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هقبلِ

چزا مبّص ارسش ریبل
گزدضگزاى خبرجی ایزاى
را مبّص داد

واّؽ ازشؼ لیس تسویِ ز تساتتس الز ،غتثتة
زًٍك گس ؾگسی ٍ ٍزٍ تَزیػ ّای خازجی
تِ ایي وؿَز ؾدُ اغ ایي ز حالیػ وتِ تتا
ٍجَ واّؽ ازشؼ زیال ،اتفاق هؿاتِ تتسوتیتِ
ز ایساى زخ ًدا ُ ٍ ها تا وتاّتؽ گتس ؾتگتس
خازجی هَاجِ ؾدُاین.
ایساى تا ٍجَ هساوص هتؼد گتس ؾتگتسی ٍ تتا
غاتمِ تازیخی هی تَاًد یىی اش هْوتسیي هماقد
گس ؾگساى تیي الوللی تاؾد .اهىاى گس ؾگتسی
هاجساجَیاًِ ز طثیؼ هتٌَع ،تاش ید اش اهاوتي
تازیخی ٍ هرّثی ٍ ز ًتْتایت گتس ؾتگتسی
تجازی ز ایساى ٍجَ از  ،اها هَاًغ هتَجتَ
تاػج هیؾَ ایساى همكد اقلی گتس ؾتگتساى
ًثاؾد.
ایسًاپالظ لكد از ز غلػلِ گتصازؾتْتایتی،
احسا افصایؽ لیو الز ٍ تِ ًثال آى واّتؽ
ازشؼ زیال زا ز قٌؼ گس ؾگسی ٍ هتیتصاى
ٍزٍ تَزیػ تِ وؿَز ،اش فؼاالى ایتي حتَشُ
جَیا ؾَ .
**کاهش ارزش پول؛ افسایش گردشگر
در ترکیه ،کاهش در ایران
وؿَزّای ّوػایِ ایساى ًظیس تسویتِ ،اهتازا ،
لتتطتتس ٍ آذزتتتایتتجتتاى تتتا فتتساّتتن آٍز ى
شیسغاخ ّای الشم تسای جرب تَزیػ هَفك
ؾدُ اًد غْن خَتی اش ایي تاشاز زا تتسای ختَ
تدغ آٍزًد .ز هاُّای اخیس ایساى ٍ تتسوتیتِ
ّوصهاى تا اف ؾدید ازشؼ پَل هلی هَاجتِ ٍ
زگیس هػاسل غیاغی ز ػسقِ تتیتي التوتلتلتی
ؾدًد .تسنّا اش ایي فسق تسای جرب تیؿتتس
گس ؾگس اغتفا ُ وس ًد ،اها فؼاالى ایتي حتَشُ
ز ایساى هی گَیتٌتد تتا وتاّتؽ هتدتػتَظ
گس ؾگس خازجی هَاجِ ؾدُاًد.
**مشکل هسینهای نداریم
غید ػثاظ اؾسف ٍالفی اش هدیساى یه ؾسو
خدها هػافس ٍ جْاًگس ی زتازُ لیتل اش
غ زفتي فسق افصایؽ تؼدا گس ؾگتس ز
ایساى گفت  :ػتلت اقتلتی ایتي اغت وتِ
گس ؾگسی ز وؿَز ها اٍلَی ًتداز  ،تتسای
آى تسًاهِ زیصی هؿخكی ٍجَ ًداز ٍ ٍلتتتی
وِ فسقتی ّن پیؽ تتیتایتد اش آى اغتتتفتا ُ
ًویؾَ  .گس ؾگسی حال ٍیتسیٌی از ٍ تتِ
ػٌَاى قٌؼ جدی تِ آى یدُ ًویؾَ .
فسقتی وِ تدغ تیاید اش غ هیزٍ  .اش ایي
فسق ّا ًِ تٌْا االى تلىِ شهاًتی وتِ جتٌتگ
غَزیِ ؾسٍع ؾد یا حتی تسویِ ًااهي ؾد اش آى
فسق اغتفا ُ ًىس ین.
ٍی افصٍ  :هؿىل ّتصیتٌتِ ای ًتدازیتنٍ ،لتی
تسًاهِزیصی ،غیاغ اخلی ،غیاغ ختازجتی
ٍ ...تس گس ؾگسی هَحتس اغت  .ضتوتٌتا تتیتي
غتگاُّای اجسایی اخلی ّواّتٌتگتی ٍجتَ
ًداز  ،گس ؾگسی هَضَػی اغ وِ ًتیتاش تتِ
ّواٌّگی الشم تیي ٍشاز ختازجتِ ،غتاشهتاى
گس ؾگسیً ،یسٍی اًتظاهی ،اطالػا ٍ ...از
ٍ اگس یىی اش حلمِّای ایي شًجیسُ زغ واز
ًىٌد ول غیػتن هختل هیؾَ .
**گردشگری از سبد خااناوار فا
نمیشود
ایي فؼال گس ؾگسی ز زاتطِ تا جایگاُ غفس ز
غثد خاًَاز ایساًی گف  :افصایؽ لیوت ّتا تتس
هیصاى گس ؾگسی تیاحس ًثَ ُ ،اها غفس تخؿی اش
غثد خاًَاز یا الگَی شًدگی ایساًیاى ؾدُ اغ
ٍ تِ زاحتی آى زا حرف ًویوٌٌد ،اگس چِ وتِ
تسای آًْا غخ تس ؾدُ تاؾد.
ٍی افصٍ  :تِ ّویي لیل الگَی غفسّا هوتىتي
اغ ػتَل ؾتَ ٍ تتِ غتوت غتفتسّتای
ازشاى لیو تسٍ ٍ جای غفسّای َّایی غتفتس
شهیٌی تِ هماقد ًص یهتس اًتخاب ؾَ  .هوىتي
اغ زٍغتاگس ی ،تَمگس ی ،خاًِ هدلتی ٍ...
ز ًػث تا الاه ز ّتل افصایؽ پتیتدا وتٌتد.
ٍضؼی لطاز ًػث تِ گرؾتِ زًٍك پیدا وتس ُ
ٍ هوىي اغ تِ ایي ًَع اش غفس گسایؽ پتیتدا
وٌٌد .گس ؾگتسی اش غتثتد ختاًتَاز حترف
ًوی ؾَ فمط ًَع غفسّای اخلی تغییس هیوٌد
ٍ هس م ؾیَُ جدیدی طساحی هیوٌٌد...
ا اهِ از

