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استقالل دس تبشیض هتَقف شذ

هقبلِ گشدشگشی

سبیِ کوبَد ّتل
بش سًٍق گشدشگشی
آرسببیجبى ششقی

ػشيیغ خجشی سيصوبمٍ اسک -دیذاس تیم َمبی
گؼتشؽ فًالد تجشیض ي اػتقالل تُشان اص َمتمتمٍ
ثیؼت ي َـت لیگ ثشتش فًتجبل ثب وتیزٍ یک ثمش
یک ثٍ پبیبن سػیذ.
ثٍ گضاسؽ ایشوب ،ایه ثبصی ثب حضًس ثیمؾ اص ٢
َضاس تمبؿبگش دس يسصؿگبٌ ثىیبن دیمضل تمجمشیمض
ثشگضاس ؿذ.
دس دقیقٍ  11ویمٍ ايل ایه دیذاس ؿبگشدان ؿتش ثمب
اسػبل تًح اص رىبح ساػت تًاوؼتىذ تًػظ فلی

قشثبوی گلضوی کىىذ ي ثب يرًد تالؽ ثمبصیمامىمبن
گؼتشؽ فًالد ایه ویمٍ ثب وتیزٍ یک ثش كتش ثمٍ
ػًد تی مُمبن پبیبن یبفت .
دس دقیقٍ  9ویممٍ دي ایمه دیمذاس ،ؿمبگمشدان
کشیمی ثب اوزب یک ثمبصی ػمشفمتمی ي صیمجمب
تًاوؼتىذ تًػظ سضب خبلقی گل تؼبيی ایه ثبصی
سا ثذػت آيسوذ ي دس ادامٍ َش دي تی چمىمذیمه
مًققیت گل ثٍ دػت آيسدوذ کٍ ثٍ حمش وىـؼمت
ي ایه ثبصی ثب وتیزٍ یک ثش یک خبتمٍ یبفت.
دس ایه ثبصی محمذ رًاد محممذی ي داسیمًؽ
ؿزبفیبن اص تی اػتقالل ي آوذي ي فضیض مقجمًدی
اص تی گؼتشؽ کبست صسد گشفتىذ.
َمچىیه دس عًل ثبصی پیمبن ثبثبیی دقیقٍ  ٠٦ثمب
ػیذ احمذ مًػًی ي ػیذ محؼه حؼیىی دقیمقمٍ
 ٠٦ثب ػبمبن وشیمبن رُبن ي خش الحؼیىی دقیقمٍ

