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هقبلِ گردضگری

سپتبهبر بْتریي اقلین
برای تَریسن ٍرزضی
ضْر اٍلیيّب

اداهِ اش ؾوبزُ قجلۺ
ززشِ ززشِ ثب اغشیالی غایاػاشان ّابی غاسثا ٍ
جسیبى ّبی ؾوبل،ی اش هرلَثیز اقالایان ثاسای
رسدؾتساى بغشِ ه ؾَد .ثِ طَزیکِ ضاسیات
ًْبی ثسای هبُ ًَاهجس ثِ ًْ ٍ 6۰بیشاب ثاسای هابُ
دغبهجس ثِ  ۲3ه زغد ،ؾسایط اقلین رسدؾتاسی
ثِ سسسیت ثِ خَة ٍ قبثل قجَل ه زغد.
دز ًْبیز ثب سَجِ ثِ یبزشِ ّبی ایي دطٍّؽ چاِ
زاّکبزّبی زا ثسای سَغؼِ رسدؾتسی ٍزشغا
ؾْس سجسیص دیؿٌْبد ه ٌید؟
دز هجوَع ثبید یبدآٍز ؾدّ ،سچٌد اقلین ًایاواِ
خؿ ؾْس سجسیص هحدٍدیز ّبی زا اش ًاظاس
آةّبی جبزی ٍ ذخبیس آةّابی شیاسشهایاٌا
ایجبد ه ٌد اهب ّوچٌبى ِ ًؿابى دادُ ؾاد،
ثبزؼ شیبد دز آغبیؽ اقلیوا ًاقاؽ چاٌاداى
هظجش ایشب ًو ٌد.
ثٌبثسایي اقلین ًیوِ خؿ سجسیص ثِ ّوساُ ٍجاَد
آغبیؽ اقلیو دز هبُّبی دیؽ راشاشاِ ،یا
هصیز ثاسای ساَؾاؼاِ راسدؾاتاسی ٍزشؾا
هحػَة ه ؾَد ِ ثِ سجسیص سَاًبی دریسای اش
ثػااایااابزی اش زاااَساااجااابکااایاااػاااز ّاااب،
ٍاکیجبکیػز ّبٌََّ ،زداى ،دٍچاسخاِ غاَازاى،
طجیؼز رسداى ٍ اغاکا ثابشاى زا ثاِ ّاواساُ
سوبؾبرساى ٍ َّادازاى آًْب ه دّد.
اش غَی ثب سَجِ ثِ یبزشِّبی ایي سحقیق دز ٌبز
سَاى ا َکَضیک هٌحكس ثِزسد ،آطبز سابزیا ا
چٌدیي ّصاز غبکِ ّوچٌیي قبثلیزّبی هشاؼاددی
ّوچَى هْن سسیي ًقرِ ؾاْاسی ؾاوابل غاسة
ؿَز ،ثبزز زسٌّت غٌ  ،ؾاْاس اٍکایاي ّاب،
هجبٍزر ثب ؿَزّبی ازٍدبی زا ه طلجاد اِ
شیسغبخز ّبی نشم ثاسای ساَغاؼاِ قاٌاؼاز
دسدزآهد رسدؾتسی ٍزشؾ ثیؿشس اش رارؾاشاِ
زساّن ؾَد.

