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تَریسن ٍ هَقعیت
تَریستی ایراى

رظ آًػا وِ خایِ ٍ رؾاؼ غْاًگهطزی تهط ؾهفهط
رؾسَرض رؾر عَرهلی وِ زض غاتِغهایهی رغهعری
آى رظ ًمغِری تِ ًمغِ زیگط هَضزرؾسفهازُ لهطرض
هیگیطز زض ریي ظهیٌِ رظ رّویر ٍیػُری رؾهر.
ؾطظهیي خٌْاٍض ریطرى تا هیطرش وْي فطٌّگهی ٍ
یازهاى ّای زیسًی ،رظ زهٌهَآ آب ٍ ّهَریهی،
غاشتِ ّای گطزقگطی زض قهوهال ٍ غهٌهَب
وكَض ،غاشتِ ّای عثیعی ٍ روهسهؿهاتهی وهِ
ّط وسرم تِ زٌْای هی زَرًس یهه وكهَض ضر تهِ
عٌَرى تاظرضی لات عط ِ تِ غهطیهاى زهَضیؿهن
تیيرلوللی ٍرضز وٌس) تطذَضزرض رؾر.
تِ عَضی وِ زض ؾال  ۴۵۵۲ههسهَؾهظ رلهاههر
غْاًگطزرى ذاضغی زض ریطرى  ۴۸۸۲قة هحاؾثِ
قسُ تَز وِ زض همایؿِ تا هسَؾظ رلاهر زض ؾایط
هواله فَقرلعازُ تاال تَز.
رها هساؾفاًِ زض چٌس ؾال گهصقهسهِ تهِ عهلهر
عسم زَغِ تِ رهط زَضیؿن زض ریهطرى ٍ ًهازیهسُ
گطفسي آى تاعص قسُ ًِ زٌْا وكَض هها زضآههس
والًی ضر وِ رظ ریي ضرُ حانه ههی قهَز  ،رظ
زؾر تسّس تلىِ تاعص قهسُ رؾهر ههسهَؾهظ
رلاهر زض ریطرى تِ  ۴۸۸۷قة تطؾس ٍ ریهي رههط
گَیای آى رؾر وِ گطزقگطرى تیكسط زض ظهیٌهِ
زػاضذ ٍرضز ریطرى هیقًَس زا ؾیاحهر ٍ ریهي
ًكاىزٌّسُ واّف گطزقگط ؾیاحسی هیتاقس ٍ
ریههي زض حههالههی رؾههر وههِ زض ؾههال ۷۱۱۱
گطزقگطی ۴۷۸۶زضنس رظ و نازضرذ غْهاى
ضر تِ ذَز رذسهالزرزُ رؾر ٍ خهیهف تهیهٌهی
هیقَز زض ؾال  ،۷۱۴۱ریهي نهٌهعهر حهسٍز
۴۵زضنس رظ و نازضرذ ضر تِ ذَز رذسههال
زّس .ریطرى زض هیاى وكَضّای عضهَ ؾهاظههاى
وٌفطرًؽ رؾالهی ) O I Cعهثهك آههاضّهای
ؾال ّای گصقسِ تِ لحهاػ زهعهسرز گهطزقهگهط
ٍضٍزی ضزثِ  ٍ ۴۵تِ لحاػ زضآهس حهانه رظ
ٍضٍز غْاًگطزرى ضزثِ زّن ضر زرضر تَزُ رؾر زض
حالی وِ تِ لحاػ غاشتِّای گهطزقهگهطی زض
ضزی  ۴۱وكَض رٍل غْهاى ٍ رٍلهیهي وكهَض
غْاى ؾَم رؾر .زض ریي هیاى زطویِ ظهطف ۷۱
ؾال گصقسِ رظ ً ۷۲۱۱۱فط گطزقگط تهِ حهسٍز
۴۵هیلیَى ًفط ٍ زًَؽ رظ ّ۲۱۱عرض ًفط تِ تیف رظ
۶هیلیَى ًفط رضزما زرقسِ رؾر.
زض حالی وِ ریطرى حسی تا وكَض وَچه زًَؽ
وِ تا ۲۸۹هیلیَى ًفط غوعیر تیف رظ ۲ههیهلهیهَى
ًفط گطزقگط زرذلی ٍ ۶هیلیَى ًفط گهطزقهگهط
ذاضغی ضر هسیطیر هیوٌس لات همایؿِ ًیؿر.
رویکردهای کالن اقتصادی در صنعت
توریسم
رهطٍظُ زَغِ ؾیاؾسهگهصضرى ٍ تهطًهاههِ ضیهعرى
وكَضّا تِ نٌعر گطزقگطی تِ عهٌهَرى یهه
رؾسطرزػی زَؾعِ رلسهازی ،فطٌّگی  ،رهٌهیهسهی ٍ
ؾیاؾی تیف رظ خیف هعغَف ریي رههط قهسُ ٍ
آضاض هطثر رلسهازی ٍ فطٌّگی آى هَضز زهَغهِ
غسی زٍلر ّا ٍ هل گًَاگَى لهطرض گهطفهسهِ
رؾر .تؿیاضی رظ وكَضّا تا تْطُگیهطی رظ ریهي
نٌعر تِ ًمغِ رٍظ رّسرف هَضز ًهرهط زؾهر
یافسِ تِ ًحَی وِ تیكسطیي زضآههس ذهَز ضر رظ
عطیك آى زاهیي هیوٌٌس ٍ زض ظهطُ وكهَضّهای
زَؾعِ یافسِ غْاى هغطح قسُرًس.
نٌعر گطزقگطی ًهَعهی ؾهطههایهِ گهصرضی
غیط هؿسمین ذاضغی زض زرذ وكهَض رؾهر ٍ
رضطّای رًثؿاعی آى زض وهلهیهِ تهرهف ّهای
رلسهازی ،رضطّای زَؾعِری زرضز .تِ ّویي زلیه
تطًاهِ ضیعی عاه هْوی تهطری زؾهسهیهاتهی تهِ
هَفمیر زض ترف گطزقگطی رؾر وِ هػطیاى
ضر تط آى هیزرضز زا تط رؾاؼ هحسٍزیر ظهاًی ،
ذَز ضر تِ ًمغِ عغ زیسگاُ ؾیاؾهر گهصرضرى
ًعزیه وٌٌس.نٌعر زَضیؿن ٍ ؾهْهن آى زض
رلسهاز هلی وكَضّا رظ غولِ هثهاحهص ههْهوهی
رؾر وِ هَضززَغِ ناحثاى رهط لهطرض گهطفهسهِ
رؾر ٍ رضزثاط زٌگازٌگی تا نٌایع زیگطی هاًٌهس
ّسلسرضی ،حو ٍ ًم  ،آغرًؽ ّای هؿهافهطزهی،
نٌایع زؾسی ،ضؾسَضرى زرضی ،نهٌهایهع غهصریهی،
وكاٍضظی ٍ زرضز .رنلیزهطیهي وهاضوهطز ریهي
نٌعر وؿة زضآهسّای رضظی ،زَظیع ههػهسز
زضآهسّا ،ریػاز ظهیٌِ رقسغال ،فطٍـ واالّها ٍ
ذسهاذ هَضزًهیهاظ گهطزقهگهطرى ٍ تهِ ٍیهػُ
نٌایع زؾسی زَؾعهِ حهوه ٍ ًهمه ٍ ضًٍهك
رزرهِ زرضز
رلسهازی رؾر...

