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برًبهِ ّفتِ ّبي سَم ٍچْبرم لیگ برتراعالم ضذ

گسارش

برج خلعتپَضبى تبریس
یبدگبري از آییي کْي
خلعتپَضی

مطبؾم ذلؼتپًقی کٍ یکیکی بظ مکُکم تکطیکه
آییه َةی فطَىگی بیطبن محؿًت میقکًز ککٍ
زض زيضٌ صفًی جة تكطیفةت جؿیةضی َمطبٌ جکًز
زض بیه زيضٌ جیطين بظ قکُکط مکیکةوکی جکٍ وکة
ذلؼتپًقةن می ؾةذتىس کٍ جکٍ مکحکه بَکسبی
ذلؼت ي َسبیةی قةَةن جٍ حةکمةن بذکتکصکةل
زبقت.
جٍ گفتٍ تةيضویٍ زض بیه زيضٌ چکةپکةض ذکةن یکة
حةکم جٍ محض آگةَی بظ بضؾةل ذلکؼکت تکة
ییی زي فطؾد آنؾًتط بظ ذلؼتپًقةن (مکحکه
پًقیسن ذلؼت) میضفتکىکس ي ي کغ ي مکحکه
حةمالن ذلؼت ضب لحظکٍ جکٍ لکحکظکٍ گکعبضـ
می کطزوس تة حةکم ي َمطبَةن زض لحکظکٍ يضيز
حةمالن ذلؼت زض محه حة ط جةقىس.
َمطبَةن حةکم جة ؾةظ ي وقةضٌ بظ حةمالن ذلؼکت
قةٌ بؾتقحةل میکطزوس ي حةکم جٍ محض زیکسن
ذلؼت بظ بؾث پةییه میآمس ي کطوف میکطز ي
پؽ بظ زػة جطبی ؾالمت قةٌ ذلؼت میپًقیکس.
آوگةٌ زض میةن بؾتقحکةل خکمکةػکت يبضز قکُکط
میقس جٍ ػمةضت ؾلطىتی میضفت ي زض آؾتکةن
زضِ ػمةضت ویع قةٌ ضب زػة میکطز.
ؾپؽ جٍ ذةوٍبـ جةظمی گكت ي مکطز زؾکتکٍ
زؾتٍ جٍ بي تحطیک میگفتىس َکمکیکه آزبت ي
تكطیفةت جة قةخ ي جطگ جیكتط زض زيضٌ قةخکةض
َم تسبي یةفت.
ؾطخةن مةلیُلم ویع زض کتةت ذًز جٍ وة تکةضیکد
بیطبن زضجةضٌ مطبؾم ذلؼت پًقةن مکی وکًیؿکس
چًن ي غ حیًمت چیطٌ جط بیطبن چىکةن بؾکت
کٍ می جةیؿت زض َط بمطی مالحکظکٍ قکاکًوکةت
ؾلطىت جكًز جؿیةضی بظ آییهَة زض بیطبن بظ بیکه
ؾحث ضيبج یةفتٍ بؾت.
َط چیع کٍ وة پةزقةَی جط آوؿت یة بظ آن قکةٌ
بؾت جةیس جة بحتطب ي آظض جة آن ػمه ومةیىکس ي
جٍ گًوٍ يیػٌ بی بزبی لًبظ آزبت کىىکس جکطبی
ومًوٍ بگط ذلؼتی بظ ؾًی پةزقةٌ جٍ حیة جلس یکة
