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پوپئَ :ایطاى اظ زازگبُ الِّ سَءاستفبزُ سیبسی هیکٌس!



اریان وجهان

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازکٍ-شیس خبزجِ ههسیکب هقدػقی ؾقد
ایساى ثب ؾکبی جدید خَو ػلیِ ههسیکب وز ویَاى ثقیقي ا قوقلقلقی
واو ػتسی اش ایي واو بُ غَءاغت بوُ غقیقبغقی ٍ تقجقلقیق قبتقی
هیکٌد.ثِ صازؼ ثبؾگبُ خجسًگبزاى جَاى ٍشیس خبزجِ ههسیکقب
پع اش ثس صازی اٍ یي جلػِ واو بُ الِّ وز خكقَـ پقسًٍقدُ
هكبوزُ اهَال ثبًک هسکصی ایساى وز ههسیکب وز اظْبزاتی ٍاّی
ایساى زا ثِ غَءاغت بوُ اش ایي واو بُ هتْن کسو.هبیک پوپئَ وز ثیبًیِای ثب اؾبزُ ثِ هغقبش جقلقػقبگ
زغید ی ثِ پسًٍدُ ؾکبی ایساى اش ههسیکب وز واو بُ الِّ وزثبزُ تَقیف اهَال کؿقَزهقبى اػقالم
کسوّ ۸وبًًَز کِ پیؽ اش ایي ًیص اػالم کسوُام ؾکبی ایساى وز ویَاى ثیيا وللی واو ػتسی غقَء
اغت بوُ اش ایي واو بُ ثسای اّداف غیبغی ٍ تجلی بتی اغ .ویَاى ثیيا وللی واو ػتسی ثب ثقس قصازی
اٍ یي جلػِ اغتوبع خَو (ایٌجب) زًٍد زغید ی ثِ ؾکبی ایساى اش ههسیکب ثبث تَقیف وازاییّبی
ثبًک هسکصی زا هغبش کسو .ایساى فدٍو وٍ غبل پیؽ اش ههسیکب ثبث تَقیف وٍ هیقلقیقبزو والز اش
وازاییّبی ثبًک هسکصی کؿَزهبى ثِ ثْبًِّبی ٍاّی ثِ ویَاى ثیيا ولقلقی واو ػقتقسی وز الّقِ
ؾکبی کسو.

تشکیل جبِْای زض زٍلت آهطیکب بطای حفظ زستطسی ایطاى بِ سَئیفت



غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک-ؾوبزی اش هقاقبهقبگ ه قبُ وز وٍ ق
ههسیکب اش تؿکیل یک ججِْ واخلی وز وٍ ایي کؿَز ثقسای فق ق
وغتسغی ایساى ثِ ثبشازّبی هب ی ثیي ا وللی خجس واوًد.ثِ صازؼ هقْقس
ٍثگبُ خجسی ٍاؾٌگتي فسی ثیکي وز صازؼ خَو ثِ ًال اش چقٌقدیقي
هابم ههسیکبیی اػالم کسو کِ وز وزٍى وٍ وًٍب د تساهقً ،قجقسوی
واخلی هیبى هابهبگ ثسای ف وغتسغی ایساى ثِ ثبشازّبی هب قی ثقیقي
ا وللی وز جسیبى اغ .ثِ تِ ایي هابهبگ ف ایي کبًبل وغتسغی ثسای تْساى کقِ ثقب وٍز جقدیقد
تحسیوْبی غختگیساًِ ههسیکب اش هبُ ًَاهجس زٍثِ زٍغ ثِ هخبثِ یک زاُ ًجبگ خَاّد ثَو .ق قتقِ هقی
ؾَو کِ هابهبگ ثلٌدپبیِ وز ٍشازگ خصاًِ وازی ههسیکب -اش جولِ افساوی کِ ثِ ف چبزچَة تقَافق
ّػتِ ای ایساى اهیدٍازًد -تالؼ هی کٌٌد تب وغتسغی ایساى ثِ غیػتن ثبًکدازی غَئی (جبهؼِ جْبًقی
ازتجبيبگ هب ی ثیي ثبًکی) زا ف ًوبیٌد؛ غیػتوی کِ ًال ٍ اًتاب ْبی ثیي ثبًکی زا وز ٍزای هقسشّقب
تػْیل هی ًوبید.هابهبگ ثلٌدپبیِ غَئی ّ تِ رؾتِ وز ٍاؾٌگتي وی .غی ثب هابهبگ وٍ ق تقساهق،
ویداز کسوًدّ .دف اش ایي ویداز ايویٌبى یبفتي اش ف وغتسغی ایساى ثِ ایي غیػتن ثقبًقکقدازی ثقیقي
ا وللی ثَو کِ ثِ اقتكبو ایساى اهکبى هساٍوُ تجبزی ثب کؿَزّبی ازٍپبیی زا هی ثخؿد.

