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هو احملبوب
رـبى ًـجبىـؼ رـق عـجـ ػؿ آفهـْى

ُـ کَ ؿا افقّى عجـ ربًو فقّى

التْبي رـبى چْ اي ػل آگِي امـت

ُـ کَ آگَ تـ ثْػ ربًو لْينت
(هْالًب رالل الؼيي ؿّهي)

کيْؿ لٖـ ثَ لضبٗ هزوْ َٝفٞبليت ُبي فـٌُگي ّ ٌُـي کَ ػؿ آى ٍْؿت هي پؾيـػ ّ ًيق
ٌٝبيت ّيژٍ اي کَ هنؤليي ايي کيْؿ ثَ همْلَ ي فـٌُگ ّ ٌُـ ػاؿًؼ ػؿ هيبى مبيـ کيْؿُبي
صْفٍ ي عليذ فبؿك هٌضَـ ثَ فـػ هي ثبىؼ.ػؿ ايـي کيْؿ ٝـالٍّ ثــ مـهبيَ گؾاؿي ُبي کالى
ػؿ ثغو ُبي تْم َٞي ميبمي ّ التَبػي ىبُؼ مـهبيَ گؾاؿي ُبي ػؿعْؿ تْرِي ػؿ همْلَ ّ
ٝـٍَ ي فـٌُگ اف مْي ػّلت لٖـ ُنتين کَ پيؼامت کَ ػؿ ّؿاي ايي تْرَ ّيژٍ ّ مـهبيَ
گؾاؿي لبثل هالصٝ َٚلي الغًَْ ػؿ ثغو فـٌُگ ّ آهْفه اًؼييَ اي ژؿف ًِفتَ امت ّ
هنؤّليي کيْؿ لٖـ ػؿ آى مْ گبم ثـهي ػاؿًؼ کَ لٖـ ؿا ػؿ آيٌؼٍ اي ًَ چٌؼاى ػّؿ ثَ ٌْٝاى يک
لٖت ػؿ ٝـٍَ فٞبليت ُبي فـٌُگي ػؿ هيبى کيْؿُبي عبّؿهيبًَ ّ صْفٍ عليذ فبؿك هٖـس ًوبيؼ.
ثب ٝلن ثَ ايي صميمت ؿايقًي فـٌُگي روِْؿي امالهي ايـاى ػؿ لٖـ ػؿٍؼ ثـآهؼ تب ثب روٜ
آّؿي رؼيؼتـيي اعجبؿ ّ تضْالت ّ ؿعؼاػُبي فــٌُگي ٍْؿت پـؾيـفـتَ ػؿ لٖـ ثَ ُوـاٍ
هزوْ َٝتضَيالتي کَ تْمٔ اٍضبة فـٌُگ ّ اػة آى ػؿ رـايؼ ّ ؿّفًبهَ ُب ّ مبيت ُبي عجـي
اؿائَ هي گـػػ ػؿ لبلت تؼّيي يک ّيژٍ ًبهَ هتيکل اف توبهي ايي اعجبؿ ّ ػؿ اعتيبؿ ًِبػى آى اف
ٕـيك ّة مبيت ايي ًوبيٌؼگي ػؿ لبلت الکتـًّيک ثَ هجبػي ؽيـثٔ ػاعل کيْؿ ؿاٍ ؿا رِت ػمت
يبثي ثَ ؿاُکبؿُبي ثِتـ ّ هؤحـ ػؿ ٝـٍَ ي تْم َٞتٞبهالت فـٌُگي فيوب ثيي ُوْاؿتـ مبفػ.اهيؼ
امت کَ عْاًٌؼگبى گـاهي ّ هؤمنبت فـٌُگي هضتـم ثب اؿائَ ًٚـات مبفًؼٍ ّ اٍالصي عْيو هب
ؿا ػؿ ايي هنيـ يبّؿ ثبىٌؼ.
علي اهبهشادُ
رايشى فزٌّگي جوَْري اعالهي ايزاى در قغز
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فزٌّگي ٍ ٌّزي ،اجتوبعي
اجتوبعي ٍ ٌّزي

اجزاي پزٍصُ ي
گزدػ علن ٍ داًؼ تَعظ جَاًبى قغزي در ًوبيؾگبُ کتبة
ثَ ػليل صوبيت ّ تيْيك رْاًبى رِت اثتکبؿ ّ ًْآّؿي افکبؿ رؼيؼ ؿّفًبهَ اليـق ثب ايي
افـاػ کَ ٍبصجبى ايي پـّژٍ هي ثبىٌؼ گفتگْيي ػاىت :
آلبي صني ٝجؼالٞقيق الٞجيؼاى(ػاًو آهْف ػثيـمتبًي) گفت :ثَ ػليل اُويت هٖبلّ َٞ
فـاگيـي ػاًو کَ اف هنتلقهبت ًنلي ثب مْاػ امت  ،ثـاي يبػگيـي ثِتـ ثَ تٞؼاػي
ثييتـکتبة ًيبف ػاؿػ ّ ثَ ػليل صوبيت اف کتبة ّ کتبة عْاًي ػؿ کيْؿُبي ٝـثي هب ثـاي
اّليي ثبؿ ػؿ لٖـ پـّژٍ اي ثـاي فـّه کتبة ُبي هنتٞول (ػمت ػّم) ؿاٍ اًؼافي کـػين .
تٞؼاػ  1511کتبة هنتٞول ثب ليوت ُبي هٌبمت ثَ فـّه هي ؿمؼ کَ ُؼف اف آى مْػ هبلي
ًينت ثلکَ عؼهت ثَ ربه ّ َٞپييـفت آى امت .
ايي هْمنَ ثـاي فٞبل کـػى ًمو رْاًبى ػؿ پييـفت ربه َٞالؼام ثَ رو ٜآّؿي کتت
هنتٞول کـػ کَ ثؼّى امتفبػٍ اًجبىتَ ىؼٍ ثْػ .
هضوؼ ٝلي الٌٞوَ(ػاًو آهْف ػثيـمتبًي) هي گْيؼ تبثلُْب ّ ثـچنت ُبيي تجليغبتي ثـاي ايي
پـّژٍ ٕـاصي ىؼٍ کَ اف ٕـيك ثالک ثـي ّ ػيگـ ّمبيل پغو عْاُؼ ىؼ  ّ .پل اف اعؾ
هزْف ػاؿالکتت ػؿ ًوبييگبٍ ثيي الوللي کتبة (ػمبهجـ  ) 2111ارـا عْاُؼ ىؼ.
اف ىـائ عـيؼ ُوـاٍ ػاىتي کبؿت ىغَي هيتـي امت ّ ُـ ىغٌ صؼاکخـ 2الي  4کتبة
هي تْاًؼ عـيؼاؿي کٌؼ .اف ثـًبهَ ُبي فـٌُگي ػؿ ًوبييگبٍ مغٌـاًي ُب پيـاهْى کتبة
عْاًي ّ اهْب کـػى کتت تْمٔ ىغَيت ُبي هِن هي تْاى ثـىوـػ .هنبثمبتي ثـاي هـػم
ػؿ ًٚـ گـفتَ ىؼٍ امت کَ ربيقٍ اه کتبة امت.
آلبي ًٞوَ تبکيؼ ػاؿػ ايي هْمنَ ثـاي پييـفت ربه َٞتاله هي کٌؼ ًيـُّبيو رْاًبًي ثب
گـٍّ مٌي  21الي  31مبلَ ُنتٌؼ کَ ثب ُؼف عؼهت ثَ ربه َٞثَ فٞبليت هي پـػافًؼ.
اليـق-ه 8512
 26مپتبهجـ2111
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آهبدگي بزاي ًوبيؾگبُ ( عزاة) در دٍحِ
ديذار هَسُ بب هحل تَلذ ٌّزهٌذ چيٌي عبي تؾبًغ
ػؿ ًينت هٖجْٝبتي ىِـ ىْاى رْ چيي  ،ثـگقاؿي ًوبييگبٍ ٌُـهٌؼ چيٌي ػؿ ػّصَ اٝالم
گـػيؼ ..هْفٍ ي ٌُـُبي هٞبٍـ ٝـثي اف ثـگقاؿي اّليي ًوبييگبٍ فـػي مبي رّْ تيبًغ "
مـاة" ػؿ تبؿيظ  6ػمبهجـ  3122الي  37هي  3123م ػؿ ػّصَ عجـ ػاػ .ػّ ؿّفًبهَ ًگبؿ چيٌي
رِت ثضج ّ گفتگْ ػؿ عًَْ ًوبييگبٍ ٌُـهٌؼ ي افکيْؿُبي عبّؿهيبًَ ػْٝت ىؼًؼ .ػؿ
ايي ًوبييگبٍ ؿّاثٔ ثيي فـٌُگ ُبي هغتلف کيْؿُبي عليذ (فبؿك) ّ ؿّمتبي ىْاى رْ کَ
هضل تْلؼ ٌُـهٌؼ هي ثبىؼ ًيبى ػاػٍ هي ىْػ.
ّمي عْيـي هؼيـ هْفٍ ٌُـُبي هٞبٍـ ٝـثي گفت :ػؿ هْؿػ ايي ٌُـهٌؼ عيلي تٞـيف ىؼٍ
هبيَ ي افتغبؿ امت کَ ػؿ هضل تْلؼ ايي ٌُـهٌؼ صْْؿ ػاىتَ ثبىن.ايي ىِـکَ اثتؼاي ؿاٍ
اثـيين امت ّثب ّرْػ هنبفتي کَ ثب ٝبلن ٝـثي ػاؿػ اهب ٌٝبٍـي اف هضئ فينت ٝـثي
اصنبك هي ىْػ.
ػؿ ايي هْفٍ ػؿيبيي ىِـ ىْاى رْ چيي ٝاللبت فـٌُگي هيتـک ػؿ کبؿُبيو ػيؼٍ هي
ىْػ.
ايي ىِـ ىْاى رْ ّال ٜػؿ رٌْة غـثي چيي فهبًي ثٌؼؿ ػؿيبيي هٞـّف ثْػٍ ػؿ هنيـ
هٞـّف ّ تبؿيغي ؿاٍ اثـيين لـاؿ ػاؿػ  ،هـکق تزبؿت صـيـ ّ مـاهيک ّ چبي ّ اػّيَ ربت هي
ثبىؼ.
ًوبييگبٍ "مـاة" ىبهل ثيو اف  61کبؿ ايي ٌُـهٌؼ امت ّ  :فيلن هنتٌؼ عْاُؼ ثْػ.
الْٕي -ه 6985
 4اکتْثـ3122 -
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ببسديذ رٍعتبي فزٌّگي اس هذارط

ؿّمتبي فـٌُگي ثَ ثـًبهَ ُبي فـٌُگي ثبفػيؼ اف هؼاؿك تب اّاعـ هبٍ اکتْثـ اػاهَ هي
ػُؼُ .ؼف اف ايي ثبفػيؼُب اؿد ًِبػى ثَ فـٌُگ ّ هيـاث ّ ُن چٌيي ثـاي مـگـهي ػاًو
آهْفاى هي ثبىؼ.
ثـًبهَ ُبي هتٌْٝي هبًٌؼ ريي هْميمي ٌُـُبي هضلي ً ،وبيو فلکلْؿي  ،تْفيُ ٜؼايب ،
ريٌْاؿٍ غؾاُبي هضلي اف فٞبليت ُبي ؿّمتبي فـٌُگي هي ثبىؼ ّ .ثب ُوبٌُگي ثب گـٍّ
پييبٌُگي ٍْؿت گـفتَ امت.
ؿّمتبي فـٌُگي ثب ثـًبهَ ُبيي هبًٌؼ آىٌبيي ثب فًؼگي ارؼاػ ّ لؼيوي ُب  ،آىٌبيي ثب
غؾاُبي هضلي ّ ٕـف پغت آى  ،ىٌيؼى لََ اف ؿاّيبى ػامتبى ُْ،ىيبؿي ػاًو آهْفاى ؿا
اؿتمب هي ػُؼ .