کؿی زیگط حتی قةَعبزگةن ذةوًبزٌ پةزقکةَکی
فطؾتةزٌ قًز جةیس جٍ مؿةفت چىس میه جٍ پیكًبظ
آن ضفتٍ جة ؾپةؾگعبضی جؿیةض ذلؼت ضب جکپکًقکس
آن گًوٍ کٍ َط بؾتةن حکةککم وكکیکىکی خکةی
يیػٌ بی زض جیطين قُط زبضز کٍ آن ضب ذکلکؼکت
پًقةن گًیىس .ذلؼت پًقکةن حکسيزب  ۴مکةیکه
جیطين قُط قطبض زبضز.
زبضبلؿلطىٍ تحطیع زض زيضٌ قکةخکةضیکٍ زض مکیکةن
قُطَةی بیطبن مًقؼیتکی مکمکتکةظ زبقکت .بیکه
مًقؼیت تةجغ ضبجطٍ ؾیةؾی-بقتصکةزی بیکطبن جکة
خُةن پیطبمًن جًز کٍ جٍ تحطیع مًقؼیت ؾیةؾی ي
بقتصةزی يیػٌ بی می جركیس.
ییی بظ مؼطيف تطیه جةؽ َةی زبضبلؿلطىٍ تحطیکع
زض زيضٌ قةخةضیةن جةؽ ذلؼت پًقةن بؾت .بیکه
جةؽ زض آن زيضٌ کٍ تحطیع قُط يلیؼُس وكیه جًز
بَمیت جؿیةض زبقت.
ػمةضت آخطی ظیحةی ذلؼت پًقةن يبقغ زض بیه
جةؽ جٍ ػىًبن ییی بظ خةشجٍ َکةی گکطزقکگکطی
تحطیع زض خىًت مىطقٍ کطکح زض  ۵کیلکًمکتکطی
مطکع بیه قُط ي زض خًبض ضيزذةوٍ میسبن چةیکی
يبقغ قسٌ بؾت.
ػلت وة گصبضی بیه جطج جکٍ ذکلکؼکت پکًقکةن
جطگعبضی مطبؾم بَسبی ذلؼت تًؾط يلیؼُکسبن
مقیم زض تحطیع جٍ مطز ي یکة حکیکة ي ؾکةیکط
قةَعبزگةن جًز .بیه مطبؾم بغلث زض طحقٍ آذکط
جطج جطگعبض می قس ي يلیؼُسی کٍ زض تکحکطیکع
بقةمت زبقت زض بیه مطبؾم ذلکؼکت یکة بوکؼکة
قةَی ي یة حتی جطذی وكةن َة ي مقةمةت زيلتکی
ضب جٍ بفطبز بَسب می کطز.
بلحتٍ بیه مطبؾم جة تكطیفةت جؿیةضی جطگعبض مکی
قس ي بفطبز زضیةفت کىىسٌ بوؼة ي یة ذلؼت ي یکة
حتی وكةن َةی زيلتی زض ضيجطيی زضت جطج جکٍ
بوتظةض می بیؿتةزوس.
بیه بفطبز جة َسبیةی گطبن قیمتی َمچًن ػحکةیکی
تطمٍ جٍ ته ي قمكیطَةیی خًبَط وكةن جٍ ککمکط
کٍ بظ زؾت يلیؼُس زضیةفکت مکی ککطزوکس زض
حطکتی ومةزیه ي جٍ پةؼ قسضزبوکی بظ بلکطکةف
ملًکةوٍ جٍ ؾمت ػةلی قةپً حطکت کطزٌ ي جکط
زضگةٌ آن جًؾٍ می ظزوس...
بزبمٍ زبضز