اصغشی قْشهبى تکَاًذٍ جْبى شذ،
جوع هذالْبی ایشاى بِ عذد  3سسیذ

ادامٍ اص ؿمبسٌ قجل:
خذاثخؾ ،پشداخت يیظٌ ثٍ مًضًؿ ثً گشدی
سا یای اص ثشوبممٍ َمبی ايلمًیمت داس ثمخمؾ
گشدؿگشی آرسثبیزبن ؿشقی ثیبن ي اؽُبس کشد:
دس ایه ساػتب ثٍ ؿذت ویبصمىمذ حضمًس ثمخمؾ
خلًكی ثشای ػبخت ي تزُیمض خمبومٍ َمب ي
امبکه سيػتبئی ي فـبیشی ي تجمذیمل آومُمب ثمٍ
اقبمتگبٌ َب َؼتی .
يی تـشیح کشد :دس ایه صمیىٍ تقذاد  1٠مىغمقمٍ
ثً گشدی دس اػتبن تقشیف ي مزًصَمبی الص
ثشای فقبل ػبصی آوُب كمبدس ؿمذٌ اػمت کمٍ
تالؽ داسی ایه تقذاد سا دس ممبٌ َمبی آیمىمذٌ
افضایؾ دَی .
یای اص ومبیىذگبن آرسثبیزبن ؿشقی دس مزلمغ
ؿًسای اػالمی ویض کمجًد َتل ي مشاکض اقبممتمی
اػتبوذاسد دس اػتبن ي تجشیض سا مًسد اؿمبسٌ قمشاس
داد ي ثب تبکیذ ثش ایىاٍ ثبیذ ثخؾ خلًكی دس
ایه صمیىٍ ياسد فشكٍ ؿذٌ ي کمبسَمب سا پمیمؾ
ثجشد ،گتت :ديلت ي وُبدَبی مؼئًل دس حمًصٌ
گشدؿگشی ویض ثبیذ َمشاٌ ي َمممیمبس ػمشممبیمٍ
گزاسان ثخؾ خلًكی ثبؿذ.
ؿُبة الذیه ثی مقذاسافضيد :مشد سا ثمبیمذ دس
ارشایی ؿذن ثشوبمٍ َبی سيیذاد تمجمشیمض ٢٦1٠
مـبسکت داد ي اص ؽمشفمیمت َمبی ممشدممی ي
مـبسکت فمًمی اػتتبدٌ کشد کٍ ثحمج َمتمل
ػبصی اص رملٍ ایه ثشوبمٍ َب اػت ي اػمتمبن ثمٍ
ؿذت ویبصمىذ تغییش ي تحمًل اػمبػمی دس ایمه
حًصٌ می ثبؿذ.
يی سيیذاد تجشیض ٢٦1٠سا فشكت ثی ومؾمیمش ثمب
تًرٍ ثٍ ؽشفیتَبی تبسیمخمی ي رمبرثمٍ َمبی
گشدؿگشی آرسثبیزبن ؿشقی رمُمت تمًػمقمٍ
حًصٌ َبی گًوبگًن گشدؿگشی اص رملٍ َمتمل
ػبصی ثیبن کشد کٍ ثبیذ ثتًان اص ایه فشكت ثمٍ
ثُتشیه ؿال اػتتبدٌ ومًد.
ومبیىذٌ مشد تجشیض ،آرسؿُش ي اػاً دس مزلغ
ؿًسای اػالمی ادامٍ داد :ممب ؽمشفمیمت ثؼمیمبس
ثضسگی ثٍ وب سيػتبی كخشٌ ای ي مىحلمش ثمٍ
فشد کىذيان داسی کٍ می تمًاومذ ثمب عمشاحمی
ػبخت َتل َبی صیشصمیىی ثٍفىًان یک المگمً
دس ػممبیممش اػممتممبن َممب وممیممض مممغممشح ؿممًد.
ثی مقذاس اضبفٍ کشد :یمامی اص رمذیمذتمشیمه
عشاحی َبی َتل دس آرسثبیزبن ؿشقی ػمبخمت
َتلَبی صیشصمیمىمی اػمت کمٍ اممیمذياس ثمب
َمابسی ي مؼبفذت مؼئًالن اػتبوی ي ملی ایه
عشح ارشایی ؿًد.
مذیشکل میشاث فشَىگمی ،كمىمبیمـ دػمتمی ي
گشدؿگشی آرسثبیزبن ؿشقی ویض ثٍ ایشوب ،گتت:
ایه مزمًفٍ ثب تمب تًان ي َممت خمًد ثمشای
تًػقٍ ي سيوب َتل ػبصی ياسد فمل ؿذٌ اػمت
ي آمبدٌ اػتقجبل اص ػشمبیٍ گمزاسان داخملمی ي
خبسری ثشای ػبخت َتل دس اقلی وقبط اػتمبن
می ثبؿذ.
مشتضی آثذاس ثب اؿبسٌ ثٍ َمبَىگی َبی مىبػت
میشاث فشَىگی اػتبن ثب ػبیش وُبدَمب ي اسگمبن
َبی مؼئًل اص رملٍ اػتبوذاسی ،فشمبوذاسی َبی
 ٢1گبوٍ ي ؿُشداسی َبی اػتبن ،اؽمُمبس کمشد:
تمبمی مزًصَبی الص ثشای ػشمبیٍ گزاسی دس
حًصٌ َتل ػبصی ي ایزبد مشاکض اقبمتی دس ػشیـ
تشیه صمبن مماه قبثل اسایٍ اػت.
يی سيیذاد تجشیض  ٢٦1٠سا فشكت ي اوگیمضٌ ای
مىبػت ثشای تًػقٍ كىمقمت گمشدؿمگمشی ثمب
محًسیت ػبخت ي ػبص َتل َب ثیبن کمشد ي ثمب
اؿبسٌ ثٍ تقشیف پىذ محًس گشدؿگشی اػتبن دس
ساثغٍ ثب تجشیض  ،٢٦1٠افضيد :محًس ايل مشثًط ثٍ
تجشیض -مشوذ – رلتب ،محًس دي تمجمشیمض -اَمش-
کلیجش ،محًس ػً تجشیض -اػمامً -آرسؿمُمش-
مشاغٍ ،محًس چُبس تجشیض -ثؼتبن آثبد – مشاغمٍ
 ثىبة -فزت ؿیش ي محًس پىز تجشیض -ثؼتمبنآثبد  -ػمشاة اػمت کمٍ ومقمبط ضمقمف ي
صیشػبخت َبی الص ثشای َش کذا اص محمًسَمب
ؿىبػبیی ؿذٌ اػت...
ادامٍ داسد

