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هقبلِ گردشگری

سپتبهجر ثْتریي اقلین
ثرای تَریسن ٍرزشی
شْر اٍلیيّب

آرشاًتیي هقبثل قذرت ٍالیجبل ایراى تسلین شذ

فرٍزاى ٍ میبًی ثب تین ترامتَرسبزی قرارداد ثستٌذ

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک-
تین هلی ایرساى رز هرْربزهریري
هػبثقِ خَر رز لیگ هلت ّربی
ٍالیجبل هقبثل آزضاًتیي ٍ خَلریرَ
ٍالغکَ ثب ًتیجِ غِ ثرس رٍ ثرِ
پیسٍشی زغید.
ثِ گصازؼ ایسًب ،غت ّبی رٍم،
غَم ٍ پٌجن ایري هػربثرقرِ ثرب
اهتیبشات  52ثس  52 ،55ثس  52 ٍ 55ثس  9ثرِ غرَر ایرساى زخرن خرَزر ٍ
آزضاًتیي ّن رز غت ّبی اٍل ٍ هْبزم ثب اهتیبشات  52ثس  52 ٍ 55ثرس 52
ثِ ثستسی زغید .ایگَز کَالکٍَیچ رز ایي هػبثقِ کِ رز ؾْس غي خرَاى
آزضاًتیي ثسگصاز ؾد ،غؼید هؼسٍف ،غیدهحود هَغَی ،ػلی ؾفیؼی ،اهیس
غفَز ،هیالر ػجبری پَز ،هستضی ؾسیفی ٍ هْدی هسًردی زا ثرِ ػرٌرَاى
تسکیت اٍلیِ تین هلی ایساى ثِ هیداى فسغتبر.
تین هلی ٍالیجبل ایساى اش غبػت  5421ثبهدار یکؿٌجِ رز پٌجویري هػربثرقرِ
خَر رز لیگ هلت ّبی ٍالیجبل ثِ هكبف ایتبلیب هی زٍر.

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک-هرحرػري
فسٍشاى رزٍاشُثبى غبثق ٍ هْدی کریربًری
کبپیتبى فكل گرؾتِ تین تساکترَزغربشی
تجسیص ثسای فكل پیؽ زٍ ثرب ایري تریرن
خسازرار ثػتٌد .ثِ گصازؼ زٍاثط ػوَهری
ایي ثبؾگبُ ،هرحرػري فرسٍشاى ثرب تریرن
تساکتَزغبشی تجسیص ثِ تَافق زغیدُ ٍ ثب ػقد خسازراری  5غبلِ ثِ ایي تریرن
پیَغت.فسٍشاى غبثقِ  5فكل ثبشی رز تین تساکتَزغبشی زا راؾرترِ ٍ 5
فكل ّن ٍظیفِ دساغت اش رزٍاشُ تین گػتسؼ فَالر تجسیص زا ثرسػرْردُ
راؾتِ اغتٍ.ی غبل گرؾتِ رز تین پبزظ جٌَثی جن دضَز راؾت ٍ رز
کبزًبهِ ثبشیّبی ٍی  5ثبشی هلی ّن ریدُ هیؾَر.ثس اغبظ ایي گصازؼ
هْدی کیبًی ّن ثسای تودید خسازرارؼ ثب ایي تین ثِ تَافق زغریردٍ.ی اش
غبل  ٍ 28ثِ هدت  51غبل رز تین تساکتَزغبشی تجسیص دضَز راؾرترِ ٍ
ثسای یبشرّویي غبل پیساّي تساکتَزغبشاى زا ثس تي خَاّد کسر.کیبًی تٌْب
یک فكل یک تین ثسای گػتسؼفَالر ثبشی کسرُ ٍ ثیؿتسیي دضرَز رز
تین تساکتَزغبشی ثب ثیؽ اش یک رِّ زا ثِ خَر اختكبـ رارُ اغت.

