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هقبلِ

بشج آتش ًشبًی (بشج یبًقیي) دس تبشیض
ثطج آتف ٘كب٘ی تجطیع (یب٘میٗ) و ٝاِٚیٗ ثطج آتف ٘كب٘ی وكوٛض اؾو
ٌٛاٞی زیٍط ٔ ٚحىٕی اؾ ثط اِٚیٗ ٞب  ٚثطتطیٗ ٞبی ایٗ قٟط و.ٟٗ
ثطج آتف٘كب٘ی تجطیع (ثطج یب٘میٗ)  ٓٞاو ٖٛٙزض ٔحٛؼ ٝایؿتوٍوب ٜآتوف
٘كب٘ی ٘جف ذیبثبٖ ذبلب٘ی  ٚذیبثبٖ ثٟبزضی تجطیع لطاض زاضز.
اضتفبع ایٗ ثطج ٔ ۳۴۴تط اؾ و ٝزض اٚاذط زٚض ٜلبخبض ؾبذت ٝقس ٜاؾ .
پالٖ آٖ زض زاذُ ثطج زایط ٜقىُ اؾ  ٚثبیه ضقت ٝضا ٜپّ ٝحّع٘ٚی ثوٝ
لؿٕ فٛلب٘ی ٔتصُ ٔی قٛز.
وبضوطز اصّی آٖ زیسثب٘ی ثٛز ٜو ٝزاضای ٞك ٘ٛض ٌویوط زض خوٟوب
ٔرتّف اؾ  ٚزض ظٔبٖ ذٛز ٕٞوٛاض٘ ٜوٍوٟوجوب٘وی زض ثوبنی ؾوط آٖ
وكیه ٔی زاز  ٚثٔ ٝحط ٔكبٞس ٜآتف  ٚقٙبؾبیی ٔوحوُ ٚلوٛع آٖ
ثالفبصّ ٝظٍ٘ی و ٝاظثبنی ؾمف آٚیعاٖ ثٛز ضاث ٝصسا زض ٔوی آٚضز ٚ
ٔبٔٛضاٖ آتف ٘كب٘ی تجطیع و ٝزض آٖ ٔٛلغ خعٔ ٚدٟعتطیٗ آتف ٘كوب٘وبٖ
ثٛز٘س ؾطیؼب ذٛز ضا ثٔ ٝحُ ضؾب٘س ٚ ٜثب ٚؾبیُ ذٛز  ٚثب وٕه آة ا٘جبض
ٕٞؿبیٞ ٝب ػّٕیب اؼفبع حطیك ضا ا٘دبْ ٔی زاز٘س.
ٕٞچٙیٗ زض ثبنی ثطج ٕٞیك ٝچطاغی ضٚقٗ ثٛز تب ٔطزْ ثب وٕه اظ آٖ
ثتٛا٘ٙس ضا ٜضا پیسا وطز ٚ ٜذٛز ضا ثٔ ٝطوع آتف ٘كب٘ی ثطؾب٘ٙس.
لبثُ شوط اؾ و ٝایٗ ثطج یىی اظ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ٘بزض زض ٘ٛع ذٛز اؾ وٝ
تبو ٖٛٙثبلی ٔب٘س٘ ٚ ٜىت ٝخبِت ایٗ خبؾ و ٝؼجك ٔؿتٙسا توبضیوروی
اٍّ٘یؿی ٞب ثطج ٞبی آتف ٘كب٘ی ذٛز ضا ثب اِٟبْ اظ ایٗ ثطج ؾبذت ٝا٘س.
 ٚزض آذط ثبیس ذبؼط ٘كبٖ وطز و ٝایٗ ثطج ثبقٕبض ۳۱۲۲ ٜزض ؾوبظٔوبٖ
ٔیطاث فطٍٙٞی  ٚصٙبیغ ٌطزقٍطی ث ٝثج ضؾیس ٜاؾ .