الـايَ-ه 21864
 27اکتْثـ3122 -
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پيزٍسي ٌّزهٌذ قغزي
بِ جبيشُ ي ًقزُ در اًجوي خليجي ٌّزّبي بصزي
ٝجؼالـصوي الوٖبٌُّ َٝـهٌؼ تزنوي ػؿ اًزوي فٌْى ثَـيَ کيْؿُبي هزلل تٞبّى
عليزي ( 2:-:اکتْثـ ) ػؿ رؼٍ هْفك ثَ کنت ربيقٍ ي ًمـٍ ىؼ .تبثلْي اّ اف تبفٍ تـيي کبؿ
ٌُـ گـافيک هي ثبىؼ.
ّي ػؿ هْؿػ کبؿُبيو اف هٌقلت فى لٖـي ّىغَيت هتوبيق آى ثَ ٌْٝاى فى هنلوبى ٝـثي ،
همبم ّاالي تـثيتي اّ ػؿ ربه َٞالِبم گـفتَ امت.
ّي ػؿ ػاًيگبٍ ؿىتَ الکتـًّيبت عْاًؼٍ ّ ُن اکٌْى ػؿ ثغو گـافيک ٍؼا ّ ميوبي لٖـ
هيغْل ثَ کبؿ امت .اف اْٝبء اًزوي ٌُـُبي تزنوي لٖـي  ،اػاؿٍ ي هْمل هـکق اثؼا ٛلٖـ
ّ گـٍّ ٌُـّ هيـاث لٖـي هي ثبىؼ.
ّي ػؿ ًوبييگبٍ ُبي ػاعلي ّ عبؿري ػؿ گـٍّ مٌي رْاًبى ىـکت ًوْػٍ ّ رْايق ّ
تمؼيـًبهَ گـفتَ اف لجيل ً :وبييگبٍ رْاًبى کيْؿُبي هزلل تٞبّى عليزي ػؿ ثضـيي ّ ٝوبى
ّ ػّصَ  ّ ،اهبؿاتً ،وبييگبٍ ًمبىي ٕجيٞت ػؿ ثضـيي ً ّ ، 2:9:وبييگبٍ هفبُين هٞبٍـ هـکق
فٌْى ثَـي  ّ ،ػّهيي ًوبييگبٍ گـٍّ ٌُـ ّ هيـاث.

الْٕي-ه 6993
 22اکتْثـ3122
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تٌظين بزًبهِ ( اعالم در کتبرا) تَعظ فٌبر
هـکق فـٌُگي امالهي لٖـ ( فٌبؿ) فيـ ًٚـ ّفاؿت اّلبف ّ اهْؿ امالهي ثب ُوکبؿي ػُکؼٍ
فـٌُگي(کتبؿا) امالم ثـًبهَ اي ثـاي فًؼگي ؿا تٌٚين هي کٌؼ.
تٞؼاػ ً 391فـ ٕي  7ثـًبهَ ػؿ هبٍ ُبي رْى  ،رْالي ّ مپتبهجـ ّ ثـًبهَ ُبي ؿّفٍ هبٍ هجبؿک
ؿهْبى اف ايي ثـًبهَ ُب امتفبػٍ کـػًؼ کَ امتمجبل هـػم ّ تبحيـ ايي ثـًبهَ ؿا ًيبى هي ػُؼ.
ػؿ ايي ثـًبهَ ُب ثبفػيؼکٌٌؼگبى ػؿ فٌبؿ رو ٜگـػيؼٍ ّثٞؼ اف ربُبي هغتلف ؿّمتبي
فـٌُگي هبًٌؼ هنزؼ الضي حمبفي  ،ؿّمتبي فـٌُگي ّ . ...ػيؼى هي کٌٌؼ ّ ػؿ ٕي ايي ثـًبهَ
ُب ثَ مْاالت ثبفػيؼ کٌٌؼگبى کَ اف هليت ُبي هغتلف پبمظ ػاػٍ هي ىْػ.
ٌُؼ الغبٕـ هنئْل فـٌُگ امالهي هي گْيؼُ :ؼف ايي ثـًبهَ امتفبػٍ اف اؿفه تْؿينتي
ؿّمتبي فـٌُگي رِت هٞـفي امالم ّ فـٌُگ امالهي هي ثبىؼ .
ميؼ ٝجؼاهلل الوال ؿئيل هـکقفـٌُگي امالهي لٖـ(کتبؿا) هي گْيؼ :ثـًبهَ امالم ػؿ کتبؿا
ثـًبهَ ي کبهلي امت کَ ُؼفو امتفبػٍ اف کتبؿا ثب ػيؼ فـٌُگي آى ثـاي هٞـفي هيـاث لٖـي
امت .هـکق فٌبؿ ثب ُوکبؿي ؿّمتبي فـٌُگي ثَ عبًْاػٍ ُب فـٍتي هي ػُؼ هکبًي تْؿينتي
ؿا ثبفػيؼ کٌٌؼ اًتٚبؿ هي ؿّػ اًْٖؿ کَ ىبينتَ امت امالم ثَ ثبفػيؼکٌٌؼگبى هٞـفي ىْػ.

اليـق-ه9619
 3اکتْثـ 3122م
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گزاهيذاؽت يبدبَد حبفظ ؽيزاسي تَعظ ؽبعزاى جْبى

ثيو اف  61ىبٝـ ثب هيْل اػثي ّ ىٞـي اف  51کيْؿ يبػثْػ ىبٝـ غقل ٍْفي صبف٘ ىيـافي ؿا
ريي هي گيـًؼ .
ػؿ ايي گـػُوبيي اًزوي ىٞـاء ايـاى ّ رِبى کَ مبالًَ رِت گـاهيؼاىت صبف٘ ػؿ
تِـاى ثـگقاؿ هي ىْػ ىبٝـاى لَيؼٍ ُب ييبى ؿا ثَ فثبى ُبي هغتلف هي عْاًٌؼ .اف ػاليل
ثـگقاؿي ايي ريي ىِـت رِبًي ايي ىبٝـ اف ًٚـ اػثي ّ فکـي ػؿ ثيي ىبٝـاى لـّى گؾىتَ
هي ثبىؼ .ىبٝـاى فبؿمي فثبى ثب غقليبتيبى ثَ رِبًيبى ػاًو ّ ثيٌيي تبفٍ ثغييؼًؼ ؛ ػيؼ
ثَيـت ػاػًؼ ّ ّرَ ىٞـ کَ ٍـفبً ػؿ عؼهت ػؿثبؿيبى ثْػ ػگـگْى کـػًؼ ّ ثَ ىٞـي اًنبًي
کَ ثَ گـٍّ ُبي هـػهي اُويت ػُؼ ّ ًمو اؿتمبء تٞبلين ّ تـثيت رِت پييـفت ربه، َٞ
تجؼيل کـػًؼ..

الـايَ-ه2185
5اکتْثـ3122-
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قغز بب ً7437فز عبلوٌذ ببالي  56عبل

ػّلت لٖـ اف مبلوٌؼاى اُويت هي ػُؼ ّايي افـاػ اف ًٚـ التَبػي ّ ارتوبٝي ّ فـٌُگي ّ
مالهتي هْؿػ صوبيت لـاؿ هي گيـًؼ تب ػّؿاى مبلوٌؼي اهٌي ػاىتَ ثبىٌؼ تْرَ عبٍي ثَ
آًبى ىؼٍ کَ ثتْاًٌؼ ػؿ فٞبليت ُبي فًؼگي ارتوبٝي ّ ؿّفهـٍ ىـکت کٌٌؼ ّ اف تزـثَ
ُبييبى امتفبػٍ ىْػ.
ثـاي پييجـػ ايي اُؼاف ثب اتغبؽ تؼاثيـي اف رولَ تؼاؿک هٌج ٜػؿآهؼ کبفي ثـاي مبلوٌؼ ،
صمْق ثبفًينتگي ّ ثيوَ ّ ...ثـاي مبلوٌؼاى ػؿ ًٚـ گـفتَ ىؼٍ امتٕ.جك آهبؿ گـفتَ ىؼٍ
ثَ هٌبمجت ؿّف مبلوٌؼاى کَ اّل اکتْثـ امت  ،تٞؼاػ افـاػ هني ثبالي  76مبل ً 8458فـ
هي ثبىؼ کَ ً 4617فـاف آًبى هؾکـ( ثب ًنجت ً 4952 ّ ) %58فـ هًْج هي ثبىٌؼ.)%6324(.

اليـق-ه 9616
 /3:مجتبهجـ3122
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تٌظين جؾي فيلن ّبي التيٌي رٍس  5اکتَبز تَعظ کتبرا
بب حضَر ٌّ 042زهٌذ ً 56 ٍ..وبيؼ ٍ  8فيلن
هْمنَ الضي الخمبفي( ؿّمتبي فـٌُگي) آهبػگي عْػ ؿا رِت ثـگقاؿي اّليي ريي فـٌُگي
اهـيکبيي التيٌي عجـ ػاػ هؼت ايي ريي  11ؿّف هي ثبىؼ ( 6الي  15اکتْثـ) ثـًبهَ ُبيي هبًٌؼ
اًْا ٛهْميمي ُبي التيي ّ ؿلٌ ّ فيلن ثَ ًوبيو عْاُؼ ػؿ اهؼ.
تٞؼاػ ٌُ 231ـهٌؼ ّ ٌُـپييَ اف  9کيْؿ هغتلف اهـيکبي التيي صْْؿ عْاٌُؼ ػاىت ػؿايي
ريي ُب ً 15وبيو ّ  8فيلن ٕي ايي هؼت تبؿيظ ّ ٌُـ اهـيکبي التيي ؿا هٞـفي عْاٌُؼ
ًوْػ.
عبًن هلکَ آل ىـين هؼيـ ؿّاثٔ ٝوْهي ػؿ کتبؿا گفت :ؿّمتبي فـٌُگي ثـاي اؿائَ ي فـٌُگ
ُب آػاة ّ ؿمْم ّ توؼى ُب تاله هي کٌؼ ّثب ارـاي ايي ثـًبهَ ُب ػؿ لٖـ ّ هٌٖمَ عالء
فـٌُگي ؿا کن هي کٌؼ ّ.ي تٌٚين ايي ريي فـٌُگي اهـيکبي التيي ؿا کبؿي هِن تلغي کـػ ّ
اف هـػم ثـاي ىـکت ػؿ ايي هـامن ػْٝت کـػ.
هْميمي اف کيْؿ کْثب ّ روِْؿي الؼّهيٌيکبى ؿّف افتتبس ًْاعتَ هي ىْػ.ثـاي إالٝبت
ثييتـ اف ايي ريي ثَ مبيت ارتوبٝي تْيتـ ؿّي ٍفضَ کتبؿا هـار َٞىْػ.
www.facebook.com/kataraqatar
اليـق-ه 8513
 27مپتبهجـ2111
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تٌظين ًوبيؾگبُ خغبط اهزيکبيي تَعظ هَسُ اعالهي

هْفٍ ي ٌُـ امالهي ًوبييگبٍ (ٝيي ثليغَ) کبؿُبي ٌُـي هنلن هضوؼ فکـيب عٖبٓ اهـيکبيي
ؿا اف تبؿيظ  36اکتْثـ الي  21يٌبيـ ػؿ هْفٍ ثـگقاؿ هي کٌؼ.
ُؼف اف ايي ًوبييگبٍ ًيبى ػاػى فيجبيي عٔ ٝـثي اف هيبى کبؿُبي ثـىوـػٍ اي کَ ثـاي
اّليي ثبؿ ثَ ًوبيو گؾاىتَ هي ىْػ هي ثبىؼ.
هضوؼ فکـيب عٖبٓ اهـيکي هتْلؼ 2:53م ػؿ ىِـ فٌتْؿا ايبلت کبليفْؿًيب اف هتغََيي هٞـّف
ٌُـ عٔ ٝـثي امت ّ .ي ؿىتَ هٌِؼمي عْاًؼٍ اهب ثٞؼ اف مفـه ثَ هغـة ػؿ مبل 2:75م ،
ثَ فـٌُگ امالهي اُويت ػاػ ّ ػؿ مبل 2:91م ىـّ ٛثَ يبػگيـي عٔ ٝـثي کـػ.
ايي ًوبييگبٍ فيلن هنتٌؼ ٍضـاء الفي الووٌْ ٛؿا  38هبٍ ربؿي ثَ ًوبيو هي گؾاؿػ .تِيَ
کٌٌؼٍ ّ کبؿگـػاى ايي فيلن اهبًؼا ثْة ّ تيبفؼؿ رْؿريف هي ثبىٌؼ .پيـاهْى ُن فينتي ٌُـ
ثب امتجؼاػ ػّؿاى صکن مْفييتي امتّ .لتي کَ ٌُـهٌؼاى ثب اٝالم ًٚـات عْػ هضکْم ثَ
اٝؼام يب ػؿثيوبؿمتبى ؿّاًي فًؼاى هي ىؼًؼ.