خبًِ تنَاًذٍ ثِزٍدی در شْرستبى هیبًِ احذاث هیشَد
اهسٍشُ قٌؼت گرسرؾرگرسی رز درَشُ ّربی
هلتلش اش جولِ تَزیػن ٍزشؾیً ،قؽ ٍیطُای
رز اختكبر جْبًی ثِ ػْدُ رازر .اش غرَیری رز
رًیبی اهسٍشی ،گسرؾگسی ٍزشؾی ثب تَجِ ثرِ
ؾسایط اخلین ّس هٌطقِ ٍ کؿَزی؛ ًقؽ هْروری
رز اختكبر هلّی ٍ هحلی رازر ٍ هٌجؼی غسؾبز اش
غَر ٍ رزآهد اغت.
ثِ گصازؼ خجسگصازی فبزظ اش ترجرسیرص ،غرْرن
گسرؾگسی ٍزشؾی رز اغتسالیب غبلیبًِ ددٍر 5
هیلیبزر رالز ثسآٍزر ؾدُ ٍ رز ّویي زاغتب ػبهل
جبذثِّبی طجیؼی ثب ثیؽ اش  82رزقد ،هْنتسیي
ػبهل رز جرة گسرؾگساى ٍزشؾی ثرِ کؿرَز
اغپبًیب ثَرُ اغت .ثساغبظ آهبزّبی هٌتؿس ؾدُ،
 22رزقد هػبفستّبی خربزر کؿرَز هرسرم
آلوبى ٍ  25رزقد هسرم ّلٌد ٍزشؾی اغت.
ثب ایي ٍجَر،رز کؿَزهبى ًیرص رز کٌربز ّرصازاى
ًرَع جبذثرِ گسرؾرگسی ٍ تربزیلی رز ثرلرؽ
تَزیػن ٍزشؾی ،ثب تَجِ ؾسایط هتٌَع اخلیوری،
ظسفیت ّبی فساٍاًی رز ایي شهریرٌرِ اغرت کرِ
هتبغفبًِ تَجِ هٌداًی ثِ ایري هػرئلرِ قرَزت
ًویگیسر.
اغتبى آذزثبیجبىزخی ٍ رز زأظ آًْب ؾْس تجسیرص
ثرِ رلیرل راؾرتي جبذثِّبی طجیؼی ،آثربز ٍ اثٌجرِ
هررّجی ،تربزیلی ٍ فسٌّگری ٍ ثرِ خكرَـ
ثسخرَزرازی اش فسٌّرگ ٍ غرررٌري اقررریرل ٍ
جبذثرِ ّبی گسرؾگسی ،اش ریسثبش هَزر ترَجرِ
گسرؾگساى راخلی ٍ خربزجری ثرَرُ اغرت ٍ
اًتلبة تجسیص ثِ ػٌَاى پبیترلرت گرسرؾرگرسی
جْبى اغالم رز غربل ً 5152ریرص رلریرل ایري
ارػبغت .اش طسف ریگس ؾْس تجسیرص ثرِ رلریرل
ثسخَزرازی اش اخلین هٌبغت رز فكَل هلترلرش
غبل ٍ ّوجَازی آى ثب جبذثرِ ّربی طرجریرؼری،
جٌگل ّبی ثرکرس ازغرجربزاىٍ ،جرَر هرٌربثرغ،
تفسجگبُّب ٍ هساکص تفسیحی ٍ ٍزشؾی طجریرؼری
هیتَاًد ثِ ػٌَاى یکی اش هػبػدتسیري هرٌربطرق
ثسای تَغؼِ قٌؼت گسرؾگسی ٍ ثِ خكرَـ
تَزیػن ٍزشؾی ثبؾد.
رز ّس دبل ثب ایي هرقردهرِ رز ّروریري زاغرترب
هی خَاّین رز گفتٍگَیی ثِ تحقیقی ترحرت
ػٌَاى تؼییي شهبًی اخلین گسرؾگسی ؾْس تجسیرص
ثب اغتفبرُ اش هدل TCIثرِ هرٌرظرَز ترَغرؼرِ
گسرؾگسی ٍزشؾی ثپسراشین کِ اش غَی هحود
یصراًی ،هحقق دَشُ اخلین ٍ راًؿجَی رکتسای
آة ٍ َّاؾٌبغی راًؿگبُ ُ ؾرْرس ترجرسیرص ثرِ
غساًجبم زغیدُ اغت.
رز اثتدا ضوي تحلریرلری ثرس زاثرطرِ اخرلریرن ٍ
گسرؾگسی ثفسهب ید ،ایي طسح رز هِ زاغرتربی
قَزت گسفتِ اغت؟
ثِ طَز کلی قٌؼت گسرؾگسی رز ثرسگریرسًردُ
جسیبًی اش غسهبیِ ،اًػبى ،فرسّرٌرگ ٍ کرٌرؽ
هتقبثل هیبى آًْبغت کِ رز فضبی جغرسافریربیری
آثبز هلتلفی ثس جبی هیگرازر.
اش جولِ ایي آثبز هیتَاى ثِ تبثیسپریسی اختكربر
ٍ تَغؼِ اش گسرؾگسی اؾبزُ کسر ،ثرِ طرَزی
کِ ثلؽ ػودُ اختكبر جْبًی زا تؿکیل رارُ ٍ
اش قٌبیغ ثصز جْبى هحػَة هیؾَر.
اخلین ٍ گسرؾگسی ثِ ػٌَاى اجصای اقلی یرک
غیػتن پَیب ثِ ؾیَُ ّبی هلتلش ثس یرکردیرگرس
تبثیس گراؾتِ ٍ رز تؼبهل ثب یرکردیرگرس ،ثرحرا
جدیدی زا ثِ ػٌَاى اخلین ؾٌبغی گرسرؾرگرسی
هطسح هیکٌد.
اخلین اش ریدگبُ ثسًبهِزیصی گسرؾگسی اّویرت
شیبری رازر .گسرؾگساى هؼوَال ثِ رًجبل اخرلریرن
هطلَة ّػتٌد کِ رز آى ،ؾلف ّریرچ گرًَرِ
ادػبظ ًبزضبیتی اش ًظس آغبیؽ اخلیوی ًردازر
ٍ ایي ػبهل رز تكوین گریرسی ثرسای هرقركرد
گسرؾگسی ًقؽ هْوی زا ایفب هیکٌد.
ثیبى ؾسایط آغربیرؽ اخرلریروری هرؼرورَال ثرب
ؾبخف ّبیی هرطرسح هری ؾرَر کرِ رز آى
هجوَػِ ای اش ػٌبقس َّاؾرٌربغری ،اًػربًری ٍ
هحیطی رخبلت رارُ هیؾَر.
ایي ؾبخفّب رارُّبی اخلیوی زا ثِ ؾکلی ازا ِ
هی کٌٌد کِ ًؿبى رٌّدُ ٍاکٌؽ افسار ثِ ؾسایرط
آة ٍ َّایی اغت ٍ رز طجقرِ ثرٌردی ػردری،
رزجبتی زا اش ثػیبز هٌبغت ترب ًربهرٌربغرت رز
اراهِ رازر
ثسهیگیسًد...