ػشيیغ خجشی سيصوبمٍ اسک -تاًاوذيکمبس
اسيمیٍ ای تی ملی وًرًاوبن ایشان ثب ثمشتمشی
مقبثل َمٍ سقجبی خًد ثب ؿبیؼتگی ثٍ فىمًان
قُشمبوی رُبن دػت پیمذا کمشد تمب رمممـ
مذالُبی ایشان تب پبیبن سيص ػً ثٍ فذد ؿؾ
ثشػذ.ثٍ گضاسؽ مُش ،دس ادامٍ دياصدَمممیمه
ديسٌ سقبثتُبی تاًاوذي قُشمبوی ومًرمًاومبن
رُبن کٍ ثٍ میضثبوی تًوغ دس ػبله ػبلٍ کًاست ؿُش الحمبمبت رشیبن داسد،
تاًاوذيکبس يصن  -59کیلًگش کـًسمبن ثب ثشتشی مقبثل َمٍ سقجب ثمٍ وـمبن
عالی ایه يصن دػت پیذا کشدَ .مچىیه احمذ اكمغمشی َم دس يصن -59
کیلًگش دس ايلیه مجبسصٌ  ٢1ثش یک قجل اص پبیبن يقت دي ویاًال الومامبس اص
كشثؼتبن سا ؿاؼت داد .يی دس مجبسصٌ دي  ٢٠ثش  ٠دطايیمذ ممبگمشاممًف
اص سيػیٍ سا اص پیؾ سي ثشداؿت .يی دس ادامٍ ثشاثش آوذسی ایًاوً اص ثمالسيع
سا  ٦٠ثش  ٢٦ثٍ پیشيصی دػت یبفت ي ػپغ ثب ثشتشی  1٨ثش  ٨مقبثل الاؼبومذس
دطیًثب اص ايکشایه ثٍ ویمٍ وُبیی ساٌ پیذا کشد.

فَتببلیست آیٌذُ داساستبى
ػشيیغ خجشی سيصوبممٍ اسک -اگمشػمشی ثمٍ
سقبثتُبی لیگ فًتجبل اػمتمبن ثمضومیم مـمبَمذٌ
خًاَی کشدکٍ ثبصیامىمبن مؼمتمقمذ ي آیمىمذٌ
داسحضًسداسوذ کٍ اوذکی تًرٍ ثٍ آوبن آیمىمذٌ
فًتجبل اػتبن سااص آيسدن ثبصیاىبن غیشثًممی ثمی
ویبصخًاَذکشد.

 ٠9ثب آوذساویک تیمًسیبن اص تی گؼتشؽ ي ثمبثمب
تیب دقیقٍ  ٠٢ثب ربثش اولبسی ي فشؿیذ اػمبفیلمی
دقیقٍ  ٠٦ثب وبیذيوًف ي امیذ وًسافاه دقیقمٍ ٠1
ثب ػشيس رجبسيف اص تی اػتقالل تقًیض ؿذوذ.
تی دايسی ایه دیذاس سا مًفًد ثىمیمبدی فمش ثمٍ
فىًان دايس يػظ ي حؼه یمًػمتمی ي ممُمذی
فبلیقذس ثٍ تشتیت کمک ايل ي دي ي ػقبد يفمب
پیـٍ دايس چُبس ي محمًد سفیقی ثٍ فىًان وبؽمش
دايسی ثش فُذٌ داؿتىذ.
تی گؼتشؽ فًالد تجشیض ثب تؼبيی امشيص ممقمبثمل
اػتقالل  ٦٠امتیبصی ؿذ ي دس سدٌ دَ ثبقی مبومذ
ي تی اػتقالل ثب  ٨٠امتیبص ي یک ثمبصی ثمیمـمتمش
وؼجت ثٍ رية آَه ثب تتبضل گل ثیـتمش ثمغمًس
مًقت ثٍ سدٌ دي رذيل لیگ ثشتش رب خملمیمذ
فبسع كقًد کشد.