ؾطيیؽ ذحطی -جطوةمٍ َفتٍ َةی ؾً ي چُکةض
لیگ جطتط فصه  ۰۴۱۱-۰۹۱۱بػال قس.
جٍ گعبضـ ضيبجط ػمًمی ؾةظمةن لیگ فکًتکحکةل
بیطبن جطوةمٍ َفتٍ َةی ؾً ي چُةض لیگ جکطتکط
جٍ قطح ظیط بػال قس
َفتٍ ؾً گطبمیسبقت ضيظ جؿیح مؿضؼکفکةن ي
جعضگسبقت يفةت حضطت مؼصًمٍ (ؼ)
چهارشنبه  ۵آذر ۹۹۱۱
گه گُطؾیطخةن – فًالز ذًظؾتکةن – ؾکةػکت
 -۰۶ ۰۱يضظقگةٌ بمة ػلی(ع) ؾیطخةن
ؾةیپة تُکطبن – وؿکةخکی مکةظوکسضبن – ؾکةػکت

 -۰۶ ۶۱يضظقگةٌ قُکیکس زؾکتکگکطزی تکُکطبن
بؾتقالل – مةقیه ؾةظی تحطیع – ؾةػت -۰۶ ۰۵
يضظقگةٌ آظبزی تُطبن
آلًمیىیً بضبک – مؽ ضفؿکىکدکةن – ؾکةػکت
 -۰۶ ۹۱يضظقگةٌ بمة ذمیىی(ضٌ) بضبک
پنجشنبه  ۶آذر ۹۹۱۱
قُطذًزضي مكُس – صىکؼکت وکفکت آجکةزبن –
ؾةػت  -۰۵ ۴۵يضظقگةٌ بمة ض ة(ع) مكُس
شيت آَه بصفُةن – پییةن تکُکطبن – ؾکةػکت
 -۰۶ ۶۱يضظقگةٌ فًالز قُط بصفُةن
تطبکتًضتحطیع -فًالز محةضکٍ ؾپةَکةن – ؾکةػکت
 -۰۶ ۹۱يضظقگةٌ یةزگةض بمة تحطیع
وفت مؿدسؾلیمةن – پکطؾکپکًلکیکؽ – ؾکةػکت
 -۰۶ ۹۵يضظقگکةٌ قکُکیکس جکُکىکة مکحکمکسی
مؿدسؾلیمةن
َفتٍ چُةض جعضگسبقت ضيظ خُةوی مؼلًالن
دوشنبه  ۹۱آذر ۹۹۱۱

سرهربی هس سًَگَى پیص از آغبز لیگ برتر
فَتسبل تغییر هیکٌذ

ؾطيیؽ ذحطی -مسبفغ
ػىًبن قُطمةوکی لکیکگ
جطتط فًتؿکةل جکة یکک
مطجی خسیس يبضز بیکه
ضقةجتَة میقًز.
تیکم مکؽ ؾکًوکگکًن
مسبفغ ػىًبن قُکطمکةوکی
لیکگ جکطتکط فکًتؿکةل
مست َة زچةض حًبقکی
مسیطیتی جًز تة زض وُةیت مسیطػةمه بیه جةقگةٌ تغییط ککطزٌ ي مکحکمکسض کة
کةفی خةوكیه حةمس ودفی زض بیه جةقگةٌ قًز.
بیه زض حةلی بؾت کٍ تمطیىةت مؽ ؾًوگًن ظیط وظط ػلی بفضه آغةظ قکسٌ
جًز بمة پؽ بظ چىس َفتٍ جٍ تؼطیلی کكیسٌ قس .جة تًخٍ جٍ محکطيمکیکت یکک
ؾةلٍ ػلی بفضه بیه مطجی قةزض جٍ َمطبَی مؽ ؾًوگًن زض فصه خسیس لیگ
جطتط فًتؿةل وحًز بمة مسیطبن جةقگةٌ زض بقسبمی ػدیث جطبی فصه خسیس ویع جکة
بي قطبضزبز بمضة کطزٌ جًزوس بمة جٍ وظط میضؾس جة ضيی کةض آمکسن مکسیکطیکت
خسیس قةَس پةیةن کةض بفضه زض بیه تیم جةقیم.
محمسض ة کةفی ؾطپطؾت جةقگةٌ مؽ ؾًوگًن بیه ضيظَة زض حةل ضتک ي
فت بمًض بؾت ي قطبض بؾت جٍ ظيزی زض مًضز ي ؼیت کةزض فىکی بیکه تکیکم
تصمیم گیطی قًز .بظ حمیس جیغم ؾطمطجی ؾةج گیتی پؿکىکس ککٍ جکة مکؽ
ؾًوگًن قُطمةوی لیگ جطتط ي خة جةقگةٌ َةی آؾیة ضب تدطجٍ کطزٌ جٍ ػىکًبن
گعیىٍ بصلی َسبیت بیه تیم وة جطزٌ میقًز.