جبى تَضبک ٍلسی سرهربی تراکتَرسبزی ضذ

صعَد یک پلِای ایراى در ردُبٌذی لیگ جْبًی ٍالیببل

کفص ایوي افق حسیٌی درچْبرتین برتر

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک
 هحودزضب شًَشی هابکاثاابؾااتاابُ سااسا ااشااَزغاابشی
غکبىدازی سین سسا شَزغبشی
زا ثِ هدر  3غبل ثِ غسهسثا
غبثق زئبل هبدزید غذسد.
ثاااِ راااصازؼ زااابزظ اش
سجسیص ،ط زٍشّبی اخایاس ٍ
ااِ ؾ ا ااف
هاارا ااساس ا
هحودزضب شًَشی هبک جدید ثبؾتبُ سسا شَزغبشی ثب هسثیبى قبحتًبم
ازٍدب اًجبم داد دزًْبیز ثب جبى سَؾبک ٍکصی یک اش داسازاشا ابزساسیاي
هسثیبى ازٍدب ثِ سَازق زغید.
قسازداد جبى سَؾبک ثب ثبؾتبُ سسا شَزغبشی ثٌب ثِ خَاغشِ ّاَادازاى ثاِ
هدر  3غبل اغز.
دز غَاثق هسثیتسی ایي هسث ٍکصی ّدایز سین ّابی غاَاًاصی غایاشا ،
غَاًػ اًتلیع ،زئبل هبدزید ،زئبل غَغیداد ٍ دیاذاَزسایاٍَ ن اسًٍایاب
اغذبًیب ،غي اسیي زساًػِ ،ثؿکشبؼ ساس ایاِ ،خاصز کاٌاکاساى جاواْاَزی
آذزثبیجبى ٍ اکَداد بشاثالًکب هسا ؽ ثِ چؿن ه خَزد.
دز زدُ هل ّن سَؾبک هسث سینّبی ٍکص ٍ هقدًٍیِ ثَدُ اغز.

غسٍیع خجسی زٍشًابهاِ
ازک -سین هلا ٍاکایاجابل
ایساى ثب دایاسٍشی هاقابثال
چیي ،ی دلِ دز جادٍل
زدُ ثٌدی کیگ هلز ّابی
ٍاکیجبل قؼَد سد.
ثِ راصازؼ ایاسًاب ،هالا
دَؾبى ایساى دز ّشاشاوایاي
هػبثقِ خَد دز کیگ هلز
ّبی ٍاکیجبل ثب ًشیجِ غِ ثس قشس چیي زا اش دیؽ زٍ ثسداؾشٌد .ثب ایي ًشیاجاِ
ایساى ثب غِ ثسد ٍ ّؿز اهشیبش دز زدُ دٍاشدّن جدٍل زدُ ثاٌادی قاساز
رسزز.دز ً ػشیي زٍش اش ّششِ غَم ایي هػبثقبرّ ،ؿز هػبثقِ ثاسراصاز
ؾد ِ دز غیسهٌشظسُ سسیي اسشبد ،آکوبى ثب ًشیجِ غِ ثس قشس آهاسیاکاب زا
ؾکػز داد.
** نتایج هفتمین روز از مسابقات لیگ ملت های والیبال:
ضادي قشس – ثلغبزغشبى 3
ایشبکیب  – ۵کْػشبى 3
زٍغیِ  – ۰ثسشیل 3
چیي قشس – ایساى 3
زساًػِ  – 3سُ جٌَث قشس
آزضاًشیي  – ۰قسثػشبى 3
بًبدا  – 3اغشساکیب قشس
آکوبى  – 3آهسیکب قشس

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک-هاسحلاِ دٍم هػابثاقابر
زَسػبل جابم زهضابى خاَاجاِ اِ ثكاَزر حارزا
ٍثبحضَزّؿز سین قؼَد ٌٌدُ اشهسحلِ اٍل ثسراصازها
ؾَددزاٍکیي ثبشی ایي هسحلِ سین ؾبیػشِ قْسهبً اشاؽ
ایوي ازق حػیٌ ثب زَسػبکیػز ّبی آهبدُ ٍ قاجاساد دز
دیدازی جراة ٍسوبؾبرسدػٌد دز هكبف ثبسجن خَة ًابم
آٍزاى دزٍقز قبًًَ ثِ سػبٍی 3ثس  3دغز یابزاشاٌاد اِ
دزٍقز اضبزِ سین شؽ ایوي ازق حػیٌ ثِ کرف سجسثاِ
ثبنی ثبشیکٌبى خَدٍثبشدى رل چْبزم ثِ ػٌَاى اٍکیي سین
ثِ جوغ چْبزسین دبیبً هػبثقبر زاُ یبزز .
ًخستیي هذال دٍٍهیذاًی آسیب برای دختر ایراًی