اليـق -ه 9625
 9اکتْثـ 3122
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جؾٌَارُ " البَلفبر " در رٍعتبي فزٌّگي

عجـًگبؿي لٌب  :اػاؿٍ ؿّمتبي فـٌُگي ثب ُوبٌُگي هْمنَ لٖـي ٌُـُبي تزنوي الؼام ثَ
ثـگقاؿي ًوبييگبٍ " گـٍّ ًمبىي ّ هْميمي ثْلفبؿ ّ ٌٍبي ٜػمتي ّ کبؿگبٍ کٌؼّ کبؿي " ًوْػٍ
امت .کتبؿا فهبى ايي ًوبييگبٍ ؿا ؿّفُبي پٌذ ىٌجَ ،رو ّ َٞىٌجَ هبٍ اکتْثـربؿي اٝالم کـػٍ
امت .ػؿ ايي ًوبييگبٍ ٌُ 31ـهٌؼ هٞـّف لٖـي ثب کٌؼّکبؿي ؿّي مٌگ ّ ٕـاصي پٌذ احـ
ٌُـي تْاًبيي عْػ ؿا ثَ ًوبيو هي گؾاؿًؼ.
هلکَ آل ىـين هؼيـ ؿّاثٔ ٝوْهي کتبؿا گفت :ػؿ ايي ًوبييگبٍ ثَ ثِتـيي احـ ٌُـي کَ تْمٔ
ُيئت هتيکل اف ٌُـهٌؼاى هضلي اًتغبة هي ىْػ  ،ربيقٍ ػاػٍ هي ىْػ .
ّي اف ؿاٍ اًؼافي ريٌْاؿٍ هْميمي هتيکل اف پٌذ گـٍّ هْميمي هضلي ّ هْميمي ثْلفبؿ عجـ
ػاػ .
ُن چٌيي هکبى ُبيي ثـاي ٝـَّ ٌٍبي ٜػمتي هبًٌؼ ثبفتٌي  ،هٌزْق ػّفي ّ ؿمن صٌب ػؿ ًٚـ
گـفتَ ىؼٍ امت.
الـايَ -ه 21865
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ؽزکت ايزاى در جؾٌَارُ « بيزٍت عيٌوبئي»

ايـاى ػؿ يبفػُويي ػّؿٍ ريٌْاؿٍ ميٌوبيي ثيي الوللي ثيـّت ثـاي ربيقٍ ي « الف» ثِتـيي
فيلن ػامتبًي عبّؿ هيبًَ ؿلبثت هي کٌؼ.
فيلن ايـاًي ( اصت ِٕـاى) ثَ کبؿگـػاًي مٌِؼ ٍوؼيبى ّ فيلن ( هبًؼّ) ثَ کبؿگـػاًي اثـاُين
ٍٞيؼي اف رولَ فيلن ُبي ىـکت کٌٌؼٍ ػؿ هنبثمَ هي ثبىٌؼ.
ػؿ هنبثمَ ي فيلن هنتٌؼ عبًن ًْؿا ًيبمـي ثَ فيلن ( تضت الزنـ) پيـاهْى ثيـّت ّ فيلن (
االصوـ ّ االثيِ ّ الغْـ) تْمٔ ًبػؿ ػاّّػي پيـاهْى مَ ؿّف اعـ اًتغبثبت ؿيبمت روِْؿي ،
اف فيلن ُبي ايـاًي ىـکت کٌٌؼٍ هي ثبىٌؼ.
ػؿ هنبثمَ فيلن کْتبٍ ايـاى ثب 27فيلن هبًٌؼ ( کٌت اصت اى يٌتٚـًي اصؼ في هکبى هب) ثَ
کبؿگـػاًي ثبثک اهيٌي  ،فيلن (صيبٍ کلت) ثَ کبؿگـػاًي ُبًب هغولجبف پيـاهْى هوٌْٝيت ّرْػ
مگ ػؿ عيبثبى ُب ّ اهبکي ٝبم ّ صتي ػؿ عبًَ ..ػؿ ايي هنبثمَ ىـکت کـػ.

الْٕي-ه 6989
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ؽزکت ٌّ 7زهٌذ بِ ًوبيٌذگي اس قغز در عبلي " پبييش فزًغب "
ؿّفًبهَ الْٕي هْؿط  2اکتجـ  2111هيالػي ثَ ىوبؿٍ  5873اف ىـکت ُفت ٌُـهٌؼ لٖـي
ػؿ ًوبييگبُي کَ ػؿ مبلي " پبييق فـاًنَ " ثـگقاؿ عْاُؼ ىؼ عجـ ػاػ
کيْؿ لٖـ ػؿ ٍؼ ّ يبفػُويي ػّؿٍ ايي مبلي کَ اف تبؿيظ  12اکتجـ ّ ثَ هؼت يک ُفتَ
ىـکت هي ًوبيٌؼ ايي مبلي ػؿ اّايل لـى گؾىتَ تأميل ىؼٍ ّ مبالًَ ػؿ فَل پبييق
ًوبييگبٍ ُبي رِت ٌُـهٌؼاى ٌُـُبي تزنوي ثـگقاؿ هي ًوبيؼ ّ .ثَ مبلي ىْؿىيبى ًيق
هٞـّف ىٌبعتَ هي ىْػ  .ػؿ ايي مبلي ٌُـُبي کالميک ؿا ثَ ًوبيو هي گؾاؿًؼ اف هِوتـيي
ٌُـهٌؼاًي کَ ػؿ ايي مبلي ىـکت ػاىتَ ثيکبمْ ّ هبتيل ّ ميقاى ؿا ًبم ثـػ.
هيبؿکت لٖـي پل اف اػغبم ثغو ايي مبلي ثب ثغو ٌُـُبي تزنوي ٝـثي ٍْؿت گـفت
لبثل ؽکـ امت کَ ٌُـهٌؼ هَـي آلبي ٝجؼالـفاق ٝکبىَ هٞبّى آلبي ًْيل کْؿيَ ؿئيل ايي
مبلي ّ يکي اف هٌتمؼاى ثقؿگ فـاًنْي هي ثبىؼ.
عبًن اهل الٞبحن ؿئيل هـکق ٌُـُبي تزنوي پيـاهْى ايي ًوبييگبٍ گفت :ػؿ ايي
ًوبييگبٍ ٌُـُبي ٌُـهٌؼاى لٖـ ي ثَ ًوبيو گؾاىتَ عْاُؼ ىؼ ّ امبهي ايي ٌُـهٌؼاى ثَ
ايي تـتيت هي ثبىؼّّ :ضي النليٖيٍ ،بلش الٞجيؼلي ،هّْي الِبرـي ،اصوؼ الضوـ ،صني
الوال ،صََ کال ّ .اف ًبهجـػٍ ػؿ ايي مبلي لؼؿػاًي عْاُؼ ىؼ ثؼليل ُوت اييبى ثـاي ثـگقاؿي
ًوبييگبُي اف کبؿُبي ٌُـهٌؼاى لٖـي ػؿ ايي ًوبييگبٍ ّ ثٞؼ اف ػؿعْامت ًبهجـػٍ اف
هنئْليي ايي مبلي ّ هْافمت اًِب لٖـ ؿا ثٌْٞاى هِوبى ّيژٍ ػؿ ايي مبل اًتغبة ًوْػٍ ّ
اييبى ؿا ثَ ايي ػليل ػؿ ايي ًوبييگبٍ اف اييبى تيکـ ّ لؼؿػاًي عْاُؼ ىؼ.
لبثل ؽکـ امت کَ لٖـ ثب  21تبثلْ ٌُـي ػؿ ايي ًوبييگبٍ صْْؿ پيؼا هي کٌؼ ّ ايي
ًوبييگبٍ ُوبًْٖؿ کَ هي ػاًيؼ ػؿ مبثك فمٔ هـثْٓ ثَ ٌُـهٌؼاى فـاًنْي ّ اؿّپبيي ثْػٍ ّ
ػؿ چٌؼ مبل اعيـ اف کيْؿُبيي عبؿد اف اؿّپب ًيق ىـکت ًوْػًؼ ّ اّليي هيبؿکت کيْؿُبي
ٝـثي هَـ ثْػٍ ّ ثَ ػًجبل آى کيْؿ لٖـ.
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ّوٌبً ػؿ ايي ًوبييگبٍ ّ ثـاي اّليي ثبؿ يک ربيقٍ ثٌْٞاى " اًمالة " ػؿ ًٚـ گـفتَ ىؼٍ
امت کَ ثَ يک ٌُـهٌؼ ٝـثي ػؿ يک ريٌي کَ ػؿ ّمٔ عيبثبى ىبًقليقيَ فـاًنَ ثـگقاؿ
عْاُؼ ىؼ اُؼا عْاُؼ گـػيؼ.

ًوبيؾگبُ ٌّزهٌذ صاپٌي

ُيئت هْفٍ ُبي لٖـ ّيبفت ًوبييگبٍ ٌُـهٌؼ رِبًي تبکبىي هْؿاکبهي ؿا اٝالم کـػ .افتتبس
ايي ًوبييگبٍ  :فجـايـ الي  35ژّئي  3123ػؿ مبلي الـّاق رٌت هْفٍ ٌُـ امالهي هي
ثبىؼ.ثبفػيؼ کٌٌؼگبى اف ايي ًوبييگبٍ هي تْاًٌؼ اٝوبق عيبل ايي ٌُـهٌؼ هٞـّف عبّؿ هيبًَ
ؿا ثجيٌٌؼ ّ .ي ػؿ کبؿُبيو هّْْٝبت هغتلفي اف فـٌُگ هٞبٍـ ؿا ثَ تَْيـ هي کيؼ .
ىيغَ الويبمَ ػعتـ صوؼ ثي عليفَ آل حبًي ،ؿئيل ُيئت اهٌبي هْفٍ ُبي لٖـ گفتُ :يئت
هْفٍ ُبي لٖـ الؼام ثَ ًوبيو کبؿُبي ٌُـهٌؼ هٞـّف ژاپٌي تبکبىي هْؿاکبهي ػؿ لٖـ هي کٌؼ
.ايي ًوبييگبٍ ػؿ اؿتمبء
پيبم ُيئت ثـاي تيْيك گفتگْ ّ تجبػل فـٌُگي هؤحـ عْاُؼ ثْػ ُن چٌيي ُوقهبى ثب ريي
مبل 3123ثَ هٌبمجت هـّف  51مبل اف ؿّاثٔ ػيپلْهبمي ثيي لٖـ ّ ژاپي هي ثبىؼ.