ًین ًگبّی بِ آیٌذُ
گشدشگشي

ازأ ٝاظ قٕبض ٜلجُۻ
مًاوع رشذ صىعت جُاوگزدی٘-۲جٛزٖ ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ٔبٞط ٘ -۳جٛزٖ ٔٙبثغ ؼوجویوؼوی
نظْ ٘ -۴جٛزٖ ؾطٔبی٘-۵ ٝوجوٛزٖ ظوطفویو ثوروف
وبنٞبی ؾطٔبی ٝای
ٔؿّٕ ًب ٚخٛز ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ٔبٞوط  ٚآٔوٛظـ زیوسٜٞطچٙس زض ٔكبغُ پبییٗ ٔب٘ٙس ٞتّساضی وبٔالً ظطٚضی
 ٚتبثیطٌصاض زض ایٗ ثرف ٔیثبقس.
ظطٚض ٔٙبثغ ؼجیؼی نظْ پیف ٘ویوبظ اصوّوی ایوٗصٙؼ ثٛز ٜو ٝثطذی وكٛضٞب ث ٝػّ ٔؿبح ووٓ
فبلس ٔمبصس خٟبٍ٘طزی اؾ  ٚثطذی زیٍط ثوب ٔوبظاز
خبشثٞ ٝبی خٟبٍ٘طزی ٔٛاخ ٝاؾ ا٘وس٘ٚوعی ۲۸۱۱
خعیط ٜزاضز و ٝثؿیبضی خبشثٌ ٝطزقٍوطی زاضز ووٝ
تٛؾؼ٘ ٝیبفت ٝاؾ .
پ ٚ َٛؾطٔبی ٝخٞ ٟعی ٝٙؾوبذو ازاضٔ ٚ ٜوٛازؾبذتٕب٘ی زض ایٗ صٙوؼو اظ ٔوّوعٔٚوب ظوطٚضی
ٔیثبقس.
*سزمایٍ گذاری خارجی
اٌط ٞسف خصة ؾطٔبیٞٝبی ذبضخی اؾ ثوسیوٟوی
اؾ ثبیس لب٘ ٖٛضا زض ایٗ ضاؾتب  ٚزؾتوطؾوی ثو ٝایوٗ
اٞساف ضا تؿٟیُ ٕ٘ٛز ٔٛاضزی وؤ ٝوی ثوبیؿو زض
ؾطٔبیٌ ٝصاضی ذبضخی ٔس٘ظط لطاض زازۻ
-۲آٔٛظـ وبضوٙبٖ زاذّی ثبیس اِعأی ٚا٘وتوموبَ فوٗ
آٚضی ث ٝقىُ خبٔغ  ٚفطاٌیط ٔس٘ظط لوطاض ٌویوطز ٚ
پیكٟٙبز ؾطٔبیٌ ٝصاضاٖ وبٔالً پصیطفت ٚ ٝثطضؾی قٛز.
-۳ؼطحٞبیی و ٝاظ اٞساف التصبزی ز ِٚحوٕوبیو
ٔی وٙس ٔب٘ٙس ایدبز اقتغوبَ توٛؾوؼؤ ٝوٙوؽومو ٝای
صبزضا حفظ ٔحیػ ظیؿ ثبیس تصٛیت قٛز.
-۴ؾطٔبیٞٝب ضا ثبیس ث ٝثرفٞبی ذبل ٔحسٚز ووطز
 ٚا٘ٛاع فؼبِی ٞبی ثبظضٌب٘ی ضا ثو ٝػوٟوس ٜؾوطٔوبیوٝ
ٌصاضاٖ زاذّی ٌصاق .
-۵ز ِٚثبیس ٔؿئِٛی ٞبی التصبزی ضا اػؽبء وٙس ٚ
ثط ذسٔب ٔ ٚحصٛن ؾطٔبیٌ ٝصاضاٖ وٕتط اػٕوبَ
٘ظبض ٕ٘بیس.
-۶اػؽبی ٔدٛظ ثطای ذطیس اضظٞبی ذبضخی  ٚتأٔیوٗ
ٔربضج ٔطثٛغ ث ٝؾطٔبیٌ ٝصاضی  ٚثوٟوطٚ ٜاْ ٞوبی
ثیٗإِّّی ٔس ٘ظط ثبقس.
ٔ-۷كٛقٞب ضا ث ٝؼطح ٚیػٔ ٜب٘ٙس تٛؾؼ ٝصٙبیغ ؼوطح
ایدبز قغُ ؼطح ٞبی تٛؾؼٙٔ ٝؽم ٝای یوب قوٟوطی
حفظ ٔحیػ ظیؿ اػؽبء وٙس .وو ٝایوٗ ٔكوٛق ٞوب
ٔؼٕٛنً ثصٛض ٔؼبفی ٔبِیبتی حموٛق ٌوٕوطووی
اػؽبی ظٔیٗ ٔؿبػس ٔبِی ٚاْٞبیی ثب ٘طخ پوبیویوٗ
ٔیتٛا٘س ثبقس.
ال زض ایطاٖ ثب٘ه ٌطزقٍطی  ٚؾوبظٔوبٖ ٔویوطاث
ٔث ً
فطٍٙٞی ٌ ٚطزقٍطی ٔی تٛا٘س تؿٟیالتی ث ٝفوؼوبنٖ
صٙؼ ٌطزقٍطی اػؽب وٙٙس تب صٙؼ ٌوطزقوٍوطی
زض وٙبض ضقس زضتٛؾؼ ٝپبیساض  ٓٞوٕه وٙس.
فزآیىذ تًسعٍ
ثٟجٛز ذسٔب ثٟساقتی  ٚآٔٛظقی ثٟطٚ ٜضی ٘ویوطٚی
ا٘ؿب٘ی ضا افعایف ٔی زٞس وكبٚضظی ووبضا ثوروف
صٙؼ تٛؾؼٔ ٝییبثس و ٝذٛز ظیطثٙبیی ثطای تٛؾوؼوٝ
ٔیثبقس.
زض ایٗ حبَ ثبظاضٞبی زاذّی  ٚصبزضاتی ٌؿوتوطـ ٚ
زضآٔسٞبی زٞ ِٚب افعایف ٔییبثس  ٚوؿت زضآٔوس
ثیكتط ٔطزْ پؽ ا٘ساظ ثیكتوط ضا ثوٞ ٝوٕوطا ٚ ٜضقوس
ثبظاضٞبی ؾطٔبی ٝضا ثس٘جبَ  ٚصٙؼ ضا تٛؾؼ ٝذوٛاٞوس
زاز.
خٟبٍ٘طزی ٘یع ٘یطٚی التصبزی ا٘ؼؽبف پصیطی اؾو
و ٝثٝذٛثی ث ٝا٘ٛاع ٔٛلؼی ٞب پبؾد ٔیزٞس احساث
ٔدتٕغٞبی اؾتطاح خسیس زض ٔٙبؼك تٛؾؼ٘ ٝیبفت ٝضاٜ
وبضٞبی خسیس التصبزی ضا اظ ؼطیوك قوطوو ٞوب ٚ
فؼبِی ٞبی خسیس خٟبٍ٘طزی زض ٔٙبؼك ضٚؾتوبیوی ٚ
تٛؾؼ٘ ٝیبفت ٝثٛخٛز ٔیآٚضز .خٟبٍ٘طزی فطص ٞب ٚ
أىب٘ب ثكٕبضی ضا ػطظٔ ٝیوٙس...
ازأ ٝزاضز