پیرٍزی تین هلی فَتببل ایراى بر لیتَاًی /آهبدُ برای ًبرد بب هراکص
غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک-سین هالا زاَساجابل
ایساى ِ خَد زا ثسای حضَز دز ثیػز ٍ یکوایاي
اٌاد دز
دٍزُ زقبثز ّبی جبم جْبً آهبدُ ه
آخسیي دیداز سداز بس خَد ثساثس سین هل کیشَاً
ثِ دیسٍشی زغید.
ثِ رصازؼ هْس ثِ زٍغایاِ ،ؾابراسداى ابزکاَظ
زٍؼ ِ اش چٌد زٍش دیؽ ازدٍی ًْبی آهبدُ
غبشی خَد ثسای حضَز دز جبم جاْابًا زا دز
هػکَ آغبش سدُ اًد ،ػكاس اهاسٍش جاواؼاِ دز
آخسیي دیداز سداز بس خَد ثِ هكبف سین هالا
کیشَاً ززشٌد .دز ایي دیاداز اِ ثاب سؿا ایاف

بزکَظ زٍؼ دؿز دزّبی ثػشِ ثسرصاز ؾاد
هل دَؾبى ؿَزهبى ثب ٍجَد سالؾ اِ اًاجابم
دادًد سب دقبیق دبیبً ًشَاًػشٌد ثِ رل ثسغٌد اهب دز
دقیقِ  ۸۸طلػن دزٍاشُ حسیف زا ؾکػشاٌاد ٍ ثاِ
سٌْب رل ایي ثبشی دغاز دایادا اسدًاد .اسیان
اًكبزیزسد سٌْب رل ایساى زا ٍازد دزٍاشُ حاسیاف
سد.هل داَؾابى ایاساى طا زٍشّابی آیاٌادُ
سوسیٌبسؿبى زا دز وخ کَ َهَسیَ اًجبم خَاّاٌاد
داد ٍ غذع ثسای ثسرصازی ً ػشیي دیداز خَد دز
جبم جْبً زاّ ؾْس غٌز دشسشثَزگ خاَاّاٌاد
ؾد .ایي سین دز اٍکیي ثبشی خَد زٍش  ۵۲خسداد ثاِ

در فَتسبل جبم رهضبى:
(آرات کبپ) حریف هی طلبذ

حضَر ًوبیٌذُ آررببیجبى ضرقی
در لیگ جْبًی کبراتِ

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک -سایان
بزاسِ قساز ثٌْبم اش آذزثابیاجابى
ؾسق دز زقبثز ّبی جْبً ساس ایاِ
ؾس ز ه ٌد.
ثِ راصازؼ ثابؾاتابُ خاجاسًاتابزاى
جَاى اش سجسیص؛ هاؼاكاَها زئایاع
ّیأر بزاسِ اغشبى رشزۺ ایاي سایان
هشؿکل اش احد ؾبّیي ،زسشاد هحودخبًلَ ٍ غٌْد اغالها ثاسای ػات
اهشیبش ٍ غْویِ حضَز دز اکوذی  ۵۱۵۱ضادي دز ایي زقبثاز ّاب حضاَز
ه یبثد.
اغوبػیل هؼكَه ازصٍدۺ سین قساز ثٌْبم چْبزؾٌجِ ّششِ ررؾشِ ِ دز
ثیي  ۸سین ثسسس ؿَز هَزق ثِ ػت هقبم غَم ؾد ،ربه دیتس ثِ غاَی
جْبً ؾدى ٍ حضَز دز آٍزدربُ ثبشیّبی اکوذی ثسداؾز.
کیگ جْبً بزاسِ اش  ۰۸سب  ۵۱خسداد دز ؾْس اغشبًجَل سس ایاِ ثاسراصاز
ه ؾَد.

هكبف سین هل هسا ؽ خَاّد ززز.
سین هل زَسجبل ایساى دز رسٍُ دٍم ثیػز ٍ یکویي
دٍزُ زقبثز ّبی جبم جْبً ثب سین ّبی هسا اؽ،
اغذبًیب ٍ دسسغبل ّوتسٍُ اغز.

