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هقبلِ گردشگری

شکست ٍالیجبلیستّبی شْرداری تجریس در ّفتِ ّجذّن لیگ ثرتر

ثرگ پبئیسی در ثْبر
گردشگری تجریس

ٔمثش ٜرِـهعهشر یهىهی رص درؿهتهٞ ٝهای تهضسي
ٌشدؿٍشی تثشیض ت ٝؿٕاس ٔیآیذ و ٝػاَٞاػت
ت ٝتٟا٘ ٝتٛػع ٚ ٝػأاٖیا تٗ دػتخٛؽ تغممشرتهی
ؿذ ٚ ٜدس تٟاس ٌشدؿٍشی تثشیض ٔا٘هٙهذ تهشٌهی
پایمضی خّٔ ٜٛیوٙذ.
ػاَ  ٠۲تٛد ؤ ٝدٕٛع ٝتّٛیضی٘ٛی ؿٟهشیهاس رص
ؿثى ٝد ٚػمٕا پخؾ ؿذ  ٚرػتاد ؿٟشیاسی وهٝ
دیٍش ٘ثٛد ،تٛر٘ؼت دس لاِة تاصیٍهشر٘هی چهٖٛ
رسدؿمش سػتٕی  ٚػمشٚع ٌهشخؼهتها٘هی تهشری
ٔمّمٖٞٛا ٘فش ؿعش تخٛر٘ذ.
٘ٛسٚص ٕٞاٖ ػاَ غٛغایی دس ٔهمهثهش ٜرِـهعهشری
تثشیض تشپا ؿذ؛ خای ػٛصٖ ر٘ذرختٗ ٘ثٛد! ٔشدٔی
و ٝرص ػشرػش ریشرٖ ؿمفت ٝؿٟشیاس  ٚؿهعهشٞهای
عاؿما٘ ٝرؽ ؿذ ٜتٛد٘ذ آٔذ٘ذ ت ٝدیهذرس رػهتهاد.
ٔثُ خٛرٖٞایی وٚ ٝلتی رص یه سٔاٖ یا وهتهاب
ؿعش خٛؽؿاٖ ٔیآیذ تشری حضٛس دس خـهٗ
رٔضا ٔ ِٛػش  ٚدػت ٔیؿىٙٙذ.
ٞشچٙذ تٙای ٔمثشٜرِـعشری تثشیض خهایهٍها ٜرٔهٗ
۰٨٨ؿاعش  ٚعاسف تشری ػشٚدٖ ؿعش ٔشيؿاٖ
ٞؼت ،رٔا تاص  ،ٕٝٞآٖخا سر تا رػتهاد ؿهٟهشیهاس
ٔیؿٙاػٙذ  ٚرص دس  ٚدیٛرسٞایؾ كذری خؼهتهٝ
رػتاد دس رٚرخش عٕشؽ سر ٔیؿ٘ٛٙذ.
فکسی که به ذهن شهسداز زسید...
رص آٖ سٚصٞای پشؿىٔ ٜٛمثشٜرِـعشر چٙهذػهاِهی
ٍ٘زؿت ٝتٛد و ٝپٙدا ٚ ٜپٙدٕمٗ ؿٟشدرس تثهشیهض
تلٕمٓ ٌش ت رَتشٚی ٔمثش ٜرِـهعهشر سر دسػهت
وٙذ ،تٌٝ٘ٛٝری وٝ٘ ٝتٟٙا رص ػشرػش ریشرٖ ،تّهىهٝ
رص ػشرػش د٘ما ت ٝدیذ٘ؾ تمایٙذٝ٘ .تهٙهٟها عهٕهْٛ
ٔشدْ رص دیذ٘ؾ ِزت تثش٘ذ ،تّىٙٞ ٝهشٔهٙهذرٖ ٚ
رٞاِی ش ًٙٞتتٛر٘ٙذ ٌشد آٖ تهٙهاٞ ،هٕهچهٖٛ
رػتادی و ٝؿاٌشدرٖ دٚسؽ خٕع ٔهی ؿه٘ٛهذ،
دٚس ٓٞتاؿٙذ؛ رٔا ؿٟش٘ٚذرٖ تثشیضی ٔعهتهمهذ٘هذ
ؿٟشدرس تثشیض ٘ ٝتٟٙا رتش ٚسر دسػت ٘ىشد تهّهىهٝ
صد چـٓ تٙا سر  ٓٞدسآٚسد!
تش رػاع تلٕمٓ ؿٟشدرس ،لشرس تٛد ٔمثشٜرِـعشری
تثشیض ت ٝیه ٔدٕٛع ٝوأُ تاسیخی  ٚشٍٙٞهی
تثذیُ ؿٛد و ٝچمضی رص حا ظمٔ ٚ ٝضرس ػهعهذی
ؿمشرص وٓ ٘ذرؿت ٝتاؿذ .رص ٕٞاٖ صٔا٘ی و ٝعهش
ٔعٕاسی ت٘ٝاْ غ ٔشضا شصرٖٟٔهش دس ٔؼهاتهمهٝ
ٔعٕاسی تشری ػاخت ٔمثشٜرِـعشر دس رٚریُ دٞهٝ
پٙدا ٜتش٘ذ ٜؿذ؛ ل َٛػهاخهت یهه پهشدیهغ
شٍٙٞی درد ٜؿذ ٜتٛد تا ریٗ ٔىاٖ ٔ ّی تهاؿهذ
تشری تدٕع ٙٞشٔٙذرٖ ٙٞ ٚشدٚػتهاٖ .لهشرس تهٛد
كادق ٘دفی ،ؿٟشدرس ػاتك تثشیض واسی و ٝلشرس
تٛد دس د ٝٞپٙدا ٜر٘داْ ؿٛد سر ته ٝػهشر٘هدهاْ
تشػا٘ذ.
٘مـ ٝری و ٝتشری ٔمثشٜرِـعشر سیخت ٝؿهذ ٜتهٛد،
تغممشرتی دس ػاختاس  ٚؿىُ ظاٞشی آٖ تٚٝخٛد
ٔی آٚسد .پّٞٝایی و ٝت ٝعهمهمهذ ٜتؼهمهاسی رص
واسؿٙاػاٖ خضئی رص تٙا تٛد ،تخشیة ؿذ .سئمغ
ػاصٔاٖ تٛػعٌ ٝشدؿٍشی ؿٟشدرسی تثشیض تعثمش
خٛد رص پّٞٝای آٖ ٔدٕٛعه ٝسر تها خهثهش٘هٍهاس
ٟٔش دسٔماٖ ٔیٌزرسد :دسٚرلع پّٞٝای ػماٜسً٘
دس ریٗ پشٚط ،ٜدرسری ٔعٙا ٔ ٚف ْٟٛتٛد٘ذ .ر٘ؼهاٖ
ٚلتی رص آٖ پّٞٝا تاال ٔیسٚد  ٚػهخهتهی ٞها سر
ت ُٕ ٔی وٙذ ت ٝسً٘ ػهفهمهذ تهٙهای ركهّهی
تشٔیخٛسد و٘ ٝـا٘ی رص رٚج  ٚعشٚج عهش ها٘هی
رػت ٔ ٚعا٘ی عٕممی ٔیتهٛرٖ دس تهعهثهمهش آٖ
خؼت.
ٔی ؿذ تا ٍ٘اٞی واسؿٙاػا٘ ٝتش عش صیهثهاتهشی
تشری پشٚط ٜرسرئ ٝوشد تٌٝ٘ٛ ٝری و ٝت ٝػاخهتهاس
ركّی آٖ و ٝدرسری ٔهعهٙها ٔ ٚهفهٟه ْٛرػهت
خذؿٝری ٚرسد ٘ـٛد.سضا خّهمهّهی ٔهی ٌهٛیهذ
ٔی ؿذ تا ٍ٘اٞی واسؿٙاػا٘ ٝتش عش صیهثهاتهشی
تشری پشٚط ٜرسرئ ٝوشد تٌٝ٘ٛ ٝری و ٝت ٝػاخهتهاس
ركّی آٖ و ٝدرسری ٔهعهٙها ٔ ٚهفهٟه ْٛرػهت
خذؿٝری ٚرسد ٘ـٛد.
۵سال گرشت و عملی نشد
ت ٝعممذٚ ٜی ،حاال و ٝریٗ پشٚط ٜؿهش ٚؿهذٜ
تایذ حذرلُ تشری ٌشدؿٍشرٖ سٚیذرد تثشیض۵٨۲٠
آٔاد ٜؿٛد .ریٗ دسحاِی رػت و ٝكادق ٘دفهی
ٚعذ ٜتىٕمُ پشٚطٔ ٜمثشٜرِـعشر سر تها ػهاَ ۲۲
درد ٜتٛد .یعٙی تمؾ رص ۲ػاَ رص عّٕی٘ـذٖ یه
ٚعذٔ ٜیٌزسد  ٚحاال چٙذ سٚص رػت و ٝتثشیهض
ت ٝعٛٙرٖ پایتخت ٌشدؿٍشی خٟاٖ رػ ْ ،ػاَ
ٔ ۵٨۲٠م دی سر آغاص وشد ٜرػت...
ردرٔ ٝدرسد

