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آرذبایجان

هقالِ
اسهٌستاى ،پل تجاسی
آرستایجاى ضشقی تِ تاصاس اٍساسیا

کدکهٍ کص ؿممسِ لب ...
يی بم برمن کیىىٍ بره کومللی وشدن دکوـگمٌ تبشیض
دس کيوًیت ومسی هم لشکس دکسد ،گفتَ 9ش َفاتاٍ
یه َرمی خمسری کص کیه دکوـگمٌ بامصدیاذ های
وىىذ ي مذيد  700دکوـزًی خمسرای دس کیاه
دکوـگمٌ تحلر هی وىىذ.سئرغ دکوـگمٌ تباشیاض
کـضيد 9بضسگتشیه دؼذؼٍ دکوـزًیمن کیشکوای واٍ
دس کسهىؼتمن تحلر هی وىىذ کیه کػت وٍ اغ
کص ـمسغ کوتحلرلی هذسن آوُم دس کیاشکن هاًسد
تمیرذ ورؼات.يی کدکهاٍ دکد 9کگاش ديسٌ َامی
هـتشن بره دکوـگمٌ َمی کسهاىاؼاتامن ي کیاشکن
بشگضکس ؿًد ،هـى کیه دکوـزًیمن سـع خًکَاذ
ؿذ ي دکوـگمٌ تبشیض آهامدٌ َاماىامسی راُات
بشگضکسی ديسٌ َمی هـتشن هی بمؿذ.
*کیزمد ؿشوت َمی تًػعٍ ػشهمیٍ گازکسی دس
کسهىؼتمن
هذیشو کهًس کلتلمدی ي دکسکیای آرسبامیازامن
ؿشلی ورض دس کیه وـؼت بام کؿامسٌ باٍ کیاىاىاٍ
کسهىؼتمن یىی کص كىاعاتای تاشیاه وـاًسَامی
ؿًسيی بًدٌ ي َىًص صیشػمخت َمی كىعتی دس
آن وـًس يرًد دکسد ،گفت 9کیازامد ؿاشوات
َمی تًػعٍ ػشهمیٍ گزکسی دس کسهىؼتمن کص رملٍ
کلذکهمتی کػت وٍ بمیذ کوزم ؿًد.سضم مؼاراىای
کـضيد 9بم تًرٍ بٍ کیىىٍ کسهىؼتمن رمیاگامٌ لامبا
لبًوی دس بمصکسَمی کسيام دکسد ،کیه وـاًس های
تًکوذ يکػغٍ خًبی بشکی تزمس ي تًورذکی کیشکوای
بذين هحذيدیت َام ي هاًکواع گاماشوای دس
وـًسَمی کسيامیی بمؿذ.يی کدکهٍ دکد 9کستابامط
تشکوضیتی کص عشیك سیلی بم کسهاىاؼاتامن یاىای کص
هًضًعمتی کػت وٍ بمیذ هًسد تًرٍ رذی لشکس
گرشد.مؼرىی کظُمس وشد 9کیزمد كىامیاع اامیاراه
دػتی امالیـگمٌ ي اتشيؿرمی دس کسهىؼتمن ،واما
ي کوتممل کسصی کص عشیك بموه َمی کیه وـاًس ي
گؼتشؽ ـعمورت َمی برمٍ کی کص رملٍ کلذکهمتای
کػت وٍ بمیذ دس تًػعٍ کستبمعمی بم کسهاىاؼاتامن
هًسد تًرٍ لشکس گرشد.يی بم برمن کیىاىاٍ باحاج
کوتممل آک بمیذ یىی کص هًضاًعامی راذی هام
بمؿذ ،گفت 9تشکص آبی کسهىؼتمن بؼرمس بمالػت ي
دس کیه خلًف دکسیم صهمن سک کص دػات های
دَرم وٍ کگش تًرٍ وىىرم دس آیاىاذٌ واضدیاه
تشورٍ بٍ سکمتی یه هرلرمسد هتش هىعب آک سک
هذیشیت خًکَذ وشد.
** کیزمد هًصٌ کسکهىٍ دس تبشیض9هذیشو هاراشکث
ـشَىگی ي گشدؿگشی آرسبمیزمن ؿشلی وراض دس
کیه رلؼٍ کظُمس وشد 9کسهىؼتمن عمبٍ ـاشَاىاگای
کیشکن کػت ي عبك تمسیخ دس لشکسدکد گلؼاتامن کص
کیشکن رذک ؿذٌ کػت.هشتضی آباذکس کـاضيد 9دس
ػمل گزؿتٍ وـؼت راذکگامواٍ کی بام باخاؾ
خلًكی کسهىؼتمن دس ماًصٌ گاشدؿاگاشی ي
َمچىره بم کوزمه ديػتی کیاشکن ي کسهاىاؼاتامن
رُت گؼتشؽ سيکبظ دکؿتٍ کیم.يی کدکهٍ دکد 9بم
َممَىگی َمی کوزم ؿذٌ بم هعميوت ػرامػای ي
کهىرتی کػتموذکس آرسبمیزمن ؿشلی ي کستابامط بام
خلرفٍ گشی کسکهىٍ دس تبشیض هًصٌ کسکهىٍ دس مامل
کیزمد کػت وٍ تم امیمن ػمل رمسی بٍ کتمم های
سػذ.آبذکس کص کهمدگی ومه کػتمن بشکی کیازامد
هشکيدکی ـشَىگی ي گاشدؿاگاشی بام وـاًس
کسهىؼتمن تمورذ وشد**.بمصکس کسهىؼتمن دس لاذیام
تًػظ آرسبمیزموی َم کدکسٌ هی ؿذ
لمیم همم ػمصهمن كىعات ،هاعاذن ي تازامسی
آرسبمیزمن ؿشلی ورض دس کیاه رالاؼاٍ گافات9
آرسبمیزمن ؿشلی لب کص ـشيامؿی ؿًسيی ػمباك
سيکبظ تزمسی بؼرمس خًبی بم کسهىؼتمن دکؿات ي
بمصکس کیه وـًس تًػظ صوًصی َم ي هشوذی َامی
آرسبمیزمن لبضٍ ؿذٌ بًد.ؼالهعلی سکػتی کـضيد9
عاللمىذی بٍ کیشکن دس بره هشد کسهىؼتمن بؼارامس
صیمد کػت کهم هتمػفموٍ ػفش هشد کیه وـاًس باٍ
کیشکن وم کػت ي بامیاذ تاذکباراش الص دس کیاه
خلًف رُت رزک هؼمـش ي گاشدؿاگاش باٍ
وـًس کوزم گرشد **.گؼتشؽ تبمدالی تزامسی
بم کسهىؼتمن کص  2هىظش بشکی آرسبمیازامن ؿاشلای
هُم کػت دبرش هرض کسهىؼتمن دس آرسبمیزمن ؿشلی
ورض دس کیه رلؼٍ گفت 9بام تاًراٍ باٍ کیاىاىاٍ
کسهىؼتمن کص ػمل  2074هرالدی عضً کتاحامدیاٍ
کيسکػرم ي بره  4وـًس عضً کیه کتحمدیٍ هعمـرت
َمی همورمتی ي گمشوی کیزمد ؿذٌ کػت ،تًػعاٍ
هىمػبمی تزمسی بم آن بشکی هم هُم هی بمؿذ.
کدکهٍ دکسد