هفبخش آرسببیجبى دس تبشیض  1107بِ گشدشگشاى بیيالوللی هعشفی هیشًَذ
ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن -ضئیؽ ؾبظٔبٖ
ٔیطاث فطٍٙٞی آشضثبیدبٖ قطلی ث ٝثطٌعاضی
خكٛٙاضٜٞب ٕٞبیفٞب  ٚآئیٗ ٞبی ٘ىٛزاق
ٔفبذط ثیٗ إِّّی تجطیع اقبض ٜوطز ٌ ٚوفو ۻ
ثبیس زض ایٗ ضٚیساز ٔفبذط ذٛز ضا ث ٝوُ ز٘یوب
ثكٙبؾب٘یٓ  ٚتٕسٖ ذٛز ضا ث ٝز٘یب ٔؼطفی وٙیٓ.
ثووٌ ٝووعاضـ ثووبقووٍووب ٜذووجووط٘ووٍووبضاٖ
خٛاٖ اظ تجطیع؛ ٔطتعوی آثوساض زض خوّوؿوٝ
قٛضای ؾیبؾتٍصاضی تجطیع  ۳۱۲۹اظٟبض وطزۻ
اتٕبْ ٔٛظ ٜفطـ ٙٔ ٚؽمٝای ثٟؿبظی ٔطٔ
حفظ  ٚاحیبی ثبظاض تجطیع ضثغ ضقیسی اضن
ػّیكب ... ٚ ٜافتتبح چٙوس ٔوٛظ ٜخوسیوس زض
اؾتبٖ ضا ٜا٘ساظی ثبظاضچٞٝبی صٙبیغ زؾتی ٚ
٘ٛضپطزاظی أبوٗ تبضیری اظ پطٚغٞ ٜبی ٔوس
٘ظط حٛظٔ ٜیطاث فطٍٙٞی ٞؿوتوٙوس وو ٝثوٝ
صٛض ٔكبضوتی ثب قٟطزاضی توجوطیوع اخوطا

ذٛاٙٞس قس.
ٚی اظ ثطٌعاضی تٛضٞبی آقٙبؾبظی  ٚتؼطیف
ٔ ۶ؿیط ٌطزقٍطی زض اؾوتوبٖ ذوجوط زاز ٚ
افعٚزۻ اظ ظطفی ػظیٓ تجوطیوع  ۳۱۲۹ثوطای
تمٛی ٌطزقٍطی زض ووُ اؾوتوبٖ ثوٟوطٜ
ذٛاٞیٓ ثطز.
ٔسیطوُ ٔیطاث فطٍٙٞی آشضثبیدبٖ قطلی ثوٝ
ثطٌعاضی خكٛٙاضٜٞب ٕٞبیف ٞب  ٚآئیٗ ٞوبی
٘ىٛزاق ٔفبذط ثیٗ إِّّی زض تجطیوع اقوبضٜ
وطز ٌ ٚف ۻ ثبیس زض ایٗ ضٚیساز ٔفبذط ذٛز
ضا ثٔ ٝطزٔبٖ ُّٔ ٔرتّف ثكٙبؾب٘یٓ  ٚتوٕوسٖ
ذٛز ضا ث ٝز٘یب ٔؼطفی وٙیٓ.
ٚی ثب اقبض ٜث٘ ٝمف صساٚؾیٕبی آشضثبیدوبٖ
قطلی زض ضٚیساز تجطیع ٌ ۳۱۲۹ف ۻ توِٛویوس
ؾطیبَٞب  ٚثط٘بٔٞ ٝبی ٚیػ ٜثب ضٚیىطز تمٛیو
ٌطزقٍطی اؾتبٖ تٛؾػ صساٚؾیٕبی ٔوطووع

هٌع قبًًَیِ اقبهت هجشدي صًبى دس ّتلّب!