سبئالم گسیٌِ ًْبیی تراکتَرسبزاى شذ

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أه ٝرسن -تهمهٓ ٚرِهمهثهاَ
ؿٟشدرسی تثشیض دس ٞفتٞ ٝدذِ ٓٞمً تشتش ٚرِمثاَ،
ٔغّٛب حشیفؾ ؿذ.
تٌ ٝضرسؽ ریؼٙاٞ ،فتٞ ٝدذِ ٓٞمً تشتش ٚرِمثاَ تها
تشٌضرسی ػ ٝدیذرس پی ٌمشی ؿهذ .دس یهىهی رص
ٕٟٔتشیٗ تاصی ٞا و ٝدس ػاِٗ آیت رهلل خاتهٕهی ٚ
دس حضٛس ریٍٛس وٛالوٚٛیچ ،ػشٔشتی تمهٓ ٔهّهی
ٚرِمثاَ ریشرٖ تشٌضرس ؿذ تمٓ خاتٓ رسدوهاٖ ٔه ٛهك
ؿذ تشرتش ؿٟشدرسی تثشیض سد ٜدٔٚی دػت ته ٝوهاس
تضسٌی تض٘ذ  ٚتا ٘تمد ٝػ ٝتش كفش ت ٝپمشٚصی دػت

