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تَقف تین فَالز ذَظستبى هقببل گستطش فَالز تبطیع

غررسٚیررع خررجررسی زٚش٘رربٔرر ٝازنٔ-ػررئرر ٖ ٛثرربؾررٍرربٜ
تساوتٛزغبشی ز حبَ ا٘دبْ ٔراوسات وؿس  ٜثرب ٔصرطرفری
٘یصِی ٞػتٙد  ٚأیدٚاز ث ٝایٙى ٝا ٚث ٝغسخپٛؾربٖ ترجرسیرصی
تخفیف ٞد.ثٌ ٝصازؼ تػٙیٓ ،تساوتٛزغبشی زصد اغرت
تب ثسای ا أ ٝوصُ غسٔسثیاؼ زا تغییس ٞردٌ .رصیرٙر ٝاَٚ
ثبؾٍب ٜتساوتٛزغبشی ٔصطفی ٘یصِی ٔسثی ٘بٔداز تسویر ٝای
اغت ؤ ٝػئ ٖ ٛایٗ ثبؾٍب ٜثب أ ٚرراورساتری زا ا٘ردربْ
ا  ٜا٘د .ازترٌٛرس َٚغرب ْ یرٍرس ٌرصیرٙرٔ ٝرسثریرٍرسی
تساوتٛزغبشی ٔحػٛة ٔیؾ ٚ ٛازغ ٖٛیرٙربَ ٞرٓ یرىری
یٍس اش ٌصیٞٝٙبی تیٓ تجسیصی ث ٝؾٕبز ٔیز. ٚاِجتٔ ٝػئ ٖ ٛتساوتٛزغبشی ز حبَ حبضس ورمرط ثرٝ
صٛزت خدی ثب ٘یصِی ز حبَ ٔراوسٞ ٜػتٙد  ٚایٗ ز حبِی اغت وٛٞ ٝا ازاٖ تساوتٛزغبشی ٞرٓ
ٚاوٙؽٞبی ٔثجتی زا ث ٝحضٛز ایٗ ٔسثی ز تجسیص ٘ؿبٖ ا ٜا٘د .ز حبَ حبضس ترٛاورك ثرسای ٔرجرّر
لساز ا ٟٓٔ ،تسیٗ چبِؽ ثبؾٍب ٜتساوتٛزغبشی ٔحػٛة ٔیؾ ٚ ٛآٟ٘ب ٛٙٞش ز ایٗ شٔی ٝٙثب ٘ریرصِری
ث ٝتٛاوك ٘سغید ٜا٘د .طسویٗ ز ٔٛز ٔػبئُ ٔبِی ثرب یرىردیرٍرس اخرترالم از٘ردِٚ ،ری ٔػرئرٖ ٛ
تساوتٛزغبشی ث ٝصٛزت خدی ٔراوساتؾبٖ زا ثب ٘یصِی ا أٔ ٝی ٙٞد  ٚأیدٚاز٘د ایٗ ٔسثی خیرّری
ش ٚث ٝایساٖ ثیبید  ٚوبزؼ زا ثب تساوتٛزغبشی ؾسٚع وٙد.

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -تیٓ ٌػترسؼ ورٛ
تجسیص اش ٞفتٛ٘ ٝش ِ ٓٞیً ثستس وٛتجبَ ٔمبثُ ٕٟٔربٖ
خ ٛو ٛخٛشغتبٖ ثب ٘تید ٝیه ثس یه ث ٝتػربٚی
غت یبوت.
ثٌ ٝصازؼ ایس٘ب ،یداز  ٚتیرٓ ٌػرترسؼ ورٚ ٛ
و ٛخٛشغتبٖ ز ٚزشؾٍب ٜثٙیبٖ یصَ ترجرسیرص ثرب
حضٛز حد٘ 353 ٚفس تٕبؾبٌس ثسٌصاز ؾد.
٘یٕ ٝا َٚثبشی ثب ٚخ ٛایٙىٌ ٝػتسؾی ٞب ثبشی زا تٛوب٘ی ؾسٚع  ٚتٛح ٔ ٚیداٖ زا ز اختیبز اؾرت،
ایٗ تیٓ و ٛث ٛو ٝلیم 22 ٝثبشی تٛغط حػٗ ثیت غؼید ٌُ ا َٚثبشی زا ثدغت آٚز تب ٘یٕ ٝاَٚ
ثب ٘تید ٝیه ثس صفس تٕبْ ؾ. ٛ
٘یٕ ْٚ ٝثبشی ٞس  ٚتیٓ ػّٕىس خٛثی اؾتٙد  ٚچٙد ٔٛلؼیت خٛة زا ثردغرت آٚز ٘رد  ٚتریرٓ
ٌػتسؼ لیم 57 ٝثبشی تٛغط پیٕبٖ ثبثبیی تٛا٘ػت ثبشی زا ث ٝتػبٚی ثىؿب٘د.
تیٓ اٚزی ایٗ ثبشی زا ٔحٕد ّٔىی ث ٝػٛٙاٖ اٚز ٚغط  ٚیؼمٛة حدتی ٔ ٚحٕد ػطبیی ث ٝتستریرت
وٕه ا ،ْٚ ٚ َٚغؼب ٚوب پیؿ ٝاٚز چٟبزْ ٔ ٚػؼ ٛػٙبیت ث ٝػٛٙاٖ ٘بظس اٚزی ثس ػٟد ٜاؾتٙرد.
تیٓ ٌػتسؼ و ٛتجسیص ثب  27أتیبش ز ز ٞ ٜفتٓ  ٚتیٓ و ٛخٛشغتبٖ ثب  33أرتریربش ز ز ْٚ ٜ
خدِ َٚیً ثستس وٛتجبَ خبْ خّیح وبزظ لساز ٌسوتٙد.