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک-
هػبثقبر زَسػبل جبم زهضابى
ث ؽ خَاجِ ِ ثب حضَز سایان
ّبی سجسیصی ٍ سیان قادزساواٌاد
ٍنیش خَاجِ قْسهبى چاٌادیاي
دٍزُ ایي زقبثشْاب ثاب ثابشیاْابی
زساسس اش اًشظبز ّوساُ ه ثبؾد.
سین آزار بح سجسیص ِ اش ّوبى ثدٍ ؾسٍع هػبثاقابر ٍ ثاب ػات
دیسٍشیْبی دزخؿبى خَد زا ثِ ػٌَاى هدػ اٍل قْسهبً هاراسک اسدُ
اغز دز هسحلِ حرز ایي هػبثقبر ثبز دیتس ثب اقشداز ٍ ازایِ ی ثبشی
ثسسس ٍ سْبجو ٍ ثب  6رل سین خَة ددیدُ َیچ زا حرف سد.
سین ؾس ز خَؼ ًبم آزار بح سجسیص سَکید ٌٌدُ کیَاى ابغاری ثاب
هسثیتسی زاهیي ؾؼسثبف ٍ ثب حوبیز ّبی خَة هدیساى زْین هْاٌادظ
هحود ًَزظ ٍ هٌْدظ ػل ا جس حق طلت ثب ایي دیسٍشی ّب ثساحش ثاِ
جوغ چْبز سین ثسسس هسحلِ ًْبی زاُ یبزز.

بقعِ ضیخ جبرئیل؛ ًقَش هبًذگبر صفَی در هعرض فراهَضی
آى

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک -هجوَػِ سبزی ثقؼِ ؾیخ حجاسیایال
هدزي ددز ؾیخ قش اکدیي ٍ جد ؾبّبى غلػلِ قشَی دز ازدثیل ثاب

ًقؽ ٍ ًتبزّبی خبـ ٍ شیجبی خَد زساهَؼ ٍ هؼوبزی سبزی
دچبز آغیت ّبی جدی ؾدُ اغز.
ثِ رصازؼ ایسًب ،ثقؼِ ؾیخ ججسییل ِ دز خَد ًؿبً اش هؼوابزی داس
زسٍؽ دٍزاى قشَی ٍ قبجبزیِ زا دازد دز طَل غبکیبى ررؾشِ ًشَاًػشِ
دزقدی اش ػظوز ثقؼِ جْبً ؾیخ قش اکدیي ازدثیلا زا داؾاشاِ
ثبؾد ٍ ثسًبهِ زیصی ّب ثسای سجدیل آى ثِ یک اش قرت ّبی غیبحاشا
ٍ هَزد سَجِ رسدؾتساى سب ٌَى ثِ ًشیجِ قبثل قجَک ًسغیدُ اغاز.
سَجِ ًکسدى ثِ ایي ثقؼِ سبزی دز غبکیبى ررؾشِ ثابػاض ؾادُ ساب
غبخشوبى ٍ سصییٌبر سبزی آى دچبز آغیت ّبی جدی ؾَد ٍ ّان
ا ٌَى ضسٍزی اغز سب اقدام ّبی اغبغ دز ثبشغبشی ٍ هاسهاز آى
قَزر ریسد.
ثس اغبظ ذ س هٌبثغ سبزی  ،شهبً ِ ثقؼِ هؼسٍف اهلل اهلل ثاس زٍی