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک -هدیسکل ٍزشؼ ٍ
جَاًبى آذزثبیجبى ؾسخی اش آغربش ادرداخ خربًرِ
تکَاًدٍ رز ؾْسغتبى هیبًِ رز زٍشّربی آتری ثرب
اػررتررجرربز  51هرریررلرریرربزر زیرربل خررجررس رار .ثررِ
گصازؼ تػٌین اش هیبًِ ،ایَة ثرْرتربر رز آ ریري
اغتقجبل ٍ تجلیل اش غِ هدالآٍز ٍ هسثی هیربًرِ ای
ثیػت ٍ غَهیي رٍزُ هػبثقبت خْسهبًی ترکرَاًردٍ
آغیب ٍ 5152یتٌبم اظْبز راؾت 4ثب تَجِ ثِ ظسفیرت
ؾْسغتبى هیبًِ رز زؾتِّربی هرلرترلرش ٍزشؾری
ثبٍجَر خْسهبًبى هدالآٍز آغریربیری ،جرْربًری ٍ
الوپیک اشجولِ رز زؾتِ تکَاًدٍ ،ادرداخ خربًرِ
تکَاًدٍ رز ایي ؾْس اش ضسٍزت ّرب ثرَر کرِ ثرب

پیگیسیّبی الشم ٍ تأهیي اػتجبز  51هیلیبزر زیربلری
ایي اهس تحقق یبفت .هدیسکل ٍزشؼ ٍ جرَاًربى
آذزثبیجبى ؾسخی ثب اثساش خسغٌدی اش رغتیبثی تیرن
کؿَزهبى ثِ هقبم ًبیتخْسهبًی هػبثقبت خْسهربًری
آغیب  5152رز ٍیتٌبم ،ثسای هدالآٍزاى هیبًِای کِ
غْن ػودُای رز هَفقیتّبی تکَاًردٍی کؿرَز
رازًد آزشٍی تَفیق ّس هِ ثیؿتس رز رغتیربثری ثرِ
خلِّبی زفیغ رز ایي زؾتِ ٍزشؾی کسر.
ثِ گصازؼ تػٌین ،ثلؿی ،زججی ٍ ػرصیرصی ،غرِ
هدال آٍز ٍ فالدی زار هسثی تین هلی هیبًِای هَزر
اغتقجبل گسم هسرم ٍ هػئَلیي ؾْسغتبى هیبًِ خرساز
گسفتٌد .اهیسهحود ثلؿی رز ٍشى  22-کیرلرَگرسم