خجسٍ٘بز زٚش٘بٔ ٝازن -ثستسیٗ ٞبی ٔػبثمبت وٛتػبَ خربْ یرب ثر ٛثرٟرسٚش
خب ٔی پیؿىػٛت ٚزشؾی آخ٘ٛد لؿالق ثٙبة اػالْ ؾد.
ثٙبث ٝاػالْ آلبی خؼفس ٔیسشایی ٔػئ َٛوٟیٓ ٚزشؼ آخ٘ٛد .لؿرالق ٔردرترجری

تین هٌترب ّفتِ ًَظزّن لیگ بطتط

ا أ ٝاش ؾٕبز ٜلجُ:
گزدشگزی و سزمایهگذاری
زحبَحبضس ،التصب  ٚصٙؼت ایساٖ یرىری اش
اغتثٙبیی تسیٗ ؾسایط التصب ی ٘یب زا ازا اغت،
اش طسوی ؾسایط اِٚی ٝثسای تِٛید ٔب٘ٙرد ٘ریرسٚی
وبز  ٚا٘سضی ثػیبز ازشاٖ  ٚغیس ٜز ٚضرؼریرت
ثػیبز ٔٙبغت لساز از أب خبِتٞبی ثریرؿرترس
ِٚت ز وؼبِیت ٞبی التصب ی ،تجّیغبت ٔٙفی ٚ
تحسیرٓ الرترصرب ی ثربػرث ؾرد ٜاغرت ورٝ
غسٔبیٌٝرازاٖ خبزخی اش غسٔربیرٌ ٝررازی ز
ایساٖ اغتمجبَ ٘ىٙٙد .تدسث ٝوؿٛزٞبی آغیربیری
خٛٙة ؾسلی  ٚوؿٛزٞبی ػسثی ٘ؿبٖ ٔی ٞرد
و ٝتٟٙب ثب اتىب ثس ٔ ٚؼیبز ٌػتسؼ ٌس ؾٍرسی
 ٚغسٔبیٌٝرازی خبزخی ٔیتٛاٖ التصرب یره
وؿٛز زا ثب تح ٛت اغبغی زٚثر ٝز ٚورس  .اش
طسوی یٍس ثٙبثس تحّیُ وربزؾرٙربغربٖ خررة
غسٔبیٌٝرازی خبزخی وّید تح َٛصٙرؼرتری ٚ
التصب ی وؿٛز ٔحػٛة ٔیؾ. ٛ
ٌػتسؼ ٌس ؾٍسی ثب تٛخ ٝثٔ ٝساوص غیبحرتری
 ٚشیبزتی ٙٔ ٚبطك ٘بة  ٚاغترثرٙربیری طرجریرؼری
ٔیتٛا٘د ز ز٘ٚك صٙبیغ اخّی ٔٛثس ثبؾد.
شیسا ٔرؼرٕرٌ ٛرس ؾرٍرساٖ ثرٟرترسیرٗ  ٚز
غتسظ تسیٗ صب زوٙٙدٌبٖ صٙبیغ ٞرس وؿرٛز
ٔحػٛة ٔیؾ٘ٛد  ٚحتی ثػیبزی اش وؿٛزٞربی