اضزٍغبى:کٌسَلگطی عطبستبى بب هسضن ذطٍج ذبشمجی ضا اثببت کٌس

بشبض جعفطی :حضَض ًیطٍّبی ذبضجی زض سَضیِ غیطلبًًَی است

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک-زئیع جوَْز تسکیِ وز
ا س کٌػَ گسی ػسثػتبى هؼقتقاقد اغق
غخٌبًی
جوبل خبؾاجی اش ایي غبختوبى خبزد ؾدُ ثبیقد ایقي
اوػب زا ثب فیلن ٍ هدزک احجبگ کٌد.ثِ صازؼ ثقبؾقگقبُ
خجسًگبزاى جَاى زجت يیت ازوٍغبى زئیع جوَْز
تسکیِ وز غخٌبًی وزثبزُ ًبپدید ؾدى جوبل خبؾقاقجقی
 ۸ا س کٌػَ گسی ػسثػتبى هؼقتقاقد اغق هققبی
خبؾاجی اش ایي غبختوبى خبزد ؾدُ ثبید ایي اوػب زا ثب فیلن ٍ هدزک احقجقبگ کقٌقد.ازوٍغقبى
افصٍو ۸هػئَالى ايالػبتی ٍ اهٌیتی تسکیِ ایي پسًٍدُ زا هَزو ثسزغی قساز هی وّقٌقد .واوغقتقبًقی
تسکیِ ثسای تحای اغٌبو ٍ هدازک هسثَو ثِ ٍزٍو ٍ خسٍد ؾْسًٍداى غقؼقَوی اش فقسٍو قبُ
 ۸هػئَ ی غیبغقی ٍ اًػقبًقی
اغتبًجَل زا ًیص ثسزغی هی کٌد.زئیع جوَْز تسکیِ ّوچٌیي
ایجبة هیکٌد کِ هػئلِ ًبپدید ؾدى زٍشًبهًِگبز غؼَوی اش ًصویک هَزو تحای ٍ ثسزغی قساز
ثگیسو.خجس صازی فساًػِ ًیص صازؼ واو وز پی اخجبز هسثَو ثِ کؿتقِ ؾقدى زٍشًقبهقِ ًقگقبز
غؼَوی ثِ وغ هأهَزاى ايالػبتی ػسثػتبى زجت يیت ازوٍغبى زئیع جوَْز تسکیِ هابهبگ
غؼَوی زا ثِ چب ؽ کؿید تب حبث کٌٌد ایي زٍشًبهِ ًگبز ًبپدید ؾدُ کٌػَ گسی ػقسثػقتقبى وز
اغتبًجَل زا تسک کسوُ اغ .ازوٍغبى کِ ثِ ثَواپػ پبیتخ هجبزغتبى غ س کقسوُ اغق وز
پبغخ ثِ پسغؿی وزثبزُ هؼوبی ًبپدید ؾدى جوبل خبؾاجی زٍشًبهِ ًگبز غؼَوی وز اغتبًقجقَل
 ۸هػئَالى کٌػَ گسی ًویتَاًٌد ثب تي ایٌکِ اٍ کٌػَ گسی زا تسک کسوُ اغ اش ایقي
هَنَع ي سُ زًٍد .هابهبگ ثب ک بی ثبید هى زا حبث کٌٌد.