جریوِ  10هیلیًَی استقالل ٍ پرسپَلیس /هْبجن تراکتَرسبزی هحرٍم
ؾطٍیؽ ذثطی ضٍظًاههِ رضن -آضری غهسیهس
وویسِ رًضثاعی فسضرؾیَى فَزثال زض حالی نازض
قس وِ عالٍُ تط غطیوِ تاقگاُ ّای رؾسهمهالل ٍ
خطؾدَلیؽ ،هْهاغهن زهطروهسهَضؾهاظی ًهیهع تها
هحطٍهیر ضٍتطٍ قس.
تِ گعرضـ هْط تِ ًمه رظ ؾهایهر فهسضرؾهیهَى
فَزثال ،وویسِ رًضثاعی فسضرؾیَى فَزثهال آضری
ذَز ضر تاتر زرلفاذ ضخ زرزُ ،رعالم وطز وِ تِ
قطح ظیط رؾرۺ
زض زیسرض زین ّای رؾسمالل زْهطرى ٍ رؾهسهمهالل
ذَظؾساى رظ ؾطی ضلاتسْای لیگ تهطزهط ضٍظ ۷
زیواُ تطگعرض ٍ رظ ؾَی ؾطٍض غثاضف ،تاظیهىهي
زین رؾسمالل زْطرى زرلفازی هثٌی تطر رًػام ضفهسهاض
ذكًَر آهیع ضخ زرزٍ ٍی عثك تٌس  ۴رظهازُ ،۴۴
هَرز  ٍ ۲۷ ٍ ۷۷تهٌهس ظ ههازُ  ۵۲ههمهطضرذ
رًضثاعی ،تِ یه غلؿِ رظ ّوطرّهی زهیهن ذهَز
هحطٍم قس.