تٛزیػتی ٘یب ثب ایدب خؿٛٙازٞ ٜربی خرسیرد ٚ
ٕ٘بیؿٍبٞ ٜبی ثیٗ إِّّیٕٞ ،چٙریرٗ ترخرفریرف
ٚیط ٜای ز شٔی ٝٙحُٕ ٘ ٚمُ  ٚأىب٘بت البٔتری
لبئُ ٔیؾ٘ٛد تب ٌس ؾٍساٖ زا ثٙٔ ٝظٛز خرسیرد
صٙبیغ اخّی خ ٛث ٝوؿٛزؾبٖ ثىؿب٘ٙد أب ز
ایساٖ اوثس ایٗ خؿٛٙازٜٞب ومط ثسای خرسیردازاٖ
اخّی ثس پب ٔیؾ. ٛ
زحبَحبضس وؼبِیتٞبی خدٔبتی ٔب٘ٙد حرٕرُ
٘ ٚمُٞ ،تّدازی ٔ ٚساوص تفسیحی  ٚغیبحتی ز
اثتداییتسیٗ ٚضؼیت ٕٔىٗ ٘ػجت ث ٝوؿٛزٞبی
یٍس لساز از .
ثٕٞ ٝیٗ ِیُ ٔب ثبید ثب ثػتس غبشی ٔرٙربغرت اش
٘ظس وسٍٙٞی  ٚاختٕبػی  ٚثرب غریربغرت ٞربی
تؿٛیمی اش ٘ظس التصب ی  ٚایدب ٕ٘بیؿٍبٞ ٜربی
ثیٗإِّّی ز تٕبْ شٔیٞٝٙب ثتٛا٘یٓ ؾسایط ٔٙبغت
غسٔبیٌ ٝرازی خبزخی زا وسا ٓٞغربشیرٓ  ٚز
٘تید ٝثبػث تٛغؼٌ ٝس ؾٍساٖ  ٚاوصایؽ ٔیرصاٖ
غسٔبیٌ ٝرازی ٞبی خبزخی ز اخُ وؿٛزٔبٖ
ؾٛیٓ.
تبثیس ٌس ؾٍسی اِىتس٘ٚیه ثس صٙؼت تٛزیػٓ
ٌس ؾٍسی اِىتس٘ٚیه ٘رمرطر ٝػرطرفری ثریرٗ
ٌس ؾٍسی  ٚوٙبٚزی اطالػبت اغرت .أرسٚشٜ
ایٗ  ٚپدید ٜاش وؼبِیت ٞبی ػٕد ٚ ٜثػیبز ٟٔرٓ
ز ایدب زآٔد  ٚایدب وسصت ؾغّی ز خٟبٖ
ثؿٕبز ٔیآیٙد.
وٙبٚزی اطالػبت اش حدٌ ٝٞ ٚ ٚرؾرتر ٝز
ثخؽ ٌس ؾٍسی ثىبز ٌسوت ٝؾرد ٚ ٜز ایرٗ
ٔدت ز٘ٚد زٚث ٝزؾدی اؾت ٝاغت .ث ٝػرٙرٛاٖ
ٕ٘ ٝ٘ٛاغتفب  ٜاش ایٙتس٘ت ثسای زشز ٚخب ز ٞتُ،
زشز ٚثّیت ٛٞاپیٕب ز  ٕٝٞخبی ٘یب أسی زایح
اغت...
ا أ ٝاز