اليـق -ه 9627
 21اکتْثـ 3122
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ًوبيؾگبُ (( حلن هلک -القبَ االخضز في درعذى))
"رٍيبي پبدؽبُ –سيز سهيي عبش در عذى " بِ ضيبفت هَسُ ٌّز اعالهي قغز
هضل ايي ًوبييگبٍ هٞـّف رِبى ػؿ مبلي ًوبييگبٍ ُبي هْلت ٕجمَ ي ُن کف ّ فهبى آى اف
اّل ًْفوجـ تب  37يٌبيـ 3123هي ثبىؼ .ايي ًوبييگبٍ کَ اف ىِـ ػؿمؼى آلوبى ثَ ػّصَ هي آيؼ
صبٍل تفبُوٌبهَ اينت کَ مبل لجل ثيي ُيئت هْفٍ ُبي لٖـ ّ اػاؿٍ ٌُـ ػّلتي ػؿ ػؿمؼى
هي ثبىؼ.
ثَ ػليل ىِـت رِبًي ايي ًوبييگبٍ ػؿ اؿّپب ٌْٝاى "ؿّيبي پبػىبٍ-فيـفهيي مجق ػؿمؼى" ؿا
ثَ عْػ گـفت  .ايي ًوبييگبٍ ىبهل  4111اف ثِتـيي کبؿُبي ٌُـي اف لجيل رْاُـات ّ کبؿُبي
کِـهبى ّ ٝبد ّ ٙـّفي رْاُـ ًيبى ّ هزنوَ ُبي کْچک ثـًقي هي ثبىؼ.
لؼهت ايي هزوْ َٝثَ لـى ُيزؼُن هيالػي ثـهي گـػػ ّلتي کَ ىبٍ اغنٖل ثقؿگ پبػىبٍ
هٌٖمَ مبکنًْيب ّ لِنتبى يکي اف هبُـتـيي هٞوبؿاى آى لـى ؿا ّاػاىت کَ اتبق هغًَْ
ثنبفػ تب هزوْ َٝاي اف لْافم ليوتي ؿا ػؿ ثـگيـػ.
ثبفػيؼ کٌٌؼگبى ايي ًوبييگبٍ ثب ًوًَْ ُبيي اف گٌذ ُبي هٌٖمَ مبکنًْيب ّ لْافم ثبليوتي اف
َٝـ ثبؿّک اؿّپبي غـثي لـى ُبي  29 ّ 27ػيؼاؿ عْاٌُؼ کـػ.
عبًن ٝبييَ الغبٕـ هؼيـهْفٍ ي ٌُـ امالهي ػؿ هْؿػ اُويت ايي ًوبييگبٍ هي گْيؼ :ايي
ًوبييگبٍ فـٍتي امت ثـاي آىٌبيي ثب تبؿيظ اؿّپب ّ کبؿُبي ٌُـي ػّؿٍ ي ثبؿّک  ّ .اف اهْبي
ايي تفبُوٌبهَ عيلي عْىضبين کَ ايي ًوبييگبٍ حوـٍ ي ايي تفبُوٌبهَ امت.
هزوْ َٝاي اف فٞبليتِبي آهْفىي ػؿ ًوبييگبٍ هي ثبىؼ ّ ُن چٌيي کتبلْگي رِت هٞـفي
کبؿُبي ٌُـي ًوبييگبٍ تِيَ ىؼٍ کَ ػؿ فـّىگبٍ ُؼايب ثَ فـّه هي ؿمؼ  .ثبفػيؼ اف
ًوبييگبٍ ؿايگبى امت.
الـايَ-ه2184:
 3اکتْثـ3122
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ًوبي فزٌّگي جذيذ قغز در کَرًيؼ دٍحِ
افتتبح پبرک هَسُ ٌّزّبي اعالهي رٍس عِ ؽٌبِ
ُيئت هْفٍ ُبي لٖـ ًينت هٖجْٝبتي رِت افتتبس پبؿک هْفٍ ٌُـُبي امالهي تٌٚين کـػ.
ػؿ ايي ًينت کَ ٍجش ؿّف مَ ىٌجَ  27مجتبهجـ ( 5هِـ هبٍ )1391ػؿ غـفَ هـکق التٞلين
هي ثبىؼ عبًن ٝبئيَ الغبٕـ هؼيـ هْفٍ ٌُـ امالهي ّ ،رـيذ تبي هؼيـ پبؿک هْفٍ مغٌـاًي
عْاٌُؼ کـػ.
ُيئت هْفٍ ُبي في امالهي اٝالم هي کٌؼ هنبصت ايي پبؿک ػؿ إـاف هْفٍ  2812111هتـ
هـثُ 68( ٜکتبؿ)ّٕ .ـاصي آى ثَ ىکل ُاللي اف مْي ىـکت هٞوبؿي ثبي ّ ىـکبء ػؿ
ًيْيْؿک هي ثبىؼ .ػؿ ايي پبؿک هزنوَ اي آٌُي ثب کبؿ ٌُـهٌؼ هيِْؿ رِبى ؿيتيبؿػ ميـا
کَ اّليي کبؿه ػؿ عبّؿ هيبًَ هي ثبىؼ ٕـاصي هي ىْػ.ايي هزنوَ مبف ػؿ مبل  2111اف
هْمنَ امپبًيبيي امتْؿيبك ثـًؼٍ ربئقٍ ي ٌُـ ىؼٍ امت .ميـا هتْلؼ مبى فـاًنينکْ ّ ػؿ
ػاًيگبٍ آهـيکبيي اؿّپبيي ؿىتَ ٌُـ عْاًؼٍ امت.
عبًن ىيغَ الويبمَ ػعتـ صوؼ آل حبًي ؿئيل هزلل اهٌبء ُيئت هْفٍ ُبي لٖـ هي گْيؼ :ايي
پبؿک هْفٍ ٌُـُبي امالهي هکبًي هتوبيق ثـاي هٞـفت ّ امتکيبف کْػکبى ّ عبًْاػٍ ُب ّ
ٕبلجبى ٌُـ عْاُؼ ثْػ  .فٞبليت ُبيي فـٌُگي ّ آهْفىي ّ مـگـهي ثـاي رؾة هـػم ػؿ ًٚـ
گـفتَ ىؼٍ امت .اّ اّبفَ هي کٌؼ  :هب افتغبؿ هي کٌين کَ هزنوَ اي اف کبؿ ٌُـهٌؼ هٞـّف
رِبًي ػؿ هْفٍ عْاُين ػاىت.
ثـًبهَ ُبي اف لجيل ميٌوبيي ّ ،ؿفىي  ،ثـًبهَ ُبيي ثـاي ؿاّيبى ػامتبى ّ کبؿگبٍ فٌي افرولَ
فٞبليت ُبيي امت ػؿ ْٕل مبل ثـگقاؿ عْاُؼ ىؼ.

الْٕي-ه5865
 24مپتبهجـ 2111
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عبلي " اکَعتک" کبرّبي جذيذي اس ٌّزهٌذاى قغزي
را بِ ًوبيؼ هي گذارد
ًوبيؾگبُ هؾتزک ٌّزّبي تجغوي " هذي" کؾَرّبي عزبي در ععَدي

ػؿ ًوبييگبٍ ٌُـُبي تزنوي مبلي "اکْمتک" ىِـ الغجـ کيْؿ مْٞػي آلبي هضوؼ ٝتيك
ّ عبًن صََ کال اف لٖـ کبؿُبي عْػ ؿا ثَ ًوبيو هي گؾاؿًؼ  .ايي ًوبييگبٍ گـُّي اف ؿّف3:
مپتبهجـ ثَ هؼت يک هبٍ ػايـ امت .
آلبي ٝتيك گفت :ايـي ًوبييـگبٍ لؼم اّل رِت تبميل گــٍّ ُبي عليزي ٝــثي
هي ثبىؼٌُ.ـهٌؼاًي اف ًمبٓ هغتلف ػًيب ّ هؼاؿك هغتلف ثب ؿّىِبي هتفبّت ىـکت عْاٌُؼ
کـػ ػؿ ًتيزَ گـٍّ ٌُـُبي تزنوي ّ ؿّاثٔ ٌُـي ثيي ٌُـهٌؼاى عليذ ّ ٝـثي ّ ػًيب ثييتـ
هي ىْػ.
هضوؼ ٝتيك ػؿ ًوبييگبٍ ُبي هتٞؼػي ػؿ اهـيکب ّ اؿّپب ّ کيْؿُبي ٝـثي ّ آميبيي ىـکت
کـػٍ ّ رْايق ّ تمؼيـًبهَ ثـػٍ ُ ،ن اکٌْى ؿئيل ُيئت ٌُـُبي تزنوي لٖـ هي ثبىؼ ّي
هْمل ثغو گـافيک ٍؼا ّميوبي لٖـ هي ثبىؼ.

الْٕي-ه 697:
 39مپتبهجـ3122

بولتن شوبره  901ههرهبه 9910

21

هقبهبت آًبى را بِ جْت ّويبري بب بي بي عي بزاي تَليذ فيلن هتْن کزدًذ

جؾٌَارُ عيببعتيبى دعتگيزي کبرگزداًبى ايزاًي را هحکَم کزد
ريٌْاؿٍ ميٌوبيي ثيي الوللي ميجبمتيبى ىٌجَ گؾىتَ ثـًبهَ ُبيو پبيبى ؿميؼ  .ػؿ ؿّف
اعتتبهيَ ٕي اُؼاي رْائق  ،ػمتگيـي ىو ًفـ اف کبؿگـػاًبى ايـاًي ؿا هضکْم کـػ.
ػؿ ايي ريٌْاؿٍ  ،فيلن ميٌوبئي ( الغْٖات الوقػّرَ) ثَ کبؿگـػاًي اينبکي الکْينتب ربيقٍ
ي ٍؼف ٕاليي ثـػ .ربيقٍ ي ثِتـيي کبؿگـػاى ثَ فيليجْك تنيتْك کبؿگـػاى يًْبًي ثـاي
فيلن (ٝبلن ٙبلن )ػاػٍ ىؼ .
ػؿ ايي ريٌْاؿٍ هوٌْٝيت آفاػي ثيبى ّ هٚلْم ّال ٜىؼى کبؿگـػاًبى اف مْي صکْهت ايـاى
هضکْم اٝالم ىؼ  .اى افـاػ ثَ رِت ُوکبؿي ثب ثي ثي مي ثب تْليؼ فيلن ُبيي کَ تَْيـ ايـاى
ؿا عؼىَ ػاؿ هي کٌؼ  ،اف مْي همبهبت ايـاًي هتِن ىوـٍ ىؼًؼ.

الـايَ –ه 21847
 3:مپتبهجـ3122
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افتتبح" دٍهيي ًوبيؾگبُ کتبة اًگليغي" در داًؾگبُ قغز

ػّهيي ًوبييگبٍ کتبة اًگليني تبؿيظ  6-5اکتْثـ  3122ثب هيبؿکت تٞؼاػي کتبثغبًَ ّ ػاؿ
الٌيـ ثَ ُوت ثغو فثبى اًگليني ػاًيگبٍ لٖـ تٌٚين ىؼ.
ػ.عبلؼ الٞلي هؼيـ ثـًبد التبميني ػاًيگبٍ لٖـ اف اُويت ايي ًوبييگبٍ کتبة اًگليني گفت
ػؿ ايي مبل اف ؿّىي هتکبهل ثـاي آهْفه فثبى اًگليني امتفبػٍ هي ىْػ ،ػاًيزْيبى هي
تْاًٌؼ ثـاي پييجـػ اُؼاف آکبػهي اف ؿاُِبي هغتلف امتفبػٍ کٌٌؼ ُن چٌيي عبؿد اف
کالمِبي ػؿمي ّ اهتضبًبت ثب ُن ػؿ اؿتجبٓ ثبىٌؼ.
ايي ًوبييگبٍ ثـاي پنـاى ػؿ مبلي اثي علؼّى ّ رِت آلبيبى ػؿ هزتو ٜهٖبٝن ثـگقاؿ هي
ىْػ .کتت ُبي هْرْػ ػؿ ًوبييگبٍ ثييتـ رٌجَ ي آهْفىي ّ يبػگيـي فثبى اًگليني ػاؿػ .
ثب فـاُن کـػى فـٍتي ثـاي ػاًيزْيبى ّ امبتيؼ رِت ػمتيبثي ثَ کتت ّ ًيـيبت رؼيؼ ّ
هفيؼ  ،ىکلي اف پيْمتگي ثيي فـٌُگ ّ آهْفه ػيؼٍ هي ىْػ کَ اػاؿٍ ػاًيگبٍ ثـ آى تبکيؼ
ػاؿػ.
اف هقايبي ػاًيگبٍ لٖـ پيْمتي ثَ لْاًيي ٝلوي رِبًي ػؿ فهيٌَ ُبي هغتلف  ،فـاُن ًوْػى
آى ثَ امبتيؼ ّ پژُّيگـاى ّ ػاًيزْيبى ثَ ٍْؿت ؿايگبى ّ ُن چٌيي ػمتيبثي ثَ ًيـيبت
رؼيؼ ػؿ ػًيبي چبپ امت ُ .ن اکٌْى هٖبلٞبتي ثـاي ّؿّػ کتبة الکتـًّيکي ّ فـاُن ًوْػى
آى ثَ ػاًيزْيبى ػاًيگبٍ لٖـ امت کَ ػؿ صبل الؼام هي ثبىؼ.

اليـق-ه 9622
 6اکتْثـ3122

بولتن شوبره  901ههرهبه 9910

23

بولتن شوبره  901ههرهبه 9910

24

هغببقِ هغبلعبتي " الجشيزُ" بب  022هَضَع پضٍّؾي

هـکق هٖبلٞبتي الزقيـٍ ثب هيبؿکت ثغو عجـًگبؿي ػاًيگبٍ لٖـ هنبثمبتي ؿا ثـاي
پژُّيگـاى رْاى تٌٚين کـػٍ امت .ػؿايي هنبثمَ کَ هؼت مَ هبٍ اػاهَ ػاىت 211
پژُّيگـ فى ّ هـػ اف هٌبٕك هغتلف رِبى ىـکت کـػًؼ ايي هـکق ثَ هٌبمجت پبًقػُويي
مبل تبميل عْػ ًينتي پيـاهْى تزـثَ ُبي عجـًگبؿي ثـگقاؿ عْاُؼ ًوْػ.
هّْْٝبت پژُّيي هضممبى ىبهل پٌذ هضْؿ هي ثبىؼ  :الزقيـٍ ّ عجـًگبؿي رؼيؼ ،الزقيـٍ
ّ آًچَ هْؿػ تْرَ رْاًبى ٝـة امت ّ...
تٞؼاػ ثـگ ُبي پژُّو ىـکت کٌٌؼگبى  219ثـگ ثَ فثبى ٝـثي ّ اًگليني امت کَ 94
ثـگ ثـاي گـٍّ مٌي  15الي  21مبلَ ّ ثـاي گـٍّ مٌي  35 ّ 26مبلَ ّ 125ؿق هي ثبىؼ.
ػؿ ايي هنبثمَ ىـکت کٌٌؼگبى اف ًْاصي هغتلف کيْؿُبي ٝـثي هي ثبىٌؼ کَ کيْؿ الزقائـ
ثييتـيي تٞؼاػ ىـکت کٌٌؼٍ ّ هَـ ّ ثٞؼ اف آى هغـة اف ؿتجَ ُبي ثٞؼي ثْػٍ اًؼ.
ػاّؿي ّ رْايق
کويتَ ػاّؿي ثب پبيبى هبٍ اغنٖل گؾىتَ تضميك ُب ؿا ٕجك ىـّٓ هنبثمَ ػمتَ ثٌؼي کـػٍ
ّ ربيقٍ ي ًمؼي  1111ػالؿ ثـاي ُـ ثـًؼٍ ػؿ ًٚـ گـفتَ ّ پژُّيگـاى اًتغبة ىؼٍ ثب گـٍّ
مٌي  26تب  35مبلَ رِت ىـکت ػؿ ًينت اکتْثـ ػْٝت عْاٌُؼ ىؼ.