آرستایجاى ضشقی سا تایذ اص طشیق سشهایِگزاسی تخص خصَصی آتاد کٌین



ػشيیغ خبشی سيصومهٍ کسن-کػتموذکس آرسبمیزامن
ؿشلی بم کؿمسٌ بٍ کیىىٍ بمیذ ضامباغاٍ ي ػامصيوامس
رذی بشکی مممیت کص ػشهمیٍگزکس تعشیؿ وىارام،
گفت 9آرسبامیازامن ؿاشلای سک بامیاذ کص عاشیاك
ػشهمیٍگزکسی بخؾ خلاًكای آبامد واىارام.باٍ
گضکسؽ خبشگاضکسی تؼاىارام کص تاباشیاض ،هازاراذ
خذکبخؾ كبح کهشيص دس وخؼتره رلؼٍ ؿاًسکَامی
کػالهی آرسبمیزمن ؿشلی وٍ دس عممسی تامسیاخای
کػتموذکسی بشگضکس ؿذ ،بم تمورذ بش کیاىاىاٍ ؿاًسکَام
دػتميسد کومالک کػالهی بشکی هـمسوت دکدن هشد
دس تلمرمگرشیَم کػت کظُامس واشد 9راماُاًسی
کػالهی یعىی َمره وٍ هشد بشکی خاًد تلامارام
گرشی هیوىىذ ي تعبرش يکلعی کص عىًکن هشد ػمالسی

تثشیض هیضتاى دّویي اجالس تیي الوللی
سضذ تَسعِ ضْشی ٍ حفاطت تافت تاسیخی
اٍساسیا دس سال 2112
ػشيیغ خبشی سيصومهاٍ کسن -هاعامين ـاىای ي
عمشکوی ؿُشدکس تبشیض کص هاراضباموای تاباشیاض باشکی
«دَمره کرالع بره کومللی سؿذ تًػعٍ ؿُاشی ي
مفمعت بمـت تمسیاخای کيسکػارام دس ػامل 2077
هرالدی خبش دکد.بٍ گضکسؽ خبشوگمس گشيٌ کػاتامن
َمی بمؿگمٌ خبشوگمسکن رًکن کص تبشیض؛هحمذمؼره
کػحمی هعمين ـىی ي عمشکوی ؿاُاشدکس تاباشیاض دس
دیذکس بم وممیىذگمن آطکوغ َماىامسی َامی باراه
کومللی طکاه (رمیىم) ،بم کؿمسٌ بٍ تزشبارامی هاًـاك
وـًس طکاه دس مًصٌ كىعت گشدؿگشی ي تًػعاٍ
گفت 9کػتفمدٌ کص کیه تزمسک هی تًکوذ هؼرش هام سک
دس سػرذن بٍ َذؾ تًػعٍ گشدؿاگاشی اامیاذکس ي
لشکس گشـته ؿُش تبشیض بٍ عىًکن هملذ گشدؿگاشی
َمًکس تش ػمصد.هعمين ـىی ي عمشکوی ؿُشدکس تبشیاض،
بش ومؾ کػمػی کیه ؿُش دس تاحاًالی ػارامػای،
کلتلمدی ي ـشَىگی هىغمٍ آػرم ي خميسهرموٍ تموراذ
وشد ي گفت 9ؿُش تبشیض گزسگمٌ ي هشواض کكالای
تبمدالی تزمسی چره ي کسيام دس هؼرش رمدٌ کبشیـام
بًدٌ کػت.يی کظُمس دکؿت 9ؿُش تبشیض ،هُم تشیاه