یاتذ.
ؿاٌشدرٖ عثاػعّی ٔمشحؼمٙی و ٝتا تٛخ ٝت ٝتاخهت
ٞفتٌ ٝزؿت ٝتشرتش واِ ٝتشری كعٛد تٔ ٝشحّ ٝپهّهی
آف ٘ماص ت ٝتشد دس ریٗ دیهذرس خها٘هٍهی درؿهتهٙهذ
تٛر٘ؼتٙذ تا رٍ٘مض ٜری و ٝرص حضٛس وهٛالوهٚٛیهچ
ٌش ت ٝتٛد٘ذ ػ ٝػت تاصی سر تا رٔتماص ٞای ،۵۲-۵۲
 ۵۲-۵۲ ٚ ۵۲-۵۲ت ٝػٛد خٛد تٕاْ وهٙهٙهذ  ٚتها
وؼة ٕٟ٘مٗ تشدؿاٖ تمؼت رٔتماصی ؿه٘ٛهذ  ٚتها
تثثمت خایٍاٞـاٖ دس سدٞ ٜفتٓ ت ٝحضٛس دس پهّهی
آف ٘ضدیه تش ؿذ٘ذ.
دس ػٛی ٔماتُ تاصیىٙاٖ ؿٟشدرسی تثشیض تا تٛخ ٝتٝ
لغعی ؿذٖ كعٛدؿاٖ ت ٝپّهی آف رص سٚص ٞهای
رٚخـاٖ ت ٝدٚس تٛد٘ذ ٞ ٚشچٙذ دس ٞهش ػه ٝػهت
تؼماس ٘ضدیه پمؾ س تٙذ رٔا خٍٙٙهذٌهی حهشیه
رخاص ٜپمشٚصی دس ػت ٞا سر ت ٝآٖ ٞا ٘ذرد .تثشیهضی
ٞا تا ػی ٞ ٚفت رٔتماص رص چٟاسد ٜتشد ٕٞچٙهاٖ دس
سد ٜد ْٚتالی ٔا٘ذ٘ذ.

ّشت تین درفَتسبل یبدٍارُ شْیذفرجی

خههثههش٘ههٍههاس سٚص٘ههأهه ٝرسن-
ػمهضدٞهٕهمهٗ دٚسٔ ٜؼهاتهمهات
ٛتؼاَ ضهای آصرد سٚػهتهای
سٚؿت وٛچه تٙاب و ٝرٔؼهاَ
ت ت عٛٙرٖ یادٚرس ٜؿٟمذ شخی
ٛتثاِمؼت تا رخ ق تهاؿهشوهت
ٞـت تمٓ دسدٌٚش ٜٚچٟاستمٕهی
تشٌضر سٔی ؿٛد.
و ٝتٙاتٌ ٝفتِٚ ٝی ٘ثاتماٖ یهىهی
رصٔؼئِٛمٗ تشٌضرسی ریٗ ٔؼاتمات سٚػتای ٛق الذٞشٌ ٝ٘ٛرٔىا٘ات ٚسصؿهی
ٔی تاؿذ تٌ ٝفتٚ ٝی رػپا٘ؼشریٗ ٔؼاتمات عثاستٙذرص :
ٕ٘-۲ایٙذٌی ٘ٛؿات ٝپپؼی ٔٛٙچٟش ٔ ٕذی
-۵تٞ ٝ ٛادی ؿىشی
ٕ٘-۲ایٙذٌی ٘ٛؿات ٝوٛواال خٟاٍ٘مش ٔ ٕذی
 -۰دٞماسی سٚػتا
نتایج باشیهای هفته اول
دٞماسی  ۲ؿداعاٖ ۲
سٚؿت  ۲ػٟٙذ ۲
پشػت ۲ ٛػاالس ۵
تشرختٛس  ۵ع ٛاٖ ۲

پیرٍزی ثسکتجبل سراة در تبلش
خثشٍ٘اس سٚص٘أ ٝرسن -تمٓ تؼىتثاَ ؿٟشػتاٖ ػشرب دس تاصى تذرسوهاته
خٟت آٔادٌ وأُ تشری تمؼت ٞ ٚـت رٔمٗ دٚسٔ ٜؼاتمات خاْ دش تها
تمٓ ؿٟشػتاٖ تاِؾ ٔ ٛك ؿذ تا ٘تمد ٝی  ٠٨تش  ۲۲تمٓ تاِهؾ سر ٔهغهّهٛب
ٕ٘ایذ ریٗ دیذرس دس ػاِٗ ٘ ۲۵٨٨فشی ؿٟشػتاٖ تهاِهؾ سٚص چهٟهاسؿهٙهثهٝ
ٔٛسخ ۵٢ ٝدی ٔا ٜت ٝدرٚسی رلایاٖ رطدس خذیذ صرد ٜرص ػشرب  ٚرتؾ ر هشٚص