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازکً-وبیٌدُ وائن غَزیِ وز غقبشهقبى
هلل اػالم کسو فهَز ًیسٍّبی خبزجقی وز خقبک غقَزیقِ
غیسقبًًَی اغ ٍ ّسچِ غسیغتس ثبید ایي کؿَز زا تسک کٌٌد.
ثِ صازؼ ایػٌب ثؿبز جؼ سی ًوبیٌدُ وائن غَزیِ وز غقبشهقبى
هلل ثبز ویگس وز ایي غبشهبى تبکید کسو ۸فهَز ًیسٍّبی ثیگبًقِ
وز خبک غَزیِ غیسقبًًَی ًام اقَل ٍ کٌَاًػیَى غقبشهقبى
هلل اغ هًْب ثبید ّسچِ غسیغتس اش ایي کؿَز خبزد ؾًَد.
 ۸غَزیِ اهسٍش وز ثساثس هقجقوقغ ػقوقَهقی
ٍی وز ثیبًیِ ای
غبشهبى هلل پیساهَى صازؼ وثیسکل ایي غبشهبى وزثبزُ اقداهبگ هى قساز وازو .تْیِکٌٌد بى ایي صازؼ ثقِ
تجبٍشّب ٍ فهَز ًیسٍّبی ثیگبًِ وز خبک ثسخی کؿَزّبی ػهَ غبشهبى هلل هى ّن ثدٍى هقَافقاق ایقي
کؿَزّب اؾبزُای ًکسوُاًد .فهَز ًیسٍّبی ثیگبًِ وز ایي کؿَزّب ثْبًِّبی هختل ی وازو اش جولِ ایيکِ وز
ایي کؿَزّب غالح کؿتبزجوؼی ٍجَو وازو وز فب ی کِ چٌیي چیصی اقال ٍجَو خبزجی ًدازو یب و یل هًْب
فوبی اش غیسًظبهیبى ایي کؿَزّب وز ثساثس خًس خیب ی اغ کِ ثبش ّن اقال ٍجَو ًدازو یب هًکقِ هًقْقب ثقِ
وًجبل ثسقسازی وهَکساغی وزٍغیي وز ایي کؿَزّب ّػتٌد.
جؼ سی افصٍو ۸ثْتس ثَو تْیِکٌٌد بى ایي صازؼ ثِ ایي هػب ِ اؾبزُ هی کقسوًقد کقِ فهقَز ثقیقگقبًقگقبى
غیسقبًًَی ًام هؾکبز قَاًیي ثیيا وللی ٍ کٌَاًػیَى غبشهبى هلل تجبٍش ثِ توبهی ازنی ٍ تْقدیقد ثقسای
اهٌی ٍ قلح ثیيا وللی اغ  .هٌظَز اش فهَز فهَز ًظبهی ههسیکب اًگلیع فساًػِ ٍ ویگس کؿَزّقب وز
خبک غَزیِ اغ کؿَزّبیی کِ خَو زا ثخؿی اش ائتالفی هیواًٌد کِ خَو زا ثِ ایي غبشهبى ثقیقي ا قوقلقلقی
تحویل کسوُاًد.