دیىی کػت.يی بم کؿمسٌ بٍ کیىىٍ لموًن ،کخاتارامسکی
ؿًسکَمی ؿُش سک سيؿه ي هـخق عاىاًکن واشدٌ
کػت ،کـضيد 9کخترمسکی ؿاًسکَامی ؿاُاشػاتامن ي
ؿًسکی کػتمن بامیاذ ؿافامؾ تاش ؿاًد.کػاتامواذکس
آرسبمیزمن ؿشلی بم تًكرٍ بٍ کیىىٍ َش ؿاُاشػاتامن
بشکی خًد  2اشيطٌ تعشیؿ وىذ وٍ هی تاًکواىاذ کص
ػىذ تذبرش ي تًػعٍ کػتفمدٌ ؿًد گافات 9کگاش 27
ؿُشػتمن کػتمن بٍ دوابامل کیاه  52هاًسد بامؿاذ،
هی تًکوذ چُشٌ کػاتامن سک باٍ ؿاذی کكاالح ي
دگشگًن وىذ.يی دس کدکهٍ بم کؿمسٌ بٍ کیىىٍ دیاًکن
هحمػبمی ي ػمصهمن بشومهٍ ي بًدرٍ دیاشيص کعاال
وشدوذ وٍ کؼلب دسآهذ وـًس بٍ ػامات باًدراٍ
رمسی هیسيد ي بشکی بًدرٍ عمشکوی ااًوای باملای

ومموذٌ ي کص کيسکق لشضٍ ي دسآهذ آیىذٌ کػاتافامدٌ
هیوىرم خمعش وـمن وشد 9دس ؿُاشَام بامیاذ باشکی
ػشهمیٍ گزکسی بخؾ خلًكی ي تعميویَم صهراىاٍ
سک ـشکَم وىرم چشکوٍ کوىًن دیگش صهمن آن وراؼات
وٍ ديوت کص رربؾ اًل بذَذ ي اشيطٌ کی سک کراشک
وىرم وزک بمیذ دوبمل سکَىمسَمی رذیذ بمؿرم.
خذکبخؾ بم تمورذ بش کیىىٍ بمیذ کص ػمص ي وامسَامی
رذیذ َم کػتفمدٌ وىرم ي بٍ ػمت کرشکی تًکـمی ي
هـمسوتی بشيیام گافات 9بامیاذ ػاراؼاتام کدکسی
آهًصؽ َمی الص سک ببرىذ چشکوٍ َىًص بٍ ػاراؼاتام
لذیمی دسیمـت بًدرٍ ديوتی ي َضیىٍ وشد عامدی
دکسوذ.يی بم کؿمسٌ بٍ کیىىٍ بمیذ ضمبغٍ ي ػامصيوامس
رذی بشکی مممیت کص ػشهمیٍ گزکس تعشیؿ واىارام

سیستن آهَصضی هتٌاسة تا ًیاصّای
کطَس ًیشٍی هتخصص تشتیت ًویکٌذ

کیؼتگمٌ ي هح تاللی ـشَىگَم بٍ مؼمک هیآهاذ
ي دس يکلع هشوض تبامدالی ـاشَاىاگ باًدٌ ي دس
هبمدالی کرتممعی ي کلتلمدی ومؾ هُمی دکؿاتاٍ
کػت.تبشیضعىًکن امیتخت گشدؿگشی وـاًسَامی
کػالهی دس ػمل  2077خًکَذ باًد واٍ کیاه کهاش
ـشكتی بؼرمس هىمػب بشکی هعشـی ؿمیؼتٍ تبشیض باٍ
عىًکن هملذ گشدؿگشی خًکَذ بًد وٍ بامیاذ باٍ
خًبی کص کیه ـشكت بُشٌ بشدکسی وشد.
کػحمی کـضيد 9دس هؼرش ور بٍ کیه َذؾ ؿُاشدکسی
تبشیض بم َمىمسی کدکسٌ و هرشکث ـشَىگی کػتمن ي
هـمسوت تمم دػتگمٌ َم ،بٍ يیظٌ بخؾ خلًكی
بشومهٍ َمی يیظٌ کی بشکی کیه هرضبموی دس وظش گشـتٍ
کػت وٍ دس تالؿرم بٍ وحً ؿمیؼتٍ کیه بشومهٍ َامی
دس ػمل  2077کرشکیی وىرم.