 -1ؾٟید چٕساٖ ٟٔتسِٛ
- 2ؾٟید آٚیٙی ویمبَ
- 3ؾٟید ػظیٕی غی ٝوالٖ
- 4ؾٟید ٔحٕ ٛی ٌٛید ٝغّطبٖ
-5وسٚؾٍب ٜخالِی

-6آِٔٛیٙی ْٛزؾیدی
- 7ؾٟید حیدزی هلل ِٛ
-8ؾٟید ٔد٘ی صٔٛؼَ ٝ

حضَض  ۱۱تین ذبضجی
زض ضقببتْبی جبم ترتی قطعی ضس

بطتطیي ّبی فَتسبل جبم بْطٍظذبزهی اعالم ضس

هقبلِ گطزضگطی

تَضیسن ٍ هَقعیت
تَضیستی ایطاى

 8تین زض هطحلِ زٍم هسببقبت
جبم سطزاض ضْیس حبج شامط حیسضی

غررسٚیررع خررجررسی زٚش٘رربٔرر ٝازن-
ث ٝا٘تخبة اػضبی وب زوٙی تریرٓ ٞربی
ِیً ثستسی ،تیٓ ٔٙتخت ٞفتٛ٘ ٝش ٓٞ
ایٗ زلبثتٞب ٔؿخص ؾد.
ٌس ٜٚتػٙیٓ اش ؾب٘ص ٕٞیٗ ٚزِ ٜیرً
ثستس ز پبیبٖ ٞس ٞفت ٝاش ٔػبثرمربت ثرب
وٕه ٔسثیبٖ  ٚآ٘بِیصٚزٞبی تریرٓ ٞرب،
 11ثبشیىٗ ثستس زا ا٘تخبة ٔ ٚؼسوی ٔیوٙد .ایٗ زٚی ٝز ٞفدٕٞیٗ ٚزٜ
ِیً  ٓٞا أ ٝاز  .زٚؼ وبز ث ٝایٗ صٛزت اغت و ٝغرسٔرسثریربٖ یرب
آ٘بِیصٚزٞبی  16تیٓ ِیً ثستسی٘ ،فسات ثستس تیٓؾبٖ زا ٔؼسوی ٔیوٙٙد.
خجسٌصازی تػٙیٓ خبِتی ز ا٘تخبة ثستسیٗٞبی ٞفت٘ ٝداز  ٚصرسوربا اش
غسٔسثیبٖ یب آ٘بِیصٚزٞب ٘ظسخٛاٞی  ٚثد ٖٚایٙى٘ ٝربٔری اش آ٘رٟرب ثرجرس ،
٘ظساتؾبٖ زا ٔٙؼىع ٔیوٙد.تیٓ ٔٙتخت ٘ٛش ٕٞیٗ ٞفت ٝاش ٞفدٕٞریرٗ
ٚز ٜزلبثتٞبی ِیً ثستس ثٝؾسح شیس اغت:
زٚاشٜثبٖٔ :حػٗ وسٚشاٖ اش پبزظ خٛٙثی
ٔداوؼبٖٔ :یال وخساِدیٙی اش ذٚة آٔ ،ٗٞحٕرد ا٘ؿرٍرس اش غربیرپرب ٚ
غیدٞب ی ٔٛغٛی اش غپیدز ٚزؾت
ٞبوجهٞبٔ :دتجی حمدٚغت اش و ٛخٛشغتربٖٚ ،حریرد ٘ربٔردازی اش
اغتمالَ خٛشغتبٖ ،وسؾب احٕدشا  ٜاش پسغپِٛیع  ٚازیٛؼ ؾدربػریربٖ
اش اغتمالَ
ٟٔبخٕبٖ :ػیػی آَوثیس اش ٘فت تٟسأٖ ،ستضی تجسیصی اش ذٚةآٞرٗ ٚ
ػّی ػّیپٛز اش پسغپِٛیع.

خٛا٘ؿیس ٔ ،یال ٘دف شا  ٚ ٜػسوبٖ ؾب ٔبٖ ث ٝػٛٙاٖ ثستسیٗ ثبشیىٗ ٘٘ٛرٟرب ٖ
ٛ٘،خٛا٘بٖ  ٚخٛا٘بٖ ٔؼسوی ؾد٘د
ٚی ٕٞچٙیٗ ٌفت :ایٗ ٔػبثمبت ز ؾسایطری ثرسٌرصاز ٌرس یرد ور ٝثرسای
ثسٌصازی آٖ یه غتب اخسایی ٘یسٙٔٚد(اػٓ اش ٔدیس خؿٙرٛازٔ,ٜردیرساخرسایری
ٔػبثمبتٌ,س ٜٚتدازوبتٌ,س ٜٚػىبغی  ٚویّٓ ثس ازیٌ,رس ٜٚتؿرسیرفربت ٚ
پریساییٌ,سٕٞ ٜٚبٍٙٞیٌ,س ٜٚزایب٘ ٚ ٝتدٚیٗ) تؿىیُ یبوتر ٝثر ٚ ٛحربِرت
خؿٛٙاز ٜای ث ٖ ٛآٖ ثبػث ؾد ؤ ٝساغٓ اوتتبحی ٚ ٝاختتبٔی ٝشیجب  ٚثبؾىٞٛی
ثسای آٖ تردازن یرد ٜؾر ٛور ٝاخرسای ثرس٘ربٔرٞ ٝربی ورسٞرٙرٍری ٚ
ٙٞسیٛٔ,غیمی,اخسای ٔٛغیمی ٔرحرّری,ثربشیرٟربی ثرٔٛری ٔرحرّری,اخرسای
ٕ٘بیؽ,,پریسایی  ...ٚثسای آٖ ٟٔیب ؾ. ٛ