تاقگاُ رؾسمالل زْطرى تِ زلی فحاقی ٍ رّاًر ٍ
خطزاب رقیا زَؾظ زواقاگطرًف تِ خطزرذر ۴۱۱
هیلیَى ضیال غطیوِ ًمسی هحىَم قس.
تاقگاُ رؾسمالل ذَظؾساى ًیع تِ زلی فحهاقهی ،
رّاًر ٍ خطزاب رقیا زَؾظ زواقاگهطرًهف تهایهس
هثلغ  ۴۱۱هیلیَى ضیال غطیوِ ًهمهسی خهطزرذهر
وٌس.
فطظرز حازوی ،تاظیىي زین زطروسَضؾاظی زثطیع تِ

اٍلذٍز قْرهبى جشٌَارُ فَتسبل
آخًَذ قشالق

زلی فحاقی تِ زرٍض تاظی خهؽ رظ رذهطرظ زض
زیسرض زیوف تطرتط زین رؾسمالل ذَظؾساى ،تِ یه
غلؿِ رظ ّوطرّی زین ذَز ٍ خطزرذر  ۴۱هیلیَى
ضیال غطیوِ ًمسی هحىَم قس.
تَؾساًی ،هطتی تسًؿاظ زین رؾسمالل ذَظؾساى ًیهع
تِ زلی رعسطرو تِ زرٍض وِ هٌػط تهِ رذهطرغهف
قس ،تایس  ۴۱هیلیَى ضیال غطیوِ ًمسی خطزرذهر
وٌس.
زین رؾسمهالل ذهَظؾهسهاى تهِ زلهیه زهرهله
زواقاگطرًف ٍ فحاقی تِ تاظیىٌاى زهیهن ًهفهر
آتازرى ،تایس  ۲۱هیلیَى ضیهال غهطیهوهِ ًهمهسی
خطزرذر وٌس.
ّوچٌیي تاقگاُ خطؾدَلیهؽ زهْهطرى تهِ زلهیه
زرلفاذ زواقاگطرًف زض زیسرض تطرتط ًفر آتازرى
ًؿثر تِ زین زرٍضی ،تِ خطزرذر  ۴۱۱ههیهلهیهَى
ضیال غطیوِ ًمسی هحىَم قس.
ولیِ آضری فَق لغعی رؾر.

برتریي ّبی فَتسبل جْبى هعرفی شذًذ/
ًبظن الشریعِ سَهیي هربی برتر

ذثطًگاض ضٍظًاهِ رضن-زیهن رٍلهسٍظ
لْهطههاًهی زٍههیهي زٍضُ غكهٌهَرضُ
فطٌّگی ٍضظقهی آذهًَهسلكهالق ،
هؿاتماذ فَزؿال غام یازتَز ههطحهَم
تْطٍظ ذازهی ضر وؿة ًوَز.
زض ریي تاظی زین رٍلسٍظ تا غلثِ تط زین ذسهاذ وكاٍضظی زٍؾسی زَرًؿهر تهِ
عٌَرى لْطهاى ریي زٍضُ رظ هؿاتماذ ًائ آیس ٍ زین ذسهاذ وكاٍضظی زٍؾسهی
ّن عٌَرى ًایة لْطهاًی ضر وؿة ًوَز.
لْطهاى ۻ زین رٍلسٍظ
ًایة لْطهاى ۻ ذسهاذ وكاٍضظی زٍؾسی
زین رذالق ۻ زین هسیي
آلای گ ۻ روثط رقطفی رظ زین ذسهاذ وكاٍضظی زٍؾسی ٍ ضحین آلاتیگی رظ
زین رزحازیِ ی عىاؾاى تٌاب  ،هكسطواً ّطوسرم تا ظزى  ۶گ
تْسطیي زضٍرظتاى ۻ تٌْام آظرز رظ زین رٍلسٍظ
تاظیىي رذالق ۻ ؾػاز طغاهی رظ زین هسیي
تْسطیي تاظیىي غَرى ۻ عطفاى قازهاى
تْسطیي تاظیىي ًَغَرى ۻ هحؿي غَرًكیط ٍ هیالز ًػ ظرزُ