ػشيیغ خبشی سيصومهٍ کسن-هاعامين ػارامػای،
کرتممعی ي کهىرتی کػتامواذکس آرسبامیازامن ؿاشلای
گفت 9ػرؼتم آهًصؿی َم هتىمػب بام وارامصَامی
وـًس ورشيی هتخلق تشبرت ومیواىاذ يوای دس
ؿشکیظ ـعلی ػمصهمن ـىی ي مشـٍ کی َم کهاىاموامی
ـشکيکوی دکسوذ وٍ بمیذ بشکی هُمسی آهاًصی ـامسغ
کوتحلرالن کػتفمدٌ وىرم.بٍ گاضکسؽ خاباشگاضکسی
تؼىرم کص تبشیض ،سمرم ؿُشتیـش دس رلؼٍ ػتمد کهًس
رًکومن آرسبمیزمن ؿشلی وٍ دس کػتموذکسی بشگاضکس
ؿذ ،بم کؿمسٌ بٍ بمال بًدن رمعرت رًکن دس کػاتامن
کظُمس وشد 9يرًد رمعرت رًکن ـشكت بیبذیلای
کػت وٍ هیتًکوذ کػتمن سک بٍ ػمت تًػاعاٍ َاماٍ
رموبٍ رُؾ دَذ.يی کـضيد 9کیه واراشيی کوؼاموای
رًکن ي هتعُذ ـشكت باضسگای دس عاشكاٍ َامی
ػرمػی ،ـشَىگی ي کراتامامعای يوای هاتامػافامواٍ
چموؾَمی صیمدی دکسیم وٍ ػُم بمالی رًکومن دس
هممبلٍ بم هخمعشکی ي ...کص وممط هخبتی کػت وٍ بمیاذ
هذیشکن کص کیه وممط هخبت بُشٌ گرشی وىىذ.هاعامين
ػرمػی ،کرتممعی ي کهىرتی کػاتامواذکس آرسبامیازامن
ؿشلی بم تاماذیاش کص وؼاب ستاباٍ کيل وـاًسی
ػمهموذَی کهًس رًکومن کػتمن ي وؼاب ستاباٍ دي
کسصیمبی کدکسی و يسصؽ تًػظ کدکسٌ و يسصؽ

کطف یک ّضاس ٍ  223کیلَگشم اًَاع هَاد هخذس دس آرستایجاى ضشقی
ػشيیغ خبشی سيصوامهاٍ کسن -دباراش ؿاًسکی
َممَىگی هبمسصٌ بم هًکد هخذس کػتمن آرسبامیازامن
ؿشلی کص وـؿ یه َضکس ي  222ورلًگاش کواًک
هًکد هخذس ي سؿذ  76دسكذی وـافارامی عای
َفت همٌ گزؿتٍ دس کػتمن خبش دکد.
بٍ گضکسؽ کیؼىم ،هىغمٍ آرسبمیزمن ؿشلی ،ػاشدکس
هحمذعلی ولشتی دس رلؼٍ ػتمد هبمسصٌ بام هاًکد
هخذس کػتمن ،کظُمس وشد 9عی َفت همٍَ گازؿاتاٍ
ػمل رمسیَ 72 ،ضکس ي  22وفش لمچملچای ،ماما
وىىذٌ ،تًصیع وىىذٌ ي هعتمد دس کػتمن دػتگرش ؿذٌ
کوذ وٍ َ 8ضکسي  707وفش آن هعتمد ي لامچامق چای
بًدٌ ي  78بموذ تُراٍ هاًکد هاخاذسهاىاُاذ ؿاذٌ
کػت .يی کـضيد 9دس کیه هذی دي وامسگامٌ هاًکد
هخذس كىعتی ي ورمٍ كىعتی دس تبشیض ي ؿُشػاتامن
هشکؼٍ وـؿ ي هىُذ ؿذ ي  467ومغاٍ ی آواًدٌ
تًػظ ورشيی کوتظامهای کػاتامن ااموؼامصی ؿاذٌ
کػت .دبرش ؿًسکی َممَىگی هبمسصٌ بم هًکد هخاذس
کػتمن آرسبمیزمن ؿشلی کص وـؿ  750ورالاًگاش