دعَت اص پٌج کَّستبىسَاس
آرسببیجبى ششقی بِ اسدٍی تین هلی

ػشيیغ خجشی سيصوبمٍ اسک -پمىمذ
کًَؼتبنػًاس آرسثبیزبن ؿمشقمی ثمٍ
اسديی تی ملی دفًت ؿذوذ.
ثٍ گضاسؽ ثمبؿمگمبٌ خمجمشومگمبسان
رًان اص تجشیض؛ايلیه ممشحملمُمبسديی
َمممممبی مممممملمممممی
تمممممیممممم
ديچشخٍػًاسی کًَؼتمبن دس ػمبل
 9۹رُت آمبدٌػبصی مملمی پمًؿمبن
ثشای ؿشکت دس مؼبثقبت قُشمبوی آػیب  ٢٦1٠فلیپیه ،عمجمب ثمب دسخمًاػمت
ػشمشثی تی ملی اص  ٢٠فشيسدیه  9۹ثٍ میضثبوی اػتبن گلؼتبن دس ؿمُمشػمتمبن
کشدکًی ثب حضًس  1٠يسصؿابس ثشگضاس میؿًد کٍ اص اػمتمبن آرسثمبیمزمبن
ؿشقی پىذ يسصؿابس ثٍ ایه اسدي دفًت ؿذٌاوذ.
دس لیؼت دفًت ؿذگبن ثٍ ایه اسدي وب محمذپًسؿشیف ،پمشيیمض ممشداومی،
ؿبَیه َمبی اقذ  ،حؼه ػیف الُی ي فلی ؽُشاة صادٌ اص اػتبومبن ثٍ چـ
میخًسد.

یای اصثبصیاىبوی کٍ دستی پیمـمگمبممبن خمًؽ
دسخـیذيوؾشَمبسارملمت کمشدحؼمیمه ومقمًی
فًتجبلیؼت 1۹ػبلٍ ثىبثی ثًدکٍ دس قملمت خمظ
دفبفی ثبػمبرت .قذست يفیضیک ثذومی ثمبالثمٍ
کمتشمُبرمی فشكت َىشومبیی داد اي آیمىمذٌ
دسخـبوی پیؾ سي داسد.
ؿبیبن رکشاػت فًتجبل ثىبة دسیک دٍَ اخیشثمٍ
لغف فملاشدخًة یک مشثی ثمبکمالع ثمىمب
ػقیذؿتبیی ثبصیاىبن مؼتقذ ساثٍ فًتجمبل اػمتمبن
مقشفی کشدٌ اػت .

ػشيیغ خجشی سيصوبممٍ اسک -اداسٌ يسصؽ ي
رًاوبن تمب تًان خًد سا كشف يسصؽ ومامىمذ
ایه يصاست دس خلًف مقشفت افضایی رًاوبن ویمض
مؼئًلیت داسد
ثٍ گضاسؽ خجشوگبس اسک  ،اص ػمشدسيد حمزمت
الؼال يالمؼلمیه دکتش رلیلی دس دیمذاس سئمیمغ
اداسٌ يسصؽ ي رًاومبن ي سيػمبی َمیمبت َمبی
يسصؿی ػشدسيد گتت :امشيصٌ يسصؽ ثٍ فمىمًان
ثُتشیه سيؽ ثشای تخلیٍ ممخمجمت َمیمزمبومبت دس
رًاوبن مغشح اػت کٍ ثبیذ ثشای تمبحمیمش گمزاسی
ثیـتش ثٍ دوجبل تًػقٍ يسصؽ دس تمممب حمًصٌ َمب
ثبؿی
يی افضيد :ثب تًرٍ ثٍ رًان ثًدن کـمًس  ،ثمبیمذ
تالؽ َب ي تلمی َبی مؼئًلیه مشثًعٍ دس حمًصٌ
رًاوبن ي ویض ايقبت فشاغت آوُب ثمیمؾ اص ممقمذاس
مًرًد ثبؿذ.
سئیغ ؿًسای فشَىگ فمًمی ػشدسيد ثب فمجمبدت