ضعبیت اطَل فٌی اٍلَیت اجطای
ططحْبی عوطاًی آشضببیجبى غطبی است

غسٍیع خجسی زٍشًقبهقِ ازک-غقسپقسغق هقؼقبًٍق
ّوبٌّگی اهَز ػوساًی اغتبًداز هذزثبیجبى غسثی ق ق ۸
زػبی اقَل فٌی اٍ َی اجسای يقسفقْقبی ػقوقساًقی
هذزثبیجبى غسثی اغ .
ثِ صازؼ ایػٌب پیوبى هزاهَى وز ًخػتیي جلػِ ؾَزای
پطٍّؽ ؾْسی ٍ زٍغتبیی اغتقبًقدازی کقِ ثقب فهقَز
اػهبی ایي ؾَزا تؿکیل ؾد ثب ثیبى ایٌکِ زػبی اققَل
فٌی اٍ َی اجسای يسفْبی ػوساًقی وز اغقتقبى اغق
 ۸تبکید اغتبًداز هحتسم ٍ هػئَالى اغتبًقی زػقبیق
ثیؿتس اقَل فٌی وز يسافی پسٍضُ ّبی ػوساًی ٍ افصایقؽ
تَاى اهداوی ٍ ههبو ی وز ثساثس فَاوث غیسهتسقجِ يجیؼی
اغ کِ ایي اهس ثب هؿبزک واًؿگبّْب ٍ هقتقخقكقكقبى
اجسایی هی ؾَوٍ.ی ثب اؾبزُ هکبى یبثی اغکبى انًسازی
وز ؾْسغتبًْبی اغتبى انبفِ کسو ۸ایي هحل ّب ثس اغقبظ
یک غَم جوؼی ؾْسی تدازک ویدُ ؾدُ اغ ٍ ثبیقد
اهکبًبگ ٍ خدهبگ هَزو ًیبش وز شهبى ٍقَع ثحساى ّب وز
ایي هکبًْب پیؽ ثیٌی ٍ تجْیص ؾًَد تب وز ققَزگ ٍققَع
ثحساى هؿکلی ایجبو ًؿَو.
غسپسغ هؼبًٍ ّوبٌّگی اهقَز ػقوقساًقی اغقتقبًقداز
هذزثبیجبى غسثی اواهِ واو ۸ثبید وق ؾَو کقِ کقیق قیق
ثٌبّبی ؾْسی ٍ زٍغتبیی ثیؿتسیي تبحقیقس زا وز هغقیقت
پریسی وازًد ٍ هی تَاى ثب ازتابی کی ی جلَی ثػقیقبزی
اش خساثی ّب زا سف .هزاهَى ثیبى کسو ۸ثبید قجل اش ٍقَع
ّس فبوحِ ای اهکبًبگ ٍ تجْیصاگ ثِ زٍش تبهیي ؾقًَقد ٍ
ّوچٌیي غبخ ٍ غبشّب هابٍم ٍ ایوقي ثقبؾقد.وز اواهقِ
کلیبگ يسح هًب ؼبگ هکبًی یبثی ٍ ظسفی غٌجی هٌبي
اغکبى انًسازی وز اغتبى تكَیت ؾد ٍ هاقسز قصویقد
وغتگبّْبی اجسایی ٍ اهداوی اغقتقبى فقداکقخقس تقب 1۵
زٍشهیٌدُ ًاًِ ًظساگ خقَو زا وز خكقَـ هقٌقبيق
پیؿٌْبوی اغکبى انًسازی ثِ هؿبٍز يسح ازائِ وٌّد.

ًَضی هبلکی :عطاق پس اظ ًببَزی تطٍضیسن بِ هطکع تَجِ جْبًیبى تبسیل شسُ است
غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک-زئقیقع ائقتقالف
وٍ قبًَى ػساق خًبة ثِ فسغتبوُ ٍیطُ زئیع
جوَْزی ههسیکب ثس نسٍزگ فوبی اش وٍ ق
هتی ػساق تبکید کسو.
ثِ صازؼ ایػٌب ثِ ًال اش غَهسیِ ًیقَش ًقَزی
هب کی زئیع ائتالف وٍ قبًَى ػساق خًقبة
ثِ ثسگ هک َزک فقسغقتقبوُ ٍیقطُ وًٍقب قد
تساه ،زئیع جوَْزی ههسیکقب ثقس نقسٍزگ
فوبی اش وٍ هتی ػساق ثسای پبغخگَیی ثقِ
خَاغتِّبی هل ایي کؿَز تبکید کسو.
ًقَزی هقب قکققی وز جقسیقبى ویقداز ثقب ثققسگ
هک َزک ثِ ثسزغی ٍنؼی غیبغی ٍ اهٌیتقی