هحوذًصاد 9ثبزینٌبى رستَراى پذیذُ شبیستِ قْرهبًی ثَدًذ
غسٍیع خجسی زٍشًربهرِ ازک -
هػبثقبت لریرگ فرَترجربل اغرتربى
ثبخْسهبًی ثالهٌبشع ًیرن زغرترَزاى
پدیدُ ثٌبة خبتوِ یبفت .
هدیسیت زغتَزاى پردیردُ ثرٌربة
اخرربیرربى غررْررساة پرربؾرربیرری ٍ
ًبقسهحودًطاردوربیرت گػرترسرُ
اشایي تین راؾتٌد آخبی هحوردًرطار
رزاثرررتررردای درررسف ّررربی
خَررزخكَـ ٍزشؼ گرفرت 4
اهسٍشُ ٍزشؼ هقبم پسازر ٍاػتجبزی ازشًدُ رز شًدگی فسری ٍاجتوربػری
ایفبء هی کٌدٍ .زشؼ ًیبش جبهؼِ اهسٍشی اغرت ثرطرَزکرلری ٍزشؼ اش
اغبغی تسیي ازکبى شًدگی ثؿسی اغت ٍثٌظسثٌدُ ّسهِ هػئَلریري رززاُ
ٍزشؼ ٍ کوک ثِ ًػل جَاى غسهبیِ گررازیرْرب زا ثریرؿرترسکرٌرٌرد زاُ
اػتیبرٍفػبر هیبى جَاًبى غدخَاّد ؾد .تین زغتَزاى پدیدُ ًیصاش یکػسی
ثبشیکٌبى جَاى تؿکیل ؾدُ کِ تٌْبغسگسهی ایٌبى ٍزشؼ هی ثبؾد
هدیسیت زغتَزاى پدیدُ ثبدوبیت اشایي ػصیصاى ثبػا اًگریرصُ ٍزٍدریرِ
آًبى رزهػبثقبت ؾدٍخْسهبًی رزلیگ اغتبى ؾبیػتِ ثبشیکٌبى ثٌبثی ثَر .

هَفق ثِ کػت تٌْب هدال طالی تین هلی کؿَزهبى
ٍ غؼید زججی رز ٍشى  28+کیلَگرسم هرَفرق ثرِ
کػت هدال ثسًص ؾد؛ ثب هدال طالی ثلؿی ٍ ثرسًرص
زججی تین کؿَزهبى ثِ هقبم ًبیت خرْرسهربًری ایري
هػبثقبت رغتیبفت.

مست رتجِ ًخست تَسط شْرستبى ثٌبة در اٍقبت فراغت استبى
غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک -فرسّربر
زضب شارُ ز یع ارازُ ٍزشؼ ٍ جَاًربى
ثٌبة ظْس اهسٍش رز جلػِ اهَز جرَاًربى
ؾْسغتبى ثٌبة ثب اؾبزُ ثرحرا اٍخربت
فساغت جَاًبى رز ؾرْرسغرتربى ثرٌربة،
اظْبز راؾت 4هجوَع افسار ثجت ؾدُ رز
ثحا اٍخبت فساغت رز غبل گرؾتِ ثرب
افصایؽ  52رزقدی ًػجت ثِ غبل  92ثِ تؼدار ً 52252فس زغید.
ز یع ارازُ ٍزشؼ ٍ جَاًبى ؾْسغتبى ثٌبة افصٍر 4ثسای تبثػرتربى غربل
جبزی ّ 55یئت ٍزشؾی رز ؾْسغتبى ثٌبة رز دبل ثسًبهِزیصی ّػتٌد.
ٍی گفت 4غبهبًِ اٍخبت فساغت ؾْسغتبى ثٌبة اش  52خسرار ؾرسٍع ثرِ
کبز هیکٌد ٍ اًتظبز هیزٍر ارازات ّوکبزیّبی الشم زا اًجبم رٌّد ترب
زتجِ اٍل کػت ؾدُ رز غبل گرؾتِ خَر زا دفظ کٌین.
زضبشارُ تكسیح کسر 4ثسًبهِ اٍخبت فساغت ؾْسغتبى ثٌبة رز غربل 98
اش رّن تیس آغبش خَاّد ؾد.
ٍی خبطسًؿبى کسر 4ؾْسرازی اش خجل ّوکبزی خَثی ثب هب راؾتِ ٍ اهیرد
رازین رز غبل جبزی ًیص ثب افصایؽ کوک ّبی ایي ًْبر ،ثرحرا اٍخربت
فساغت زا رز زٍغتبّب افصایؽ رّین.