ؾطٍیؽ ذثطی ضٍظًاهِ رضن-فسضرؾیَى فَزثال ریطرى تهِ ًهمه رظ ؾهایهر
فَزؿال خلٌر رعالم وطز وِ حوس ًاظن رلكهطیهعهِ تها ضری گهیهطی رظ ۷۱۱
واضقٌاؼ تطغؿسِ زًیا تطری رًسراب تطزطیي ّای ریي ضقسِ ٍضظقی تِ عهٌهَرى
ؾَهیي ؾطهطتی تطزط فَزؿال غْاى قٌاذسِ قسُ رؾر.
تِ گعرضـ ریطًا ،فَزؿال خلٌر رؾاهی  ۴۱زین ٍ تاظیىٌاى تطزط فَزؿال زض ؾال
 ۷۱۴۷ضر رعالم وطز وِ ًام زین هلی ریطرى ٍ چٌس تاظیىي وكَضهاى ًیع زض ریي
ضزُتٌسی زیسُ هیقَز.
زض ترف زین ّای هلی زین هلی فَزؿال ریطرى خهؽ رظ زهیهن ّهای تهطظیه ،
آضغرًسیي ٍ رؾداًیا ،زض ضزُ چْاضم تطزطیي زین ّای هلی فَزؿال غهْهاى لهطرض
گطفر ٍ زین ظیط ۷۱ؾال ریطرى ًیع غایگاُ ّفسن ضر تِ ذَز رذسهال زرز.
زض ریي رًسراب ّوچٌیي حؿیي عیثی لػیًَط فَزؿال وكَههاى وهِ زض زهیهن
غیطذ لعرلؿساى زَج هیظًس ًیع تِ عٌَرى خٌػویي تاظیىي تطزط فَزؿال غْهاى
زض ؾال  ۷۱۴۷هعطفی قسُ رؾر.
ضیىاضزٍ فیلیح زؾیلَر تطرگا رظ وكَض خطزغال ،واضلَؼ رٍضزیهع ذهیهوهٌهع رظ
رؾداًیا ،ؾاًسیاگَ تاؾیلِ رظ وكَض آضغرًسیي ،زیگَ ٌّطیهىهِ ظٍفهَ رظ وكهَض
تطظی ٍ حؿیي عیثی رظ وكَضهاى تِ زطزیة خٌع تاظیىي تطزط فَزؿال زًیا زض
ؾال  ۷۱۴۷هعطفی قسُ رًس.

کسب  6کرسی هْن در کٌفذراسیَى ٌّذببل آسیب تَسط ایراًی ّب

ؾطٍیؽ ذثطی ضٍظًاهِ رضنّ -هیهاذ رغهطری
وٌفسضرؾیَى ٌّستال آؾیا خٌع ریطرًی ضر تِ عٌهَرى
رعضای وویسِ ّای رغطریی ریي وهٌهفهسضرؾهیهَى
رًسراب وطز.
تِ گعرضـ هْهط تهِ ًهمه رظ ضٍرتهظ عهوهَههی
فسضرؾیَى ٌّستال ،خؽ رظ رًهسهرهاب عهلهیهط ها
ضحیوی تِ عٌَرى ًایة ضئهیهؽ وهٌهفهسضرؾهیهَى
ٌّستال آؾیا ٍ وؿة ریي غایگاُ زض ٌّستال لاضُ

آؾیا وِ رفسراض ٍ لسم تعضگی تطری ٌّستال ریهطرى
هحؿَب هی قَز؛ ّیاذ رغطریی وٌفهسضرؾهیهَى
ٌّستال آؾیا زض آذطیي ًكهؿهر ذهَز رعضهای
وویسِ ّای رغطریی وٌفسضرؾیَى آؾیا ضر زعهیهیهي
ًوَز.زض تیي ریي رعضا تطری ًرؿسیي تاض زض زاضید
ٌّستال لاضُ وْي ٍ ریطرى خٌع ًفط رظ وكهَضههاى
زض ریي وویسِ ّا رًسراب قسًس.
رعضای وویسِ ّای رغطریی وٌفسضرؾیَى ٌّستهال
آؾیا تطری یه زٍضُ چْاضؾالِ ٍ زا خهایهاى ؾهال
 ۷۱۷۴زض ریي ؾور حضَض ذَرٌّس زرقر.
رعضای ریطرًی وویسِ ّای رغطریی وٌفسضرؾهیهَى
ٌّستال آؾیا تِ قطح شی هی تاقسۺ