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝرسن -رستٛئش َٚػهائه ْ
تشری ٔزروش ٜتا تهاؿهٍها ٜتهشروهتهٛسػهاصی تهشری
خا٘ـمٙی ی می ٌُ ٔ ٕذی ٔزروشرت ٟ٘ایی خهٛد
سر تا تاؿٍا ٜتشروتٛسػاصی ر٘داْ خٛرٞذ درد.
تٌ ٝضرسؽ ریؼٙإ٘ ،ایٙذٌاٖ تاؿٍا ٜتشروتهٛسػهاصی
عی سٚصٞای ٌزؿت ٝدس رػتا٘ثه َٛتها ػهٔ ٝهشتهی
كاحة ٘اْ ٔ ٚغش ٛتهثهاَ تهشوهمهٔ ٝهزروهشرت
ـشد ٜری درؿهتهٙهذ وه ٝدس ٘هٟهایهت رستهٛئهشَٚ

درلیگ فَتسبل استبى :
تَقف هس سًَگَى ثراثراتحبدًَیي کلیجر

خثشٍ٘اس سٚص٘أه ٝرسن -دسردرٔهٝ
سلاتتٟای ِمهً هٛتؼهاَ خهٛر٘هاٖ
رػتاٖ تمٓ ٔٙؼهدهٓ رته هاد ٘هٛیهٗ
وّمثشدسػاِٗ ؿٟذری ٚسصلاٖ تهمهٓ
ٔغ ػ ٍٖٛ٘ٛسرتأشصؿىؼت پمهؾ
تشد.
تمٓ وّمثشتِ ٝغ تذرتمشٚتفىشرت ٔشتی خٛب خٛد خعفشٔشردی ٚتهِ ٝهغه
دسخـؾ دسٚرص ٜتاٖ خؼٛس ٚآٔاد ٜخٛد ػعمذ دردرؽ صردٚ ٜتهاصی خهٛب
سضارحٕذیاٖ  ،پٛیاسصٔد .... ٚ ٛتادلایك پایا٘ی دٚتشیه رصحشی خٛدپمهؾ
تٛدو ٝت ٝتؼاٚی ۵تش ۵دػت یا ت ریٗ تمٓ دسٞفت ٝر٘ َٚهمهضتهاٌ ۲۵هُ تهمهٓ
ٔذر عاٖ حشْ تثشیضسرؿىؼت درد ٜتٛد
تمٓ خٛب رت اد ٘ٛیٗ وّمثشتذ ٖٚرػپا٘ؼش ٔاِی ٘تهایهح چـهٕهٍهمهشدسؿهشٚ
ٔؼاتمات وؼة وشد ٜرػت .
اسامی تیم اتحاد نوین کلیبس  :ػعمذ دردرؽ صردٌِٛ ٜشٔ -هٟهذی تهٙهی
ٞاؿٓ ٌِٛش -سضا رحٕذیاٖ تاصیىٗ ٌاپمتاٖ ٟٔ -ذی سؿثشصرد ٜتاصیىٗ -سضا
٘دفماٖ تاصیىٟٗٔ -ذی ِغ رِٟی تاصیىٗ -پٛسیا سصٔد ٛتهاصیهىهٗ -عهّهی
٘دفی تاصیىٗ  -رحٕذ تی خٛیؾ تاصیىٗ -عّی سضا عّمضرد -ٜدرٚد حؼهٙهی
ِش  -ػشپشػت ٔشتی خعفش ٔشردی
 ٚخعفشصرد ٜرص ؿٟشػتاٖ تهاِهؾ ٚ
دس ریٗ دیذرس رلای رٔمٗ حؼمٙی رص
ػشرب ت ٝعٛٙرٖ پش رٔهتهمهاص تهشیهٗ
تاصیىٗ ؿٙاخت ٝؿذ .الصْ ت ٝروهش
رػت ٕٟٔاٖ ٚیهظ ٜریهٗ ٔؼهاتهمهٝ
دٚػتا٘ ٝحضشت حهدهت رِؼه ْ
ٚرِٕؼّٕمٗ حاج رلا خذریی رٔاْ خٕع ٝی ٔ تشْ رػآِ و ٝركاِتا ػشرتی  ٚرص
ر تخاسرت ؿٟشػتاٖ ػشرب ٔی تاؿذ.