الـايَ –ه 11733
 26مجتبهجـ 2111
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هؾبرکت ٌّزهٌذاى قغزي در ًوبيؾگبُ
« ٌّزّبي هعبصز ايزاًي ٍ عزبي » لٌذى
ٌُـهٌؼاى لٖـي يْمف اصوؼ ّ ملوبى الوبلک ؿئيل هزلل هـاکق رْاًبى ّفاؿت فـٌُگ ّ
ٌُـ ّ هيـاث ثب هيبؿکت ػؿهقايؼٍ مبالًَ ػاؿالوقاػات "مْؽثيق" لٌؼى تبثلُْبي ٌُـي عْػ ؿا
ثَ ًوبيو گؾاىتٌؼ .ايي ٌُـهٌؼاى لٖـي ثب اؿائَ ػّ کبؿ ٌُـي ػؿ ًوبييگبُي ثب ٌْٝاى"
ٌُـُبي هٞبٍـ ايـاًي ّ ٝـثي" ىـکت کـػًؼ .ايي هقايؼٍ ىبهل 234احـ ٌُـي اف ٌُـهٌؼاى
هٞبٍـ اف لجيل :لؤي کيبًي ،فـُبػ هْىيـيٝ ،بؿف الـيل  ،فيبػ ٌٝتـّ ..هي ثبىؼ.
ملوبى هبلک پيـاهْى احـ ٌُـي عْػ گفت اف ؿًگ ُبي گـم امتفبػٍ ىؼٍ  ،اف فى ثَ ٌْٝاى
لِـهبى ػؿ کبؿُبي عْػ يبػ کـػ  .يْمف اصوؼ ٌُـهٌؼ هٞـّف ٌُـُبي تزنوي ػؿ هْؿػ احـ
ٌُـي عْػ گفت ثَ ؿًگ عبک امت کَ هضئ لٖـ ؿا هٌٞکل هي کٌؼ  .ػؿ ًوبييگبٍ ُبي
ػاعلي ّ عبؿري ىـکت عْاُؼ کـػ .هخل ًوبييگبٍ ىغَي ػؿ گبلـي الوـعيَ مْق ّالف ،
ًوبييگبٍ "اؿت ػثي ّ "اؿت أثْٙجي.
فـُبػ هييـي ثب مَ احـ ٌُـي " :المجَ القؿلبء  ،هضَٖ الفْبء  ،أؿلبم تنٝ َٞلي ٍفضَ ٍفـاء "
ػؿ ايي هقايؼٍ ىـکت کـػ.

اليـق -ه 9624
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تٌظين عوبَسيَم بب ّوکبري ٌّزّبي تجغوي

کتبؿا ثب ُوکبؿي هؤمنَ لٖـي ٌُـُبي تزنوي تبؿيظ  25اکتْثـ الي ًْ 23اهجـ 3123الؼام ثَ
ثـگقاؿي ًوبييگبٍ ٌُـي هي کٌؼ ّ اف هـػم رِت ثبفػيؼ ػْٝت هي ىْػ .ػؿ ايي ًوبييگبٍ 31
ٌُـهٌؼ لٖـي گـػُن اهؼٍ ّ کٌبؿ ُن ّ ثَ هؼت يک هبٍ کبؿُبييبى ؿا ػؿ ؿاُـّ ُبي ؿّمتبي
فـٌُگي پيت تئبتـ ؿّهبًي ثَ ًوبيو هي گؾاؿًؼ.
الفم ثَ ؽکـ امت کَ ؿّمتبي فـٌُگي ػؿ صوبيت اف فٞبليت ُبي ٌُـي ّتيْيك ٌُـهٌؼاى
لٖـي تاله هي کٌؼ ّ تٞؼاػي هْمنَ ّ هـاکق فـٌُگي ؿا ػؿ ثـهي گيـػ اف لجيل  :هْمنَ ي
لٖـي ٌُـُبي تزنوي  ،روٞيَ المٌبك ،هـکق فـٌُگي کْػک ّ هـکق فٌْى الجَـيَ ّ غيـٍ.

الـايَ -ه 21859
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هزکش کٌفزاًظ قغز بِ ضيبفت  3فعبليت بيي الوللي

ػکتـ ٝجؼالٞبلي الضّْي ًبئت ؿئيل هْمنَ تضميمبت لٖـ افّيبفت  5فٞبليت ٝلوي ػؿ ػّ
مٖش هضلي ّ ثيي الوللي ػؿ هـکق کٌفـاًل لٖـ عجـ ػاػّ .ي اىبؿٍ کـػ هب افتغبؿ هي کٌين کَ
ثب ػْٝت هب ايي فٞبليت ُب ي ٝلوي ػؿ لٖـ هٌٞمؼ هي ىْػ.
ّي اف تاله ايي هْمنَ رِت اؿتمبء فـٌُگ تضميك ػؿ کيْؿ عجـ ػاػ ّ آؿفّ کـػ کَ لٖـ
للت تپٌؼٍ ي اثتکبؿ ّ ًْآّؿي ػؿ فهيٌَ ي تضميمبت ّ تکٌْلْژي ّ ػؿ مٖش هٌٖمَ اي ّ
رِبًي ثبىؼ.
ػّهيي اًزوي تضميمبتي هْمنَ لٖـ ػؿ تبؿيظ  31الي ًْ 34فوجـ هٌٞمؼ هي ىْػ کَ ىبهل
تضميمبت ٝلوي ّ ػهْکـاتيک امت  .ػؿ ايي اًزوي ثـاي تضميك ػؿ ؿىتَ ُبي هغتلف تبکيؼ
ىؼٍ کَ فـٍت هٌبمجي رِت تجبػل فکـي ّ ُوکبؿي ثيي هضممبى ّ ػاًيوٌؼاى کيْؿُبي
پييـفتَ ّ ػؿ صبل تْم َٞهي ثبىؼ.

الـايَ-ه2184:
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تؾَيق ًَيغٌذگبى قغزي جْت هغبلعبت اعالهي اس عَي
(ؽئَى اعالهي)
آلبي ػکتـ مٞيؼ ثي هضوؼ الجؼيْي الوـي هؼيـ ىؤّى امالهي تبکيؼ ػاؿػ کَ اػاؿٍ ىؤّى
امالهي ًْينٌؼگبى لٖـي ؿا ثـاي هٖبلٞبت امالهي تيْيك هي کٌؼ ثَ ىـٕي کَ ًْىتَ
ُبييبى لبثل لجْل کويتَ اصيبء تـاث ثبىؼ  .ػّ کتبة اف ًْينٌؼٍ ُبي لٖـي ثب ٌْٝاى
ُبي"فـق الٌکبس" ّ " فْبئل االهَ " اف ايي لجيل کتبثِب ُنتٌؼ کَ ثَ چبپ ؿميؼًؼ.
ايي اػاؿٍ ثـاي صف٘ ّ ًگِؼاؿي هيـاث ّ ًنظ عٖي هْرْػ ػؿ لٖـ تؼاثيـي ؿا ػؿ ًٚـ گـفتَ
امت ،هبًٌؼ لـاؿ ػاػى تَْيـ ػؿ ثـًبهَ ُبي الکتـًّيکي رِت کوک ثَ هضممبى .
کَ ىبهل توبهي ًنظ عٖي ّ تَْيـي هي ثبىؼ  .ايي کبؿ ثي ًٚيـ ثب کوک ػاؿالکتت لٖـي
امت.ػکتـ الوـي ثيبى هي کٌؼ کَ امتـاتژي رؼيؼ ايي اػاؿٍ ثبٝج چبپ ؿايگبى کتبثِبيو هي
ىْػ .ثب ىـايٖي کَ ػاؿالٌيـ ّفاؿت تٞييي هي کٌؼ ايي اهـ ٍْؿت هي گيـػ هبًٌؼ تٞؼاػ
کتبثِب کَ 21ػؿٍؼ اف تٞؼاػ ًنظ چبپي اف صك ّفاؿت ثْػٍ کَ ثب آؿم ّ هيغَبت هغًَْ
ّفاؿت ثَ چبپ هي ؿمؼ.
عـّري ايي امتـاتژي رؼيؼ ػاىتي تٞؼاػي کتت ثب چبپ رؼيؼ ثَ ٍْؿتي ؿايگبى امت.
کتبثِبيي هبًٌؼ" الجؼّؿ القاُـٍ "ّ "الِبػي" ّ "رْاُـ الجضـيي" ّ ...اف ايي ػمتَ اًؼ.
ايي اػاؿٍ ػؿ ٍؼػ امت کتت هِن ّ ًفيني لؼيوي کَ ثٞؼ اف لـى ُب ثَ هـصلَ چبپ ًـميؼٍ
هبًٌؼ " کتبة التمبمين ّ االًْا " ّ " ٛالتجَـٍ" چبپ کٌؼ.

الٞـة-ه 8515
 25مجتوجـ2111
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هذّـبي