لیگ بزتز بسنتببل سَم آببى ملیذ هیخَرد
غسٍیع خثسی زٍشًاهِ ازن -شهاى آغاش لیگ
تستس تػىتثال ٍ تسًاهِ ّفتِ ًخػت هػتاتتمتا
اػالم ؾد.
تِ گصازؼ ایػٌا ،جلػِ ّواٌّگی لتیتگ تتستتس
تػىتثال تسگصاز ؾتد وتِ ز جتلتػتِ شهتاى
تسگصازی ّفتِ ًخػ لیگ تستس اػالم ٍ تسًاهتِ
ّفتِ اٍل ًیص تؼییي ؾد.
تا تَجِ تِ ایٌىِ  11تین تسای حضتَز ز ایتي
فكل اش لیگ تستس تػىتثال اػالم آها گی وس ُ
اًد ّفتِ ًخػ تا پٌج یداز تسگصاز هتی ؾتَ
یه تین اغتساح هی وٌد.
لساز ؾدُ لیگ تستس اش غَم آتاى ولید تخَز ٍ هػاتما تا آغاش تسًاهِ ّای تین هلی ز هػیس اًتخاتی جتام
جْاًی ا اهِ اؾتِ تاؾد.
تسای ایي فكل اش لیگ تستس تػىتثال تین ّای پتسٍؾیویً ،ف آتا اى ،ؾیویتدز تتْتساى ،اًؿتگتاُ آشا ،
پدافٌد شفَل ،پگاُ تْساى ،ؾْس ازی گسگاىً ،یسٍی شهیٌی ،آٍیطُ قٌؼ هؿْد ،ذٍب آّي ٍ ؾْتس ازی
تثسیص اػالم آها گی وس ُ اًد.
تسًاهِ ّفتِ ًخػ وِ غَم آتاى تسگصاز هی ؾَ تِ ؾسح شیس خَاّد تَ :
ذٍب آّي اقفْاى – ًف آتا اى * پدافٌد شفَل – پگاُ تْساى * ؾْس ازی گسگاى – اًؿگاُ آشا
ؾیویدز تْساى – ًیسٍی شهیٌی * پتسٍؾیوی – آٍیطُ قٌؼ هؿْد* ؾْس ازی تثسیص اغتساح ختَاّتد
اؾ .