هسجذ تبریخی »هیللی«تجریس ثبزسبزی ٍ هرهت هیشَد
ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝرسنٔ -هذیهشوهُ ٔهمهشر
شٍٙٞی ،كٙایعدػتی ٌ ٚشدؿٍشی آرستایداٖ ؿشلی
رص ٔشٔت  ٚتاصػاصی ٔؼدذ تاسیخی ٔمُِی تثشیهض تها
ٔـاسوت ردرس ٜوُ ٔمشر هشٞهٙهٍهی  ٚردرس ٜوهُ
رٚلاف  ٚرٔٛس خمشی ٝرػتاٖ خثش درد.
تٌ ٝضرسؽ ریؼٙاٙٔ ،غم ٝآرستایداٖ ؿشلهیٔ ،هشتضهی
آتذرس دس رستثاط تا رخثاس ٔٙتـش ٜدس ضهای ٔهدهاصی
ٔثٙی تش تخشیة غمشٔؼئٛال٘ ٚ ٝتهخهغهی تهش رسرضهی
ٔؼدذ تاسیخی ٔمُِی تثشیض و ٝدس خماتاٖ درسریی دْٚ

ٚرلههع ؿههذ ٜرػههت ،رظههٟههاس وههشد :تههاصدیههذٞههای
واسؿٙاػی ٞای تٛػظ واسؿٙاػاٖ ٔمشر هشٞهٙهٍهی
رػتاٖ ر٘داْ ؿذ ٚ ٜدس حاَ تٟم ٝعش ٔشٔت خهٟهت
تاصػاصی  ٚرحمای ریٗ تٙای تاسیخی ٞؼتمٓ.
ٚی تا رؿاس ٜت ٝتاصدیذ رػتا٘ذرس دس ٔٛسخ ۵۵ ٝدی ٔهاٜ
رص ریٗ ٔؼدذ عٛٙرٖ وشد :دس ریٗ تاصدیذ ٔهمهشس ؿهذٜ
رػت پغ رص رسرئ ٝعش ٔشٔهت رص ػهٛی ٔهعها٘ٚهت
ٔمشر شٍٙٞی رػتاٖ ،عّٕمات تاصػاصی  ٚرحمای ریٗ
ٔؼدذ تٛػظ ردرس ٜوُ رٚلاف  ٚرٔٛس خمشی ٝصیش ٘ظهش

هَزُ آشپسخبًِ سلطٌتی سعذآثبد ثبزگشبیی شذ
ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝرسن -پغ رص رتٕاْ پشٚط ٜحفاظت ٔ ٚشٔهت
ٔٛص ٜآؿپضخا٘ ٝػّغٙتی ٚرلع دس ٔدٕٛع ٝشٍٙٞیتاسیخی ػهعهذآتهاد
رصػٛی ٔتخللاٖ ریٗ حٛص ،ٜریٗ ٔٛص ٜتٙا تهش دػهتهٛس ٔهذیهش ریهٗ
ٔدٕٛع ٝتاصٌـایی ؿذ.
تٌٝضرسؽ ٟٔش ت٘ٝمُ رص سٚرتظ عٕٔٛی ػعذآتهادٔ ،هٛص ٜآؿهپهضخها٘هٝ
ػّغٙتی ػعذآتاد تٝعّت لذٔت صیاد ٕٞ ٚدٛرسی تا سٚدخا٘ ٝدستٙذ تها
ٔـى تی رص لثمُ سیختٍی  ٚآػهمهة دیهذٌهی ػهمه  ٚتهذ٘ه،ٝ
سعٛتتصدٌی ،غثاسٌش تٍی ٘ ٚاریٕٗ تٛدٖ ؿمـٞٝها ،عهذْ ریهٕهٙهی
ػمٓوـیٞای ػاختٕاٖ ٛٔ ...ٚرخ ٝتٛد.
عّٕمات ٔشٔت  ٚحفاظت كٛستپزیهش هته ٝدس ریهٗ ٔهٛص ٜؿهأهُ
تاصػاصی تخؾٞای آػمةدیذ ،ٜسً٘آٔمضی ػاختٕاٖ ٘ ٚهٕهای آٖ،
تعٛیض ؿمـٞٝا ،تعٛیض ػمٓوـیٞا  ٚدروتوـی ،تعٛیض ٔه هُ
ٔخضٖ ٔٛص ٚ ٜریٕٗ ػاصی آٖ تٛد ٚ ،ٜپغ رص ٔؼتهٙهذ٘هٍهاسی رٔهٛرَ،
چمذٔاٖ ٔٛص ٜتٙٔٝظٛس ر ضریؾ ریٕٙی  ٚتٟثٛد ومفمت ٕ٘ایهؾ رٔهٛرَ،
تغممش یا ت .تاالس ٔعش ی ٔٛص ٜآؿپضخا٘ ٝػّغٙتی ٘مض پغ رص ػهاَ ٞها،
تاصٌـایی ؿذ .دس ریٗ ػاِهٗ عهىهغ ٞهای تهاسیهخهی ٔهشتهٛط تهٝ
آؿپضخا٘ٞٝای ٔختّ دستاس پّٟٛی د ،ْٚآؿپضخا٘ٞٝای دستاس پّٟهٛی
دس لغاس ٛٞ ٚرپمٕا ،تلاٚیش تـشیفات پٟهّهٛی  ٚتلهاٚیهش ٔهعهش هی
ػشآؿپضٞای دستاس ،تشری عٕ ْٛع لٙٔٝذرٖ تٕ٘ ٝایؾ ٌزرؿهته ٝؿهذٜ
رػت.
ٔٛص ٜآؿپضخا٘ ٝػّغٙتی و ٝیىی رص پشتاصدیذتشیٗ ٔٛصٜٞا دس ٔدٕٛعٝ
ػعذآتاد رػت ،تا ٔ ٠٨٨تشٔشتع تٙا دس صٔاٖ پّٟٛی د ْٚت ٝآؿپهضخها٘هٝ
ٔخلٛف ٔعشٚف تٛد ُ ٔ ٚ ٜعثخ غزر ٚیظ ٜپّٟٛی د ،ْٚش دیثها
 ٚشص٘ذرٖ آٖٞا تٛد  ٚر٘ٛر دػتٍاٜٞای تشلهی یهخ ػهاص ،پهمهتهضرپهض،
غزرػاص ،چشخ ٌٛؿت ،ػمةصٔمٙی پٛػتوٗ ،س٘ذ ٜتشلی ،ل ٜٟٛػهاص
 ٚوثابپض  ...ٚدس ریٗ آؿپضخا٘ ٝرػتفادٔ ٜیؿذ  ٚدس ػهاَ  ۲۲۲۰رص
عشف یه ؿشوت إِٓا٘ی تٕاْ رٔىا٘ات آؿپهضخها٘ه ٝتهغهمهمهش  ٚتهٝ
ٔذسٖتشیٗ تدٟمضرت آؿپضخا٘ٝری ٔدٟض ؿذ تٝخلٛف ػمؼتٓ تشلهی
ش و ٝتشومثی رص ر٘ٛر ش ٌ ٚشیُ ،ػشخوٌٗ ،شْخا٘ ٚ ٝلاتّٕهٞ ٝهای
تشلی رػت و ٝدس لؼٕت ٚػظ  ٚدس ٔشوض ػاِٗ آؿپضخا٘٘ ٝلة ؿذ.