صیشسبخت ّبی گشدشگشی دس سیلَاًب تَسعِ هی یببذ
ػشيیغ خجشی سيصوبمٍ اسک-اػتبوذاس آرسثبیزبن غشثی اص تًػقٍ صیش
ػبختَبی گشدؿگشی دس مىغقٍ ػیلًاوب اسيمیٍ خجش داد.
ثٍ گضاسؽ ثبؿگبٌ خجشوگبسان رًان اص اسيمیٍ؛محمذ مُذی ؿُشیمبسی
اػتبوذاس آرسثبیزبن غشثی دس ثبصدیذ اص مىغقٍ ػیلًاوب اسيمیٍ ،ایه مىغقٍ
سا یای اص مىبعب خًؽ آة ي ًَای اػتبن فىًان کشد ي گتت :تًػقٍ
صیش ػبخت َبی گشدؿگشی دس ایه ممىمغمقمٍ ممی تمًاومذ دس رمزة
گشدؿگش ثٍ اػتبن مًحش ثبؿذ.
گتتىی اػت ،مزتمـ گشدؿگشی ،تتشیحی ي اقبمتی ػتبسٌ ػیلًاوب ياقمـ
دس کیلًمتش  ٦1ربدٌ اسيمیٍ  -ػیلًاوب ي حذ فبكل میبن دسیبچٍ پـمت
ػذ ي ػٍ ساَی ساطان  -دس محذيدٌ ثخؾ ػیلًاوب -مزمممًفمٍ ای ثمب
مؼبحت َ 1٦٦ضاس متش مشثـ میثبؿذ .ایه مزمًفٍ کمٍ اص ممًقمقمیمت
مىحلش ثٍ فشدی ثٍ لحبؽپتبوؼیلَبی گشدؿگشی ثشخًسداس اػمت ،دس
پىذ ػبیت مزضا ي مؼتقل عشاحی گشدیذٌ اػت.
ایه ػبیتَب ثٍ لحبػ فملاشد دس ػٍ مزمًفٍ گشدؿگشی ،اقبممتمی ي
يسصؿی قبثل دػتٍ ثىذی میثبؿىذ ي دس فیه حبلیاٍ ممخمتمق ثمخمًد
ثًدٌ ،ثخـی اص یک مزمًفٍ کالن میثبؿىذ؛ ثقجمبست دیمگمش تمممب
ارضای دس وؾش گشفتٍ ؿذٌ دس ایه مزمًفٍ وقؾ مامل ي تمب کىمىمذٌ
وؼجت ثٍ یاذیگش سا ثش فُذٌ داسوذ.
مزمًفٍ َبی اقبمتی ثلًست چبدس ،فشيؿگبٌَبی فشضٍ محملمًالت
ثًمیَ ،تل  ٦ػتبسٌ ،صمیهَبی يسصؿی اػت ػًاسی ،يالیجبل ػبحلمی،
تیشاوذاصی ،مًتًسػًاسی ي ديچشخٍ ػًاسی ،میىی گلف ،ممزمممًفمٍ
اقبمتی ثلًست ػًئیتَبی یک ي  ٢عجقٍ ي صمیهَبی ثبصی کًدکمبن
ي کبفی ؿبح ي  ...اص رملٍ ثخؾَبی ایه ممزمممًفمٍ گمشدؿمگمشی
تتشیحی خًاَذ ثًد .الص ثٍ رکش اػت ثش اػبع افال ثبغجبوی ػشمبیمٍ
گزاس ایه عشح ،مزتمـ گشدؿگشی ،تتشیحی ي اقبمتی ػتبسٌ ػیملمًاومب
دس حبل حبضش ثب  5٦دسكذ پیـشفت فیضیای دس حبل ارشاػت.