زٍاثقى

ػساق ٍ هًٌاِ ٍ ّوچٌیي زاُّبی تاَی
وٍجبًجِ پسواخ .
وز ایي ًؿػ وا الظ غیلیوبى غ یس ههقسیقکقب
وز ػساق ًیص فهَز واؾ .
ٍی افصٍو ۸ػساق اهسٍش ثؼد اش ایقٌقکقِ تقَاًػق
تسٍزیػن زا اش ثیي ثجسو ثِ هسکص تَجِ جْبًقیقبى
تجدیل ؾدُ اغ .
ًَزی هب کی وز جسیبى ایي ویداز ثقس نقسٍزگ
غسػ ثخؿیدى ثِ تؿکیل وٍ ػساق تقبکقیقد
کسو تب ػساق اش اهٌی ٍ حجبگ ثسخَزواز ؾَو.
زئیع ائتالف وٍ قبًَى وز جسیبى ایي ویقداز
ثس نسٍزگ فوبی اش وٍ هتی ػساق کِ قبوز

ثِ پبغخگَیی ثِ خَاغتِّبی هل ایي کؿَز وز
زاغققتققبی زؾققد ٍ تققَغققؼققِ وز شهققیققٌققِ ّققبی
غققسهققبیققِ ققرازی ثققبشغققبشی کؿققَز ػققساق
خدهبگزغبًی ٍ تاَی حجبگ غیبغی ٍ اهٌقیقتقی
ثبؾد تبکید کسو.

هطظّبی هٌطمِ غیطًظبهی
زض ازلب سَضیِ هشرض شس

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک-هؼبٍى ٍشیقس خقبزجقِ
زٍغیِ اش هؿخف ؾدى هسشّبی هًٌاِ غیسًظقبهقی وز
او ت غَزیِ خجس واو.ثِ صازؼ ثبؾگبُ خقجقسًقگقبزاى
جَاى غس ئی ٍزؾیقٌقیقي هقؼقبٍى ٍشیقس خقبزجقِ
زٍغیِ اػالم کسو هػکَ ٍ هًکبزا هقسشّقبی هقٌقًقاقِ
غیسًظبهی وز اغتبى او ت غَزیِ زا هستجقى ثقب تقَافق
غَچی هؿخف کسوُاًد .جصئیبگ ثیؿتسی اش تقَافق
جدید هیبى هًکبزا ٍ هػکَ وزثقبزُ فقدٍو هقٌقًقاقِ
غققیققسًققظققبهققی وز او ققت غققَزیققِ هققٌققتققؿققس ًؿققدُ
اغ .خجس صازی فساًػِ ًیص صازؼ واو سٍُ هَغَم
ثِ ویدُ ثبى فاَق ثؿس غَزیِ زٍش وٍؾٌجِ اػالم کقسو
سٍُ ّبی تسٍزیػتی غالحّبی غٌگقیقي خقَو زا اش
ثخؽ ّبیی اش هًٌاِ فبیل (ػبزی اش غالح) وز ايساف
او ت خبزد کسوًد.

عطبستبى جٌگ التظبزی علیِ یوي
بِضاُ اًساذتِ است

تحمك 11زضطسی تعْسازت ایجبز اشتغبل زض شْطستبى اضزبیل

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک-فسهبًداز ازوثیل
اش تحا ۳۵وزقدی ایجبو اؾت قبل وز ؾقؽ
هبِّ اٍل غبل جبزی خجس واو .ثِ صازؼ ایػٌب
جَاو شًجبًی وز جلػقِ کقبز قسٍُ اؾقتق قبل
ٍغسهبیِ رازی ؾْسغتقبى ازوثقیقل ق ق ۸
وغتگبُ ّبی اوازی تؼْقداگ ٍ تقحقاقیقاقبگ
هًب ؼِ ًؿدُ خَو زا ثبشًقگقسی ٍ ًػقجق ثقِ