مةقیه ؾةظی تحطیع -گه گُطؾیطخةن – ؾکةػکت
 -۰۶ ۹۱يضظقگةٌ قُیس قةؾم ؾلیمةوی تحطیع
فًالز ذًظؾتةن – آلًمیىیکً بضبک – ؾکةػکت
 -۰۶ ۹۵يضظقگةٌ قُسبی فًالز بًَبظ
پطؾپًلیؽ – قکُکطذکًزضي مكکُکس – ؾکةػکت
 -۰۶ ۰۵يضظقگةٌ آظبزی تُطبن
سه شنبه  ۹۹آذر ۹۹۱۱
مؽ ضفؿىدةن – تطبکتًضتحطیع – ؾةػت -۰۶ ۰۱
يضظقگةٌ قُسبی صىؼت مؽ
فًالز محةضکٍ ؾپةَةن – ؾةیپة تکُکطبن – ؾکةػکت
 -۰۶ ۶۱يضظقکککگکککةٌ وکککقکککف خکککُکککةن
صىؼت وفت آجةزبن – شيت آَکه بصکفکُکةن –
ؾةػت  -۰۶ ۴۱يضظقگةٌ ترتی آجةزبن
پییةن تُطبن – بؾتقالل تُطبن – ؾةػت -۰۶ ۰۵
يضظقگةٌ قُسب قُط قسؼ
وؿةخی مةظوسضبن – وفت مؿدسؾلیمةن – ؾةػکت
 -۰۶ ۰۱يضظقگةٌ قُیس يطىی قةئمكُط

اسبهی هحرٍهبى فصل جذیذ فَتببل اعالم ضذ

ؾطيیکؽ ذکحکطی -بؾکةمکی
تمةمی محطيمةن فصه گصقتٍ
فًتحةل جةقگةَی کٍ زض فصکه
 ۰۴۱۱-۰۹۱۱محطيمیت قکةن
بػمةل می قًز.
جٍ گعبضـ ضيبجکط ػکمکًمکی
ؾةظمةن لیگ فًتکحکةل بیکطبن
بؾةمی تمةمی محطيمةن فصکه
گصقتٍ زض لیگ َکةی جکطتکط
زؾتٍ بيل زي ي ؾً کٍ زض
فصه  ۰۹۱۱ -۰۴۱۱محطي َؿتىس جٍ قطح ظیط بؾت( بؾةمی محطيمةن مطجکً
جٍ تیم َةی فصه گصقتٍ آوُةؾت) بیه فُطؾت جٍ زلیه آغةظ لیکگ یکک بظ
ضيظ ییكىحٍ  ۶آشض جةظوكط زبزٌ قسٌ بؾت
فًالز ذًظؾتةن حمیس ض ة ضخحی( مطجی – یک خلؿٍ کةضت قطمع زي خلؿٍ
محطيمیت بوضحةطی)
مةقیه ؾةظی تحطیع مُسی مؿلمی پًض( یک خلؿٍ بوضحةطی) ًَمه بفکة کلکی
( یک خلؿٍ بوضحةطی)
قةَیه جًقُط مُسی ؾُیلی( مطجی تیم زي خلؿٍ بوضحةطی) مُسی خؼکفکطی
( ػیةؼ تیم یک خلؿٍ بوضحةطی)
فًالز محةضکٍ ؾپةَةن بصفُةن بمیط قلؼٍ وًیی ( یک خلؿٍ بوضحةطی)
پطؾپًلیؽ ػیؿی آل کثیط(  ۶مةٌ محطيمیت بظ ؾًی کىفسضبؾکیکًن فکًتکحکةل
آؾیة بظ تةضید بجالؽ ضبی)
تطبکتًض تحطیع ؾةکت بلُةمی (محطيمیت بوضحةطی  ۶مکةٌ بظ تکةضیکد قکطيع
مؿةجقةت)