واسؿٙاػاٖ ٔمشر

شٍٙٞی آغاص ؿٛد.

تعییي حرین »غبر علیصذر«
 0سبل ثعذ از ثجت هلی!

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝرسن -تعممٗ حشیٓ غاس عهّهمهلهذس ،دس
ؿشریغی و ٝػاخت یه ٞتُ حشیٓ دسخ ٝیه غاس عّهمهلهذس سر
ٔخذٚؽ وشد ٚ ٜتخـی رص عّٕمات ػاخت آٖ ت ٝپهایهاٖ سػهمهذٜ
رػت ،د تش ثثت آثاس تاسیخی چٙذ سٚص ٌزؿت ،ٝحشیهٓ ریهٗ غهاس
عثمعی سر تعممٗ وشد.
تٌ ٝضرسؽ ریؼٙا ،دس آخشیٗ خّؼ ٝتخللی ثثت  ٚحشیٓ ٔمهشر
عثمعی ّٔ -ی وـٛس ،غاس عّملذس و ۲۲ ٝدی  ،۲۲٠٢ته ٝعهٙهٛرٖ
تمؼت  ٚػٔٛمٗ رثش عثمعی ّٔی دس ٟشػت آثاس ّٔی ت ٝثثت سػمذٜ
تٛد ،تعممٗ حشیٓ ؿذ ٜرػت.ریٗ رتفاق دس حاِی سخ ٔی دٞهذ وهٝ
دػتوٓ رص یه ػاَ ٌزؿت ٝواس ػاخت ٞتُ دس حهشیهٓ دسخهٝ
یه غاس عّملذس آغاص ؿذ ٚ ٜرو ٖٛٙریٗ س٘ٚذ ٔاٞ ٜهای پهایها٘هی
خٛد سر ػپشی ٔیوٙذ.ت٘ ٝمُ رص ٔعا٘ٚت ٔمشر شٍٙٞی ػهاصٔهاٖ
ٔمشر شٍٙٞی ،كٙایع دػتی ٌ ٚشدؿٍشی؛ دس وٕمت ٝتخللهی
ثثت  ٚحشیٓ ٔمشر عثمعی ه ّٔی ،ع  ٜٚتش تعهمهمهٗ حهشیهٓ غهاس
عّملذس ٕٞذرٖٙٔ ،غم ٝكذف وٞٛی آق تٙهذ ٌهّهؼهتهاٖ ۲۲ ٚ
دسخت وٟٙؼاَ ٘مض تا تایمذ واسؿٙاػاٖ ،ثثت  ٚدس ٟشػهت آثهاس
ّٔی ه عثمعی وـٛس لشرس ٌش ت ٝرػت.