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن -ضییؽ اتحبزیٞ ٝتّوساضاٖ اصوفوٟوبٖ
ٌف ۻ البٔ ظ٘بٖ تٟٙب ٔ ٚدطز زض ٞتُٞب ٕٟٔ ٚب٘ؿطاٞب ٞویوم ٔوٙوغ
لب٘٘ٛی ٘ساضز .ایٗ زضحبِی اؾ و ٝثطذی البٔتٍبٜٞب ٞوٕوچوٙوبٖ اظ
پصیطـ ٔؿبفطاٖ ظٖ و ٝتٟٙب ٔطاخؼٔ ٝیوٙٙس ذوٛززاضی ووطزٚ ٜ
آٖٞب ضا ث ٝازاض ٜأبوٗ اضخبع ٔیزٙٞس.اصفٟبٖ اظ تٛضیؿوتوی توطیوٗ
قٟطٞبی ایطاٖ اؾ ؤ ٝؿبفط ٔدطزی ظ٘بٖ ث ٝآٖ أطی ثسیوٟوی
ث ٝقٕبض ٔی آیس ثب ایٗ حبَ أب ثطذی ٚاحوسٞوبی الوبٔوتوی ثوٛیوػٜ
ٕٟٔب٘ؿطاٞب ٕٟٔبٖپصیطٞب ٞ ٚتُٞبی وٓ ؾتبضٜتط ٕٞچٙبٖ ذوٛز ضا
ٔمیس ث ٝثركٙبٔٝای ٔی زا٘ٙس و٘ ٝعزیه ث ٝز ٚزٞو ٝاظ اثوؽوبَ آٖ
ٔیٌصضز و ٝایٗ ٌٛیبی ٘ٛػی ثطذٛضز ؾّیمٝای اظ خب٘وت ٔوطاخوغ
ٔطثٛؼ ٝاؾ و ٝاخبظٕ٘ ٜیزٞس ٚاحسٞبی البٔتی ثب ذیوبَ آؾوٛزٜ
پصیطـ ٔؿبفط زاقت ٝثبقٙس  ٚثب لب٘ ٚ ٖٛثطذٛضزی ٘ب٘ٛقت ٝػوبٔوّوی
ثبظزاض٘س ٜقسٜا٘سٞ.طچٙس ؤٟ ٝسی ٘طیٕب٘ی ٔٙىط ایٗ لعیٔ ٝیقٛز
 ٚث ٝایؿٙب ٔی ٌٛیسۻ اذویوط ایوٗ ٔوٛظوٛع ثوٞ ٝوٕوٞ ٝوتوُ ٞوبی
اصفٟبٖ اثالؽ قس ٜو ٝاٌط ٔؿبفط ذب٘ٓ ٔساضن ٛٞیتی ػىوؽ زاض
ٔ ٚؼتجط زاق ٕٔب٘ؼتی ثطای اؾىوبٖ ا ٚایودوبز ٘وىوٙوٙوس.ثوطذوی
ٕٟٔب٘ؿطاٞب ٕٟٔبٖپصیطٞب ٞ ٚتُٞب (وٓؾتبضٕٞ )ٜچٙبٖ ذٛز ضا ٔمیس
ث ٝثركٙبٔٝای ٔی زا٘ٙس و٘ ٝعزیه ث ٝز ٚز ٝٞاظ اثؽبَ آٖ ٔیٌصضز!
ا ٚتبویس ٔیوٙس و ٝظ٘بٖ تٟٙب یب ٔدطز ثطای البٔ زض ٞوتوُ ٞوبی
اصفٟبٖ ٔٙؼی ٘ساض٘س.ثب ایٗ حبَ أب أ ٚتصوط ٔیقٛز و ٝاٌط تب ثوٝ
حبَ ٕٔب٘ؼتی صٛض ٌطفت ٝزض ثطاثط افطاز فبلس ٔساضن ٛٞیوتوی ٚ
ػىؽزاض ثٛز ٜاؾ ٘.طیٕب٘ی ثٛٔ ٝاضزی زض ثیٗ ٔؿبفوطاٖ ٞوتوُ ٞوب
اقبضٔ ٜی وٙس و ٝذبضج اظ ؾٗ ثّٛؽ اختٕبػی ٔ ٚس٘ی ثوٛز ٜا٘وس ٚ
ٔیٌٛیسۻ ٌبٞی ٔؿبفطا٘ی ثٞ ٝتُٞب ٔطاخؼٔ ٝیووٙوٙوس ووٞ ٝوٙوٛظ
قٙبؾٙبٔٞٝبیكبٖ ػىؽزاض ٘ ٓٞكس ٜاؾ .