اٍلیي هسال ایطاى بسست آهس

غسٚیع خجسی زٚش٘ربٔر ٝازن-
تىٛا٘د ٚایساٖ ز غٔٛیٗ ٔسحّ ٝاش
٘خػتیٗ ٚز ٜزلبثتٟبی ٌس٘داغّرٓ
تٛغط غدب ٔس ا٘ی ث ٝاِٚیٗ ٔداَ
خ ٛز ایٗ ٚز ٜاش زلبثتٟب غرت
یبوت.
ثٌ ٝصازؼ ٟٔس ،ز ا أ ٝزلبثتٟربی
تىٛا٘دٌ ٚس٘داغّٓ و ٝز ٚٚؾی
چیٗ خسیبٖ از  ،غدب ٔس ا٘ی ز ٚشٖ  +83ویٌّٛسْ ٔرس اٖ ز یرداز
ز  ٜثٙدی  ٚزاٖ ٌِٛع اش وسٚاغی زا ؾىػت ا  ٚث٘ ٝؿبٖ ثس٘ص غرت
یبوت.
ٚی ثب  ٚپیسٚشی ٔتٛاِی  12ثس  11ثساثس غئٛٞ ً٘ٛآٖ ِی اش وس ٜخٛٙثری
 11 ٚثس ٔ 9مبثُ زا یه ػیػی ام لٟرسٔربٖ اِرٕرپریره زیر ٛاش وؿرٛز
آذزثبیدبٖ ث٘ ٝیٕٟ٘ ٝبیی زا ٜیبوت ٚ ٝز ایٗ ٔسحّٔ ٝمبثُ ز ٗٔٚوٛش٘تػٛم
اش زٚغی ،ٝز زا٘د طالیی ثبش٘د ٜؾد  ٚث ٝیداز ز  ٜثٙدی زوت.
٘بٞید ویب٘ی یٍس ٕ٘بیٙد ٜوؿٛزٔبٖ ث ٛو ٝأسٚش ثرؼرد اش  ٚپریرسٚشی
ٔتٛاِی ثساثس تیدب٘ب ثٌٛدا٘ٚٛیچ ٘بیت لٟسٔبٖ إِپیه اش صسثػتبٖ زا  19ثرس
 ٚ 7خبئ ٝی ً٘ٛغیٓ اش وس ٜخٛٙثی از٘دٔ ٜداَ طالی  2317خٟبٖ زا 6
ثس  ،3ثساثس ٚا٘دب اغتب٘ىٛیچ لٟسٔبٖ خرٟربٖ  ٚازٚپرب ز غربَ  2317اش
صسثػتبٖ  ٚی٘ٛتبئ٘ٚ ٛسٖ اش چیٗ ثبخت  ٚاش غت یبثی ثٔ ٝداَ ثبشٔب٘د.
ز ٞفتٞ ٝبی ٌرؾ٘ ٝیص شٞسا پٛزاغٕبػیُٔ ،یسٞبؾٓ حػیٙی  ٚاثرٛاِرفرضرُ
یؼمٛثی تٛویمی ز وػت ٔداَ ز ایٗ ٔػبثمبت ٘داؾتٙد.

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن 11 -تیٓ خبزخی تربورٙرٖٛ
ثسای حضٛز ز زلبثت ٞبی ثیٗ إِّّی وؿتی وسٍ٘ی خبْ
تختی اػالْ حضٛز وس  ٜا٘د.
ثٌ ٝصازؼ ٟٔس ،غی ٞ ٚؿتٕیٗ ٚز ٜزلبثرت ٞربی ثریرٗ
إِّّی وؿتی وسٍ٘ی خبْ تختی و ٝأػبَ خصء ٔػبثرمربت
غیػتٓ ز٘ىی ًٙاتحب ی ٝخٟب٘ی وؿتی ٘یص ٔحػرٛة ٔری
ؾ ، ٛزٚشٞبی  6 ٚ 5ثٔ ٕٟٗب ٜز ؾٟس ٔربٞؿرٟرس اغرتربٖ
خٛشغتبٖ ثسٌصاز ٔی ؾ. ٛ
تبو ٖٛٙوؿٛزٞبی اٚوسایٗ ،لصالػتبٖ ،ایتبِیبٔ ،دبزغتربٖ،
وٙال٘د ،ثّغبزغتبٖ ،زٔٚب٘ی ،آذزثبیدبٖ ،تسویٌ ،ٝسخػتربٖ
ِٟ ٚػتبٖ ثسای حضٛز ز ایٗ ٔػبثمبت اػرالْ آٔرب ٌری
وس  ٜا٘د.

آغبظ پیطٍظهٌساًِ ببیطى هًَید
زض ًین فصل زٍم بًَسسلیگب

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن-ثبیسٖ ٔ٘ٛیخ ثب ثسترسی غرٝ
ثس یه ٔمبثُ ثبیسِٛزوٛشٖ ز آغبش ٘یٕ ٝوصُ ِ ْٚیرً
ثبؾٍبٞ ٜبی إِٓبٖ ث ٝصدز٘ؿیٙی ثالٔٙبشع خ ٛاغتحىربْ
ثیؿتسی ثخؿید.
ثٌ ٝصازؼ ایس٘بِ ،یً وٛتجبَ ثبؾٍبٞ ٜبی إِٓبٖ پرع اش
 43زٚش تؼطیّی ٚثبز ٜاش خٕؼ ٝؾت آغبش ؾد  ٚثربیرسٖ
ٔ٘ٛیخ ز یداز خبزج اش خب٘ ٝثساثس ِٛزوٛشٖ ث ٝپریرسٚشی
غ ٝثس یه غت یبوت.
ثبیسٖ ٔ٘ٛیخ لٟسٔبٖ پٙح وصُ ٔتٛاِی ٌرؾت ٝث٘ٛدغّریرٍرب
و ٝأػبَ ٘یص زلیت چٙدا٘ی ثسای تىساز لٟسٔب٘ری ٘رداز ،
ز ٞفتٞ ٝدد ٚ ٓٞآغبشیٗ ٘یٓ وصُ  ْٚتٛا٘ػت ثب ٌرُ
ٞبی وسا٘ه زیجسی ،خبٚزی ٔبزتیٙص  ٚخبٔع ز ٚزیرٍرص
ث ٝغ ٝأتیبش ازشؾٕٙد غت یبثد.