ػائ ْ خٟت عی ٔشرحُ ٟ٘ایی (پٙحؿهٙهثهٚ )ٝرسد
تثشیض ؿذٔ.لغفی د٘مضِی یىی رص ٌضیٞٝٙای خذی
تشروتٛس تٛد ٜرػت و ٝچٙهذ خهّهؼهٔ ٝهزروهشرت
ـشد ٜری تا ٚی تشٌضرس ؿذ ٚ ٜؿشریهظ ٔهخهتهّه
ٕٞىاسی رص خّٕ ٝلشرسدرد وٛتأ ٜذت ٞهٕهچهٙهمهٗ
تّٙذ ٔذت تشسػی ؿذ ٜرػت ر٘ا دس ٘هٟهایهت آلهای
د٘مضِی خٟت عمذ لشرسدرد تٔ ٝهذت یهه ٘ ٚهمهٓ
لُ دٔ ٚمّم ٖٛدالس دسخٛرػت وشد ٜتٛد وه ٝتهش
ریٗ رػاع حضٛس رٙٔ ٚتفی ؿذ ٜرػتٕ ٔ.ذ خهٛرد
پایٙذٔ ٜذیش سػا٘ٝری تاؿٍا ٜتشروتٛسػاصی دستهاسٜ
ٔزروش ٜتا رسػ ٖٛیها٘هاَ ٌهفهت ٘ :هٕهایهٙهذٌهاٖ
تشروتٛسػاصی ٘ـؼت ٔ ٚزروش ٜـشدٜری تا رسػٖٛ
یا٘اَ درؿتٙذ و ٝدس ٟ٘ایت یا٘اَ سٚص چهٟهاسؿهٙهثهٝ
پاػخ خٛدؽ سر رع ْ وشدٚ .ی تا ٚخٛد تٕایُ تهٝ
ٕٞىاسی رع ْ وشد دس ریٗ ٔمغع رٔىاٖ حضٛس دس
تثشیض سر ٘ذرسد رٔا تشری ٞذریت تهشروهتهٛسػهاصی رص
رتتذری لُ آیٙذ ٜرع ْ آٔادٌی وشد.

پسراى طالیی فَتجبل
آررثبیجبى شرقی در ترکیِ

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝرسن-تمٓ ٛتثاَ پؼشرٖ عه یهی
رػتاٖ آرستایداٖ ؿشلی ت ٝعٛٙرٖ تٟٙا ٕ٘ایٙذ ٜریهشرٖ تهشری
حضٛس دس تٛسٕ٘ٙت ٔعتثش آ٘تاِمای تشوم ،ٝسٚص چٟاسؿٙهثهٝ
عاصْ ٔ ُ تشٌضرسی ریٗ ٔؼاتمات ٔیؿ٘ٛذ.
تٌ ٝضرسؽ ریش٘ا ،ریٗ تمٓ لشرس رػت دس  ۵سد ٜػٙهی ٚ ۲۵
 ۲۲ػاَ تٔ ٝلاف حشیفاٖ تشٚد.
ٞذریت ریٗ تمٓ تش عٟذ ٜوا ٜٚػ ٔی ٔشتی ػاتك تمٓ ٞهای
پایٌ ٝؼتشؽ ٛالد رػت.
پؼشرٖ ع یی دس ٌش ٜٚصیش  ۲۵ػاَ تا تمٓٞای چهایهىهٛس
سیضٔ ،ذیؼُ تمّمىذٚص ٚ ،آ م ٖٛآ ىا ٌ ٓٞش ٜٚؿذ٘ذ.
ریٗ تمٓ ٕٞچٙمٗ دس ٌش ٜٚصیش  ۲۲ػاَ تا تمٓٞای ٌضتهپه،ٝ
وٙما یّذیشیٓ ،یضلات  ٚواسرتمىش ٌ ٓٞش ٜٚرػت.
ؿا٘غ تمٓ پؼشرٖ ع یی ت ٝعٛٙرٖ تٟٙا ٕ٘هایهٙهذ ٜریهشرٖ ٚ
ٔٙتخة ٟ٘٘ٛاالٖ ریشرٖ دس ریٗ ٔؼاتمات تشری وؼة عٙهٛرٖ
لٟشٔا٘ی صیاد رػت.
ٚی تاومذ وشد :دس حاَ حاضش تٟٙا د ٚػت ٖٛػٍٙی ٚ
تخـی رص خشص ریٗ ٔؼدذ تالی ٔا٘ذ ٜرػت ،تا ریٗ حاَ
عشك ٝریٗ ٔىاٖ تاسیخی ٔ ؼٛب ٔیؿٛد؛ تش ٕٞمهٗ
رػاع ٞشٌ ٝ٘ٛرلذرْ تشری ٚسٚد ت ٔ ٝذٚد ٜتهاسیهخهی
تایذ تشرػاع عش ٔلٛب ردرس ٜوُ ٔمشر شٙٞهٍهی
رػتاٖ ر٘داْ ؿٛدٔ .ؼدذ تاسیخی ٔمُِهی تهثهشیهض ،رص
ٔؼاخذ ٔ ٟٓتثشیضٔ ،شتٛط ت ٝدٚس ٜر ـاسی ٝرػت و ٝتا
تٛخ ٝتٚ ٝرلعؿذٖ تثشیض دس ٔؼمش خاد ٜرتشیـٓٔ ،ه هُ
ٚحذت ؿمعماٖ ،ر ُٞتؼ ٚ ٗٙوّمٕماٖ تٛدٜرػت .تٙاتهش
ؿٛرٞذ ٔٛخٛد ،تٙای تاسیخی ریٗ ٔؼدذٔ ،شتهٛط تهٝ
ػاَ ٞای پغ رص دٚس ٜكفهٛی  ٚصٔهاٖ حهىهٔٛهت
٘ادسؿا ٜر ـاس ٔی تاؿذ.