مبرٍاى ایزاى یل طال ٍ ً ۸قزُ دیگز تصبحب مزد
غسٍیع خثسی زٍشًاهِ ازن -وازٍاى ٍزشؾتی ایتساى ز
ا اهِ غَهیي زٍش تاشی ّای پازاآغیایی  8112تِ یه طال ٍ
ً 8مسُ یگس غ یاف .
تِ گصازؼ ایسًا ،ز زؾتِ ٍٍهیداًی ٍ ز ها ُ پستاب ٍشًِ
والظ  ،F11هْدی اٍال تا پستاب  12هتسی تِ هتدال طتال
زغید تا ًخػتیي هدال شزیي زا ز زٍش غَم تسای ایتساى تتِ
ازهغاى آٍز ُ تاؾد.
ًَزهدود آزخی ز ّویي ها ُ تا  18هتس ٍ  52غاًتتتی هتتتس
ًمسُ گسف  .آزیي لطفی یگس ًوایٌدُ ایساى ز ایي ها ُ ّتن

ز ز ُ چْازم ایػتا .
ّاجس قفسشا ُ ز ٍی  811هتس والظ T22تا حث شهاى  8۳حاًیِ ٍ  ٩2قدم حاًیِ پع اش ٍزشؾىازی اش
تایلٌد تس غىَی ٍم لساز گسف .
اهسٍش ٍ پیؽ اش ایي غِ هدال ،احود اجاللَ ز والظ  811 ٍ T45/46/47هتس ٍ ػرزا هْدٍیوتیتا ز
پستاب ًیصُ والظ F12/13تسًص گسفتِ تَ ًد.
غَهیي ٍزُ تاشی ّای پازاآغیایی  8112ز زٍشّای  12تا  81هْس تا حضَز ّ 8صاز ٍ ٍ 221زشؾىتاز اش
 21وؿَز ز  12زؾتِ ٍزشؾی تِ هیصتاًی جاوازتا تسگصاز هی ؾَ .
ز ایي تاشی ّا  526هدال تَشیغ هی ؾَ وِ اش ایي تؼدا ً ۶11ؿاى تسای شًاى ۶2۶ ،هدال تسای هتس اى ٍ
 21گس ى آٍیص ز هیىع ٍ تیوی اغ .
ایساى تا ٍ 81٩زشؾىاز ٍ ز  1۶زؾتِ ٍزشؾی زاّی غَهیي ٍزُ تاشی ّای پازاآغیایی  8112جتاوتازتتا
ؾدُ اغ .

ٍسًِ بزدار دستِ  34میلَگزم اس دًیبی قْزهبًی خذاحبفظی مزد
غسٍیع خثسی زٍشًاهِ ازن-حوتصُ هتدتوتدی
ٍشًِ تس از غتِ  56ویلَگسم ایساى تؼد اش وػتة
هدال تسًص ز تتاشی ّتای پتازاآغتیتایتی 8112
جاوازتا ،اش ًیای لْسهاًی خداحافظی وس .
تِ گصازؼ ایسًا ،هدودی ز زلات ّای ایي غتِ
ز ٍ حسو خَ تِ تستیة هَفك تِ هْتاز ٍشًتِ
ّای  126 ٍ 121ویلَگسم ؾد .اٍ ز حسو غَم
ز هْاز ٍشًِ  1٩1ویلَگسم ًاوام هاًد تا تِ هتدال

تسًص تػٌدُ وٌد.
هدودی ز تاشیْای آغیایی  8111گَاًگطٍ چیتي
تِ هدال طال ٍ ز تاشیْای آغیایی  8112ایٌچتوتَى
تِ هدال ًمسُ غ یافتِ تَ .
هدودی ز هَز ایي هػاتمِ گف  :زلات غختتی
اؾتن ٍ هی اًػتن تاید ز اًتختاب ٍشًتِ ّتایتن
ل وٌن ،اها هَضَػا یگسی ًتیتص ز شهتاى
زلاتتن ٍجَ اؾ وِ تاػج ؾد ًتَاًن هدال ًمسُ

ضنبیت تزامتَرسبسی اس تزابی رد ضذ

زا لطؼی وٌن.