تبطیع اٍلیي »ضْط گطزضگط «ایطاى زض تحقق اقتصبز بسٍى ًفت است
غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -زئیع غبشٔبٖ ٔیرسا
وسٍٙٞی ٔؼتمد اغت آ٘چ ٝأسٚش ٍ٘ب ٜصبحت٘رظرساٖ
ز ػسصٌ ٝس ؾٍسی زا ث ٝخٔ ٛؼرطرٛم ٔری از
ٚخ ٛظسویتٞبی ثیؾٕبز ایٗ صٙؼت ثسای ترٛغرؼرٝ
التصب ی اغت.
ثٌ ٝصازؼ ٟٔس ث٘ ٝمُ اش زٚاثرط ػرٕرٔٛری غربشٔربٖ
ٔیسا وسٍٙٞی ،صٙبیغ غتی ٌ ٚس ؾرٍرسی ،ػرّری
اصغس ٔ٘ٛػبٖ ،زئیع ایرٗ غربشٔربٖ ز یرب اؾرتری
٘ٛؾت :أسٚش ز خٟرب٘ری ورٌ ٝػرترسؼ خردٔربت
ثٝػٛٙاٖ ػٙصسی زاٍٞؿب  ٚوّیدی ز ایدب خرٟرؽ
التصب ی ٘مؽ ایفب ٔیوٙد ،چبٞ ٜبی ٘فت آزاْ آزاْ
خبی خ ٛزا ثٔ ٝؤِفٞٝبیی ثػیبز وٓٞصیٙر ٝترس  ٚز

ػیٗ حبَ غ ٛآٚزتس  ٚپبیدازتس ٕٞچ ٖٛاؾرترٞ ٝربی
تبزیخی ،طجیؼی  ٚوسٍٙٞی ٔی ٙٞد .آ٘چر ٝثریرؽ اش
پیؽ إٞیت ایٗ غخٗ زا ٕ٘بیبٖ ٔیغبش ثسخٛز ازی
ثب ی ایساٖ اغالٔی اش ٌٙدیٛٞ ٝٙیت  ٚورسٞرٙرً ٚ
تبزیخ اغت.
ٚخ ٛخبذثٞٝبی ثیؾٕبز ٙٔ ٚحصس ث ٝوس تبزیخی ٚ
طجیؼی ایٗ ٔدبَ زا ثسای ایٗ غسشٔیٗ ثٛخر ٛآٚز ٜ
اغت تب ثب تىی ٝثس اؾتٞ ٝبیی اش ایرٗ غرت ،زا ٜزا
ثسای تٛغؼ ٚ ٝایدب خٟؽ ز ػسص ٝالتصب ی وسآٞ
ثجیٙدٛٔ .از ی و ٝذوس آٖٞب زوت ٘ ٚیص ایدب یره
زاثطٔ ٝتمبثُ ثیٗ التصب ٌ ٚس ؾٍسی ز ؾٟسی ورٝ
ث ٝپٛیبیی التصب  ٚپیؿی ٝٙغتسي تبزیخی اؾتٟبز از

افعایص هیلیًَی ًطخ سفطّبی َّایی ذبضج اظ مطَض بطای ًَضٍظ ۷۹
غسٚیع خجسی زٚش٘ربٔر ٝازن -ثرسزغری ٘رس
ثّیت ٞبی ٛٞاپیٕب ثسای غفسٞربی خربزخری ٘ؿربٖ
ٔی ٞد٘ ،س غفسٞبی ٛٞایی ثرسای ٌرس ؾرٍرساٖ
ایسا٘ی و ٝلصد غفس ث ٝخبزج اش وؿٛز زا ز ایربْ
٘ٛزٚش  97از٘د ٔیّی٘ٛی ثب زوت ٝاغت.
ثٌ ٝصازؼ ٟٔس ،تؼطیالت ضا٘رٛیر ٝز ورُ ازٚپرب
ثسٌصاز ؾد  ٚثسخی اش ایسا٘یٞب ثرسای یردٖ ایرٗ
خؿٗ زاٞی وؿٛزٞبی یٍس ؾد٘د ز ایرٗ ٔریربٖ
پسٚاشٞبی خبزخی  ٚحتی ایس یٗٞبی ایسا٘ی و ٝثٝ
ٔمصد خبزج اش وؿٛز پسٚاش از٘د ٘س خ ٛزا ز
ایٗ ایبْ ثب ثس ٘د ٘سخی وٌ ٝبٞی تب  ٚ ٚیرب غرٝ
ثساثس لیٕت ٘یص اوصایؽ اؾت.
ثؼد اش تؼطیالت ضا٘ٛی ٝأب تؼطیالت ػید ٘ٛزٚش ٘یرص
ز پیؽ اغت  ٚز ایٗ ٔیربٖ ثربش ٞرٓ ٘ر ٝترٙرٟرب
ایس یٗ ٞربی اخرّری اورصایرؽ ٘رس خرٛاٞرٙرد
اؾت ثّى ٝایس یٗ ٞبی خبزخی و ٝیٍس ترب آٖ
شٔبٖ تؼطیالت یٍسی تب لجُ اش ػید پبن ٘رداز٘رد
ثبش٘ ٓٞس پسٚاش خ ٛزا ثسای ایسا٘یٞب ثب ٔیثس٘د.
أب چسا ایٗ اتفبق ٔیاوتد؟ چسا ٚلتری وؿرٛزٞربی
یٍس تؼطیالت ٘داز٘د ایٗ ٘س ثرسای ایرسا٘ری ٞرب
اوصایؽ پیدا ٔیوٙد؟
٘س ثّیت پسٚاش ث ٝغٕت ٘پبَ و ٝز زٚشٞبی یٍس