قشُ قَیًَلَّب

اؾتبٖ ثٙٔ ٝظٛض پرف زض قجىٞ ٝبی ٔوّوی اظ
ؾٛی قجى ٝؾٟٙس زض حبَ پیٍیطی اؾ .
آثساض ثٛزخ ٝاذتصبصی قٟطزاضی تجطیع ثطای
 ۳۱۲۹ضا  ٓٞیبزآٚض قس  ٚاثطاظ زاق ۻ ثویوف
اظ ٔ ۳۷۴یّیبضز تٔٛبٖ ثطای تجطیع ٔ ۳۱۲۹وٛضز
تصٛیت قٛضای قوٟوط لوطاض ٌوطفوتو ٚ ٝثوٝ
قٟطزاضی اثالؽ قس ٜاؾ .

اسسبل پشًٍذُ ثبتجْبًی اسسببساى
بِ یًَسکَ

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضنٔ -ؼبٌ ٖٚطزقٍطی ؾبظٔبٖ ٔویوطاث فوطٞوٙوٍوی
صٙبیغزؾتی ٌ ٚطزقٍطی ٌف ۻ پط٘ٚس ٜثج خٟب٘ی اضؾجبضاٖ ث ٝی٘ٛؿى ٛاضؾوبَ
قس ٚ ٜخّؿ ٝقٛضای ثج ی٘ٛؿى ٛثطای تصٕیٌٓیطی زضذصٛل ایوٗ پوط٘ٚوسٜ
تیطٔب ٜؾبَ آیٙسٓٞ ٜظٔبٖ ثب ضٚیساز ”تجطیع  “۳۱۲۹ثطٌعاض ٔیقٛز .ثٌ ٝوعاضـ
فبضؼ اظ تجطیع ث٘ ٝمُ اظ ٔطوع ضٚاثػ ػٕٔٛی  ٚاؼالعضؾب٘وی ؾوبظٔوبٖ ٔویوطاث
فطٍٙٞی ٔطتعی ضحٕب٘یٔٛحس زض زٔٚیٗ ٘كؿ ؾتبز ّٔی تجطیع  ۳۱۲۹و ٝثوب
حعٛض ٔؼب٘ٚبٖ ایٗ ؾبظٔبٖ اؾٕبػیُ خجبضظاز ٜاؾتب٘ساض آشضثبیدبٖقطلی صبزق
٘دفی قٟطزاض تجطیع ٔطتعی آثساض ثركبیف ٔسیطوُ ٔیطاثفطٍٙٞی ایٗ اؾتوبٖ
ٕ٘ ٚبیٙسٌب٘ی اظ زؾتٍبٜٞبی ػع ٛؾتبز ّٔی ایٗ ضٚیساز زض ؾبِٗ فدوط ؾوبظٔوبٖ
ٔیطاثفطٍٙٞی صٙبیغ زؾتی ٌ ٚطزقٍطی ثطٌعاض قوس اظوٟوبض زاقو ۻ ثوطای
ٕٞبٍٙٞی ٞط چ ٝثیكتط  ٚثٙٔٝظٛض ثط٘بٔٝضیعی ثطای ایٗ ضٚیساز ثیٗإِّّی ٘كؿو
ترصصی یه ضٚظ ٜاػعبی ؾتبز ّٔی  ٚاػعبی ؾتبز اؾتب٘ی زض تجوطیوع ثوطٌوعاض
ٔی قٛز و ٝایٗ ٘كؿ ٕٞطا ٜثب ثطٌعاضی وبضٌبٞ ٜبی ترصصوی اؾو .ثوٟوٕوٗ
٘بٔٛضٔؽّك ٔؼب ٖٚصٙبیغ زؾتی ٙٞ ٚطٞبی ؾٙتی ؾوبظٔوبٖ ٔویوطاث فوطٞوٙوٍوی
صٙبیغ زؾتی ٌ ٚطزقٍطی ٘یع زض ایٗ ٘كؿ اظٟبض وطزۻ ثطٌعاضی ٌبِطی ٞوبی
ّٔی  ٚاؾتب٘ی احساث ثبظاضچٞٝبی صٙبیغزؾتی حعٛض ٙٞطٔٙساٖ صٙبیغ زؾوتوی
زض ٕ٘بیكٍب ٜثیٗإِّّی صٙبیغ زؾتی زض ؾبَ خبضی اتٕوبْ ٔوٛظ ٜفوطـ  ...ٚاظ
ٕٟٔتطیٗ ثط٘بٔٞٝبی ایٗ ٔؼب ٘ٚثطای ضٚیساز ”تجطیع ٞ “۳۱۲۹ؿتٙسٔ.حوٕوسحؿوٗ
ؼبِجیبٖ ٔؼبٔ ٖٚیطاثفطٍٙٞی ؾبظٔبٖ ٔویوطاث فوطٞوٙوٍوی صوٙوبیوغ زؾوتوی ٚ
ٌطزقٍطی ٘یع زض ایٗ ٘كؿ ثب اقبض ٜثو ٝاٞوٕویو ثوطٌوعاضی ایوٗ ضٚیوساز
ثیٗإِّّی اظٟبض زاق ۻ ذٛقجرتب٘ ٝپط٘ٚس ٜثج خٟب٘ی اضؾجبضاٖ ثو ٝیو٘ٛؿوىوٛ
اضؾبَ قس ٚ ٜخّؿ ٝقٛضای ثج ی٘ٛؿى ٛثطای تصٕیٌٓیوطی زضذصوٛل ایوٗ
پط٘ٚس ٜتیطٔب ٜؾبَ آیٙسٓٞ ٜظٔبٖ ثب ضٚیساز ”تجطیع  “۳۱۲۹ثطٌعاض ٔیقٛز.