ػشيیغ خجمشی سيصومبممٍ
اسک -مممشدان ياتممشپمملممً
ایشان َمتمتمممیمه سيص اص
اسديی تذاسکبتمی کـمًس
ایتبلیب سا ثب ثشتشی مقبثل تی
“س  ”٢٦٦۹ثمممٍ پمممبیمممبن
سػبوذوذ.ثٍ گضاسؽ آوب اص
سياثظ فمًمی فذساػیًن ؿىب ،ؿیشرٍ ي ياتمشپملمً ،مملمی
پًؿبن ياتشپلً ایشان کٍ دس اسديی تذاسکبتی کـًس ایتبلیمب
سيصاوٍ ثیؾ اص  ۹ػبفت تمشیه سا پـت ػش می گمزاسومذ،
مغبثب ثشوبمٍ قجلی دس َتتمیه سيص ایه اسدي ثٍ ملبف تیم
س  ٢٦٦۹سفتىذ .ملی پًؿبن ياتشپلً ایشان اص َمممبن اثمتمذا
ثشتشی خًد سا ثٍ سخ حشیف کـبوذوذ ي ثمب اسائمٍ یمک
ومبیؾ تیمی َمبَىگ ایه ثشتشی سا تب پبیبن حتؼ کشدوذ.
مشدان ياتشپلً اثشان دس ایه مؼبثقٍ ثب وتیزٍ  1۹ثمش  1٦ثمٍ
ثشتشی سػیذوذ .ثب َمبَىگی کبدس فىی دي تی مؼبثقٍ پمغ
اص يقت قبوًوی ،یک کًاستش دیگش ویض ادامٍ یبفت.

حزف دسدًبک یًٍَتَس دس دقیقِ ۸۹

ػشيیغ خجشی سيصوبمٍ اسک -تی فًتجبل سئبل مبدسیذ دس
دیذاس ثشگـت مقبثل یًيوتًع  ٦ثش یک ؿاؼمت خمًسد
امب ثٍ لغف پیشيصی  ٦ثش كتش دس صممیمه حمشیمف ساَمی
مشحلٍ ویمٍ وُبیی لیگ قُشمبوبن اسيپب ؿذ.ثٍ گضاسؽ مُش،
تی َبی فًتجبل سئبل مبدسیذ ي یًيوتًع دیذاس ثمشگـمت
خًد سا دس مشحلٍ یک چُبس وُبیمی سقمبثمتمُمبی لمیمگ
قُشمبوبن اسيپب دس يسصؿگبٌ ػبوتیبگً ثشوبثئً ثشگضاس کشدوذ
کٍ دس پبیبن یًيوتًع  ٦ثش یک پیشيص ؿذ امب اص كقًد ثبص
مبوذ.سئبل مبدسیذ کٍ دس ثبصی سفت  ٦ثش كتش ثشوذٌ ؿمذٌ
ثًد دس مزمًؿ ثب ثشتی  ٨ثش  ٦ساَی مشحلٍ ویمٍ وُبیی ؿذ.

ًبهضدّبی بْتشیي گل هشحلِ یک چْبسم
ًْبیی لیگ قْشهبًبى اسٍپب اعالم شذًذ

اهبم جوعِ سشدسٍد :اداسُ ٍسصش ٍ جَاًبى توبم تَاى خَد سا صشف ٍسصش ًکٌذ
خًاوذن صمیىٍ ػبصی ثشای يسصؽ ي تتشیح رًاومبن
اؽُبس داؿت :ثبیذ خیشیه مب متًرٍ ثبؿىذ کٍ کمبس
خیش تىُب مؼزذ ػبصی ي مذسػٍ ػبصی ویؼت ثلامٍ
َضیىٍ کشدن دس حًصٌ يسصؽ ي ومیمض پمش کمشدن
ايقبت فشاغت آوبن ویض ،رضي کبسَبی خیش ي ػىمت
َبی حؼىٍ می ثبؿذ
ایـبن ؿُش ػشدسيد سا دس خلًف تًرٍ خیمشیمه
ثٍ ایه حًصٌ مًفب داوؼمت ي گمتمت :ثمب يرمًد
مًفقیت دس ایه حًصٌ ثمبص َم ومیمبص ثمٍ َمممت
مضبفف َؼت کٍ سيوب ثیـتشی دس ایه خلمًف
كًست ثگیشد.
دکتش رلیلی ثب اوتقبد اص مذیشیت ؿُشی ممجمىمی ثمش
ایىاٍ ثب يرًد مؼئًلیت ایه مزممًفمٍ دس حمًصٌ
فشَىگی تب ثحبل َیچ ساٌ کبسی ثشای مذیشیت دس
ایه حًصٌ مغبلجٍ وـذٌ اػت خبعشوـبن کمشد :رمب
داسد ثٍ مىؾًس صمیىٍ ػبصی ثشای يسصؽ َممگمبومی
ثبوًان ثب تًرٍ ثٍ ثبفت ممزَمجمی ؿمُمش ػمشدسيد