همدٌ هخذس گ تًػظ الرغ دس ؿُشػتمن هاشکؼاٍ،
خبش دکد ي گفت 22 9ورلًگاش هاًکد هاخاذس دس
ؿُشػتمن َـتشيد ي  22وارالاًگاش تاشیامن دس
ؿُشػتمن بؼتمن آبمد ي  24ورلًگش هاًکد هاخاذس
تشیمن ي مـرؾ دس ؿُشػتمن باىامک وـاؿ ي
هىُذ ؿذٌ کػت.
ػشدکس ولشتی کدکهٍ دکد 9ػشبمصکن گمىم کهم صهامن
(عذ) دس ؿُشػتمن کیلخچی ،خاموامای واٍ هاًکد
هخذس َشيئره سک دس بذن خًد باٍ عاًس هامَاشکواٍ
رمػمصی وشدٌ بًد سک ؿىمػمیی وشدوذ .يی بم کؿمسٌ
بٍ کیىىٍ َ 47ضکس ي  726وفش هعتمد دس کػتمن ازیشؽ
ؿذٌ کػت ،کـضيد 86 9دسكذ کیه هعاتامدکن ؿامها
هشدکن ي ػٍ دسكذ آوُم رمهعٍ ی صومن سک تـىارا
هی دَذ.يی کص ازیشؽ یه َضکس ي  352وافاش دس
هشوض همدٌ  75عی َفت همٌ گزؿتٍ خبش دکد .دباراش
ؿًسکی َممَىگی هبمسصٌ بم هاًکد هاخاذس کػاتامن
آرسبمیزمن ؿشلی دس بخؾ دیگش ػخىمن بام بارامن
کیىىٍ َمًکسٌ ػعی هی وىرم وٍ آرسبمیزمن ؿشلای

تحت مممیت کیه وُمد بمـتٍ ؿذ.يی کضمـٍ واشد9
کص کیه تعذکد َ 2ضکس ي  708تختٍ ـشؽ 48 ،يسوای
ي  324عذد تمبلً ـشؽ بًدٌ کػات.يی بام بارامن
کیىىٍ کسصؽ لمویَمی بمـتٍؿذٌ هاذدراًیامن دس
َفتهمٍَ کهؼمل  70هرلرمسد ي  580هرلرًن تًهامن
بًدٌ کػت ،کـضيد 9ػامل گازؿاتاٍ هاذدراًیامن
لمویبمؾ تحت مممیت ومرتٍ کهذکد کػتمن َافات
َضکس ي  276تختٍ لموی باٍ هؼاممات َ 23اضکس
هتشهشبع بمـتىذ وٍ  20هرلرمسد تًهمن کسصؽ دکؿتاٍ
کػت.ـمتح بم کؿمسٌ بٍ کیىىٍ یىی کص کَذکؾ ومرتٍ
کهذکد کیزمد کؿتؽمل امیذکس ي َذکیت هذدرًیمن بٍ
ػمت تًکومىذػمصی کػت ،کعال وشد 9لموی َامی
بمـتٍؿذٌ تًػظ هذدرًیمن بٍكًسی تضمرىی کص
آوُم خشیذکسی هیؿًد ي هبلػ آن اغ کص ـاشيؽ
بٍعًس ومه دس کخترمس هذدرًیمن لشکس هیگرشد ي
بشخی کص تًورذکی ورض تًػظ خًد لموارابامـامن باٍ

ّیچ هَسد خَى تاصی تِ اٍسطاًس اجتواعی
آرستایجاىضشقی گضاسش ًطذُ است

ػشيیغ خبشی سيصومهاٍ کسن-
هذیشو بُضیؼتی کػتمن گافات
َر گضکسؿی دس خلًف خًن
بمصی ي یم بمصی ؿاُامهات باراه
دکوااؾ آهااًصکن بااٍ کيسطکوااغ
کرتممعی کػتمن گاضکسؽ وـاذٌ
کػت هحؼه کسؿذصکدٌ کهشيص دس
گفت يگً بم خاباشواگامس ـامسع
کظُمس دکؿت 9کیه سيصَم کخابامس،
عىغَم ي ـرلمَمیی کص بمصی يمـتىمن دکوؾآهًصکن بشخی کػتمنَم دس
سػموٍَم هىتـش ؿذٌ کػت ،بمصی بٍ وم خًنبمصی وٍ مموی کص خـًوت ي
ضعؿ دس بشخی هؼمئ تشبرتی ي اشيسؿی دس وظم آهًصؿی وـًس کػت.
يی بم برمن کیىىٍ خًؿبخموٍ َر هًسدی کص کیاه ااذیاذٌ واًظاُاًس باٍ
کيسطکوغ کرتممعی کػتمن آرسبمیزمنؿشلی گضکسؽ وـذٌ ،برمن وشد 9کیاه
ال دس کػتمن هم هغشح وبًدٌ ي متی کیه هاًضاً سک باعاذ کص
هًضً کك ً
ارگرشی خبشگضکسی ـمسع دس کػتمن دوبمل وشدٌ ي هتًرٍ ؿاذ چاىاراه
هًسدی دس کػتمن هم ورؼت.هذیشو بُضیؼتی کػتمن بم تمورذ بٍ کیىىٍ دور
کیزمد خًن بمصی ،ؿبىٍَمی کرتممعی ي ـضمی هزمصی کػت وٍ راًکوامن
وحًٌ دسػت بٍ ومس بشدن آن سک ومیدکوىذ ،کدکهٍ دکد 9عذ يرًد کعتممد بٍ
وفغ ،هـىالی خموًکدگی ،ـمش ي ػمیش هًکسد بمعج کیزمد چىره هعضلای
ؿذٌ وٍ کوبتٍ تعذکدؿمن َم وم کػت يوی بمیذ کص َمامن کيل سیـاٍ واه
ؿًوذ.يی دس امػخ بٍ کیىىٍ کخرشکً بشخی کص هذکسع ي هُذَامی واًدن
هىمعك ممؿرٍوـره ؿمَذ ؿیؾ هًی ػش دس بره دکوؾ آهاًصکن َؼاتاىاذ،
گفت 9هًكً بُذکؿت ي دسهمن هُذَمی وًدن رضي مرغٍ ـعامواراتای
بُضیؼتی وبًدٌ ي بمیذ هشکوض بُذکؿتی ي علً اضؿىی راذیات الص دس
ارـگرشی کص کیه هـىالی سک دکؿتٍ بمؿىذ.