رقببت یل سى ٍ  ۲هزد در اًتخبببت فذراسیَى گلف

ضطوی رمببشى مَّستبى ایزاى در مبپ مالس یل جْبًی تزمیِ

غسٍیع ختثتسی زٍشًتاهتِ
ازن-هجتوتغ اًتتتختاتتاتتی
فدزاغیَى گلف تتِ ػتٌتَاى
ًخػتیي هجوؼی وتِ لتاًتَى
هٌغ تِ وازگیسی تاشًؿػتِّتا
ز آى لداظ ختَاّتد ؾتد،
اهسٍش تسگتصاز هتیؾتَ .تتِ
گصازؼ هْس ،هجوغ اًتخاتاتی فدزاغیَى گلف اش آًجایی ز غتتَز
واز ٍشاز ٍزشؼ لساز گسف وِ ویىاٍظ غؼیدی زستیتع ایتي
فدزاغیَى ز اًتخاتا  86ی هاُ غال گرؾتِ وویتِ هلی الویتیته
تِ ػٌَاى واًدیدای خصاًِ از ایي وویتِ قاحة زای هَافك اػضتای
هجوغ ؾد .تس ایي اغاظ اٍاغط تْوي هاُ غتال گترؾتتتِ تتْتسٍش
هٌتموی تِ ػٌَاى غسپسغ فدزاغیَى گلف اًتخاب ؾد تتا ضتوتي
زغیدگی تِ اهَز فدزاغیَى ،همدها تسگصازی هجوغ اًتخاتتاتتی زا
ّن فساّن وٌد .ز ّویي زاغتا  ۶1خس ا هاُ تا  18تیسهاُ اهػال حث
ًام اش واًدیداّای هجوغ اًتخاتاتی زیاغ فدزاغیَى گلتف اًتجتام
ؾد .ایي هجوغ اهسٍش چْازؾٌثِ تسگصاز هیؿَ تا اش هیاى  ٩واًدیدای
تاسید قالحی ؾدُ ،زسیع چْازغال آیٌدُ گلف اًتخاب ؾَ .

غسٍیع خثسی زٍشًاهِ ازن
زواتصى وَّػتاى ایتساى زواج وتالظ یته جتْتاًتی
تسویِ ؾؿن ؾد ٍ تسای وػتة
غْیوِ الوتیتیته  12اهتتتیتاش
وػة وس .
تتتِ گتتصازؼ ایػتتٌتتا ،وتتاج
ٍچسخِ غَازی وتَّػتتتاى
تسویِ تسگصاز ؾد ٍ ایتساى ٍ
ًوایٌدُ ز ایي زلاتتْا اؾ وِ همام ّای ؾؿن ٍ پاًص ّن زا وػة وس ًد.
ز ایي واج وِ ز غطح والظ یه جْاى تَ  ،فساش ؾىسی زوتاتتصى هتلتی
پَؼ ایساى تَاًػ ز ز ُ ؾؿن لساز تگیس  .ؾىسی وِ تسای وػة غتْتوتیتِ
الوییه 8181تالؼ هی وٌد ز ایي هػاتما تَاًػ  12اهتیاش وػة وٌد.
ًاقس ؾْثاشی یگس ًواًیدُ ایساى ّن ز ز ُ پاًص ّن لساز گسف .
ًتایج واج تسویِ تِ ؾسح شیس اغ :
-1غیاغتیي فیٌی اش اًوازن تاشهاى1غاػ ٍ  ۶5لیمِ ٍ  1۶حاًیِ( 51اهتیاش)
-8هازتیي ّازیٌگ اشاغلَاوی تاشهاى 1غاػ ٍ  ۶5لیمِ ٍ  6٩حاًیِ(21اهتیاش)
ٍ-۶یىتَز الب اش فساًػِ تا شهاى  1غاػ ٍ  ۶۳لیمِ ٍ  ۶1حاًیِ( ۶1اهتیاش)