ایراًیبى در صذر گردشگراى خبرجی ترمیِ جبی گرفتٌذ

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازکٍ -شازت فسٌّگ ٍ
گسرؾگسی تسکیِ اػالم کسر کرِ رز پرٌره هربُ
ًلػت غبل هیالری جربزی( 55ری  92ترب 55
خسرارهبُ  ) 98ایساًیبى پسؾوبزتسیري گرسرؾرگرساى
خبزجی ٍزٍری ثِ تسکیِ ثَرًد.
ثِ گصازؼ ایسًب ،ثٌب ثِ اػالم ایي ٍشازتلبًِ ،رز پٌه
هبُ ًلػت غبل جبزی هیالری ثب رٍ ثساثس افرصایرؽ
ًػجت ثِ هردت هؿربثرِ غربل گررؾرترِ ،ترؼردار
گسرؾگساى ٍزٍری اش ایساى ثِ تسکیِ ثیؽ اش 222
ّصاز ًفس ثَرُ اغت.
ثٌب ثِ گصازؼ ایي ٍشازتلبًِ ،گسرؾگساى آلوبًی ثب
ّ 222صاز ًفس ٍ گسرؾگساى گسجػتبًی ثب ثیرؽ اش
ّ 225صاز ًفس رز زتجِ ّربی ثرؼرد اش ایرساى خرساز
گسفتٌد.
ایي ٍشازتلبًِ ثب اؾربزُ ثرِ افرصایرؽ دردٍر 55

رزقدی تؼدار گسرؾگساى ٍزٍری تسکیِ رز غبل
جبزی هیالری اػالم کسر 4رز هْبز هربُ ًرلرػرت
غبل جبزی هیالریّ ،فت هیلریرَى ٍ ّ 822رصاز
گسرؾگس خبزجی ثِ تسکیِ غفس کسرًد.
ثِ گصازؼ ایسًب ،غساًِ ّصیٌِ ّس فرسر گرسرؾرگرس
خبزجی رز تسکیِ ثِ طَز هتَغط ددٍر  221رالز
اػالم ؾدُ ٍلی غساًِ ّصیٌِ ّس گسرؾگس ایساًی رز
تسکیِ ثٌب ثِ اػالم ٍشازت فسٌّگ ٍ گرسرؾرگرسی
ایي کؿَز ددٍر یک ّرصاز رالز ثرسآٍزر ؾردُ
اغت.
غبل گرؾتِ  5.2هیلیَى گسرؾگس ایساًی ثِ تسکریرِ
غفس کسرُ ٍ ثیؽ اش  5.2هریرلریربزر رالز رز ایري
کؿَز ّصیٌِ کسرًد.
ًؼوبى کَزتَلوَؼ ٍشیس فسٌّگ ٍ گرسرؾرگرسی
تسکیِ اٍایل غبل جبزی هیالری اػرالم کرسر کرِ

کؿَزؼ ثسای جرة  21هیلیَى گسرؾگس خبزجی
ثب  55هیلیبزر رالز رزآهد گرسرؾرگرسی رز غربل
جبزی هیالری ثسًبهِ زیصی کسرُ اغت.
غبل گرؾتِ هیالری  55.2هیلیَى گرسرؾرگرس ثرِ
تسکیِ غفس کسرًد.
هیصاى رزآهد گسرؾگرسی ایري کؿرَز رز غربل
گرؾتِ  52هیلیبزر ٍ  525هیلیَى رالز ثَرُ اغت.