ثبت ًبم در هغببقِ بيي الوللي تالٍت قزآى کزين کِ بب ّوکبري
ؽبکِ هبَّارُ اي الجشيزُ لالعفبل ( کَدکبى)
ّفاؿت اّلبف تب فْؿيَ آيٌؼٍ اػاهَ ػاؿػ
ىجکَ الزقيقٍ لالٕفبل (کْػکبى ) ّ ّفاؿت اّلبف لٖـ رِت تيْيك ًًِْبالى ػؿ کيْؿُبي
ٝـثي ّ امالهي الؼام ثَ ثـگقاؿي هنبثمَ ثيي الوللي تالّت لـآى هزيؼ ػؿ هـاصل مٌي اف  9تب
 12مبلَ کَ ىبهل ػعتـاى ّ پنـاى هي ثبىؼ ًوْػٍ ّ هي تْاى اف ٕـيك مبيت الکتـًّيکي
ىجکَ الزقيـٍ لالٕفبل  www.jcctv.netحجت ًبم ًوبيٌؼ .ػؿ ايي هنبثمَ مَ هٞيبؿ اٍلي
هالک هي ثبىؼ
 .1ؿٝبيت ًوْػى ثَ لْاٝؼ تزْيؼ
 .2کيفيت ّ فيجبيي ٍؼا
 .3کيفيت ٝولکـ ّ صـکت عْة ثيي ٕجمَ ُبي ٍْتي.
اف  7ؿّصبًي هتغٌَ ٝلْم لـآًي رِت ػاّؿي ػؿ ايي هنبثمبت ػْٝت عْاُؼ ىؼُ ّ .ـ
ىـکت کٌٌؼٍ هْٙف امت يک ٍفضَ اف لـآى کـين ؿا ثغْاًؼ کَ عْاًؼى يک ٍفضَ ثبيؼ
هٞبػل مَ ػليمَ ثبىؼ ّ اف ٕـيك مبيت الکتـًّيکي ثَ کويتَ ػاّؿاى اؿمبل ىْػ ّ ايي
هنبثمبت  111اهتيبف ػاؿػ کَ ثَ ايي ىـس اهتيبفات تْفي ٜهي گـػػ:
 .1لْاًيي تالّت :ىـکت کٌٌؼٍ ثبيؼ توبم همـؿات تالّت ؿا ؿٝبيت ًوبيؼ کَ ( 41اهتيبف ).
 .2کٌتـّل ٍؼا :کيفيت ٍؼا ّ صـکت عْة ثيي ٕجمَ ُبي ٍْتي ثـ صنت همٖ ٜلـآًي (
 15اهتيبف) .
 .3کٌتـّل ًوْػى رِت لًٖ ٜيؼى ٍؼاي ىـکت کٌٌؼٍْٕ :ؿي تالّت ىْػ کَ مـٝت
عْاًؼى ؿا صف٘ ًوبيؼ ثؼّى ايٌکَ هزجْؿ ثَ لًٖ ٜوْػى آى ىْػ (  5اهتيبف ).
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 .4صُني ىـّ ّ ٛاتوبم :ىـکت کٌٌؼٍ ػؿ ٌُگبم عْاًؼى ًجبيؼ ثَ ْٕؿ ًبگِبًي ىـّ ٛکٌؼ
ثْٖؿي کَ ٕجمَ ٍؼا ثبال ثبىؼ ّ ػؿ اًتِبء ًيق ثبيؼ ػؿمت ايَ ؿا ثَ اتوبم ثـمبًؼ کَ (  11اهتيبف).
 .5فْـبي ٍـؼا ػؿ صٌزـٍ لبؿي ّ لْت ٍؼا ػؿ ٕجمَ ُبي ٍـْتي :ىـکت کٌٌؼٍ تاله
هي کٌؼ ثييتـيت فْبي ٍؼاي عْػ ؿا ثَ ىًٌْؼٍ ثـمبًؼ ( 11اهتيبف) .
 .6کيفيت ّ فيجبيي ٍؼا :ىـکت کٌٌؼٍ ثبيؼ تاله کٌؼ ػؿ ٌُگبم عْاًؼى فيجبيي ٍؼايو
ؿا ثَ ػاّؿاى حبثت ًوبيؼ ( 11اهتيبف ).
 .7عيْ ّ ٛاصتـام ػؿ تالّت :ىـکت کٌٌؼٍ ثبيؼ ػؿ ٌُگبم تالّت عيْ ّ ٛاصتـام عْػ ؿا
حبثت ًوبيؼ ( 11اهتيبف ).
* ىـائ ىـکت:
 .1ايي هنـبثمَ اف گــٍّ مٌي  9تب  12مبلَ چَ ػعتـ ّ پنـهي تْاًٌؼ ىـکت ًوبيٌؼ.
 .2ؿّبيت ًبهَ اف ٕـف ّلي ىـکت کٌٌؼٍ.
 .3ىـکت کٌٌؼٍ ثبيؼ ثب همـؿات تزْيؼ لـآى آىٌبيي کبهل ػاىتَ ثبىؼ ّ ثتْاًؼ هغبؿد
صـّف ؿا ػؿمت تلف٘ ًوبيؼ.
 .4تالّت لـآى کـين اف ػؿّى للت ىـٓ امبمي ًوي ثبىؼ.
 .5فـهِبيي کَ ػؿ مبيت هي ثبىٌؼ تکويل ّ ثَ ُوبى مبيت اؿمبل ًوبيٌؼ.
 .6ثبيؼ ىـکت کٌٌؼٍ ٍؼا ّ تَْيـ عْػ ؿا فيلوجـػاؿي ّ ثب امتفبػٍ اف هيکـّفْى ّجٔ ّ
اؿمبل ًوبيؼ.
 .7ثَ هؼت  3ػليمَ صؼالل تالّت ًوْػى ّجٔ گـػػ.
 .8ػاًلْػ ًوْػى تالّتي کَ ّجٔ ًوْػًؼ ثـ ؿّي مبيت ايٌتـًتي ّ اؿمبل آى ثَْؿت
ػليك ّ ػؿمت ثـ ؿّي مبيت.
ُ .9ـ گًَْ اىتجبٍ ػؿ فـم إالٝبتي ّ يب پبمظ ًؼاػى ثَ کل مؤاالت فـٍت ىـکت کـػى
ؿا اف ػإّلجبى گـفتَ هي ىْػ ّ ًوي تْاى هزؼػاً الؼام ًوْػ.
* تْرَ :لبثل ؽکـ امت اگـ ػؿ ثبؿ اّل الؼام ثَ اؿمبل فـم ًوْػيؼ ّ ثٞؼ اف آى هتْرَ ىؼيؼ
کَ مؤالي اف للن افتبػٍ امت اهکبى اؿمبل هزؼػ ّرْػ ًؼاؿػ فمٔ يک ثبؿ اهکبى حجت ًبم
ُنت کَ ثبيؼ ثب ػلت توبم فـم پـ ّ اؿمبل گـػػ.
* هـاصل هنبثمَ:
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ػؿ ايي هنبثمبت ثبيؼ اف چٌؼ هـصلَ گؾىت ايي هـاصل ٍْؿت هي ثبىؼ:
هـصلَ اّل ثٞؼ اف ػؿيبفت فيلن فيؼئْ ّ اًتغبة کويتَ ػاّؿاى اف ىـکت کٌٌؼگبى کَ
تْاًنتٌؼ اهتيبف عْثي کنت ًوبيٌؼ ( اف  111اهتيبفي کَ فْق ىـس ػاػٍ ىؼ ) ثَ هـصلَ ػّم
ٍْٞػ هي ًوبيٌؼ ػؿ ايي هـصلَ اف ىـکت کٌٌؼگبى هزؼػا ػؿعْامت هي ىْػ ٕجك هـصلَ اّل
فيلن فيؼئْي ّجٔ ّ اؿمبل ًوبيٌؼ کَ ػؿ ايي هـصلَ اف  63ىـکت کٌٌؼٍ ػْٝت هي ىْػ ّ
تْمٔ ايي ىجکَ ػْٝت هي ىًْؼ ّ اف آًِب فيلوجـػاؿي هي ىْػ کَ ىـکت کٌٌؼگبى ثبيؼ عْة
ارـا کٌٌؼ تب ثَ هـصلَ ثٞؼي ؿاٍ پيؼا کٌٌؼ ّ اف ثيي  63ىـکت کٌٌؼٍ مَ ًفـ کَ تالّت عْة
ػاىتَ اًتغبة ًوْػٍ ّ ثَ فيٌبل ػْٝت عْاٌُؼ ىؼ هنبثمَ فيٌبل ػؿ  26هبٍ هجبؿک ؿهْبى ثب
پغو فًؼٍ اف ىجکَ هبُْاؿٍ اي الزقيـٍ پغو عْاُؼ گـػيؼ.
* رْايق هنبثمَ:
* ؿتجَ اّل :هجلغ ُ 111قاؿ ؿيبل لٖـي
* ؿتجَ ػّم :هجلغ ُ 75قاؿ ؿيبل لٖـي
* ؿتجَ اّل :هجلغ ُ 51قاؿ ؿيبل لٖـي
لبثل ؽکـ امت ايي رْايق اف ّفاؿت اّلبف لٖـ ثَ ىـکت کٌٌؼگبى اُؼا هي ىْػ
* هالص :َٚػاّؿاى هنبثمَ لجل کَ ػؿ هبٍ هجبؿک ؿهْبى  91ىـکت ػاىتٌؼ ٝجبؿت ثْػًؼ اف:
 .1ىيظ ػکتـ اصوؼ ٝيني الوَٞـاّي (اف هَـ)کَ امتبػ ػاًيگبٍ االفُـ ّ ػاؿاي ػکتـاي
ٝلْم صؼيج ػؿ مبل  1992ثب کنت ؿتجَ اهتيبف ّ ػؿ هنبثمبت لـآًي ػؿ کيْؿُبي ثـّئٌي،
تبيلٌؼ ،تـکيَ ،هکَ هکـهَ ،هَـ ،ػثي ّ لٖـ ثٌْٞاى ؿئيل کويتَ ػاّؿاى ثْػٍ امت.
 .2ػکتـ ايوي مْيؼ ( اف مْؿيَ) ؿئيل ىْؿاي آهْفىي ُيأت رِبًي صف٘ لـآى کَ
ػکتـاي ًبهجـػٍ اف ػاًيگبٍ االفُـ ّ ثب ؿتجَ اهتيبف ّ ػؿ هنبثمبت لـآًي ػؿ کيْؿُبي ؿاك
الغيوَ اهبؿات ،ثضـيي ،الزقايـ ،ػثي
 .3ىيظ هضوؼ ٝلي ٖٝفبي (اف هـاکو ) امتبػ لـاءت ( عْاًؼى )ّ فمَ ّ لغت ػؿ هنزؼ
الضني ػّم ّ ثبفؿك ػؿ ّفاؿت آهْفه ّ پـّؿه هـاکو
 .4ىيظ هضوْػ الٞکبّي ( اف لجٌبى ) صؼؿ مي  7مبلگي صبف٘ کل لـآى
 .5ىيظ ٝجؼالـىيؼ ٍْفي ( اف لٖـ) اهبم ّ عٖيت ّ ػؿ مي  11مبلگي صبف٘ کل لـآى.
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ٍقف ّ 522شار ريبل بِ بز ٍ التقَي تَعظ خيز

عيـي هجلغ ُ 211قاؿ ؿيبل ؿا ّلف ثبًک ّلفي ثـ ّ تمْي ػؿ اػاؿٍ اّلبف کـػ.
ُؼف اف ثبًک ّلفي ثـ ّ تمْي تضمك ثغييؼى ثَ هجؼاء ُوکبؿي ثـ ّ تمْي ػؿ فًؼگي هـػم ،
ؿٝبيت گـٍّ عبٍي ػؿ ربه َٞامت اف کبؿُبي ايي هـکقىبهل ُ :ويبؿي عبًْاػٍ ُبي ًيبفهٌؼ
ثب ؿّىِبي هغتلف ّ کوک کـػى ثَ هْمنَ ُبي عيـيَ ّ روٞيَ ُب ّ تيْيك ّ کوک ؿمبًي
ثَ اًزبم فٞبليت ُبي امت کَ ػؿ عؼهت ربه َٞثبىؼ  ،هي ثبىؼ
اػاؿٍ ثبًکي ّلفي اّلبف آهبػگي عْػ ؿا رِت امتمجبل توبك ُب ي عيـيي اٝالم هي کٌؼ .اف
ٕـيك تلفي  ّ 44234444 ّ 661111161:يب عٔ هغًَْ عبًن ُب  ّ 44234316 :يب صْْؿي
ثَ آػؿك عيبثبى الْٝت الٞبم هـکق عؼهَ الْالفيي ثبالػاؿٍ الٞبهَ لالّلبف هـار َٞفـهبيٌؼ.

اليـق -ه 9624
 8اکتْثـ3122
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جلغِ ي ّيبت حج بب صبحببى کبرٍاى حجبج

ٝجؼاهلل :هب تاله هي کٌين ثـاي صزبد عؼاهبتي کبهل تمؼين کٌين
ثب ًقػيک ىؼى فهبى صذ مبل  3122 ( ٍ 2543م ) ػؿ مبلي ارتوبٝبت هـکق الفٌبؿٍ،بصجبى
کبؿّاى ُب ثب آلبي ٝجؼالضکين ثي ٝلي الٞجؼاهلل ؿئيل ُيبت صذ هاللبتي ػاىتٌؼ ػؿ ايي
ارتوب ٛيْمف ثي ٝلي الکبٙن ًبيت ؿئيل ُيبت ّٝلي ثي هجبؿک الفيضبًي هؼيـ اػاؿٍ صذ ّ
ٝوـٍ صْْؿ ػاىتٌؼ.
ؿئيل ُيبت صزبد پيـاهْى هنئْليت هيتـک ثيي ُيبت ّ کبؿّاى ُب اف لجيل اتغبؽ تؼاثيـ
الفم رِت پغو صزبد ّ تکويل ّيقا ّ ثـًبهَ ؿيقي الفم ثـاي مفـ صزبد  ،آهبػگي ثـاي ػاػى
آهْفه ُبي ػيٌي  ،اهٌيتي ّ مالهتي صزبد ،پيـاهْى امکبى ّ ّمبيل ًمل ّ اًتمبل صزبد ّ ،
اًزبم ُـ چَ کبهل هـامن صذ ٍضجت ًوْػ.
آلبي فيضبًي هؼيـ اػاؿٍ صذ ّ ٝوـٍ پيـاهْى ُوبٌُگي ُبي اًزبم گـفتَ ثب همبهبت صذ ػؿ
مْٞػي اف لجيل ػؿ ًٚـگـفتي هکبى ُبيي ثـاي ًَت چبػؿ صزبد ّ امتفبػٍ اف لٖبؿ ّ ّمبيل
ًمليَ هغًَْ صزبد ثيي ٝـفبت ّ هٌي ٍضجت کـػ.

الٞـة -ه 9619
 39مپتبهجـ3122
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حولِ ٍ تحزين اقتصبدي ؽزکت کفؼ جْت اّبًت بِ اعالم

ىـکت کفو "ٕبثب" الؼام ثَ تْليؼ کفيي فًبًَ کـػٍ کَ ًبم ؿمْل اکـم (ً) ّ عؼا ّ کلوَ
امالم ػؿ آى ًْىتَ ىؼٍ امت .صٌبى تـک ٌُـهٌؼ اف هنلوبًبى ػؿ کليَ ًمبٓ رِبى ػْٝت کـػ
تب ايي ىـکت ؿا کَ ثَ امالم تُْيي هي کٌؼ تضـين کٌٌؼ  .ايي ىـکت لف٘ الزاللَ ؿا ػاعل
کفو ًْىتَ امتّ.ي اىبؿٍ کـػ ايي ٝولي تُْيي آهيق اف ربًت ػىوٌبى ػيي امالم هغٍَْبً
يِْػ ٍْؿت گـفتَ امت کَ ًنجت ثَ امالم ّ پيبهجـامالم اصنبك تٌفـ ػاؿًؼ..