بْتریي زهبى رزرٍ ارزاى ّتل برای ًَرٍز
ؾطٍیؽ ذثطی ضٍظًاهِ رضن -رظغولِ هكىالزی وِ هطزم زض ذههَل
ؾفطّای ًَضٍظی خیف ضٍ زرضًس هؿالِ رلاهسگاُ رؾرّ .طچِ تِ زعغیهالذ
ًَضٍظی ًعزیه هیقَین ظطفیر تؿیاضی رظ ّس ّهای خهطعهطفهسرض زض
قْطّای زَضیؿسی زض چٌس ضٍظ زىوی هیقَز.
تِ گعرضـ ضٍرتظ عوَهی ریطرى ّس آًالیي ،زػطتِ  ۴۷ؾالِ قطور آی
َّ زض رهط ضظضٍ ّس زض ویف ،هكْس ،زْطرى ،یعز ٍ  ...رضثاذ وطزُ رؾر
وِ تا زَغِ تِ رظزحام ٍ زطرفیه تؿیاض تاالی ضظضٍ ّهسه زض ضٍظّهای
رًسْایی ظهؿساى ٍ ًعزیه تِ عیسّ ،س ّا زض خیه واضی لطرض گهطفهسهِ ٍ
عوَها تاالزطیي ًطخ ذَز زض عَل ؾال ضر ذَرٌّس زرقر تٌاتطریي تْسطیهي
خیكٌْاز تطری وؿاًی وِ زض حال تطًاهِ ضیعی تطری یه ؾهفهط ًهَضٍظی
ّؿسٌس آى رؾر وِ رظ رٍرذط زی هاُ ضظضٍ ذَز ضر رًػام زٌّس.

 -۴علیط ا ضحیویً ،ایة ضئیؽ وٌهفهسضرؾهیهَى
ٌّستال آؾیا
 -۷هیسطر ًَضی ،عضَ وویسِ زهَؾهعهِ ٍ ضٍرتهظ
عوَهی وٌفسضرؾیَى ٌّستال آؾیا
 -۵ؾعیس ضغهایهی ،عضهَ وهوهیهسهِ خهعقهىهی
وٌفسضرؾیَى ٌّستال آؾیا
 -۴علیط ا حثیهثهی ،عضهَ وهوهیهسهِ ههطتهیهاى
وٌفسضرؾیَى ٌّستال آؾیا
 -۲هحؿي وطتاؾچی ،عضَ وویسِ خیكىؿهَزهاى
وٌفسضرؾیَى ٌّستال آؾیا
 -۶ضٍیها ضحهیهوهی ،عضهَ وهوهیهسهِ لضهایهی
وٌفسضرؾیَى ٌّستال آؾیا

هكى زیگطی وِ ضظضٍ زیط ٌّگام ّس تِ زًثال زرضز واّف رحهسهوهال
تطذَضزرضی رظ ّس هٌاؾة ٍ رزاق هَضز ًرط هیْواًاى رؾر .هرهَنا زض
قْطّایی ّوچَى قیطرظ وِ زض ریام عیس تیكسطیي آهاض گطزقهگهط ضر زض
عَل ؾال تِ ذَز هیتیٌس ضظضٍ ّس زض قیطرظ زض ضٍظّای رًسْایی ظهؿساى
ٍ ًعزیه تِ عیس تِ قسذ هكى تَزُ ٍ تعهضها هؿهافهطرى ههػهثهَض تهِ
خطزرذر ّعیٌِ ّای تاال تطری رزاقّای تیویفیر ٍ ّس ّایی تها رههسهیهاظ
خاییي زط قًَس.خیكٌْاز ریطرى ّس آًالیي تطری وؿاًی وِ تِ زًهثهال یهه
ؾفط رلسهازی ٍ رضظرى لیور زض ًَضٍظ هی تاقٌس رًهسهرهاب ههمهانهسی
ّوچَى قْط زیسًی زثطیع ٍ زْطرى ٍ زْطرًگطزی تَزُ وِ تْسطیي ٍ وهن
زطرفیه زطیي ضٍظّای آى ضر زض ًَضٍظ هیزَرى قاّس تَز.
ّوچٌیي هؿافطیي ًَضٍظی قْط هكْس ًیع تطری ضظضٍ رضظرى لیور ّس ٍ
ؾفط رلسهازی تِ ریي قْط هی زَرًٌس تطری ّفسِ زٍم عیس غْر ؾهفهط تهِ
هكْس تطًاهِ ضیعی وٌٌسٍ.ب ؾایر ریطرى ّس رظ ّن ریهٌهه ًهطخ ّهای