ثبًل هرمسی ٌَّز ثِ گردشگری »ارز «ًذادُ است

ّیچ هَزُ ًیوِ مبرُ ای تب پبیبى دٍلت دٍازدّن ًخَاّین داشت

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک-
زییع اًجوي قرٌرفری رفربترس
خدهبت هػبفستی اش تؿرکریرل
کررورریررتررِ ازشی ثررسای دررل
هؿرررکرررالت آضاًرررع ّررربی
گسرؾگسی خجس رار ٍ گفت 4ثرب
ٍجَر ازا ِ هدازک تبیید ؾدُ اش غَی غبشهبى هیساخ فسٌّگی ،قرٌربیرغ
رغتی ٍ گسرؾگسی ثِ ثبًک هسکصی ،اهرب ترب کرٌرَى ّریرچ ازشی ثرِ
آضاًعّبی گسرؾگسی پسراخت ًؿدُ اغت.
دسهتاهلل زفیؼی رزثبزُ ًتیجِ تَافقّبی ثبًک هسکصی ٍ غبشهبى هریرساخ
فسٌّگی ،قٌبیغ رغتی ٍ گسرؾگسیجسای تؼییي اٍلَیت ازشی گسرؾگسی،
ثِ ایػٌب گفت 4کویتِ ازشی ددٍر رٍ ّفتِ اغت رز ایي اًجوي تؿرکریرل
ؾدُ کِ آضاًعّب ًلػت ثبید هػتٌدات کبزگصاز خَر رز کؿَز هرقركرد
زا ثِ ّوساُ اظْبزًبهِ هبلیبتی ازا ِ کٌٌد تب هؿلرف ؾرَر ایري ؾرسکرت
خبًًَی اغت ٍ هی تَاًد ازش رزیبفت کٌد ،هدازک رز ّویي کویتِ تَغرط
افساری هتلكف کِ رز ثبشازّبی خبزجی ٍ فسٍؼ ثلیت َّاپیوب ترجرسثرِ
رازًد ،ثسزغی هی ؾَر تب هدازک غیسخبًًَی ٍ جؼلی هروربب ثربالی غرس
ًؿَر ،زیصثیٌی کِ قٌش ّن اش آى زضبیت رازر.
ٍی رز ػیي دبل اظْبز کسر 4ثب تَجِ ثِ تَافق ثبًک هسکرصی ٍ غربشهربى
هیساخ فسٌّگی ،قٌبیغ رغتی ٍ گسرؾگسی ،هدازک زغیدگی هی ؾرَر،
تبیید غبشهبى هتجَع زا ّن رزیبفت هیکٌد ،اهب ثِ ًظس هیزغد هدازک رز
ثبًک هسکصی ثبیگبًی هی ؾَر ،هسا کِ تب دبال ّیچ ازشی ثِ ایي قرٌرش
رارُ ًؿدُ اغت.

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک-
هدیس کل هرَشُ ّرب ٍ اهرَال
هٌقَل تبزیلی کؿَز گفت 4ثرب
تکویل  51هرَشُ ًریرورِ کربزُ
غبشهبى هیساخ فسٌّگی ،تب پبیبى
رٍلت رٍاشرّن ّیچ هَشُ ًیورِ
کبزُ ای ًرلرَاّریرن راؾرت.
هحودزضب کبزگس رز گفت ٍ گَ ثب ایسًب ضوي اػالم تؼییي تکلیش ّرورِ
هَشُ ّبی رزدبل غبخت کؿَز ،تكسیح کسر 4ایي هَشُ ّب ثِ رٍ رغرترِ
تقػین هی ؾًَدٍ .ی افصٍر 4هَشُ ّبی ًیوِ کبزُ زا کرِ ثریري  2ترب 52
رزقد پیؿسفت فیصیکی راؾتٌد ٍ تؿلیف هب ثسایي ثَر کِ اًتلبثؿبى ثرِ
ػٌَاى هَشُ رزغت ًجَرُ اغت ،اش رغتَز کبز خبزر کسرینٍ .ی اراهرِ
رار 4غیس اش هَازر یبر ؾدُ 51،هَشُ ًیوِ کبزُ رز دبل تکویل رازین کرِ
اهیدٍازین تب پبیبى رٍلت رٍاشرّن غبخت ایي هَشُ ّب ثِ ًتیجِ ثسغد ٍ هب
ّیچ هَشُ ًیوِ کبزُ ای ثِ رٍلت ثؼد تحَیل ًدّینٍ .ی رز پبغخ ثِ ایي
پسغؽ خجسًگبز ایسًب هجٌی ثس غسًَؾت هَشُ ّبی ًیوِ کبزُ یب هَشُ ّبی
تؼسیش ؾدُ ٍ ایجبر ًؿدُ پبغبزگبر ،هَشُ هفسؽ لسغتبى ٍ هَشُ اشثرکری
ًیص تبکید کسر 4رٍلت رز ایي ثبزُ غیبغتی اتلبذ کسرُ کِ ثَرجرِ زا ثرِ
جبی تبغیع هَشُ ّبی جدید رٍلتی ،ثیي هَشُ ّبی اٍلَیت راز ًریرورِ
کبزُ اختكبـ ثدّد تب ثِ ًتیجِ ثسغٌد .کبزگس گفت 4هثرال ثرسای غربل
گرؾتِ هَشُ ّبی ثبالی  81رزقد رز رغتَز کبز خساز گرسفرت .اهػربل
هَشُ ّبی  21رزقد ٍ غبل آیٌدُ هَشُ ّبی شیس  21رزقد ثربیرد تروربم
ؾَر تب رز آیٌدُ هب ّیچ هَشُ ًیوِ کبزُ ای ًداؾتِ ثبؾین.