اقالح هى اقدام کٌٌد .فسهبًداز ازوثیل انقبفقِ
کسو ۸تؼْداتی کِ وز زاغتبی ایجبو ّ ۰۵قصاز
ؾ ل وز اغتبى وز وغ اققدام اغق غقْقن
ؾققْققسغققتققبى ازوثققیققل اش ّ ۵ققصاز ّػ ق
ثًَزیکِ وغتگبُ ّب هتؼْد ؾدُ اًد ًػج ثقِ
ایجبو ّ1۱صاز ؾ ل اقدام کٌٌد.شًجبًی ثِ اؾبزُ
ثِ تحا  ۳۵وزقدی تؼْداوگ ایجبو اؾتق قبل
وز ؾؽ هبِّ اٍل غبل وز ؾْسغقتقبى ازوثقیقل
ّ۱ ۸صاز ٍ  ۵۴۵ؾ ل وز ًیقوقِ اٍل غقبل
ایجبو ؾدُ اغ ثًَزیکِ الشم اغ وغتقگقبُ
ّب ًػج ثِ ت کیک ههبز ؾْسغتبًی اش اغتبًقی
اقدام کٌٌد تب ههبز ٍاقؼی ٍ هحا ؾدُ ّقسچقِ

غسیؼتس ثدغ هید.فسهبًداز ازوثیقل وز اواهقِ
خبيس ًؿبى کسو ۸ثسای تحا اؾت بل پقبیقداز ٍ
تَغؼِ ٍنؼی اقتكبوی ًیبشهٌد جرة غسهبیِ
رازاى ثب اػقوقبل هؿقَق ّقب ّػقتقیقنٍ.ی
خبيسًؿبى کسو ۸وٍ اؾت بل زا وز وغقتقَز
کبز قساز واوُ اغ ٍ ّوِ هکلفاین ثػقتقس ٍ
شهیٌِ غسهبیِ رازی زا فساّن کٌین اش ایي زٍ
ثبید ثبًک ّب وز پسواخ تػْقیقبگ اؾقتق قبل
تػسیغ کٌٌدٍ.ی تؿکیل پٌجسُ ٍافد غقسهقبیقِ
رازی وز اغتبى ازوثیل زا قبهقی هقَحقس وز
فرف ثسٍکساغقی اوازی ٍ ازائقِ خقدهقبگ
هًلَة ثِ غسهبیِ رازاى واًػ .

تَلیس ضٍظاًِ  411تي آسفبلت زض ظًجبى؛
ططح ًْضت آسفبلت تب  71آببى ازاهِ زاضز
غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک-ؾْسواز شًجبى ثقب
اثساش خسغٌدی اش اجسای يسح وٍم جْبوی ثِ ًبم
 ۸وز ایي يسح ثػقیقبزی اش
ًْه اغ ب
هؿکالگ هؼبثس زفغ هیؾَو ٍ ایي يقسح تقب 1۵
هثبى اواهِ وازو.
ٍ َ ثقب خقجقسًقگقبز
هػیح اهلل هؼكَهی وز
تػٌین وز شًجبى ثِ هغبش يسح ًْه هغق قب ق
اؾبزُ ٍ اظْبز واؾ  ۸ثؼد اش ایقٌقکقِ وز يقسح
جْبوی ثْػبشی پبزکّب اش  ۰۳تیس تب  ۰۳هقسواو
هَف ثَوین تكوین قسفقتقیقن يقسح ًقْقهق
هغ ب زا ًیص هغبش کٌین.
ٍی ثب ثیبى ایٌکِ اش  ۰۳تیس تقب  ۰۳هقسواو تقوقبم

ّوکبزاى شفوتکؽ ؾْسوازی فهبّبی غقجقص ٍ
 ۸فبال تكقوقیقن
پبزک ّب زا تسهین کسوًد
سفتِ ؾدُ اغ تالؼ کٌین وز ایقي یقک هقبُ
هؼبثس خساثی کِ ًقیقبش ثقِ هغق قب ق وازًقد زا
کِ یسی کٌین.
ؾْسواز شًجبى ثب ثیبى ایٌکِ تقب  1۵هثقبى يقسح
ًْه هغ ب اواهِ وازو اثساش کسو ۸ثِ قًقف
خدا ثؼد اش اتوبم ایي يسح خیقلقی اش هقؼقبثقس ٍ
هغ ب ّب تسهین خَاٌّد ؾد.
ٍی اش افصایؽ غِ ثساثسی قیس غقخقي ق ق ٍ
افصٍو ۸زٍشاًِ  ۵۵۵تي هغ ب تَ ید هیؾقَو ٍ
وز غِ هًٌاِ شًجبى پخؽ هیؾَو.