حضَر  4تکَاًذٍکبر ایراًی در تین پٌبٌّذگبى فذراسیَى جْبًی
ؾطيیؽ ذحطی -صًفیٍ زض قُط جلغةضؾکتکةن زض
حةلی میعجةن ضقةجتُةی بوترةجی بلمپیک بؾت ککٍ
پىح تیًبوسيکةض بیطبوی زض تکیکم پکىکةَکىکسگکةن
فسضبؾیًن خُةوی زض بیکه مؿکةجکقکةت حضکًض
ذًبَس زبقت.
فسضبؾیًن خُةوی تکیکًبوکسي َکمکةوکىکس ؾکةیکط
فسضبؾیًن َة حمةیت يیػٌ بی بظ يضظقکیکةضبن
پىةَىسٌ زض ؾطبؾط زویة زبضز ي بیه وکفکطبت ظیکط
پطچم کمیتٍ جیه بلمللی بلمپیک زض ضقتکٍ مکًضز
ػالقٍ ذًز جٍ ضقةجت میپطزبظوس.جط َمیه بؾکةؼ
پىح تیًبوسيکةض بیطبوی کٍ طی ؾةلَةی گصقتکٍ
جٍ کكًضَةی بضيپةیی پىةَىسٌ قسٌبوس جة حمةیکت
مةزی ي مؼىًی فسضبؾیًن خُةوی تحکت ػکىکًبن

تیم پىةَىسگةن جطبی حضًض زض ضقةجتُةی بوترةجکی
قةضٌ بضيپة جطبی کؿث ؾُمیٍ بلکمکپکیکک تکالـ
میکىىس.
کؿطی مُسی پًض زیىة پًضیًوؽ بحؿةن وقیکث
ظبزٌ بمیطمحمس حؿیىی ي ػلی وکقکةوکسيؾکت ۵
تیًبوسيکةضی َؿتىس کٍ زض صًضت جکطگکعبضی
بیه ضقةجتُة زض صًفیٍ جٍ میسبن ذکًبَکىکس ضفکت.
بلحتٍ ػحسبهلل صسیقی تیًبوسيکةض بفغةوؿتةوی َکم
زض بیه تیم حضًض زبضز.
زض جیه بیه وفطبت فقط زیىة پًضیًوؽ ي بحؿکةن
وقیث ظبزٌ ؾةجقٍ ػضًیت زض تیم ملی تکیکًبوکسي
بیطبن ضب زبقتٍبوس.زض صًضتییٍ ضقةجتُةی تیًبوسي
بوترةجی بلمپیک زض قةضٌ بضيپة طح جطوةمٍ قکحکلکی

یًٍَتَس بب درخطص »رًٍبلذٍ «
پیرٍز ضذ

ؾطيیؽ ذحطی -تیم فًتحةل یًيوتًؼ جة زضذكف ؾکتکةضٌ
پطتغةلی ذًز مقةجه کةلیةضی جٍ پیطيظی زي جط صفط زؾکت
یةفت .تیم فًتحةل یکًيوکتکًؼ بظ َکفکتکٍ َكکتکم لکیکگ
جةقگةٌ َةی بیتةلیة زض ذةوٍ ذًز جٍ مصةف کةلیةضی ضفت ي
زض وُةیت جٍ جطتطی زي جط صفط زؾت یةفت.
کطیؿتیةوً ضيوةلسي ؾتةضٌ تمة وكسوی پطتغةلی مًفک قکس
گهَةی جةوًی پیط تًضیه ضب زض بیه زیسبض جٍ بضمغةن آيضز.
یًيوتًؼ جة جطتطی زض بیه زیسبض ي ثحت چُةضمیه پیطيظی
فصه جة  ۰۶بمتیةظ جٍ ضتحٍ زي خسيل ضؾیس ي کةلیةضی َکم
 ۰۱بمتیةظی جةقی مةوس.