گسارش عولنرد فرٌّگی ٍ ٍرزشی ادارُ
ٍرزش ٍ جَاًبى شْرستبى جلفب
در اردیجْشت هبُ  86هٌتشر شذ

غررسٍیررع خررجررسی
زٍشًررربهرررِ ازک-
فررسشیرري پررَزخرربغررن
ز یع ارازُ ٍزشؼ ٍ
جَاًربى ؾرْرسغرتربى
جرررلرررفرررب گرررصازؼ
ػولکرسر فرسّرٌرگری
ٍزشؾی ؾرْرسغرتربى
جلفب زا رز خبلرت 52
ثسًبهِ هٌؿتس کسر .کِ اّن آًْب ثِ ؾسح شیس هی ثبؾد.
-5کػت هقبم خْسهبًی غبالز ذاکسی رز هػبثقبت پسؼ ثب
اغت رز ازٍهیِ
 -5ثبشرید هستضی ثبًک ًوبیٌدُ ٍیطُ رٍلت ٍ فرسهربًرداز
ؾْسغتبى اش هحل ادداخ ٍزشؾگبُ پرٌره ّرصاز ًرفرسی
ّبریؿْس
-2ثسگصازی ّوبیؽ ثرصز پریربرُ زٍی ػرورَهری ٍ
خبًَارگی ٍ طجیؼت گسری ثِ هٌبغجت ّفتِ جَاى ٍ زٍش
شهیي پبک رز زٍغتبی گلفسر ثب ؾؼبز ًرِ ،ثرِ کریرػرِ
پالغتیکی ثب دضَز ثلؿداز ثرلرؽ هرسکرصی ،ز ریرع
ؾَزای اغالهی ؾْس ،رّیبز گلفسر ،ز یع ارازُ ٍزشؼ ٍ
جَاًبى ٍ ثب دضَز ً 511فس اش اّبلی زٍغتب
-2ثسگصازی هػبثقبت ثدهیٌرترَى پػرساى رز زرُ غرٌری
ًًَْبالى ٍ ًَجَاًبى رز ؾْسغتبى جلفب ٍ هٌطقِ آشار ازظ
ثِ هٌبغجت گساهیداؾت زٍش جَاى
-2هساغن غجبززٍثی ٍ ػطسافؿبًی هصاز هطْس ؾْردای پرل
آٌّی جلفب ٍ تجلیل اش غسثبشاى جَاى ثِ هٌبغجرت ٍالرت
دضست ػلی اکجس(ع) ٍ زٍش جَاى
 -55ثسگصازی جؿٌَازُ دضست ػلی اکجس(ع) ٍ تجلیل اش
 52جَاى ًوًَِ ٍ ثستس ؾْسغتبى جلفب ثب دضَز فسهبًداز ٍ
ز یع غتبر غبهبًدّی اهَز جَاًبى ؾْسغتربى ٍ اػضربی
غتبر غبهبًدّی اهَز جَاًبى ٍ اػضبی ؾَزای ارازی رز
غبلي آهفی تئبتس ارازُ فسٌّگ ٍ ازؾبر اغالهی
 -52اػصام رٍ ًفس اش تکَاًدٍ کبزاى رختس ؾْرسغرتربى ثرِ
هػبثقبت اًتلبثی خسرغبالى اغتبى رز تجسیص ٍ کػت هقربم
غَم تَغط ّلٌب ّبریلَ ٍ غبخی ًبرزی
 -55اػصام تین رٍ ٍهیداًی ثبًَاى ؾْسغتبى ثِ هػربثرقربت
اًتلبثی اغتبى ٍ کػت هقبم غَم رز زؾتِ پرستربة ٍشًرِ
تَغط خبًن هْدیِ ٍزهصیبزی