اليـق-ه9619
 3اکتْثـ3122-

بولتن شوبره  901ههرهبه 9910

35

هغلوبى ؽذى ً 022فز عي فعبليت ّبي ارؽبدي سًبى در « فٌبر»

ٕجك آهبؿ ثـ ىوبؿي هـکق فـٌُگي امالهي لٖـ « فٌبؿ» فيـ ًٚـ اػاؿٍ ػْٝت ّ اؿىبػ ػيٌي
ّفاؿت اّلبف ّ ىؤّى امالهي اف تٞؼاػ افـاػي کَ اعيـاً ثَ امالم ؿّي آّؿػًؼ ً 311فـ اٝالم
ىؼ .ايي هـکق فٞبليت ُبي هتٌْٝي ثـاي گـٍّ هِتؼي تٌٚين کـػٍ اف لجيل ّ :ؿفىي  ،اؿىبػي
ّ تـفيِي  .ايي فٞبليت ُب ػؿ پييجـػ اُؼاف هـکق کَ تٞـيف امالم ّ فـٌُگ ّ ٌُـ ثَ گـٍّ
ُبي هغتلف ػؿ ربه َٞهي ثبىؼ ،هْحـ امت.
ٕي فٞبليت ُبي ايي هـکق ػؿ تٞـيف امالم ّ ؿٝبيت هنلوبًبى تبفٍ  ،هنبثمبت فـٌُگي ثـاي
ايي گـٍّ ُب تٌٚين ىؼٍ کَ ىبهل مْاالت ػيٌي ّ هنبثمبت صف٘ لـاى  ّ ،ػؿ ثغو ّؿفىي
توـيي مْيؼي ،ثيليبؿػ ّ آيـُْک هي ثبىؼ.
هـکق فٌبؿ ثب ُوکبؿي هـکق تضفي٘ لـاى هْفٍ ثٌت هضوؼ الؼام ثَ ثـگقاؿي ًوبييگبٍ صذ ًوْػٍ
امت .کَ ُؼفو آهْفه ّ تٞـيف هٌبمک صذ ّ فْيلت آى ثَ هنلوبًبى تبفٍ هي ثبىؼ.
ُن چٌيي الؼام ثَ تٌٚين ػّؿٍ ي آهْفىي ثـاي پييـفت تْاًبيي ّ هِبؿت ُبي اؿىبػي
ػاٝيبت ىبغل ػؿ هـکق کـػٍ امت .ايي ػّؿٍ ثَ هؼت ػّ ُفتَ امت ّ فـٍت هٌبمجي ثـاي
امتفبػٍ اف هِبؿت ُب ّ تزـثَ ُبي ػاٝيبت ػؿ ثـعْؿػ ثب افـاػ ي کَ هنلوبى ًينتٌؼ ،هي ثبىؼ.

الْٕي -ه 6994
 23اکتْثـ3122
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تٌظين ًوبيؾگبّي
اس هٌبعک حج ٍ عوزُ تَعظ ٍسارت اٍقبف
ّفاؿت اّلبف ّ ىؤّى امالهي الؼام ثَ ثـگقاؿي ًوبييگبٍ تزنوي اف هٌبمک صذ ّ ٝوـٍ
کـػٍ امت .
کَ رِت اؿتمبء ُْىيبؿي هـػم ًنجت ثَ کيفيت هٌبمک صذ ّ ٝوـٍ ّ هٞـفي ّيژگي ُبي
اؿاّي همؼك هي ثبىؼ .ايي ًوبييگبٍ فٞبليت ُبيو ؿا ثب صْْؿ هنئْليي ّفاؿت ّ هيِوبًبى
ػؿ هـکق لـاى ّػْٝت هْفٍ ثٌت هضوؼ ػؿ ّٝت ىـّ ٛهي کٌؼ ّ تب 38اکتْثـ اػاهَ هي ػُؼ.
اصالم ٝوبػي ؿئيل ىّْى اػاؿي هـکق هْفٍ گفت  :ايي هـکق ُـ مبل الؼام ثَ ثـگقاؿي
ًوبييگبٍ صذ هي کٌؼ ػؿ ايي ًوبييگبٍ ُب پيـاهْى هٌبمک صذ تّْيش ػاػٍ هي ىْػ  .هّْْٛ
ثضج اهنبل ػامتبى چبٍ فهقم هي ثبىؼ ّ ػؿ مبلِبي لجل پيـاهْى اُويت صذ ّ ػامتبى ثٌبي
کٞجَ ٍضجت ىؼ.
ثبفػيؼکٌٌؼگبى ايي ًوبييگبٍ ثَ مَ گـٍّ تمنين هي ىًْؼ :کْػکبى ّ ػعتـاى ّ فًبى .ثـاي ُـ
گـٍّ ثـًبهَ ُبي هغًَْ هبًٌؼ مغٌـاًي ّ پغو فيلن هنتٌؼ اف هٌبمک صذ ػؿ ًٚـ گـفتَ
ىؼٍ ّ ُؼايبيي اف لجيل رقٍّ ُبي هَْؿ اف صذ ّ مي ػي مغٌـاًي امـاؿ صذ ّ ثـاي کْػکبى
کتبة ًمبىي ّ ؿًگ ّ ػّؿثيي ّ آة فهقم تْفي ٜهي ىْػ..

اليـق -ه 9625
 9اکتْثـ3122
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ً522فز ؽزکت کٌٌذُ در بزًبهِ ّبي راف بخؼ سًبى
(آهَسػ قزاى)

ثَ گقاؿه عجـگؾاؿي الـايَ :اػاؿٍ ؿاف هْمنَ ىيظ حبًي ثي ٝجؼاهلل ػيؼاؿي ثب ً 211فـ اف
ىـکت کٌٌؼگبى ثـًبهذ هؼاؿمَ المـاى ثغو فًبى ػاىت.
ايي ىـکت کٌٌؼگبى افـاػي ُنتٌؼ کَ ػمتـمي ثَ کالمِبي تضفي٘ لـاًي ػؿ هضل البهت
ًؼاىتٌؼ.
ايي اػاؿٍ ثـاي آىٌبيي ّ هٞـفي ّ پي گيـي ىـکت کٌٌؼگبى ػؿ ثـًبهَ ّرِت ثـلـاؿي اؿتجبٓ
ىـکت کٌٌؼگبى ثب امبتيؼ ّ هنئْليي ايي ثـًبهَ ُب اف ٕـيك تلفي  ،الؼام ثَ ػيؼاؿُبيي هٌتٚن
کـػٍ امت.
اف اُؼاف ايي هاللبت ُب  :تٞييي مٖش آهْفىي ىـکت کٌٌؼگبى ّ همبينَ ثب ػّؿٍ هبلجل ،
امتفبػٍ اف آؿاء ّ پييٌِبػات آًبى رِت پييـفت ثـًبهَ ُب  ،اؿائَ ؿاٍ صل هيکالت هٖـس ىؼٍ
هي ثبىؼ.

الـايَ -ه 2165
 28اکتْثـ 3122
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ٍقف  4545عْن اس عَي ًيکَ کبر سى
عبًن ًيکْکبؿي  3136مِن ؿا ّلف اػاؿٍ ٝبم اّلبف کـػ ثَ ىـٕي کَ ػؿآهؼ صبٍل اف ثبًک
ّلف ىؼٍ ؿا ػؿ اهْؿي هبًٌؼ لـاى ّ مٌت ّ ثـ ّ التمْي ُقيٌَ کٌٌؼ  .عبًن رْاُـالضْل اف
اػاؿٍ ًيکْکبؿاى فى هي گْيؼ مِن ُبي ّلف ىؼٍ تْمٔ ايي ًيکْکبؿ ىبهل  525 :ثـٍّ
الٞمبؿيَ 251،الغليذ المبثَْ 1164،مِن ػؿ هَـف الـيبى 1281 ،مِن ػؿ ىـکت ًمل الغبف
الوضؼّػٍ 16 ّ ،مِن ػؿ لٖـيَ ػؿ تزبؿت گْىت ّ ػام .
عبًن رْاُـ الضْل هي گْيؼ :ايي ثبًک ّلف ىؼٍ کَ ػؿ عؼهت لـاى ّ مٌت امت اف اُؼافو
آهْفه هفبُين لـاى کـين ّ مٌت پيبهجـي ّ اصکبم آى ّ ٝول ًوْػى ثَ آى ّ اًتيبؿ لـاى
کـين ّ تـروَ آى ثَ فثبًِبي هغتلف ّ تْفي ٜکتبة لـاى ّ کتت پيـاهْى ٝلْم لـاًي ّ مٌت ،
کفبلت افـاػي کَ ػؿ ايي هزبل تاله هي کٌٌؼ  ،ثـپبيي هـاکق صف٘ لـاى  ،تٌٚين کـػى
ًينت ُب ّ هنبثمبت لـاًي ّ ...هي ثبىؼ.
اف ػيگـ فٞبليت ُبي ايي هـکق ُويبؿي ثب عبًْاػٍ ُبي ًيبفهٌؼ ّ هْمنَ ُبي عيـيَ  ،تيْيك
ّکوک ؿمبًي ثَ فٞبليت ُبي عيـيَ ػؿ هٌبمجت ُبي هغتلف امالهي ُ ّ ،ن چٌيي اًزبم
ثْٞي پـّژٍ ُب ي ًيکْ کبؿاًَ ػؿ ايبم ّ هبٍ ُبيي کَ حْاثو ثييتـ امت هبًٌؼ هبٍ هجبؿک
ؿهْبى ّ ...هي ثبىؼ.
اػاؿٍ ثبًکي ّلفي اّلبف آهبػگي عْػ ؿا رِت امتمجبل توبك ُب ي عيـيي اٝالم هي کٌؼ .اف
ٕـيك تلفي  ّ 44234444 ّ 661111161:يب عٔ هغًَْ عبًن ُب  ّ 44234316 :يب صْْؿي
ثَ آػؿك عيبثبى الْٝت الٞبم هـکق عؼهَ الْالفيي ثبالػاؿٍ الٞبهَ لالّلبف هـار َٞفـهبيٌؼ.
الٞـة -ه 8512
22مجتوجـ2111 -

بولتن شوبره  901ههرهبه 9910

39

اًتيبؿاتاًتؾبرات

( حبلِ تؾبٌْب – يکي ؽبيِ هب )
هجوَعِ داعتبًي جذيذي اس دکتز ّذي الٌعيوي
ػؿ هزوْ َٝي ػامتبًي رؼيؼ ((صبلَ تيجٌِب)) ػکتـ ُؼي الٌٞيوي ًْينٌؼٍ لٖـي  ،اتفبلبت ّ
ىغَيت ُبي اف ػّ ليـهغتلف ربه َٞعليزي ّ ٝـثي ؿا هٌٞکل هي کٌؼ کَ ػمتغْه
تضْالتي اف لجيل تغييـ ىکل فًؼگي ّ اعاللي ىؼٍ امت کَ مـٝت ايي تغييـات ًنجت ثَ
گؾىتَ فيبػ تـ هي ثبىؼ.
ٕجيٞي امت هّْْ ٛعبًن ُب ّ هيکالت آًِب ثـاي ًْينٌؼٍ اف اُويت ثباليي ثـعْؿػاؿ امت
ػؿ لََ ي ( الليلَ االّلي ّ هب ثٞؼُب ) پيـاهْى ىغَيتي امت کَ ثَ يک پْلؼاؿ فـّعتَ هي
ىْػ ّثٞؼ ثؼّى هـاٝبت اعاللي ّ ػيٌي ثَ ثيـّى اف عبًَ پـت هي ىْػ.
اف ػامتبى ُبي ػيگـ ايي هزوْ َٝهي تْاى اف ( في هغؼٝي اعـي)  ( ،صبلَ تيجٌِب)  ( ،لبلت
هـين) ًبم ثـػ.ايي هزوْ َٝػامتبًي ىبهل ىبًقػٍ ػامتبى هي ثبىؼ کَ تْمٔ ّفاؿت فـٌُگ
لٖـ ثَ چبپ ؿميؼٍ امت.

الٞـة-ه9624
 4اکتْثـ3122
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چبپ رهبى تبريخي « القزصبى » تَعظ بلَهشبزي

ػاؿ الٌيـ ثلْهقثـي هْمنَ لٖـ الؼام ثَ چبپ ؿهبى تبؿيغي ًْينٌؼٍ لٖـي ٝجؼالٞقيق آل
هضوْػ ثب ٌْٝاى« المـٍبى» کـػٍ امت  .ايي ؿهبى اّليي ًْىتَ ي ٝجؼالٞقيقهي ثبىؼ کَ ػؿ
ىِـک آهْفىي مبلي ًوبيو ميٌوب ثَ ثضج ّ گفتگْ هي ًييٌؼ .پيبهؼ ُب ي ؿهبى لـٍبى
اّيل لـى ًْفػُن اتفبق هي افتؼ کَ هِوتـيي ػّؿاى ػؿ تبؿيظ کيْؿُبي صْفٍ عليذ فبؿك هي
ثبىؼّ.لتي کَ ثـاي ػمتيبثي ثَ هٌٖمَ عليذ ّ چبٍ ُبي ًفتي ثب اؿفه آى  ،ػؿگيـي ثيي
اهپـإْؿي ثـيتبًيب ّ لجبيل ٝـثي صْفٍ عليذ فبؿك اتفبق افتبػ.
ٝجؼالٞقيق آل هضوْػ هٌِؼك ّ ؿّفًبهَ ًگبؿ لٖـي  ،ػاؿاي هؼؿک لينبًل ٌُؼمَ اف ػاًيگبٍ
کالؿکنْى ايبلت ًيْيْؿک ّ فْق ػيپلن هٌِؼمي ُْا فْب اف ثـيتبًيب هي ثبىؼّ .ي هؼتي
مـػثيـ ؿّفًبهَ ُبي "اليـق "ّ " الجيٌٌنيْال " ّ مبيت " الزقيـٍ ًت" ثْػٍ امت.