پیرٍزي قطر بب حضَر علی کریوی

ؾطيیؽ ذحطی -جةقگةٌ بف ؾی قطط جکة حضکًض ػکلکی
کطیمی تًبوؿت ؾٍ بمتیةظ بضظقمىس ضب جٍ زؾت آيضز.
جٍ گعبضـ بیؿىة زض َفتٍ قكم لیگ ؾتةضگةن قطط یکک
زیسبض جطگعبض قس.
زض بیه جةظی بف ؾی قطط کٍ ػلی کطیمی ضب زض تطککیکث
بصلی ذًز زبقت بظ بلًکطٌ پصیطبیی کطز ي تکًبوؿکت جکة
یک گه جٍ پیطيظی زؾت پیسب کىس.
ػلی کطیمی زض بیه جةظی  ۱۱زقیقٍ جطبی تکیکمکف جکةظی
کطز .بیه ورؿتیه حضًض بي زض لیگ ؾتةضگةن قطط جًز.
بف ؾی قطط جة پیطيظی کٍ زض بیه زیسبض جٍ زؾت آيضز ۶
بمتیةظی قس ي جٍ ضزٌ َكتم خسيل ضزٌ جىسی صؼًز ککطز.
بیه تیم بظ  ۶جةظی  ۴جةذت ي زي پیکطيظی کؿکث ککطزٌ
بؾت.

سٍِیب بِ چْبرهیي پیرٍزي فصل رسیذ

جطگعبض قًز بیطبویَة زض بیه مؿةجقکةت حضکًض
پطضوگی ذًبَىس زبقت .ػاليٌ جط بیکه وکفکطبت
فطظبز شيبلقسض ؾطمطجی ي تیًبوسيکةض تیم مکلکی
جلغةضؾتةن مُسی ذسبجركکی بظ صکطجؿکتکةن ي
ضبحلٍ آؾمةوی بظ جلػیک ویع جطبی کؿث ؾُمیکٍ
بلمپیک جٍ میسبن ذًبَىس ضفت.

ؾطيیؽ ذحطی -ؾٍيیة زض زیسبض ذةوگی جطبجط ؾلتةيیکگکً
جٍ جطتطی چُةض جط زي ضؾیس تة چُةضمیه جُطز فصه ذًز ضب
زقت کىس.
َفتٍ زَم لیگ فًتحةل جةقگةٌَةی بؾپةویة زض يضظقکگکةٌ
ضبمًن ؾةوچع پیؿرًبن قُط ؾًیکه جکطگکعبض قکس ي زض
وُةیت میعجةن جٍ پیطيظی چُةض جط زي زؾت یةفت.
بیه پیطيظی ؾحث قس تة ؾٍيیة جة  ۰۹بمتیةظ جٍ طًض مًقکت
جٍ ضتحٍ َفتم خسيل جطؾس ي ؾلتةيیگً وکیکع ککٍ قکطبیکط
ذًجی وسبضز زض بمتیةظ َفت ي خةیکگکةٌ زيض بظ بوکتکظکةض
وًظزَم مةوسگةض قس.

صذٍر هجَز فعبلیت خبًِ هَزُ پرٍیي اعتصبهی ٍ ببًَاى ضبعر آررببیجبى ضرقی
ؾطيیؽ ذحطی -مسیطکه میطبث فطَىگی گطزقگطی ي صىةیغ زؾکتکی
آشضجةیدةن قطقی بظ صسيض مدًظ فؼةلیت ذةوٍ مًظٌ پطيیه بػتصکةمکی ي
جةوًبن قةػط آشضجةیدةن ذحط زبز.
جٍ گعبضـ ضيبجط ػمًمی بزبضٌ که میطبث فطَکىکگکی گکطزقکگکطی ي
صىةیغ زؾتی آشضجةیدةن قطقی بحمس حمعٌ ظبزٌ مه بػال بیه ذکحکط
گفت آشضجةیدةن قطقی بظ پیكگةمةن مًظٌ زبضی زض کكکًض مکحکؿکًت
می قًز ي بزبضٌ که میطبث فطَىگی بؾتةن طی ؾةل خةضی جة جطوةمٍضیکعی
ي مكةضکت جة زؾتگةٌ َة ي وُةزَةی شیمسذه زض حةل تًؾؼٍ مکدکمکًع
مًظٌَةی بؾتةن بؾت.
بي جة بقةضٌ جٍ بیىیٍ ذةوٍ مًظٌ پطيیه بػتصةمی ي جةوًبن قةػط آشضجةیکدکةن
زض ضبؾتةی تفةَم وةمٍ مكتطک جة جىیةز فطَىگ َىط ي بزت ضبٌ بوکسبظی
قسٌ بؾت بزبمٍ زبز جة تًخٍ جٍ خةیگةٌ يبالی پطيیه بػتصةمی زض حکًظٌ
قؼط ي بزت کكًض ي لعي بیدةز مًظٌ مطتحط جة بیه قةػط جعضگ بیکدکةز