تالش برای افسایص ظرفیت اقبهت در خبًِّبی بَمگردی زًجبى

غااسٍیااع خااجااسی زٍشًاابهااِ ازک-هاادیااس اال
هیساصزسٌّت  ،قٌبیغدغش ٍ رسدؾتسی اغاشابى
شًجبى سب ید سدۺ یک اش زٍیکسدّبی اقل ایاي
ادازُ ل دز ثسِّ ًٌَ  ،ساالؼ ثاسای ازاصایاؽ
ظسزیز اقبهز دز خبًِّبی ثَمرسدی اغشبى اغز.
یحی زحوش دز رشزٍرَ ثب ایػٌب ،ثب ثیبى ایاٌاکاِ
خَؾج شبًِ ثب اقداهبر اًجبم رسزشِ دز شهیٌِ احیابی
خبًِ ّبی ثَم رسدی ،شًجبى زسجِ دٌجن ؿَزی زا
ثؼد اش اغشبى ّبی اقشْبى ،سهبى ،یصد ٍ هبشًادزاى
دز اخشیبز دازد ،ازصٍدۺ زٍیکسد اهسٍش هاب ازاصایاؽ
سؼداد خبًِّبی ثَمرسدی ًیػز ،ثالاکاِ ازاصایاؽ
ظسزیز اقبهز دز ایي خبًِّب ثسای ازسقابی هایاصاى
هبًدربزی رسدؾتس دز اغشبى اغز.
ٍی ثب اؾبزُ ثِ ایٌکِ یکا اش زاُ ّابی ازاصایاؽ
هبًدربزی رسدؾتس دز اغاشابى شًاجابى ،ساَشیاغ

هٌبغت جبذثِ ّبی رسدؾتسی ِ یک اش آى ّاب
خبًِّبی ثَمرسدی اغز ،ثِؾوبز ه زٍد ،سكسیح
سدۺ خَؾج شبًِ دز ایي شهیٌاِ اقاداهابر خاَثا
اًجبم رسزشِ ٍ دز حبل حبضس ثب ٍجاَد  ۲6خابًاِ
ثَم رسدی دز شًجبى ،دٌجویي اغشبى هرسک دز ایاي
شهیٌِ دز غرح ؿَز ّػشین ِ ثسای شًاجابى دز
هقبیػِ ثب الى ؾْسّب زقن ٍ زسجِ قابثال ساَجاْا
اغز.
اش آى
ایي هػئَل ثب ثیبى ایٌکِ آهبز ٍ ازقبم حب
اغز ِ اهسٍش هیصاى هبًدربزی رسدؾتس دز اغشبى
شًجبى ازصایؽ یبزشِ اغز ،اظْبز سدۺ ایي ساؼاداد
خبًِ ثَمرسدی دز اغشبى شًجبى ه سَاًد ظاسزایاز
خَث ثسای هبًادرابزی راسدؾاتاساى ٍ ساَشیاغ
جبذثِ ّبی رسدؾتسی دز اغشبى ثبؾد ،ثاِ ّاوایاي
خبطس ثب ٍجَد ظسزیز ثبکقَُ دز ایاي شهایاٌاِ ،ثاب
دزخَاغز ایجبد زاُاًداشی خبًِّبی ثاَم راسدی
ه بکشز ً َاّین سد اهب اٍکاَیاز هابى ازاصایاؽ
ظسزیز اقبهز دز ایي  ۲6خبًِ ثَمرسدی اغز.
هدیس ل هیاساص زاسّاٌاتا  ،قاٌابیاغ دغاشا ٍ
رسدؾتسی اغشبى شًجبى دز اداهاِ ثاب اؾابزُ ثاِ
آخسیي ٍضؼیز غبهبًادّا ٍ ثابشغابشی خابًاِ
سبزی حکیویبى ،خبطسًؿبى سدۺ ایي دسٍضُ ًایاص
دز زاغشبی ازصایؽ هیصاى هبًدربزی رسدؾاتاس ثاب
سَشیغ جبذثِّبی رسدؾتسی دز شًجبى اغز.