ّ 71عاض بْطُ بطزاض کشبٍضظی زض شْطستبى هطًس فعبلیت هی کٌٌس

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک -هدیس جْبو کؿبٍزشی ؾْسغتبى هسًد ثب تقبکقیقد ثقس
نسٍزگ فوبی اش پتبًػیل ّبی کؿبٍزشی ایي ؾْستػبى اش فؼب ی ّ ۲۵قصاز ًق قس
ثْسُ ثسواز کؿبٍزشی وز ایي ؾْسغتبى خجس واو .ثِ صازؼ هْس هٌَچْس زفوقبًقی
هدیس جْبو کؿبٍزشی ؾْسغتبى هسًد ظْس اهسٍش وز جلػِ فوبی اش کبالی ایساًقی
کِ ثب فهَز فج االغالم ٍا وػلویي ػلی ًؼو شاوُ اهبم جوؼِ هسًد ٍ ؾیخ پَز
فسهبًداز ٍیطُ هسًد ثس صاز ؾد ثب اؾبزُ ثِ ظسفی ّبی کؿبٍزشی ایي ؾقْقسغقتقبى
تكسیح کسو ۸ا س ظسفی ّبی کؿبٍزشی وز ؾْسغتبى هسًد افیب ؾَو وز جقْق
تَ ید اؾت بل ٍ وزههد ثسای هًٌاِ هسًد ه ید خَاّد ثَوٍ.ی ثس نسٍزگ اغت بوُ اش ظسفی ثصزگ ًظبم هٌْدغی تبکید کسو ٍ
ّ ۵ ۸صازهٌْدظ کؿبٍزشی ػهَ ًظبم هٌْدغی ّػتٌد ا س اش ایي جَاًبى فوبی کٌین هی تَاًین فقَشُ کؿقبزٍشی زا
زًٍ وّین.هدیس جْبو کؿبٍزشی ؾْسغتبى هسًد ّوچٌیي ثب هْن ثسؾوسوى هدیسی هكسف هة وز فَشُ کؿبٍزشی تكقسیقح
کسو ۸هثیبزی تح فؿبز وز ّ ۰کتبز ازانی کؿبٍزشی اجسایی ؾدُ اغ اهب ؾْسغتبى هسًد ّ ۲۷کتبز ازانی وازو کقِ ققبثقل
اجسای ایي يسح زا وازو.

 73ططح اشتغبلعایی ضٍستبیی زض ّطیس تسْیالت ببًکی زضیبفت کطزًس

 1۱ ۸يسح اؾت ب قصایقی تقَغقؼقِ
غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک-فسهبًداز ؾْسغتبى ّسیع
زٍغتبیی ثسای اغت بوُ اش  ۴۰هیلیبزو زیبل تػْیالگ ثِ ثبًک ّبی ػبهل وز ایي ؾْسغتبى هؼسفقی
ؾدًد.ثِ صازؼ ایسًب ػلی هحوَوی زٍش وٍؾٌجِ وز جلػِ ؾَزای اوازی ّسیع اظْبز واؾ ۸
غْویِ تػْیالگ اؾت بل پبیداز زٍغتبیی ؾْسغتبى  ۴۷هیلیبزو زیبل اغ کِ  ۴۰هیلیبزو زیقبل ثقب
هؼسفی ثِ ثبًک ّبی ػبهل تحا یبفتِ اغ ٍ.ی ثب ثیبى ایٌکِ  ۷1وزققد اػقتقجقبز يقسح ّقبی
 ۸ایي تػْیالگ وزفَشُ سوؾگسی واهقدازی
اؾت ب صایی زٍغتبیی وز ؾْسغتبى اش غَی ثبًک ّب پسواخ ؾدُ اغ
تَ ید اوٍاگ کؿبٍزشی ایجبو لخبًِ ٍ تَ ید هزو اغ .هحوَوی ثب اؾبزُ ثِ ظسفی ّبی ایي ؾْسغتبى وز فَشُ کؿبٍزشی ٍ
سوؾگسی خبيسًؿبى کسو ۸ثِ وًجبل غسهبیِ راز وز فَشُ قٌبیغ تجدیلی هحكَالگ کؿبٍزشی ٍ واهی ّػتینٍ.ی ثقب ثقیقبى
ّ ۸سیع وز هیصاى
ایٌکِ وز ثسخی اش زٍغتبّب اغتؼداوّبی هخكَـ ثسای ایجبو اؾت بل ٍ کبزهفسیٌی ؾٌبغبیی ؾدُ اغ
حج ًبم ٍ ثْسُ هٌدی اش تػْیالگ اؾت ب صایی زٍغتبیی هابم پٌجن اغتبى زا ثِ خَو اختكبـ واوُ اغ .