ورؿتیه مًظٌ جةوًبن قةػط زض تحطیع جة ػىًبن ذةوٍ مًظٌ پطيیه بػتصةمی ي
جةوًبن قةػط آشضجةیدةن زض زؾتًض کةض قطبض گطفت.
مسیطکه میطبث فطَىگی گطزقگطی ي صىةیغ زؾتی آشضجةیدةن قکطقکی
بظُةض زبقت مدًظ فؼةلیت ذةوٍ مًظٌ پطيیه بػتصةمی ي جکةوکًبن قکةػکط
آشضجةیدةن قطقی جة حضًض مؼةين میطبث فطَىگی کكًض جٍ جىیةز فطَىگ
َىط ي بزت آشضجةیدةن بػطة قس.حمعٌ ظبزٌ ذةططوكةن ککطز ضبٌ بوکسبظی
مطکع تحطیع پػيَی زض ضبؾتةی بَسبف تقًیت ًَیت فطَىگی آشضجةیدةن
زض ذةوٍ مًظٌ حةج میطظب خؼفط آقة ؾلطةن بلقطبئی َمیةضی مكتطک زض
ذصًل پػيَف َةی مطتحط جة مً ًع فکؼکةلکیکت بزبضٌ ککه مکیکطبث
فطَىگی گطزقگطی ي صىةیغ زؾتی ي جىکیکةز فکطَکىکگ بزت ي َکىکط
آشضجةیدةن ي َمچىیه َمیةضی مكتطک زض بؾتفةزٌ بظ ظطفیت مدمکًػکٍ
فطَىگی ي پػيَكی جةؽ کمةل تحطیع بظ زیگط بَسبف مكتطک بیکه بزبضٌ
که ي جىیةز فطَىگ بزت ي َىط آشضجةیدةن بؾت.