غبَ یه ٔیّیٞ 633 ٚ ٖٛصاز تٔٛبٖ ث ٜ ٛاغرت ز
ایٗ ایبْ ثٔ ٚ ٝیّیٞ 533 ٚ ٖٛصاز ترٔٛربٖ زغریردٜ
اغت.
ثسای ٔمصد ٔساوؽ ٘یص اش تٟساٖ اٌس ثّیت ٛٞاپیٕرب
تب لجُ اش ضا٘ٛی ٝثسای ػید ٘ٛزٚش یه ٔیّی833 ٚ ٖٛ
ٞصاز تٔٛبٖ ث ٜ ٛثسای ایبْ ٘ٛزٚش ایرٗ زلرٓ ثر3 ٝ
ٔیّی٘ ٚ ٖٛیٓ زغید ٜاغت.
ثسای غفس ث ٝصسثػتبٖ و ٝیىی اش خبذثٞٝبی خدید
ثسای ٔػبوساٖ ایسا٘ی ث ٝؾٕبز ٔیآید  ٚاو ٖٛٙثّیرت
آٖ اش ٞ 833صاز تٔٛبٖ تب یره ٔریرّریر ٖٛترٔٛربٖ
ٔتغیس اغت ٔػبوساٖ ثبید ز زٚشٞربی ا َٚػریرد
ٕٞیٗ ثّیت زا غٔ ٝیّی٘ ٚ ٖٛیٓ ثخس٘د.
ثسای غفس ث ٝغسیال٘ىب ٘یص ز ٕٞیٗ ایبْ ثّیت یره
ٔیّیٞ 533 ٚ ٖٛصاز تٔٛب٘ی و ٝثسخی اش زٚشٞب غیرس
اش تؼطیالت غبَ ٔیؾد آٖ زا ثب یه ٔیّی ٚ ٖٛصد
ٞصاز تٔٛبٖ ٘یص تٟی ٝوس  ،ثسای ایبْ ٘ٛزٚش ایٗ ثّیت
ثب پسٚاش ایسا٘ی ث ٝغٔ ٝیّی ٖٛتٔٛبٖ زغید ٜاغت.
ثسای اغتفب  ٜاش پسٚاشٞبی خبزخی ٘یص ز ٞرٕریرٗ
ٔػیس ثبید ٞ 833صاز تٔٛبٖ ثیؿتس ٞصی ٝٙوس  .ثّیت
ٞ 833صاز تٔٛب٘ی تٟساٖ ث ٝأبزات ٘یص ز زٚشٞربی
ا َٚتب  ٓٞوسٚز یٗ  97تب یه ٔیّیٞ 633 ٚ ٖٛصاز
تٔٛبٖ وسٚختٔ ٝیؾ. ٛ

أسی اغت و ٝز ػیٗ غب ٌی ٘یبش ث ٝظرساورت ٞربی
خبصی از  .صحجت اش تجسیرص اغرت ،ؾرٟرسی ورٝ
ػظٕت تبزیخی آٖ  ٚلدزت التصب ی ٔثبَ ش ٘ی اؼ
ز ط َٛتبزیخ ٕٞچ ٖٛتبزٚپ ٛوسؾی پس٘مؽ ٍ٘ ٚبز
 ٚوبخس ز  ٓٞتٙید ٜاغت  ٚز ایٗ ٔؼٙب ٕٞیٗ ثع وٝ
ثصزٌتسیٗ ثبشاز غسپٛؾید ٜتبزیخی ٘یب زا و ٝز طَٛ
تبزیخ لدزتٕٙدتسیٗ  ٚثصزٌتسیٗ ٌس ؼ ٔبِی زا ز
اختیبز اؾت ،ٝز خ ٛخبی ا  ٜاغت.
ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝثبشاز تجسیص ز ط َٛا ٚاز تبزیخ ٘رمرؽ
پسزٍ٘ی ز التصب تجسیص ٔ ٚؼسوی آٖ ث ٝػٛٙاٖ لرطرت
التصب ی خب  ٜاثسیؿٓ  ٓٞ ٚاش ٔٙظس ٌس ؾٍساٖ ایرفرب
وس  ٜاغت ،أسٚش ز ثحجٛح ٝزؾد غسیغ خدٔبت ٚ