پیشٍصی هقتذساًِ تین هلی ٍاتشپلَ
ایشاى بش سم ۸۱۱3

فضبَبیی سا ثشای اػتتبدٌ ثبوًان آمبدٌ ومبیىذ.
امب رمقٍ ػشدسيد َمچىیه تأکمیمذ کمشد :اداسٌ
يسصؽ ي رمًاومبن تمىمُمب دس خلمًف يسصؽ
مؼئًلیت وذاسد ثلاٍ ثبیذ ثشای ثلمیمشت افمضایمی
رًاوبن ي استقبء ػغح آگبَی رمًاومبن دس حمًصٌ
َبی گًوبگًن خلًكب وؼجت ثٍ مقبسف اػمالممی
ثشوبمٍ سیضی َبی مىبػجی اوزب ثذَذ.
دس ادامٍ ایه مشاػ حبضشیه وؾمشات ي دیمذگمبٌ
َبی خًد سا مغشح کشدوذ.

سٍیذاد »ّوذاى « ۸۱۰۹چشخِ تکبهل
ظشفیت اقبهتی سا بِ تکبپَ ٍاداشت

ػشيیغ خجشی سيصوبمٍ اسک
 مقبين اػمتمبومذاس َمممذانگتت :سيیذاد َمذان ٢٦1٠
چشخٍ تابمل ؽشفیت اقبمتمی
اػتبن َمذان سا ثمٍ تمامبپمً
ياداؿت.
ثٍ گضاسؽ مُش ،محممًدسضمب
فشاقی دس رمـ خجشوگبسان ثبثیبن ایىاٍ ايلًیت وخؼت ثشای رزة
ػشمبیٍ گزاسی دس َمذان گشدؿگشی اػت ي ثش ایه اػبع افمبل
حمبیت َب ي تبمیه صیش ػبختُب اص اَمیمت يیمظٌ ای دس َمممذان
ثشخًسداس اػت ،اؽُبس داؿت :ايلًیت وخؼت ثشای رزة ػشمبیمٍ
گزاسی دس َمذان گشدؿگشی اػت چشا کٍ اػتبن َممذان داسای
ؽشفیت َب ي ربرثٍ َبی مىحلش ثٍ فشدی دس ایه ثخؾ اػت ي ثبیذ
اص ػشمبیٍ گزاساوی کٍ دس ایه حًصٌ ياسد می ؿًوذ حمبیت ؿًد.
فشاقی فىًان کشد :ثشاػبع گضاسؽ ػبصمبن رُبوی ،ػبلیبوٍ  5تب ٠
میلیبسد گشدؿگشی ثًمی اوزب می ؿًد کٍ ایه یقىی یک ػتش ثمٍ
اصاء َش  1.٢وتش اص رمقیت رُبن ي دس ایشان ػمبلمیمبومٍ حمذيد ٨٦
میلیًن ػتش داخلی اوزب می ؿًد ي یقىی ثٍ اصاء َش دي وتمش ،یمک
ػتش کٍ مجیه وشخ پبییه ػتش داخلی دس قیبع ثب میبوگیمه رمُمبومی
اػت .يی گتت :ثش اػبع ایه آمبسَبی مىغقی رُبوی وٍ تىمُمب دس
کـًس ثلاٍ دس َمذان ویض ثبیذ دس حًصٌ تًػقٍ گشدؿگشی ثب ثشوبمٍ
سیضی دس ایه ساػتب قذ ثشداؿت ي ثب تبمیه صیشػبختمُمب ي رمزة
دسآمذ پیؾ سفت تب تًػقٍ ملمًع پذیذاس ؿًد.