لطالٛیّٞٛ٘ٛب یىی اظ ؾّؿّٞ ٝبی تطن تجبض ٔی ثبقس وو ٝزض ؾوبَ
 ۲۴۸۹تبؾیؽ  ٚثٔ ٝس ۲ۺ ؾبَ حى ٔٛوطز٘س ایٗ ؾّؿّ ٝتٛؾػ
لطأحٕس زضحٛاِی زضیبچٚ ٝاٖ تطوی ٝتبؾیؽ تجطیع پوبیوتورو ایوٗ
ؾّؿّ ٝثٛز  ٚزض ٘ٛاحی آشضثبیدبٖ قطلی  ٚآشضثبیدوبٖ غوطثوی ٚ
اضزثیُ ٕٞ ٚچٙیٗ خٕٟٛی آشضثبیدبٖ ذٛظؾتبٖ وطٔوبٖ  ٚفوبضؼ
ػطاق ػطة  ٚخٕٟٛی اضٔٙؿتبٖ  ٚثرف ٞبیی اظ تطوی ٝفؼوّوی ٘ویوع
صبحت لسض ثٛز٘س.
٘رؿتیٗ فطٔب٘طٚای لطالٛی ّٛ٘ٛو ٝتٛا٘ؿ حىٔٛتوی ثوطپوب ؾوبظز؛
لطایٛؾف پؿط لطأحٕس ثٛز .آذطیٗ أیط ایٗ ذب٘ساٖ حؿٙؼّوی ثوٗ
خٟب٘كب ٜثٛز و ٝتٟٙب یه ؾبَ حى ٔٛوطز .ث ٝایٗ تطتیت ثب ٔوطي
ا ٚؾّؿّ ٝلطالٛیّٞٛ٘ٛب زض  ۹۸۵ق ٔٙمطض قس.
خٟب٘كبٔ ٜكٟٛضتطیٗ أیط لطالٛی ّٛ٘ٛاؾ و ٝظبٞطاً ٔطزی قبػوط ٚ
ٙٞطزٚؾ ٘یع ث ٝقٕبض ٔیضفت .ٝزض ظٔبٖ خٟب٘كب ٜز ِٚلطالٛی٘ٛوّوٛ
ث ٝاٚج ػظٕ ٚ ٚؾؼ ضؾیس؛ چٙبٖ و ٝزض  ۹۵۵ق ٌوطخویوبٖ ضا
ٔغّٛة وطز  ٚػطاق ضا اظ زؾ یىی اظ ثطازضاٖ ذٛز ثیط ٖٚآٚضز.
زض  ۹۶۱ق ثط ػطاق ػدٕیب ٕٞبٖ ٔٙؽمٔ ٝطوعی  ٚغطثی ایطاٖ فؼّی