ي رًکومن کػتمن تمورذ وشد 9بمیذ کص تًػعٍ ومّای باٍ
ػااامااات تاااًػاااعاااٍ وااارااافااای ماااشوااات
وىرم ،آػربَم ،هخمعشکی ي چموؾَم سک ؿىمػامیای
وشدٌ ي بم بشومهٍ سیضی باشکی باشين سـات کص آن
برموذیـرم.يی چموؾَمی مًصٌ رًکومن سک کَبَشچموؾ
برىمسی ،کصديکد ي عالق عىًکن وشد ي گفت 9بمیاذ
سيؽَمی هىمػب بشکی سـع کیه چموؾَام باشوامهاٍ
سیضی ؿًد ي ػُم هـمسوت خًد رًکومن سک دس سـع
هـىالی کـضکیؾ دَرم.ؿُشتی ـش خًکػتمس کستبامط
بره بخـی ومسگشيٌ َمی تخللی ؿذ ي گافات9
ومسگشيٌ کؿتؽمل ي آػربَمی کرتممعی کص راملاٍ
ومسگشيٌ َمیی کػت وٍ برـتش باٍ ماًصٌ راًکوامن
کستبمط دکسد ي بمیذ دس تلمرم گرشیَم هًسد تًراٍ
لشکس گرشد.

استقشاس  9پایگاُ قشًطیٌِای
داهپضضکی دس آرستایجاىضشقی

سک بٍ کػتموی بذين هعتمد هتزمَش تاباذیا واىارام،
گفت 9عبك تالؽ ي وىتشل َامی دلاراك االاراغ
ـشيدگمٌ دس عملرمی ماذ تاماتاعَ ،ارا هاًسد
دػتگرشی دس کستبمط بم هاًکد هاخاذس دس وـاًس
عشبؼتمن وذکؿترم .يی بم کؿمسٌ بٍ عشح ػمهامواذَای
مممیت کص خموًکدٌ َمی ورمصهىذ صواذکوارامن دکسکی
هحىًهرت عًالوی هذی ،رشکیام هاًکد هاخاذس،
کـضيد 9بم تًرٍ بٍ کیىىٍ آػرب َامی صیامدی کیاه
خموًکدٌ َم سک تُذیذ هی واىاذ ،يصیاش وـاًس باٍ
ػمصهمن َم کبالغ واشدٌ تام کیاه خامواًکدٌ َام سک
ؿىمػمیی ي هًسد مممیت لشکس دَىذ.

هذدجَیاى آرستایجاى ضشقی تیص اص ّ 2ضاس تختِ قالی تافتٌذ

ػشيیغ خبشی سيصومهٍ کسن-هعمين کؿتاؽامل ي
خًدوفمیی ومرتٍ کهذکد آرسبمیزمن ؿشلی بم برامن
کیىىٍ  20دسكذ کص عشحَمی رمسی کؿتؽمل کػتمن
سک عشحَمی لمویبمـی تـىر هی دَاذ ،گافات9
هذدرًیمن صیش اًؿؾ کیه وُمد دس ػمل رمسی 2
َضکس ي  502تختٍ لموی بمـتىذ.بٍ گاضکسؽ کیاشوام،
یًوغ ـمتح سدس گفت ي گً بم خبشوگمسکن کـاضيد9
دس ػمل رمسی َ 77ضکس ي  236هتشهشبع لموای دس
هذی ػیشی ؿذٌ ػمل رمسی تًػظ هذدراًیامن

گفت 9آرسبامیازامن ؿاشلای سک بامیاذ کص عاشیاك
ػشهمیٍگزکسی بخؾ خلًكی آبمد وىرم.
کػتموذکس آرسبمیزمن ؿشلی بم برمن کیاىاىاٍ ػاشهامیاٍ
گزکسی بمدعًی ي هاًعاظاٍ هاحاماك وامای ؿاًد
کـضيد 9بمیذ ػامصيوامس ي ـاشَاىاگ مامامیات کص
ػشهمیٍگزکس دس کػتمن تمًیت ؿًد.