ػشيیغ خجشی سيصوبمٍ اسک -ػبیت اتحمبدیمٍ فمًتمجمبل
اسيپب(یًفب) وبمضدَبی کؼت فىًان ثُتشیه گل مشحلٍ یک
چُبس وُبیی لیگ قُشمبوبن اسيپب سا مقشفی کشد.
ثٍ گضاسؽ ثبؿگبٌ خجشوگبسان رًان؛ثب پبیمبن ثمبصی َمبی
ديس ثشگـت مشحلٍ یک چُبس وُبیی لیمگ قمُمشممبومبن
اسيپب ،ػبیت اتحبدیٍ فًتجبل اسيپب (یًفب)  5گل سا ثٍ فىًان
وبمضدَبی کؼت فىًان ثُتشیه گل ديس سفت ي ثشگـمت
مشحلٍ یک چُبس وُبیی مقشفی کشد.
وبمضد َبی ثشتشیه گل مشحلٍ یک َبس وُبیی فجبستىذ اص :
گل دقیقٍ  ٠۹لًئیغ ػًاسص مُبر ثبسػلًوب دس پمیمشيصی
 ٦-٨ثبسػب ثشاثش س
گل دقیقٍ  ٠٨کشیغ سيوبلذي مُبر سئبل دس پیشيصی -٦
 ٦ایه تی ثشاثش یًيوتًع
گل دقیقٍ  5٠محمذ كالح ػتبسٌ لیًسپًل دس پیشيصی -٢
 1ثشاثش مىچؼتش ػیتی
گل دقیقٍ  ٢1اکؼالیذ چمجشلیه ممُمبرم لمیمًسپمًل دس
پیشيصی  ٦-٦ثشاثش مىچؼتشػیتی
گل دقیقٍ  ٢مبسیً مبوضيکیچ مُبر یًيوتًع دس پیمشيصی
 1-٦ثشاثش سئبل

ًبتَاًی هیشاث فشٌّگی هشکیي شْش
دس سسیذگی بِ یک شْش تبسیخی
ػشيیغ خجشی سيصوبمٍ اسک-
ثب تًرٍ ثٍ ؿشایظ فقلی وقمـمی
ثش سيی ػىگَبی ؿُمش یمشی
ثبقی وخًاَذ مبوذ ي ػىمگ َمب
ویض متالؿی میؿًوذ.
ؿُشيص حیذسی سئیمغ ػمبثمب
اداسٌ میشاث فشَىگی مـمامیمه
ؿُمش اسدثمیمل ،دس خلمًف
يضقیت فقلی ؿمُمش یمشی ثمٍ
خمجممشومگممبس حمًصٌ ممیممشاث ي
گممشدؿممگممشی گممشيٌ فممشَممىممگممی ثممبؿممگممبٌ خممجممشوممگممبسان
رًان؛گتت :ػىگَبی ؿُش یشی ثقذ اص چىذ َضاس ػبل ي ثذين سفمبیمت
ؿشایظ فىی اص صیش خبک دسآيسدٌ ؿذٌ اوذ ي اآلن وضدیمک ثمٍ  1٨ػمبل
اػت کٍ ثب تًرٍ ثٍ وبآسامی ؿشایظ اقلیمی مىغقٍ ي يصؽ ثمبد َمبیمی ثمب
ػشفت  15٦کیلًمتش دس ػبفت ،ػشفت فشػبیؾ خبک ثیـتش ؿذٌ اػمت
ي اگش تذثیشی وـًد ،وقـی سيی ػىگَبی ؿُش یشی ثبقی وخًاَذ مبوذ ي
ػىگَب ویض متالؿی میؿًوذ ي اص ثیه میسيوذ.
يی افضيد :سػیذگی ثٍ يضقیت ؿُش یشی اص قذست ي تًان اداسٌ ممیمشاث
فشَىگی ؿُشػتبن مـایه ؿُش خبسد اػت ي پظيَـگبٌ میشاث فشَىگمی
ثبیذ فاش اػبػی ثشای ؿُش یشی ثاىىذ ،صیشا محًعٍ تبسیخی اػت ي َمش
کؼی ومی تًاوذ فملیبت فىی دس آوزب اوزب دَذ .یمقمىمی سػمیمذگمی ثمٍ
ایه ؿُش تبسیخی مخل ػبخته یک ػبختمبن مقمًلی ویؼت ي َش ثىبیی کٍ
میخًاَی دس ایه ؿُش احذاث کىی  ،ثبیذ ثشاػبع یک ػشی مغمبلمقمبت
فمیب ي دقیب ثبؿذ.