فبضؼ  ٚوطٔبٖ ٔؿتِٛی قس  ٚزض  ۹۷۳ق ث ٝػعْ تؿورویوط ٞوطا
ِكىط ث ٝآٖ ؾٕ وكیس ث ٝؼٛضی و ٝپؽ اظ قىؿ زازٖ ٔویوطظا
ػالء اِس ِٝٚتیٕٛضی ثط ٞطا ٘یع اؾتیال یبف .
ػبلج چ ٖٛاظ ؼغیبٖ پؿطـ زض آشضثبیدبٖ اؼالع پویوسا ووطز ثوب
ٔسػی ذٛیف ٔیطظا ؾّؽبٖ اثٛؾؼیس ٌٛضوبٖ صّح وطز  ٚثو ٝایوٗ
تطتیت ذطاؾبٖ ضا ث ٝاٚ ٚاٌصاق زض ٘تید ٝذٛز ث ٝتجطیع ثبظٌكو .
خٟب٘كب ٜآتف فتٞ ٝٙبیی ضا و ٝزض آشضثبیدبٖ ثغساز  ٚفبضؼ ضٚقوٗ
قس ٜثٛز ذٛاثب٘س  ٚچٙس صجبحی ثط ثرف ٚؾیؼی اظ ایطاٖ  ٚػوطاق
حى ٔٛوطز ث ٝؼٛضی وٙٔ ٝبؼك تح لّٕط ٚذٛز ضا لطیٗ أٙویو
 ٚآؾبیف ٕ٘ٛز.
اٚظبع ثطتطی خٟب٘كب ٜچوٙوبٖ زٚأوی ٘وساقو  .ظیوطا ٔوطزی
لسضتٕٙستط  ٚتٛا٘بتط اظ ا ٚاظ ٔیبٖ لجیّ ٝآق لٛی ّٛ٘ٛث٘ ٝبْ حؿٗ ثویوً
ثطذبؾ و٘ ٝظط ثٚ ٝخٛز وی ٝٙزیطی ٝٙزض ثیٗ ز ٚایُ تطوٕبٖ ثب ٚی
ث ٝخ ًٙپطزاذ  .ؾطا٘دبْ چ ٖٛزض ؾبَ  ۹۸۳ق خٟب٘كب ٜثو ٝػوعْ
ؾطوٛثی حؿٗ ثیً ث ٝزیبض ثىط ضف غبفٍّیط قس  ٚزض حیٗ فوطاض
ث ٝلتُ ضؾیس.
اظ آثبض زٚضاٖ فطٔب٘طٚایی خٟب٘كب ٜلطالٛیٔ ّٛ٘ٛؿدس ثؿیبض ظیوجوبیوی
زض تجطیع ث٘ ٝبْ ٔؿدس وجٛز »ٌٛی ٔؿدوس «اؾو وو ٝثوب ٚخوٛز
صسٔٞ ٝبی فطاٚا٘ی و ٝاظ ظِعِ ٝزیس ٛٙٞظ  ٓٞثمبیبی وبقیوىوبضی ٚ
ٔؼٕبضی آٖ اظ ثطخؿتٝتطیٗ آثبض اؾالٔی ث ٝقٕبض ٔیضٚز.

جزابتشیي هقبصذ تفشیحی
تایلىذ – غًاصی در جشایز با صخزٌ َای مزجاوی

تبیّٙس وكٛضی ث ٝا٘ساظ ٜوبفی ثعضي اؾ و ٝث ٝقوٕوب ایوٗ
أىبٖ ضا ٔی زٞس و ٝزض فعبی ثوبظ قوٙوب ووٙویوسح توفوطیوح
وٙیس.وٛتبئ ٛزض تبیّٙس ایٗ ضٚظٞب زض حبَ تجسیُ قسٖ ث ٝیىی
اظ ثعضٌتطیٗ ٔطاوع غٛاصی خٟبٖ اؾ  .زض حبِی و ٝپوبضن
ّٔی زضیبیی آً٘ ت ً٘ٛزض ٘عزیىی خوعیوط ٜؾوبٔوٛئوی ٚ
خعایط Similanؾیٕیّیبٖ خٕؼی ظیبزی ضا خصة وٙس.
یىی اظ خسیستطیٗ ٘مبغ ٌطْ ثطای غٛاصی وِ ٛیپ یوه
خعیط ٜوٛچه اؾ و ٝثب صرطٞ ٜبی ثوعضي  ٚؾوٛاحوُ
زؾ ٘رٛضز ٜقٍف اٍ٘یع  ٚذیط ٜوٙٙس ٜثوطای غوٛاصوی
خبی ٔٙبؾجی اؾ  .تمطیجب زض ٞط ؾبحّی ٔی توٛاٖ غوٛاصوی
وطز أب صرطٞ ٜبی ٔطخب٘ی خعایط ؾیٕیالٖ ثؿیبض اضظقٕٙوس
اؾ .
بزسیل – ایگًاسً بُشت آبشارَای جُان

یىی اظ قٟطٞبی ظیجبی ثطظیُ و ٝؾبن٘ٔ ۶ ٝیّی ٖٛتوٛضیؿو
اظ ظیجبیی ٞبی ٔٙحصط ث ٝفطز آٖ اؾتمجبَ ٔی ووٙوٙوس .آثكوبض
ایٍٛاؾ ٛیىی اظ ؼجیؼی تطیٗ قٍفتی ٞبی ذیط ٜووٙوٙوس ٜزض
خٟبٖ اؾ ؤ ٝدٕٛػ ٝای اظ آثكبضٞبی ثبقوىوٚ ٜٛالوغ زض
ضٚز ایٍٛاؾ ٚ ٛزض ٔطظ ثیٗ ثطظیُ  ٚآضغا٘تیٗ لطاض زاضز .ایوٗ
آثكبضٞبزاضای ٔٙبظطی ٟٔیح ٞؿتٙس أب تٕبْ ظیجبیی ٞبی آٖ
ٞب ثب خٞ ٍُٙبی ؾطؾجع زض حیب ٚحف ػدیت  ٚغوطیوت
افعایف ٔی یبثس .زضٚاظٚ ٜضٚز ث ٝآثكبضٞبی ثوطظیوُ فوٛظ زٚ
ایٍٛو ٛیه قٟط ثعضي  ٚأٗ ٕٞطا ٜثب ٔؼیبضٞبی ثطظیُ ٔی
ثبقس.
صاپه -ايوکای سکًیی بز فزاس آسمان