غسٍیع خثسی زٍشًاهِ ازن -وویتِ تتؼتیتیتي ٍضتؼتیت
فدزاغیَى فَتثال زای خَ زا زتتازُ ؾتىتایت تتاؾتگتاُ
تساوتَزغاشی تثسیص اش تتاشیتىتي غتایتیتا اػتالم وتس .تتِ
گصازؼ هْس ،ز پی ؾىای تاؾگاُ تساوتَزغاشی تثسیص اش
هْدی تساتی ،وویتِ تؼییي ٍضؼتیت فتدزاغتیتَى پتع اش
زغیدگی تِ ایي پسًٍدُ اػالم وس وِ لساز ا هتٌتؼتمتدُ ٍ
زخَاغ تاؾگاُ تساوتَزغاشی تثسیص هٌطثك تتا هتمتسزا
تؿخیف ا ُ ًؿدُ ٍ ز هی گس .الشم تِ تَضتیتح اغت
ایي زای غیسلطؼی اغ  .هْدی تساتتی ز اتتتتدای فكتل
جازی تا تاؾگاُ پسغیَلیع لساز ا اهضا وس اها تتِ لتیتل
هدسٍهی ایي تاؾگاُ اش غَی وویتِ اًضثاطی فتدزاغتیتَى
تیي الوللی فَتثال لساز اغ تا ًین فكل ز غاییا تاشی وتٌتد
ٍ غیع تِ جوغ ؾاگس اى تساًىَ ایَاًىٍَیچ اضافِ ؾَ .

اسبهی ً ۰۳بهشد ًْبیی مسب
جبیشُ تَپ طال ۸۳۰۲

ّذفگذاری ایجبد  ۸۳۳۳خبًِ بَمگزدی در مطَر
غتتسٍیتتع ختتثتتسی زٍشًتتاهتتِ ازن-زستتیتتع
غاشهاى هیساث فسٌّتگتی ٍ قتٌتایتغ غتتتی ٍ
گس ؾگسی تا غفس تِ ؾْسغتاى اغدآتا اش زٍغتای
ّدف گس ؾگسی هلدودزُ هؼسٍف تِ هتاغتَتلتِ
غسب وؿَز اغدآتا تاش ید وس .
تِ گصازؼ ایػٌا ،هٌطمِ ّوداى ،ػلیاقغس هًَػتاى
ز حاؾیِ تاش ید اش ایي زٍغتای گتس ؾتگتسی ز
جوغ خثسًگازاى ،اش اختكاـ یه هیلیاز تتَهتاى
اػتثاز تِ ایي زٍغتا خثس ا ٍ گف  :تاوٌَى تتسای
غٌگفسؼ زٍغتای ّدف گس ؾگسی هتلتدتوتدزُ
 511هیلیَى تَهاى ّصیٌِ ؾدُ وِ ز ایي غفس یته
هیلیاز تَهاى اػتثاز یگس ًیص تِ ایي زٍغتتتا تتسای
اجسای فاش ٍم ٍ غَم غٌگفسؼ ٍ احداث هجتوغ
زفاّی ٍ تْداؾتی اختكاـ ا ُ ؾد.
ٍی ز ا اهِ اظْاز وس  :اهسٍشُ خَؾثختاًِ حتتتی
ز تاش ید اش ٍزتسیي زٍغتاّا هَضَع تَمگس ی

ٍ وػة ٍواز وَچه زًٍك گتسفتتتِ ٍ غتاشهتاى
هیساث فسٌّگی ز شیسغاخ ّا هؿازو جتدی
اؾتِ ٍ حتی ز حال غاهاًدّی زاُّای زٍغتایتی
ٍ اًجام واز ػوساًی اغ .
هًَػاى تا اؾازُ تِ تسٍیج زٍ تِ زؾتد ختاًتِ ّتای
تَم گس ی تكسیتح وتس  :افتصایتؽ ختاًتِ ّتای
تَم گس ی یىی اش هْوتسیي اّداف غاشهاى تَ ُ ٍ
ز حال حتاضتس ز غتطتح وؿتَز  511ختاًتِ
تَمگس ی ٍجَ از وِ تس اغاظ ّدفگرازی ّتا
تاید ایي تؼدا تِ ّ 8صاز ٍاحد ز غطح زٍغتاّای
وؿَز ازتماء یاتد.
ٍی اضافِ وس  :تا ّدفگترازی ّ 8تصاز ختاًتِ
تَمگس ی ّ 15صاز اؾتتغتال جتدیتد تتا حتدالتل
ز ایتي
غسهایِ گرازی ٍ تا حدالل هداخلِ ٍل
زاغتا ایجا خَاّد ؾد.
هؼاٍى زسیع جوَْز خاطسًؿاى وس  :ػالٍُ تس آى