او َٛالتصب  ٚتدبزت ٔجتٙی ثس ٘فتٚ ،لت آٖ زغیدٜ
اغت و ٝصٙؼت پیؿسٌ ِٚس ؾٍسی ِیٗ تبزیخی خٛ
زا ز لجبَ خدٔبت ثیؾبئج ٝثربشاز ترجرسیرص  ٚیرٍرس
اؾتٞٝبی ازش٘د ٜایٗ ؾٟس ا ا وٙد.

سطهبیِ گصاضی یل هیلیبضز زالضی ذبضجی زض گطزضگطی ایطاى

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازنٔ-ؼب ٖٚثس٘بٔٝزیصی ٚ
غسٔبیٌٝرازی غبشٔبٖ ٔیسا وسٍٙٞی ٌرفرت :ز
ط َٛپٙح غبَ ٌرؾت ،ٝیه ٔیّیبز ز غرسٔربیرٝ
ٌرازی خبزخی ز صٙؼرت ٌرس ؾرٍرسی ایرساٖ
اؾتیٓ و ٝطسحٟبی آٖ ٔصٛة ؾد ٜأرب لریرٕرت
ٌساٖ  ٚوبذة شٔیٗ ز وال٘ؿٟسٞب ٕٟٔتسیٗ ٔرب٘رغ
ثسای تحمك وبُٔ آٟ٘بغت.
غؼید اٚحدی ز ٌفت  ٌٛ ٚثب ایس٘ب زثبز ٜوسآیٙرد
غسٔبیٌ ٝرازی خبزخی ٞب ز صٙؼت ٌس ؾٍرسی
ایساٖ ز ٚز ٜپػب ثسخبْ اظٟبز وس ٕٞ :ب٘طٛز ورٝ
ا٘تظبز ٔی زوت ز صٙرؼرت ٌرس ؾرٍرسی ٚزاٖ
پػبثسخبْ ؾبٞد یه تح ٚ َٛاغترمرجربَ اش طرسم

غسٔبیٌ ٝرازاٖ خبزخی ث ٛیٓ.
ٚی اوص : ٚالجبَ خٟب٘ی ٘ػرجرت ثر ٝخربذثرٞ ٝربی
تبزیخی ،طجیؼی  ٚحتی صٙبیغ غتی ٔب ،ظرسوریرت
ٞبی ثب یی ز صٙؼت ٌس ؾٍرسی ایرساٖ ایردرب
وس ٔ ٚ ٜب زا ثیٗ  13وؿٛز اش ٘رظرس خربذثرٞ ٝربی
ٌس ؾٍسی لساز ا  ٜأب ٔرتربغرفرب٘ر ٝز شٔریرٙرٝ
شیسغبخت ٞب ز ثیٗ  136وؿرٛز ،زترجر 116 ٝزا
ازیٓ  ٚایٗ ثیبٍ٘س آٖ اغت ؤ ٝب ز ایرٗ حرٛشٜ
ثبید ث ٝطٛز خدی وبز وٙیٓ.
** لب٘ ٖٛغسٔبیٌ ٝرازی ٔرب ٔرترسلری اغرت 33
زصد غسٔبی ٝومط ثسای خسید شٔیٗ
اٚحدی ا أ ٝا  :لب٘ ٖٛخرة غسٔبیٌ ٝرازی ٔرب
لب٘ٔ ٖٛتسلی ٞػت  ٚوٕتس وؿٛزی ز ٘یب ازیرٓ
وِٚ ٝتؽ ٔثُ ٔب ٕٝٞ ،زیػره ٞربی غرسٔربیرٝ
ٌرازی خبزخی زا ث ٝػٟد ٜثٍیس أب ز ایٗ شٔیٙرٝ
یه ٔؿىُ اغبغی ٚخ ٛاز ٔ.ؼب ٖٚثس٘بٔٝزیرصی
 ٚغسٔبیٌ ٝرازی غبشٔبٖ ٔیسا وسٍٙٞری ٌرفرت:
یىی اش ٔؼضالت خدی و ٝایساٖ ثرب آٖ ٔرٛاخرٝ
ٞػت ٔخصٛصب ز وال٘ؿٟسٞبی ٌرس ؼ پرریرس،
لیٕت ٌساٖ  ٚوبذة شٔیٗ اغتٚ.ی ٌفت :ثبید ثرب
ؾٟس ازی ٞب  ٚؾٛزاٞبی ؾٟس ثٔ ٝصٛث ٝای ثسغیرٓ
و ٝثتٛا٘یٓ ٔؿىُ شٔیٗ زا حُ وٙیٓ.