ـشيؽ هی سػذ.يی سيیىشد واماراتاٍ کهاذکد سک
تًکومىذػمصی هذدرًیمن تحت مممیت کص عشیاك
کرشکی عشحَمی کؿتؽمل ،آهًصؽ َامی ـاىای ي
مشـٍکی ي اشدکخت تؼُرالی کؿتؽمل عىًکن واشد
ي کـضيد 9کوىًن برؾ کص َ 24ضکس عشح کؿاتاؽامل،
تحت وظمسی ومرتٍ کهذکد کػتمن دس مامل کراشک
کػت وٍ کص کیه تعذکد َـت َضکس ي  760عاشح
هشبًط بٍ عاشح َامی لاموای بامـای های ؿاًد.
هعمين کؿتؽمل ي خًدوفمیی ومرتٍ کهاذکد کػاتامن
آرسبمیزمن ؿشلی بم کؿمسٌ بٍ کیىىٍ برؾ کص َـات
َضکس هذدرًی تحت مممیت کیه وُمد دس ػاغاح
کػتمن لمویبمـی هیوىىذ ،گفتَ 9مٍ هذدراًیامن
ؿمؼ بٍ بمـت ـشؽ بم هـمسوت ػمصهمن ـاىای ي
مشـٍ کی ،هرشکث ـشَىاگای ،كاىامیاع دػاتای ي
گشدؿگشی ي کتحمدیٍ لموی بمـمن کػاتامن وامسی
هُمسی دسیمـت وشدٌکوذ.

ّ 11ضاس هسکي سٍستایی ضْشستاى تٌاب
ًیاص تِ هقاٍم ساصی داسًذ

ػشيیغ خبشی سيصومهٍ کسن -ـشهموذکس بىمک گفت 9کص َ 74ضکس ي 400
هؼىه سيػتمیی هًرًد ؿُشػتمن تىُم َ 3ضکس ي  450يکمذ هممي ػامصی
ؿذٌکوذ ي َ 2ضکس ي  576يکمذ رذیذ دس ؿُش ورض بم کػتفمدٌ کص تؼاُاراالی
هؼىه هُش بغًس خًد هموىای هامامي ػامصی ؿاذٌ کواذ .باٍ گاضکسؽ
خبشگضکسی ـمسع کص بىمک ،يوی کهلل ـشد کولُی دس رلؼاٍ ؿاًسکی کدکسی
ؿُشػتمن بىمک ي آیره هعمسـٍ ؿُشدکس کیه ؿُش بم برمن کیاىاىاٍ دس ديسٌ
چُمس ي اىزم ؿًسکی کػالهی ؿُش َر ورشيی رذیذی يکسد هزاماًعاٍ
ؿُشدکسی بىمک وـذٌ کػت؛ کظُمس دکؿت 9بشکی کیىىٍ بتًکن دس ؿُاشدکسی
بشکی ؿُشيوذکن خذهمی الص سک کسکئٍ وشد بمیذ کص رزک ورشيی رذیذ باٍ
بذوٍ ؿُشدکسی اشَرض وشد ي دس هممب هاىامباع دسآهاذی راذیاذ باشکی
ؿُشدکسی تعشیؿ ؿًد.يی ضمه دعًی کص ػشهمیٍ گزکسکن ي ؿُشيواذکن
بىمبی رُت ومه بٍ ؿُشدکسی تلشیح وشد 9کگش سيواذ ـاعالای سک دس
ؿُشدکسی ؿمَذ بمؿرم ،ؿُشدکسی ـمظ خًکَذ تًکوؼت ممًق اشػىا ي
َضیىٍ َمی رمسی سک تأهره وىذ ي کسکئٍ خذهمی بٍ ؿُشدکسی کهىمن ازیاش
وخًکَذ بًد.سئرغ ؿًسکی کدکسی ؿُشػتمن بىمک بم تأورذ بش کیىىٍ تًػعاٍ
ي ارـشـت تىُم دس ػمیٍ آسکهؾ ي َمذوی کتفمق هی کـتذ؛ گفت 9علراشؼام
هحذيدیت هىمبع هموی ديوت  47هرلرمسد سیمل کعتبمس دس ػمل  85تاًػاظ
ديوت بٍ ؿُشدکسی بىمک اشدکخت ؿذٌ کػت.
ـشد کولُی کرعمن وشدَ 9ضیىٍَمی رمسی ي ممًق اشػى ؿُشدکسی بىامک
دس َش همٌ بموػ بش  74هرلرمسد سیمل کػت وٍ باشکی تاأهاراه کیاه هابامواػ
ؿُشدکسی ورمص بٍ کیزمد هىمبع دسآهذی رذیذ دکسد.
يی دس بخؾ دیگشی کص ػخىمن خًد ضمه عشم تؼلرت ممدحاٍ کخاراش
صوضوٍ دس کػتمن وشهموـمٌ بٍ بمصهموذگمن رمن بمختگمن کیه ممدحٍ کص هاشد
خًکػت ومه َمی همدی ي رىؼی خًد سک بٍ هشکوض رماع آيسی کیاه
ومهَم تحًی دَىذ.