ارسالى هطْری تراکتَری شذ

ؾطٍیؽ ذثطی ضٍظًاهِ رضن-رضؾالى هغْطى تا رهضهاى
لطرضزرزى تِ هسذ یه ٍ ًین فه تهِ زهطروهسهَضؾهاظى
خیَؾر.
تِ گعرضـ ریؿٌا ،هٌغمِ آشضتایػاى قطلی ،هْاغهن ؾهاتهك
تاقگاُ ًفر زْطرى وِ زض ًین فه ًرؿر عضَ تهاقهگهاُ
خاضؼ غن تَز خؽ رظ زَرفك تا هسیطرى زطروسهَضؾهاظى تهِ
غوع قاگطزرى یحیى گ هحوسى خیَؾر.
هغْطى  ۷۴ؾالِ وِ ؾاتمِ حضَض زض زین هلى رهیس ریطرى ضر
ًیع زرضز رظ ضٍظ چْاضقهٌهثهِ زض زهْهطرى تهِ زهوهطیهٌهاذ
زطروسَضؾاظى هلحك هى قَز.

زهبى دیذار تبریسیّب در لیگ
برتر فَتببل ٍ فَتسبل تغییر کرد

ؾطٍیؽ ذثطی ضٍظًاهِ رضن -ظهاى زیسرض گؿسطـ فَالز
زض چاضچَب زیسرضّای ّفسِ ًَظزّن لیگ تطزط فَزثال ٍ
هؽ ؾًَگَى زض ّفسِ خایاًی لیگ تطزط فَزؿال زغییط وطز.
تِ گعرضـ زؿٌین رظ زثطیع ،زیسرضّای ّفسِ ًَظزّن لهیهگ
تطزط فَزثال وكَض ضٍظّای خٌػكٌثِ ٍ غوهعهِ غهاضی زض
قْطّای هرسل تطگعرض هیقَز.عهثهك تهطًهاههِ لهثهلهی،
گؿسطـ فَالز زثطیع تایس رظ ؾاعر ۵۱ۺ ۴۴ضٍظ غوعِ۷۷ ،
زی هاُ زض ٍضظقگاُ ذهاًهگهی ذهَز تهِ هههاف فهَالز
ذَظؾساى هی ضفر وِ ظهاى ریي زیسرض زغییط وطزُ ٍ زیسرض
ریي  ۷زین رظ ؾاعر  ۴۴ضٍظ غوعِ آغاظ هیقَز.
ّوچٌیي ،زیسرض زینّای هؽ ؾًَگَى ٍ قْطًٍهس ؾهاضی
وِ خیف رظ ریي لطرض تَز تِ نَضذ ّوعهاى تا زیهسرضّهای
زیگط ّفسِ خایاًی لیگ تطزط فَزؿال تطگهعرض قهَز ،یهه
ؾاعر ظٍززط ٍ رظ ؾاعر  ۴۲ضٍظ چْاضقٌثِ ۷۱ ،زی ههاُ
زض ؾالي خَضقطیفی زثطیع آغاظ هیقَز.
تِ گعرضـ زؿٌین ،هؽ ؾًَگَى ّفسِ گصقسِ لهْهطههاًهی
ذَز زض لیگ تطزط فَزؿال ضر لغعی وطز ٍ خؽ رظ زیسرض تا
قْطًٍس ؾاضی هطرؾن لْطهاًی ذَز ضر تطگعرض هیوٌس.

شکست هلی پَشبى ٌّذببل
ایراى برابر قطر

ؾطٍیؽ ذثطی ضٍظًاهِ رضن-زین هلی ّهٌهستهال ههطزرى
ریطرى زض زٍهیي زیسرض ذَز زض زَضًوٌر لغط تهطرتهط زهیهن
هیعتاى قىؿر ذَضز.
تِ گعرضـ هْط ،زَضًوٌر چْاضغاًثِ ٌّستال لغط تا حضَض
زین ّای عواى ،لغط ،ریطرى ٍ رلػعریط رظ ضٍظ یىكهٌهثهِ ۴۷
زی هاُ زض زٍحِ آغاظ قسُ رؾر.
زین ریطرى زض زٍهیي زیسرض ذَز عهط رهطٍظ ؾِ قٌثِ تطرتهط
زین هیعتاى لطرض گطفر.
قاگطزرى هاغه زض ًیوِ رٍل تا ًسیػِ  ۴۷تط  ۴۵رظ زین لغط
عمة رفسازًس .زض ًْایر زین ریطرى تا ًسیػِ  ۵۵تط  ۷۸تهطرتهط
زین چٌس هلیسی ٌّستال لغط هغلَب قس.
خیف رظ ریي هلی خَقاى وكَضهاى تطرتهط زهیهن عهوهاى تهِ
خیطٍظی ضؾیسُ تَزًس.
زین ریطرى چْاضقٌثِ  ۷۱زی هاُ زض آذطیي هؿاتمِ ذَز زض
ریي زَضًوٌر تا زین رلػعریط هؿاتمِ هی زّس.
ٌّستالیؿر ّای ریطرى تطری حضَض زض هؿاتماذ لْطههاًهی
آؾیا زض رضزٍی رؾلًٍَی حضَض یهافهسهِ ٍ زٍ هؿهاتهمهِ
زسرضوازی ضر تطگعرض وطزًس.