ایي هػئَل اش اجسای چٌد يسح جْقبوی ویقگقس
 ۸ثِ تستیت ایي يسحّب تب پقبیقبى
خجس واو ٍ
غبل اجسا هیؾَو.
ٍی وز اواهِ اش ٍازیص فدٍو  ۰۵۵هیلیَى تقَهقبى
پَل ثِ فػبة ههَشؼ ٍ پقسٍزؼ خقجقس واو ٍ
ق ق  ۸ایققي پققَل اش هقحققل کػققت هققحققل
ػَازنی ّب قدٍز پسٍاًِ ٍ ًقَغقبشی ٍ ًقیقص
ػَازل ٍافدّبی تجبزی ثَوُ اغ .

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک-زئیع کقوقیقتقِ ػقب قی
اًاالة یوي ثب اػالم ایيکِ کؿَزّبی هتجبٍش ثِ یوقي
وز هػیس فل ثحساى کبّؽ ازشؼ زیبل غٌگ اًقداشی
هی کٌٌد هترکس ؾد کِ ػسثػقتقبى غقؼقَوی جقٌقگ
اقتكبوی ػلیِ یوي ثِ زاُ اًداختِ اغ .
ثِ صازؼ تػٌین هحود ػلی ا حَحی زئیع کقوقیقتقِ
ػب ی اًاالة یوي زٍش قرؾقتقِ اػقالم کقسو کقِ
کؿَزّبی هتجبٍش وز هػیس زاُفلی کِ ثِ هٌظَز فبئ
ههدى ثِ ثحساى کبّؽ ازشؼ زیبل یوي پیؿٌْبو ؾقدُ
غٌگاًداشی هیکٌٌد.ا حَحی تكسیح کسو کؿَزّبی
هتجبٍش اقساز هیکٌٌد کِ زاُفل ثبیػقتقی اش يقسیق
ثققبًققک هققسکققصی وز ػققدى اًققجققبم ؾققَو ًققِ وز
قٌؼب.هحودػلی ا حَحی خبيسًؿبى کسو کؿقَزّقبی
هتجبٍش جٌگ اقتكبوی ٍ پبیبى حجبگ اقتكبوی ػقلقیقِ
یوي ثِ زاُ اًداختِاًد.
 ۸هًْب هی َیٌد  11.1۶هیلیبزو والز
ٍی وز اواهِ
ثِ یوي کوک کسوُاًد هى پقَل کقجقبغق ا کقدام
ثبًک ّبا چِ کػی هى زا ثِ غبزگ ثسوا چسا ًتَاًػق
ثبػج حجبگ ازشؼ زیبل ؾَواپیؿتس زئیع کویتِ ػب قی
اًاالة یوي ًبهِ ای ثِ وثیسکل غبشهبى هقلقل هقتقحقد
هؼبٍى وثیسکل غبشهبى هلل هتحد وز اهَز ثؿسوٍغتقبًقِ
ٍ فسغتبوُ ٍیطُ ایي غبشهبى ثِ یوي فسغتقبوُ ٍ وز هى
پیؿٌْبو واوُ ثَو تب هکبًیصهی ثسای جبیقگقصیقي کقسوى
هَاو غرایی ثِ پَل ایجبو ؾَو تب ثِ خبًَاوُّبی ًیبشهٌد
اش يسی افتتبح فػبة ثبًکی ثِ ققَزگ ثقی ٍاغقًقِ
کوک ؾَو.
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