زاُ اًداشی خاًِ ّای تَمگس ی ز تَشیغ ػتا الًتِ
حسٍ ٍ فضای وػةٍواز هَحس تتَ ُ ٍ شهتیتٌتِ
غسهایِ گرازی تسای وػةٍ وتازّتای وتَچته
ایجا وس ُ ٍ ّس ؾخكی تا اًدن غسهایِ ٍ ًیص تتا
اغتفا ُ اش تػْیال اؾتغال زٍغتایی ازشاىلیتوت
ز شهیٌِ خاًِّای تَمگس ی وِ غاشهاى پس اخت
هی وٌد ،هَفك تِ زًٍك ّس چِ تتیتؿتتتس زٍغتتتاّتا
هیؾَ .

غسٍیع خثسی زٍشًاهِ ازن-اغاهی ً ۶1اهص ًْایی وػة
تَج طالی  8112تَغط ًؿسیِ فساًع فَتثال اػالم ؾتد.تتِ
گصازؼ تاؾگاُ خثسًگازاى جَاى اغاهی ً ۶1اهتص ًتْتایتی
وػة تَج طالی  8112تَغط ًؿسیِ فساًع فَتثال اػتالم
ؾد.تس ایتي اغتاظ تتیتل ،تتٌتصهتا ،آگتَستسٍ ،آلتیتػتَى،
واٍاًی ،زًٍالدٍ ،وَزتَا ،فسهیٌَ ،ی تتسٍیتي ،گتَ یتي،
گسیصهاىّ ،اشاز  ،ایػىَّ ،سی ویي ،واًتِ ،هتاًتطٍوتیتچ،
لَزیع ،اهثاپِ ،هاًِ ،هتازغتلتَ ،هػتی ،هتَ زیتچً ،تیتوتاز،
اٍتالن ،پَگثا ،زاویتیچ ،زاهَظ ،قالح ،غتَازش ٍ ٍازاى
ً ۶1اهص ًْایی وػة تَج طالی ّ 8112ػتٌد.

تَسعِ تَریسن ٍرسضی در اردبیل بب ایجبد اٍلیي هَسُ تخصصی ٍرسش

ّشیٌِ ٍیشای بزخی مطَرّب بِ ریبل پزداخت هی ضَد

غسٍیع خثسی زٍشًاهِ ازن-هدیتسوتل ٍزشؼ ٍ
جَاًاى اغتاى از تیل اش تالؼ تسای ایجا اٍلیي هتَشُ
تخككی ٍزشؼ از تیل تا ّدف تَغتؼتِ تتَزیػتن
ٍزشؾی ز ایي اغتاى خثس ا .
تِ گصازؼ هْس ،تْسام آلاخاًی ز جوغ خثتسًتگتازاى
اضافِ وس  :هَشُ ٍزشؼ اغتاى از تیل تسای آؾتٌتای
تیؿتس هس م تا هدالآٍزاى ٍ لتْتسهتاًتاى ٍزشؾتی ز
اغتاى احداث خَاّد ؾد.
ٍی ا اهِ ا  :ایجا هَشُ ٍزشؾی یه ایتدُ ًتَ ز
حَشُ ٍزشؼ اغتاى از تیل اغ تا لْسهاًاى هتلتی ٍ
تیيالوللی تِ گس ؾگساى ٍ تَزیػ ّای ٍزشؾی هؼسفی ؾًَد.
تِ گفتِ هدیسول ٍزشؼ ٍ جَاًاى اغتاى تیؾه ایي طسح ز جرب تَزیػن ٍزشؾی تأحیسگتراز ختَاّتد
تَ ٍ گس ؾگساى ز وٌاز اهاوي ٍ تٌاّای تازیخی ٍ فسٌّگی اش ایي هَشُ ّن هی تَاًٌد تاش ید وٌٌد.
ٍی هؼسفی لْسهاًاى ایي اغتاى تِ ٍزشؾىازاى غایس اغتاى ّا ز لالة ایي هَشُ یا آٍز ؾد ٍ تیتاى اؾت :
ّوِ غالِ تسگصازی هػاتما ٍ از ٍّای هختلف هلی زا ز ایي اغتاى ؾاّد ّػتین ،لرا حضَز ٍزشؾىازاى
اش غایس اغتاىّا ایي فسق زا تسای ها فساّن هی غاش تا لْسهاًاى از تیل زا ز ایي هَشُ تِ آًتْتا هتؼتسفتی
وٌین.
آلاخاًی تكسیح وس  :ز ایي هَشُ ٍغایل هدالآٍزاى ٍزشؾی ًظیس واج لْسهاًی ،وفؽ ،الثػِ ،ػتىتع،
وتاب ٍ هجال ٍزشؾی تسای تاش یدوٌٌدگاى تِ ًوایؽ گراؾتِ هیؾَ ٍ تواهی لَاشم تا ًام لتْتسهتاًتاى
حث خَاّد ؾد.