ًَضٍظی ضر تا زرفی ّای تؿیاض تاال ٍ ذسهاذ ضریگاى تطری ضظضٍ ّهسه
زض تؿیاضی رظ قْطّای ریطرى زض رذسیاض هؿافطرى ًهَضٍظی لهطرض زرزُ ٍ
تطری ضظضٍ ّس زض رنفْاى ،یعز ،زْطرى ،ویف ،لكن ٍ ؾایط قهْهطّهای
ریطرى هی زَرًیس رظ ّن روٌَى رلسرم ًواییس.

ّسیٌِ  4.2هیلیبرد ریبلی برای هرهت ٍ جذارُ سبزی راستِ قذین ببزارتبریس

ثبت  12اثر هیراث ًبهلوَس آررببیجبى شرقی در فْرست آثبر هلی

ضؾس.قْطزرض هٌغمِ  ۸زثطیع یازآٍضی وهطزۺ وه
ؾاظی یه ّعرض ٍ  ۴۱۱هسط هطتع رظ ریي تاظرض زهوهام
قسُ ٍ  ۵۲۱هسط ههطتهع ًهیهع زض حهال رغهطرؾهر.
زیعخاظ تا تیاى ریٌىِ لطرضزرز و ؾهاظی ٍ غهسرضُ
ؾاظی و تاظرض زاضیری زثطیع تا رعسثاض  ۵۷هیلهیهاضز
ضیال هٌعمس قسُ رؾر ،یازآٍضی وطزۺ رظ ریي هیعرى
رعسثاض  ۲هیلیاضز ٍ  ۲۱۱هیلیهَى ضیهال تهطری وه
ؾاظی ،هطهر ٍ غسرضُ ؾاظی ضرؾسِ لهسیهن تهاظرض
زرهیم یافسِ رؾرٍ .ی گهفهرۺ وه ؾهاظی،
رغطری رًكعاتاذ ظیطظهیٌی ،هطهر ٍ غسرضُ ؾهاظی
ؾم ٍ زیَرضُ ّای ضرؾسِ لسین تهاظرض تها زهائهیهس
واضقٌاؾاى هیطرش فطٌّگی رغطر قسُ رؾر.
قْطزرض هٌغمِ  ۸زثطیع ّسف رظ رغطری ریي عطح ضر
رحیای تاظرض زاضیری زثطیع تهطری ضٍیهسرز زهثهطیهع
 ،۷۱۴۸آهازُ ؾاظی تاظرض تطری خصیطریی رظ هیْواًاى
ٍ گطزقگطرى ٍ رحیای خیكیٌِ زػاضی ٍ تهاظضگهاًهی
زثطیع رعالم وطز.زیعخاظ ،تا تیاى ریٌىهِ ّهن روهٌهَى
گطزـ هالی تاظضگاًی ٍ زػاضی تهاظرض زهاضیهرهی
زثطیع ووسط رظ  ۴۱زضنس خیكیٌِ آى رؾهر ،رفهعٍزۺ
زالـ هی قَز خیكیٌِ زػاضی ٍ تاظضگاًی ریي تهاظرض
زاضیری تا ضؾیسگی تِ والثس فیهعیهىهی ٍ حهصف
ظٍریس تهطی هَغَز زض آى رحیا قَز.