درآهذ  72هیلیبرد دالری ٌّذ از هحل گردشگری
ػشٚیغ خثشی سٚص٘أه ٝرسن-
دِٚت ٙٞذ ٌهضرسؽ دردٚ ،سٚد
تمؾ رص ٔ ۲٨مّهمه ٖٛخهٟها٘هٍهشد
خاسخی ت ٝریٗ وـهٛس دس ػهاَ
ٔم دی ٌزؿت )۵٨۲٢( ٝدسآٔذی
تاِغ تش ٔ ۵٢مّماسد دالس ت ٝرسٔغهاٖ
آٚسد ٜرػت.
تٌ ٝضرسؽ ریش٘ا ت٘ ٝمُ رص سٚص٘أٝ
تایٕض ریٙذیا ،وی خی آِف٘ٛض ٚصیش خٟاٍ٘شدی ٙٞذ ضٕٗ ٔثهثهت رسصیهاتهی
وشدٖ عّٕىشد تخؾ خٟاٍ٘شدی ٙٞذ ٌفت ۲.٠ :دسكذ رص تِٛمذ ٘اخهاِهق
درخّی ٙٞذ ت ٝتخؾ خٟاٍ٘شدی رختلاف درسد  ٚریٗ تخؾ  ۲۵دسكهذ رص
وُ رؿتغاَ صریی دس ٙٞذ سر دس ػاَ  ۵٨۲٢ت ٝخٛد رختلاف درد ٜرػت.
ر ضریؾ ػفش ٌشدؿٍشرٖ خاسخی تٙٞ ٝذ دس ػاَ  ۵٨۲٢ت ٝریٗ وـٛس وٕه
وشد ٜرػت تا ستث ٝتٙذی وّی خٛد سر دس ؿاخق خٟا٘ی خٟاٍ٘شدی رستهمها
دٞذ.
ٙٞذ دس ػاَ  ۵٨۲۲رص ٘ظش ٔملذ ٞای خٟاٍ٘شدی خٟاٖ ،دس ستث ۲۲ ٝخٟا٘ی
لشرس درؿهته ٝرػهت ،رٔها ریهٗ ستهثه ٝپهاسػهاَ ته ْ۰٨ ٝرستهمها یها هت.
ٚصرست خٟاٍ٘شدی ٙٞذ ر ضریؾ ػفش خٟاٍ٘شدرٖ خاسخی ت ٝریٗ وـهٛس سر
٘تمد ٝت ؽ دِٚت تشری تٟثٛد صیشػاخت ٞا ٕٞ ٚچٙمٗ ٔعش ی خٟاٍ٘هشدی
ٔٛضٛعی ( عثمعتٔ ،زٞثی ،تاسیخی  ٚغمش )ٜدر٘ؼت ٝرػت.
ریٗ ٚصرستخإ٘ٞ ٝچٙمٗ رع ْ وشد و ٝدِٚت ٙٞذ تٙٔ ٝظٛس تشٚیح كهٙهعهت
خٟاٍ٘شدی دس ریاِت ٞای ؿٕاَ ؿشق ریٗ وـٛس ػماػت ٍ٘ا ٜت ٝؿهشق سر
رخشریی وشد ٜرػتٙٞ.ذ تا درؿتٗ خارتٞ ٝای ٌشدؿٍشی تاسیخی  ٚعثمعهی،
یىی رص لغة ٞای تٛسیؼتی د٘ما ٔ ؼٛب ٔی ؿٛد .تاسیخ پش شرص ٘ ٚـهمهة
ریٗ وـٛس و ،ٟٗتا تٕذٖ ٞای ٔختّ د٘ما ،رص ٔغ ٚ َٛچهمهٙهی  ٚریهشر٘هی
ٌش ت ٝتا پشتماِی  ٚرٍّ٘مؼی تشخٛسد درؿت ٝرػت  ٚرص ٕٞمهٗ س ٚهشٞهٙهً
حاوٓ تش ٙٞذ ضای خاكی درسد و ٝتدشت ٝآٖ رص ٘ضدیه تشری تؼمهاسی رص
ٌشدؿٍشرٖ خزرب رػت .رص ػٛی دیٍش خارتٞ ٝای تاسیخی ٔثُ تهٙهاٞهای
چٙذٞضرس ػاِٛٔ ،ٝصٞ ٜای ٔختّ  ٚسٚػتاٞایی تا ؿم ٜٛی ص٘ذٌی لذیهٕهی
خزرتمت خٟاٍ٘شدی ٙٞذ سر چٙذ تشرتش وشد ٜرػت.