ػشيیغ خبشی سيصومهٍ کسن-هاذیاشوا دکهایاضؿاىای
آرسبمیزمن ؿشلی کص ػمهمواذَای ي کػاتاماشکس  8اامیاگامٌ
لشوغرىٍ کی بره کػتموی ي ؿُشػتموی دکهایاضؿاىای راُات
ارـگرشی کص ؿرً برممسیُمی دک ي عرًس دس کیاه کػاتامن
خبش دکد.بٍ گضکسؽ کیؼىم ،هىاغاماٍ آرسبامیازامن ؿاشلای،
کهرشمؼره بُذکد بم کعال کیه خبش گفت 9کیه امیگمٌَام باٍ
هىظًس وىتشل يضعرت بُذکؿتی خًدسيَامی مامها دک
صوذٌ ي ـشآيسدٌَمی دکهی خًسکوی ي ؼرش خاًسکوای ،کص
عشیك بشسػی هزًصَم ي گًکَی باُاذکؿاتای ماما واٍ
هیبمیؼتی دس هبذک كمدس ؿًد ،کػتمشکس یمـتٍکواذ.يی کدکهاٍ
دکد 9ارـگرشی کص يلً برممسیَم بُتش ي کسرحتش کص کلاذک
بٍ دسهمن آن اغ کص بشيص باًدٌ ي سعامیات ضاًکباظ ي
همشسکی بُذکؿتی-لشوغرىٍ کی هتضمه رلًگرشی کص بشيص ي
ؿرً برممسَمی دکهای کػات.يی بام کؿامسٌ باٍ کیاىاىاٍ
امیگمٌ َمی لشوغرىٍ کی دکهیضؿىی ػغح کػتمن دس سکٌ َامی
هًکكالتی ؿُشػتمن َمی کَش ،بؼتمن آبامد ،چامسکيیامامق،
ػشکک ،ؿبؼتش ،هشوذ ،هرموٍ ،هلاىامن ي َاشیاغ هؼاتاماش
گشدیذٌ کوذ گفت 9دس كًسی بشخًسد بم َشگًوٍ هحمًواٍ
ؼرشهزمص هشتبظ بم دک ي ـاشآيسدٌ َامی دکهای ،تاًلاؿ
خًدسيَمی هتخلؿ ،تًلرؿ هحمًوٍ ي بشخًسد لموًوی سک
بٍ دوبمل دکسد.بُذکد خمعش وـمن وشد 9کدکسٌ و دکهیضؿىی
آرسبمیزمنؿشلی تمم تًکن علمی ي عملی خًد سک بٍ وامس
هیبىذد تم بم ارـگرشی کص بشيص ي ؿرً برممسیَمی دکهای،
مفظ ي مشکػت کص ػشهمیٍ دکهی گم هًحشی دس تاحاماك
کلتلمد همميهتی بشدکؿتٍ ؿًد.

کسة ستثِ اٍل هٌطقِ آصاد اسس
دس فعالیتّای فشٌّگی هٌاطق آصاد

ػشيیغ خبشی سيصومهٍ کسن-هذیشعمه هىغمٍ آصکد کسع
کص وؼب ستبٍ وخؼت هىغمٍ آصکد کسع دس ـعاموارات َامی
ـشَىگی بره هىمعك آصکد َفتگموٍ وـًس خبش دکد .هحؼه
خمد عشک بمؼی کهشيص دس گفتيگً بم خبشوگامس ـامسع
دس تبشیض بم کؿمسٌ بٍ وؼب ستبٍ وخؼت هىغماٍ آصکد کسع
دس ـعمورت َمی ـشَىگی بره هىمعك آصکد کظاُامس دکؿات9
بشکػمع کسصیمبی ػمالوٍ دبرشخموٍ ؿًسکی عموی هىمعك آصکد
کص عملىشد ػمصهمن َمی هىمعك آصکد دس مًصٌ ـاشَاىاگای
کرتممعی ي گشدؿگشی ،هىغمٍ کسع ممئض ستباٍ واخاؼات
ؿذ.
يی بم کؿمسٌ بٍ کیىىٍ کسصیمبی ػامالواٍ عامالاىاشد ماًصٌ
ـشَىگی هىمعك آصکد دس  8بخؾ آهًصؿی ،گشدؿاگاشی،
َىشی ،لشآن ي ـعمورت َمی دیىی ،ػالهت ،هحرظ صیؼات،
کرتممعی ،يسصؿی ي تًػعٍ سيػتمیای كاًسی گاشـاتاٍ،
کـضيد9دس هزمً هىغمٍ آصکد کسع ستبٍ کيل سک دس باراه
هىمعك آصکد َفتگموٍ بٍ دػت آيسدٌ کػت.
هذیشعمه هىغمٍ آصکد کسع بم تمورذ بٍ کیىىٍ هم دس واىامس
تًرٍ بٍ تًػعٍ کلتلمدی بٍ يیظٌ تمهره صیاشػامخات َامی
ـعمورت َمی كىعتی ي کلتلمدی ،کص تاًػاعاٍ دس باخاؾ
ـشَىگ ؼمـ ورؼترم ي کخرشکً تًرٍ يیظٌکی بٍ کیاه ماًصٌ
هعغًؾ ؿذٌ کػت ،گفت 9دس ممل ممضش چاىاذ ااشيطٌ
صیشػمختی ـشَىگی کرتممعی دس هىغمٍ دس ممل کراشکػات
وٍ هیتًکن بٍ ـشَىگؼشک ،کهموه يسصؿی ،دیىی ،هذکسع ي
هشکوض دسهموی کؿمسٌ وشد.