مشتی گیراى ًَجَاى ایراًی سَم شذًذ

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ
ازک-تین ایرساى ثرب 5
هدال طال  ،یک ًقسُ ٍ
یک ثرسًرص ثرِ ػرٌرَاى
غَهی زخبثت ّبی ثریري
الورلرلری کؿرتری آشار
ًررَجررَاًرربى -زٍهرربًرری
رغت یبفت.ثِ گصازؼ زٍاثط ػوَهی فدزاغیَى کؿرتری،
زخبثت ّبی ثیي الوللی کؿتی آشار ًَجَاًبى زٍشّبی 51
ٍ  55خسرارهبُ رز ؾْس ثلبزغت زٍهبًی ثسگرصاز ؾرد ٍ
تین هٌتلت کؿَزهبى کِ ثب ً 2وبیٌدُ رز ایري هػربثرقربت
ؾسکت کسرُ ثَر ،ثب  5هدال طالی هْدی ٍیػی ،غرجربر
گَرزشی ٍ اهیسدػیي شازع رز اٍشاى 551 ٍ 22 ،22
کیلَگسم ،یک هدال ًقسُ غْساة ارّن خلیلی رز ٍشى 22
کیلَگسم ٍ یک هدال ثسًص ػجبظ اثساّین شارُ رز ٍشى 22
کیلَگسم ثِ کبز خَر رز ایي زخبثت ّب پبیبى رار.

»سبرُ «ًبهسد ٍرزشنبر ثرتر
مویتِ ثیي الوللی پبرالوپیل شذ

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک -غبزُ جَاًرورسری ثربًرَی
تیساًداش هؼلَل ایساى ،ثب اػرالم کروریرترِ ثریري الرورلرلری
پبزاالوپیک ًبهصر ثْتسیي ٍزشؾکبز هبُ هِ  5152ؾد.
ثِ گصازؼ ایسًب اش فدزاغیَى جبًجبشاى ٍ هؼلَالى؛ کوریرترِ
ثیي الوللی پبزالوپیک هَغَم ثِ آی پری غری رز ًرظرس
غٌجی اًتلبة ثْتسیي ٍزشؾکبز هبُ هِ رز غبل  5152اش
جَاًوسری ثِ ػٌَاى یکی اش پٌه ٍزشؾکبز ثستس یبر کرسر.
ثس اغبظ گصازؼ آی پی غی ػلت ایي اًتلبة ،ػولکرسر
غبزُ رز زخبثت ّبی اخیس تیساًداشی خْسهبًی جْربى کرسُ
جٌَثی ثَرُ کِ تَاًػت رز هبرُ  ،P4تپبًچِ خفریرش 21
هتس ،اش زخجبی خَر پیؿی گسفتِ ٍ طالیی ؾَر.

دٍ ٍ هیذاًی مبراى اعساهی ثِ رقبثت ّبی
قْرهبًی جَاًبى آسیب هشخص شذًذ

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازکً -فسات هٌتلت تین هلی رٍ
ٍ هیداًی جَاًبى ثسای دضَز رز زخبثت ّربی خرْرسهربًری
آغیب هؿلف ؾدًد .ثِ گصازؼ ثبؾگبُ خجسًگبزاى جَاى ،
هػبثقبت رٍ ٍ هیداًی خْسهبًی جَاًبى آغیب اش  58ترب 51
خسرار هبُ رز ؾْس گیفَ ضاپي ثسگصاز هی ؾرَر کرِ تریرن
کؿَزهبى ثب ٍ 9زشؾکبز رز ایي زخبثتّب دبضس هی ؾَر.
ثسایي اغبظ دػیي زغَلی ٍ هحود هٌركرَزی (پرستربة
ریػک) ،غید اهیس شهبًپَز ( 5211 ٍ 211هرترس) ،زضرب
رزٍیؿی (پستبة ٍشًِ) ،زضب هقدم (پستبة هکؽ) ،اهیرد
اهیسیبى ( 211هتس) ،ػجدالسدین رُز شارُ ( 5211 ٍ 211
هتس) ،هیالر ًبقح جْبًی(  211هتس)،هْدی پیس جْبى(211
هتس ثب هبًغ) ٍ زیحبًِ آزاًی ( پرستربة هرکرؽ) ًرفرسات
اػصاهی تین هلی ایساى ثِ ایي هػبثقربت زا تؿرکریرل هری
رٌّد.ضوي ایٌکِ هحدثِ ّبؾن شارُ ثِ رلیل هكدٍهیت ٍ
آزهیي ؾبُ هلکی ّن ثب تَجِ ثِ ًتبیه کػت ؾدُ کػربًری
ثَرًد کِ رز لحظبت پبیبًی اش فْسغت اػصاهی ثِ زخربثرت
ّبی جَاًبى آغیب کٌبز گراؾتِ ؾدًد.

