیعص
زا لیل اصلی اًتخاب اش غَی کویتِ تیيالعوعلعلعی
هقوازی تَهی ٍ غاشهاى هیساث فسٌّگی ،صعٌعایعـ
غتی ٍ گس ؼ ،اًػت ٍ گدت :تعثعسیعص ؾعْعسی
اغت کِ اش غٌای هیساث فسٌّگی ٍ تازیخی اصیلی
تسخَز از اغت ٍ تِ غثة اّویت هیساث کْي ایعي
ؾْس ،ؾاّد تسگصازی کٌدساًػی تیي الولعلعی تعسای
ًخػتیي تاز ز کؿَز ٍ ؾْس تثسیص خَاّین تَ .