هقجسُ ؾیخ قش اکدیي ازدثیل احداص ه ؾد؛ هقجسُ هؿبثاْا ثاسای
ددز ؾیخ قش اکدیي دز غِ یلَهشسی ازدثیل دززٍغاشابیا ثاِ ًابم
ل َزاى ِ ّن ا ٌَى ثِ یک اش هحلِ ّبی ایي ؾْس سجدیل رؿاشاِ،
احداص ؾدُ اغز.
هسحَم ثبثب قشسی دز شبة ازدثیل دز رارزرابُ سابزیاخ ًاَؾاشاِ
اغزۺ ل َزاى اش شهبى حیبر ؾیخ قش اکدیي ثِ اٍ ٍ زاسشًاداًاؽ
ٍقف ؾدُ ٍ ٍاقشبى ًیص اش ًَادربى چٌتیص ٍ زسشًداى ّال َخبى هغَل
ثَدُاًد ِ شهبً ثس غسشهیي ایساى حکَهز ه سدًد.
هقجسُ ؾیخ ججسییل دز اٍایل قسى دّن ّجسی قوسی ثٌب ؾادُ اغاز،
ایي ثٌب دز هحَطِ هؿجسی ثِ اثؼبد  ۰۲۱دز  ۵۱۱هشاس قاساز دازد اِ
هقجسُ غید اهیي اکدیي ججساییل ثِ قَزر ی ّؿز ضلؼ دز ٍغاط
ثبؽ قساز رسزشِ اغز.

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک -زیاحابًاِ آزاًا دخاشاس
دسسبثتس ایساً سَاًػز دز زقبثز ّبی دٍٍهیداً قْسهبً
جَاًبى آغیب ثب ػت هدال ثسًص دز زؾشِ دسسابة چاکاؽ
ً ػشیي هدال سبزیخ ایي زؾشِ شًبى زا ثاسای ؿاَزهابى
ػت ٌد.ثِ راصازؼ ایاسًاب ،دز جاسیابى ثاسراصازی
ّجدّویي دٍزُ هػبثقبر دٍٍهیداً قْاسهابًا جاَاًابى
آغیب ِ ثِ هیصثبً ضادي دز حبل ثسرصازی اغاز ،آزاًا
هَزق ؾد ثب طجز ز َزد  ۲۲.56هشس ضوي ؾکػشي ز َزد
هل دسسبة چکؽ جَاًبى ایساى ثِ هدال ثسًص ایي دٍزُ اش
زقبثز ّب دغز یبثد .اٍ ثب ػت ایاي هادال ثاِ ػاٌاَاى
ً ػشیي ٍزشؾکبز دخشس هدال آٍز دٍ ٍ هیداً ایاساى دز
زقبثزّبی قْسهبً آغیب سبزیخ غبش ؾد.

ًوبیٌذگبى ایراى  1هذال دیگر کسب کردًذ

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک -دٍهایاي زٍش هػابثاقابر
ثیي اکولل ؾٌب هؼلَنى ثب ػت ی هدال ًاقاسُ ٍ یا
هدال ثسًص ثسای ًوبیٌدربى ایساى ّوساُ ثَد.
ثِ رصازؼ هْس ،دز دٍهیي زٍش هػبثقبر ثیي اکوللا ؾاٌاب
هؼلَنى ،ؾبّیي ایصدیبز دز هبدُ  ۰۱۱هاشاس آشاد ،االظ
 ۰۱Sثب ز َزد  ۲۵طبًیِ ٍ  ۰۱قدم طبًیِ هَزق ؾد ثِ هدال
ًقسُ دغز یبثد .زد ّویي زٍش سین چْبز دز قد هشس ایساى
هشؿکل اش ٍزشؾکبزاى زدزاغیَى ّبی جبًجبشاى ٍ هؼلَکیي
ٍ ًبثیٌبیبى ٍ ن ثیٌبیبى ّن ثِ ًؿبى ثسًص دغز یبزز.
ًبیب قْرهبًی حذادی در جبیسُ بسرگ لْستبى