ؾٌسی آٌّگطی تاظرض زثطیع ،هْاضذ فهٌهَى ؾهٌهسهی
چالَ ؾاظی زض قْط تٌاب ،زثطیع ذهاؾهسهگهاُ ذهظ
ًؿسعلیك ،ضؾن چْاضقٌثِ ذازَى چْاضقٌثِ ًهٌهِ زض
ضٍؾسای آق هٌاض قْطؾساى هلىاى ،هْاضذ خهرهر
ًاى هحلی وَوِ قْطؾساى ذاهٌِ ،هْهاضذ خهرهر
فغیط ؾٌسی تؿساى آتاز ،هْاضذ ؾٌسهی خهرهر آـ
لَضٍذ لیلِ رضؼ غلفا) ،هْاضذ زْیِ وفف ؾٌسی
ٍ زؾر زٍظ زثطیع ٍ ضهثهر عهاقهیهك ؾهلهػهَق
قْثاظی تِ عٌَرى گٌػیٌِ ظًسُ تكطی زض هَؾیهمهی
ریطرًی زض فْطؾر حهاههالى ههیهطرش ًهاههلهوهَؼ
ًازضُواضرى) ،هػوَآ آضاض ضثسی رؾساى تِ تهیهف رظ
 ۴۸۱۱رضط ضؾیس.
ؾطخطؾر هعاًٍر هیطرش فطٌّگی رؾساى تا رقاضُ تط
ریٌىِ ضثر تیف رظ  ۴۸۱۱رضط ههیهطرش ههلهوهَؼ ٍ
ًاهلوَؼ رؾساىً ،كاى رظ زهَرًهوهٌهسی ،رضظـ ٍ
رّویر هیطرش آشضتایػاى زض وكهَض زرضز ،رزرههِ
زرزۺ آشضتایػاى تَرؾغِ زاضید ٍ فهطّهٌهگ رنهیه
ذَز عالٍُ تط رتٌای ضثهر قهسُ زهاضیهرهی ذهَز،
ّوَرضُ رظ عطیك زَرًوٌسی ّای ٌّطهٌسرى ٍ رزیثهاى
ذَز زض وكَض قْطزی تی تسی زرقهسهِ ٍ ًهمهف
هَضطی ضر زض شذیطُ گٌػیٌِ ّای فطٌّگی ریطرى ریفا
وطزُ رؾر.

ؾطٍیؽ ذثطی ضٍظًاهِ رضن-قْطزرض ههٌهغهمهِ ۸
زثطیع گفرۺ تِ هٌرَض آهازُ ؾاظی تاظرض زثطیع تطری
گطزقگطرى زض ضٍیسرز  ۷۱۴۸حسٍز  ۴هیهلهیهاضز ٍ
۷۱۱هیلیَى ضیال تطری هطهر ٍ غسرضُ ؾاظی ضرؾسِ
لسین تاظرض ریي والى قْط ّعیٌِ قسُ رؾر.
هحثَب زیعخاظ زض گفر ٍ گَ تا ریهطًها رفهعٍزۺ تها
نطف ریي هیعرى رعسثاض  ۹۲زضنس غهسرضُ ضرؾهسهِ
لسین تاظرض ٍ  ۷۱زضنس عولیاذ و ؾهاظی ریهي
تاظرض رغطر قسُ رؾر.
ٍی رظْاض وطزۺ هطحلِ رٍل عطح هطهر ٍ غهسرضُ
ؾاظی ضرؾسِ لسین تاظرض نازلیِ) تِ هیعرى ّ ۷عرض ٍ
 ۵۱۱هسط هطتع رظ چٌس هاُ خیف آغاظ ٍ زىوی قهسُ
ٍ  ۷۱۱هسط هطتع ًیع تِ ظٍزی تِ تْطُ تهطزرضی ههی

ؾطٍیؽ ذثطی ضٍظًاهِ رضن-ؾطخطؾر هعهاًٍهر
هیطرش فطٌّگی آشضتایػاى قطلی رظ ضثهر  ۴۷رضهط
هیطرش ًاهلوَؼ رؾسهاى آشضتهایهػهاى قهطلهی زض
فْطؾر آضاض هلی ذثط زرز.
تِ گعرضـ ریؿٌا ،هٌغمِ آشضتایػاىقطلی ،ههحهوهس
فسحی زض ریي ذهَل رظْهاض وهطزۺ زض ًكهؿهر
وویسِ هلی ضثر هیطرش ًاهلوَؼ فطٌّگی ۴۷ ،رضهط
هیطرش ًاهلوَؼ رؾساى خؽ رظ تهطضؾهی ٍ زهائهیهس
ًْایی زض فْطؾر آضاض هلی لطرض گطفر.
ٍی رزرهِ زرزۺ تا ضثر آضاضی رعن رظ زرؾساى عاقیمی
عاقیك غطیة ٍ نٌن ،هْاضذ ؾاذر ؾاظ لهَخهَظ
زثطیع ،هْاضذ ؾٌسی هٌثر چَب زثهطیهع ،ههْهاضذ