غسٍیع خثسی زٍشًاهِ ازن-غفاز وؿَزّتایتی اش
جولِ هىصیه ،ضاپي ،وَی  ،تًَع ٍ غَستیتع تتسای
قدٍز زٍا ید تَزیػتیّ ،صیٌِ زیتالتی اش ایتساًتی ّتا
زیاف هی وٌٌد.تِ گصازؼ هتْتس ،هتؼتوتَال تتیتؿتتتس
غفازتخاًِ ّا تسای ایٌىِ ٍیصا تِ ایساًی ّا تدٌّد هثلتغتی
حدٍ  51یَزٍ اش هػافس هی گیسًد وِ ایي هثلغ گتاّتی
تا ّصیٌِ خدها اضافی ؾسو ّایی وِ ٍظیفِ تدَیل
هدازن هػافس زا تسای غفازتخاًِ تِ ػْدُ گسفتِ اًد تتِ
 26یَزٍ ًیص هی زغد ٍ گاّی ًیص ایي ٍیصا وتوتتتس هتی
ؾَ .تا ایي ٍجَ ز ؾسایط ایي زٍشّای ًَغاًا ًتسخ
ازشی تسخی اش وؿَزّا اش گرؾتِ تا وٌَى ّصیٌِ ٍیصای خَ زا اش ایساًی ّا تِ زیال گسفتِ ٍ هی گیسًد .ز
فْسغ وؿَزّایی وِ ّصیٌِ ٍیصای آًْا تِ زیال پس اخ هی ؾَ ٍ ز اختیاز ٍشاز خازجِ ًیص ّػت ،
ًام چٌدیي وؿَز آٍز ُ ؾدُ وِ اش ایي تؼدا تسخی اش وؿَزّا هاًٌد ػواى ٍ لطس پع اش آًتىتِ ٍیتصای
خَ زا تسای ایساًی ّا فسٍ گاّی قا ز هی وٌٌد تٌاتسایي ًاهؿاى اش ایي فْسغ حرف ؾتدُ اغت .تتسای
غفس تِ وؿَز ػواى هی تایػ ز فسٍ گاُ هػمط  15الز ّصیٌِ ٍیصا پس اخ وس  .چیصی ز حتدٍ 5
زیال ػواًی وِ ایي زٍشّا ّس زیال ػواًی تمسیثا ّ ۶۶صاز تَهاى ًسخ از  .ز فسٍ گاُ لطس ًتیتص پتع اش
آًىِ اػالم وس تسای ایساًی ّا ٍیصای فسٍ گاّی قا ز هی وٌد؛ هی تایػ  811زیال لطتسی پتس اخت
وس .تسای ّس ٍی ایي وؿَزّا هی تَاى اش غای ّای ایساًی تسای گسفتي ٍیصا الدام ٍ ّصیتٌتِ آى زا تتِ
زیال پس اخ وس اها ایي ّصیٌِ تػیاز گساى تس توام هی ؾَ تِ ػٌَاى هخال غای ّای خدها ٍیصا تتسای
غفاز ػواى ّصیٌِ ای حدٍ ّ 25٩صاز تَهاى تسای قدٍز ٍیصا زیاف هی وٌٌد.