اًتقبل  ۶۹۱اثر ببستبًی ایراى بِ ّلٌذ
غسٍیع خاجاسی زٍشًابهاِ ازک-
هدیس ل هَشُ هل ایساى اػالم اسدۺ
ثساغبظ سشبّن ًبهِ هَشُ هل ایساى ٍ
هَشُ دزًشص ) ّ(Drentsلٌد۰۹6 ،
اطس اش  ۵۱هکبى ثبغشبً ؿَز ثاسای
ًوبیؿتبّ ثِ هدر دٌج هبُ ثِ هاَشُ
دزًشص دزا یي ؿَز هٌشقل ؾد.
ثِ رصازؼ ایػٌب ،ججسئیال ًاَ اٌادُ
سب ید سدۺ ایي ًوبیؿتبّ ثب ػٌاَاى
ایساىۺ هْد سودى دز هاَشُ دزًاشاص،
ؾْس آغي )ّ(Assenلاٌاد اش ۵6
خسدادهبُ اهػبل سب  ۵۵آثبى ثِ هادر
دٌج هبُ ثسدب خَاّد ثَد.
ثِ رششِی ٍی اًشقبل آطبز هاٌاشا ات
ًوبیؿتبُ ثساغبظ ثسًبهِزیصی اًاجابم
ؾدُ دز زٍش دٌج ؾٌجِ  ۰۵خسدادهبُ ثب سوْیدار ٍیطُ اهٌیش دز ّس دٍ ؿَز ثِ هَشُ دزًشص اًاجابم
ؾدُ اغز.
اٍ سب ید سدۺ دز ایي ًوبیؿتبُ  ۰۹6اطس اش ثیؽ اش ّششبد هاکابى ثابغاشابًا هاسثاَ ثاِ دٍزُ
دبزیٌِ غٌت قدین سب دٍزُ قشَی اش هَشُ هل ایساى اًش بة ؾدُ اغز .بزؾاٌابغابى دٍ هاَشُ
سالؼ سدًد هجوَػِای هٌبغت ٍ هشٌَع اش دٍزُّبی ه شلف ٍ دز ؾأى زسٌّگ ٍ سودى ایاساى
اًش بة ٌٌد.
ًَ ٌدُ قدیوشسیي اطس ایي ًوبیؿتبُ زا هشؼلق ثِ غبز دزثٌد زؾ دز ریالى ثب قدهز ثیاؽ اش ۵۱۱
ّصاز غبل داًػز.

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک -دسسبثتس اکوذیک دیػا
ایساى ثِ ػٌَاى ًبیت قْسهبً هػابثاقابر جابیاصُ ثاصزگ
کْػشبى زغید.ثِ رصازؼ ایػٌب ،احػبى حدادی دز ؾكاز
ٍ چْبزهیي دٍزُ هػبثقبر جبیصُ ثصزگ کْػشبى ،ثب طاجاز
ز َزد  66.6۸هشس ثِ ػاٌاَاى ًابیات قاْاسهابًا دغاز
یبزز .حدادی دسسبة ّبی ثرَل (ثِ ساسسایات اش اٍل ساب
ؾؿن)  ،63.۵6خرب 65.36 ٍ 66.6۸ ،65.6۰ ،6۲.۰۸ ،هاشاس
زا طجز سد.
رٍسیِ قْرهبى کطتی فرًگی زیر  17سبل ارٍپب ضذ
غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک -سین زٍغایاِ ثاِ ػاٌاَاى
قْسهبً زقبثزّبی ؿش زسًتا شیاس  ۵3غابل ازٍداب
زغید .ثِ رصازؼ هْس ،زقبثز ّبی ؿش زسًت شیاس ۵3
غبل ازٍدب (اهید) دز ؾْس اغشبًجَل سس یِ ثسرصاز ؾاد اِ
دز دبیبى سین زٍغیِ ثب  3هدال طال ۵ ،هدال ًقسُ ٍ  ۵هادال
ثسًص ٍ  ۰6۰اهشیبش ثِ ػٌَاى قْسهبً زغید.
دع اش سین زٍغیِ سین سس یِ ثب ی هدال طاال 3 ،هادال
ًقسُ ٍ  3هدال ثسًص ٍ  ۰5۵اهشیبش دٍم ؾد ٍ سین رسجػاشابى
ثب  3هدال طال ۵ ،ثسًص ٍ  ۰۵۰اهشیبش دز جبیتبُ غَم ایػشبد.