ا٘ٚىبی زض ِغ ثٔ ٝؼٙبی زضیبی اثط اؾو ٔ ٚوی توٛاٖ ثوب
لبؼؼی ٌف و ٝایٗ ٘بْ ثطاظ٘س ٜی ایٗ ٔىبٖ اؾ چطا وٝ
ا٘ٚىبی یه تطاؼ ثط فطاظ اثطٞب اؾ  .زض ٚالغ ا٘ٚوىوبی ثوط
ثبنی لّ ٝی یه و ٚ ٜٛزض اضتفبع ٔ ۲۱۹۹تطی خوب ذوٛـ
وطز ٚ ٜاٌط ذٛـ قب٘ؽ  ٚاِجت ٝؾحط ذیع ثبقیس ظٔب٘ی و ٝثٝ
ایٗ ٔىبٖ ٔی ضٚیس صح ٝٙای ضا ذٛاٞیس زیس و ٝقوبیوس ٞوط
وؿی آضظٚی زیسٖ آٖ ضا زاقت ٝثبقس .
َىذ – چگًوٍ اس وجات یافتگان باشیم
ٚاضا٘بؾی زض وٙبض ضٚز ٌ ًٙزض ایبِو اٚتوبضپوطازـ لوطاض
زاضز  ٚقٟطی ٔمسؼ زض وكٛض ٙٞس اؾ ٞ .وٙوسٞٚوبی ایوٗ
ؾطظٔیٗ ٔؼتمس٘س و ٝاٌط وؿی زض ایٗ قٟط ثٕیطزح اظ ٘دوب
یبفتٍبٖ اؾ  .ایٗ قٟط یىی اظ لسیٕی تطیٗ ٔطاوع خٕؼیوتوی
ز٘یب  ٚلسیٕی تطیٗ زض ٙٞسٚؾتبٖ اؾ .
استزالیا – گالزی بیه المللی َىزديستان در ملبًرن
ٌبِطی ثیٗ إِّّی ٚیىتٛضیب ثب زٌ ٚبِطی ثبقوىو ٜٛحثوب یوه
پیبز ٜض ٚوٛتب ٜخسا اظ  ٓٞلطاض زاضز ٞط ز ٚایٗ ٌبِطی ٞب ثوب
ٚضٚز ضایٍبٖ ثٔ ٝدٕٛػ ٝزائٕی ٔتصُ ذٛاٙٞس قس.
ٌبِطی ثیٗ إِّّی ٚیىتٛضیب ذب٘ ٝای ثطای ٙٞطزٚؾتبٖ ؾطاؾوط
خٟبٖ اؾ .زض ایٗ ٌبِطی ٔدوٕوٛػو ٝای اظ آثوبض ٞوٙوطی
ٙٞطٔٙسا٘ی اظ اضٚپب حآؾیب حالیب٘ٛؾی ٚ ٝآٔطیىب ٚخٛز زاضز.
ایٗ ٌبِطی زض ؾبَ ۷۹ۺ ۲افتتبح قس  ٚتؼساز آثبض ٙٞطی آٖ ثٝ
ثیف اظ  ۸۱.۱۱۱اثط ٙٞطی افعایف یبف .
ؾبذتٕبٖ ایٗ ٌبِطی زض ّٔجٛضٖ حث ٝظیجبیی ؼوطاحوی قوسٚ ٜ
یىی اظ ثٟتطیٗ ٔدٕٛػٞ ٝب زض ٘یٕىط ٜخٛٙثی ٔحؿوٛة ٔوی
قٛزٌ .بِطی ٚیىتٛضیب یه تدطث ٝفٛق اِؼوبز ٜاظ ٞوٙوطٞوبی
تدؿٕی ح ٕ٘بیكٍبٞ ٜبی ٌ٘ٛبٌٛٔ ٖٛل ٕ٘بیف ٔدوٕوٛػوٝ
ٞب ٔصاوطا تٛض ثط٘بٔ ٝثطای ثچٞ ٝب فیّٓ ٞب  ٚاخوطاٞوبی
قجبٍ٘بٞی ضا زض اذتیبض قٕب ٔی ٌصاضز.