هرهت هذرسِ تبریخی رٍستبي بٌیس ضبستر بب اًعقبد تفبّنًبهِ چْبرجبًبِ

هبٌّطبى ،گسیٌِ ًخست راُاًذازي شئَپبرك در استبى زًجبى است

ؾطيیؽ ذحطی -مسیطکه میطبث فطَىگی گکطزقکگکطی ي
صىةیغ زؾتی آشضجةیدةن قطقی بظ مطمت مکسضؾکٍ تکةضیکرکی
ضيؾتةی جىیؽ قُطؾتةن قحؿتط زض پی بوؼکقکةز تکفکةَکم وکةمکٍ
چُةضخةوحٍ مةجیه بزبضٌکه بؾتةن زَیةضی آمًظـ يپکطيضـ
ي بودمه تًؾؼٍ ػمطبن قحؿتط ذحط زبز .جکٍ گکعبضـ ضيبجکط
ػمکًمکی بزبضٌ ککه مکیکطبث فکطَکىکگکی گکطزقکگکطی ي
صىةیغزؾتی آشضجةیدةن قطقی بحمس حمعٌ ظبزٌ مه بػال
بیه ذحط گفت بیه تفةَموةمٍ زض ضبؾتةی پکیکكکحکطز بَکسبف
حفةظتی ي مطمتی بظ بجىیٍ تةضیری قُطؾتةن قحؿتط مىؼقسقکسٌ
بؾت کٍ مطمت حفةظت ي بحیة مسضؾٍ تةضیری زضذكةوی ضيؾتةی جىیؽ قحؿتط زض زؾتًض کةض قطبض ذًبَس
گطفت.بي زض بزبمٍ جٍ بَسبف بیه تفةَموةمٍ بقةضٌ کطز ي گفت بیه تفةَموةمٍ جکةَکسف آؾکیکث قکىکةؾکی
بؾتحیة جركی تؼمیط مطمت بحیة ي جُطٌ جطزبضی بظ زجؿتةن تةضیری زضذكکةوکی جکىکیکؽ مکىکؼکقکس قکسٌ
بؾت.مسیطکه میطبث فطَىگی گطزقگطی ي صىةیغزؾتی آشضجةیدةن قطقی بزبمٍ زبز بػتحةض بیه تفةَموکةمکٍ
جٍ مست زي ؾةل بظ تةضید بمضةء ي محةزلٍ آن ذًبَس جًز کٍ زض صًضت ویةظ ي تةئیس ططفیه تمسیکس ذکًبَکس
قس.حمعٌ ظبزٌ بظُةض زبقت پؽ بظ حفةظت مطمت ي بحیة زجؿتةن تةضیری زضذكةوی ضيؾتةی جکىکیکؽ زض
ضبؾتةی جُطٌجطزبضی مىةؾث بظ بیه جىةی تةضیری کةضجطی فطَىگی ي بختمةػی ظیط وظط میطبث فطَىگی بؾتةن
تؼطیف ي تًؾط زَیةضی ي بودمه تًؾؼٍ ػمطبن قُطؾتةن مًضز جُطٌجطزبضی قطبضذًبَس گطفت.

ؾطيیؽ ذحطی -مؼةين گطزقگطی بزبضٌ که میطبث
فطَىگی گطزقگطی ي صىةیغ زؾتی بؾتةن ظوکدکةن
گفت يخًز خةشجٍَةی طحیؼی ي مکؼکسوکی مکةوکىکس
کًٌ َةی ضوگی مؼسن ؾطت ي ضيی ي حیةتيحکف
بوگًضبن فطصتی يیػٌ جطبی بیدةز ؾکةیکت َکةی غئکً
پةضک زض مىطقٍ مةَىكةن فطبَم کطزٌ بؾت.
ػلی بکحط قطفی زض ذصًل بیدةز غئًپةضک زض بیه
مىةط بفعيز الظ بؾت زض مطحلٍ ورؿت محکسيزٌ
غئًپةضک جٍصًضت زقی تؼییه قًز تة بظ خةیخکةی
ظطفیت َةی طحیؼی جطبی خصت گطزقگطی تًبومىسؾةظی مىطقٍ ضقس بقتصةزی ي حفةظکت بظ مکیکطبث
طحیؼی بؾتفةزٌ گطزز کٍ زض بیه مىطقٍ جطوةمٍضیعیَةی الظ جطبی يقًع بیه بمط جٍ ذًجی زض حکةل بوکدکة
بؾت .گفتىی بؾت غئًپةضک )(Geoparkجٍ محسيزٌ بی بظ بضب ی طحیؼی گفتٍ میقًز ککٍ زض آن
یک یة چىس میطبث ظمیهقىةؾی جطخؿتٍ ي جة بَمیت يخًز زبضز میطبث ظمیهقىةؾی جکرکكکی بظ تکىکًع
ظمیهقىةؾی بؾت کٍ چكم بوسبظَة ي پسیسٌَةی آن بظ لحةظ آمًظقی پػيَكی ي ظیکحکةیکی قکىکةذکتکی
کموظیط ي قگفتآيض َؿتىسَ.مچىیه طح تؼطیف یًوؿیً غئًپةضک گؿتطٌبی بؾت جة مطظَةی کةمکال
آقیةض ي پُىٍ کةفی زضجطگیطوسٌ چىس پسیسٌ ظمیهقىةؾی جطخؿتٍ بؾت کٍ زض آن گؿکتکطٌ خکةشجکٍ َکةی
طحیؼی تةضیری ي فطَىگی بضظقمىس ویع یةفت قًز.