الْٕي -ه 6999
 28اکتْثـ3122-
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اهضبي قزارداد
هب بيي درا الٌؾز " بلَهشبزي" هَعغِ قغز بب ابزاّين عيغي
ػاؿالٌيـ ثلْهقثـي ثب ؿّفًبهَ ًگبؿ اثـاُين ٝيني ثـاي چبپ کتبة " الٖـيك الي يٌبيـ" ( هنيـي
تب ژاًْيَ)کَ هزوْ َٝي افثبؿفتـيي همبالت اييبى پيـاهْى هَـ هي ثبىؼ ،لـاؿ ػاػ ثنت.
اثـاُين ٝيني هي گْيؼ ايي کتبة ىبهل همبلَ ُبي چبپ ىؼٍ ػؿ اّاعـ مبل  2119الي همبلَ
ُبي ًْىتَ ىؼٍ ػّؿاى اًمالة تًْل هي ثبىؼ ّ .ي هتْلؼ  1965م اف هغبلفيي ثٌبم هَـامت
کَ ثَ هضِ ّؿّػ ثَ ػاًيکؼٍ عجـًگبؿي ػؿ هزلَ ؿّف اليْمف ىـّ ٛثَ فٞبليت کـػّ .ي ػّ
ثبؿ موت مـ ػثيـ ؿّفًبهَ الؼمتْؿ ّ ٍْت االهَ ؿا ػاىت ّ ُن اکٌْى مـ ػثيـ ؿّفًبهَ ي "
التضـيـ " هي ثبىؼ.
اثـاُين ٝيني ػؿ ٍؼا ّ ميوب ثـًبهَ ُبي تبؿيغي ّ ميبمي ارـاکـػٍ ّ اکٌْى ػؿ صبل ارـاي
ثـًبهَ " في الويؼاى " کبًبل التضـيـ هي ثبىؼ ّ .ي ربيقٍ رجـاى تْيٌي ؿا ػؿ مبل ّ 2118
ربيقٍ ؿّفًبهَ ي الزبؿػيبى ؿا مبل  2111ثـػٍ امت.
الفم ثَ ؽکـ امت ػاؿ الٌيـ ثلْهقثـي هْمنَ لٖـ الؼام ثَ چبپ کتبثي ثب ٌْٝاى" اليل الَجش
ثمـيت؟ ىِبػتي ٝلي هَـ لجيل اممبٓ ًٚبم هجبؿک" ًْىتَ ي ثالل فْل ّ ُوچٌيي عبٕـات
ػکتـ هضوؼ الجـاػٝي ثَ فثبى اًگليني کـػٍ امت.

اليـق-ه 8512
 26مجتوجـ 2111
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چبپ تزجوِ اًگليغي رهبى " يَتَبيب"
تَعظ دارالٌؾز بلَهشبزي-هَعغِ قغز
ػاؿالٌيـ ثلْهقثـي تـروَ ؿهبى ػ.اصوؼ عبلؼ "يْتْثيب" ؿا ثَ فثبى اًگليني چبپ کـػ.ايي ؿهبى
هْؿػ تضنيي ًمبػ ّ عْاًٌؼگبى ػؿ هَـ ّال ٜىؼٍ ّ تب کٌْى مَ ثبؿ چبپ ىؼٍ امت.
هّْْ ٛايي ؿهبى ػؿ هْؿػ مبل  3134هَـ امت کَ اغٌيب ػؿهضل "يْتْثيب" مبصل ىوبلي ثب
هضبفٚبى الوبؿيٌق اهـيکب رؼا فًؼگي هي کٌٌؼ  ،ثَ ٝيو ّ ًْه ّعْه گؾؿاًي هيغْلٌؼ ػؿ
صبليکَ فمـا ػؿ هْلٞيتي ػىْاؿ ثؼّى آة ّ ثـق ّ ثِؼاىت ثَ ًبى ىجيبى هضتبرٌؼ .
ػ .اصوؼ عبلؼ اف ًْينٌؼٍ گبى ػامتبى ُبي ؿٝت ّ ّصيت ػؿ ّٕي ٝـثي امت ّ.ي هتْلؼ مبل
 2:73امت کَ فبؿق التضَيل ػاًيکؼٍ پقىکي مبل ، 2:96ػکتـاي هٌبٕك گـم عْػ ؿا ػؿ
مبل  2::8گـفت.

اليـق -ه 9621
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رقببت قغز بزاي گزفتي جبيشُ ي اتصبالت کتبة کَدک
بيي دُ کتبة بزگشيذُ ؽذُ
عجـگؾاؿي لٌبي اثْٙجي  :کٌکـٍ اهبؿاتي کتبة ٕفل کتبة کْػک لٖـ ُن ثيي ػٍ کتبة
ثـگقيؼٍ ىؼٍ  ،هي ثبىؼ  .کتبة (اهي ّ التؼعيي) افکيْؿ لجٌبى ( ،اًب في ثٖي هبهب) اف مْٞػي،
(صوؼٍ ّ فنيکـٍ) اف لٖـ ّ ....اف کتبثِبي ثـگقيؼٍ ىؼٍ هي ثبىٌؼ.
عبًن ىيغَ ثؼّؿ ػعتـ ملٖبى المبموي هْمل ّ ؿئيل هزلل اهبؿاتي کتبة کْػک گفت:
ربئقٍ ي اتَبالت کتبة کْػک ثبٝج اثتکبؿ ّ ًْآّؿي ػؿ اػثيبت کْػک هي ىْػ ّؿلبثت ثيي
ًْينٌؼگبى ّ ًبىـيي ّ ٕـاصبى هْرت تِيَ ّ تْليؼ ُـ چَ ثِتـ کتبة کْػک هي ىْػ .ايي
ربيقٍ ًمَٖ ي تضْلي امت ػؿ عيبل ّ ًْآّؿي ػؿ رِبى ٝـثي .
ؿّف افتتبس ًوبييگبٍ ثيي الوللي کتبة اليبؿلَ تبؿيظ ًْ 16فوجـ آيٌؼٍ ًبم کتبة ثـًؼٍ اٝالم
عْاُؼ ىؼ کَ هجلغ آى يک هيليْى ػؿُن اهبؿاتي هي ثبىؼ.

اليـق-ه8513
 27مپتبهجـ2111
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اًتؾبر کتبة جذيذ ؽيخ قزضبٍي بعٌَاى
" فزٌّگ عزبي اعالهي بيي عٌت ٍ هعبصز"
ؿّفًبهَ اليـق هْؿط  1اکتجـ  2111هيالػي ثَ ىوبؿٍ  8517اف اًتيبؿ کتبة رؼيؼ ىيظ
لـّبّي " ثٌْٞاى فـٌُگ ٝـثي امالهي ثيي مٌت ّ هٞبٍـ" عجـ ػاػ کَ ثغو اًتيبؿات
ّفاؿت فـٌُگ ّ ٌُـ ّ هيـاث لٖـ الؼام ثَ چبپ ايي کتبة ًوْػٍ امت ػؿ ايي کتبة پيـاهْى
هّْْ ٛاٍبلت ّ مٌت فـٌُگ ٝـثي امالهي ٍضجت ًوْػٍ کَ اف هِوتـيي هّْْٝبت آى
هجبؿفٍ فکـي اػثي ثيي ػّ گـٍّ هٞبؿُ کَ ثـعي اف فـٌُگ ٝـثي امالهي لؼين ػفب ٛهي کٌٌؼ
ّ ثـعي اف هٞبٍـ ّ ،ثـاي ثـعي مؤال پيو آهؼٍ آيب آى ؿا فـٌُگ ٝـثي يب امالهي ثٌبهٌؼ يب
ُـ ػّ ثب ُن ايٌزب ػيگـ هب ثبيؼ هٌَفبًَ ّ ٝبػالًَ ُن صك ٝـة ّ ُن امالم ؿٝبيت ىؼٍ ثبىؼ
آى ؿا فـٌُگ ٝـثي امالهي هي ًبهين ّ ػؿ ػيگـ ثغيِبي کتبة آّؿػٍ چگًَْ ػؿ فـٌُگوبى
اٍب لت عْػ ؿا صف٘ ًوبئين؟ ّ چگًَْ هٞبٍـ ثبىين ّ ثـ ّـّؿت گفگتْ ثيي فـٌُگِب تأکيؼ
ًوْػٍ امت ّ ػؿ ثغو آعـ کتبة هضْؿُبي هاللبت ثب ػّ ٕـف (هٞبؿّيي) آّؿػٍ کَ اف آًبى
ػؿعْامت ًوْػٍ ايي ثضج ُب ؿا اػاهَ ًؼٌُؼ.
لبثل ؽکـ امت کَ ٕـاصي رلؼ ايي کتبة اف ٌُـهٌؼ لٖـي عبًن ّّضي النليٖي اف
ٌُـهٌؼاى ثـرنتَ تزنوي لٖـ هي ثبىؼ.
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آهَسؽي

داًؾگبُ قغز
بزاي عضَيت در ليغت  622داًؾگبُ بزتز دًيب تالػ هي کٌذ
د.ؽيخِ الوغٌذ تبکيذ کزد کِ داًؾگبُ قغز پبًشدّويي بْبر عزبي را ؽزٍع کزد

ىيغَ الونٌؼ ثَ عجـگؾاؿي لٌب گفت :هب ثـاي هٖـس ىؼٍ ثيي  611ػاًيگبٍ ثـتـ ػًيب ثـًبهَ
ؿيقي هي کٌين ّ ثـاي ؿميؼى ثَ آى صؼ ثَ تضميك ّ اثضبث ثييتـ ًيبف امت ّ اف لضبٗ
کيفيت آهْفىي ّ مٖش ٝلوي هْؿػ لجْل آکبػهي هي ثبىؼ .رِبًي ىؼى ايي ػاًيگبٍ
هنتلقم پييـفت تضميمبت ٝلوي ّ تٞؼاػ آى امت کَ ػؿ فهبًي کْتبٍ ٝولي ًينت .
ىيغَ الونٌؼ اف صوبيت ػّلت ثب تغَيٌ " ٌٍؼّق الٌْٕي" ثـاي کوک ثَ اًزبم تضميمبت
ٝلوي عجـ ػاػ.
تضميمبت ػاًيزْيبى ّ اْٝبي ُيبت تؼؿيل ثب کوک ػّلت ثَ فثبى ُبي هغتلف تـروَ هي
ىْػ.
ّي اف هـاکق تضميمبتي ثقؿگ ػاًيگبٍ لٖـ اف لجيل هـکق هٖبلٞبتي هضئ فينت  ،گبف ،
التَبػي ّ ارتوبٝي ٍّ ...ضجت کـػ ّ ُن چٌيي اف تبميل هـکقاٝوبل تبث ٜػاًيگبٍ عجـ ػاػ.
ػؿ صبل صبّـ ثغو ؿمبًَ ُب ػؿ ػاًيگبٍ فٞبليت هي کٌؼ ّ ػؿ ٍْؿت فيبػ ىؼى ػاًيزْ
اهکبى ػاؿػ کَ ػاًيکؼٍ ؿمبًَ ُب تبميل ىْػ.
اّ اّبفَ کـػ :اهْؿ ػاًيگبُي اف لجيل تؼؿيل ّ تضميك ّ فيـ ثٌبي آى ُوَ ثـ ؿّي يک هضْؿ
هي گـػًؼ ّ آى اُويت ػاًيزْي فبؿق التضَيلي ثـاي هبمت ّ لؾا تاله ػاًيگبٍ ثـاي تضْيل
افـاػي هْفك ّ فٞبل ثَ ربه َٞتاله هي کٌؼ.
الـايَ – ه 21847
 3:مپتبهجـ 3122
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ديپلن هغبلعـبت اعالهي
عجـ گقاؿي الـايَ  :هـکق ىيظ ٝيؼالخمبفي فيـ ًٚـ هْمنَ ٝيؼ الغيـيَ مبل ػؿمي رؼيؼ
ثـًبهَ ُبي ػيپلن هٖبلٞبتي امالهي ؿا آغبف کـػ تٌٚين ايي ثـًبهَ ُب ثَ ُوکبؿي هـکق ٝلوي
تٞلين لـاى ّ مٌت ػؿ رؼٍ ٍْؿت هي پؾيـػ  ّ.ػاًيکؼٍ ػْٝت ّ اٍْل ػيي ػاًيگبٍ أم
المـي ػؿ هکَ هکـهَ ثـ آى ًٚبؿت ػاؿػ.
ربمن ثي ٝجؼاهلل الٞلي هؼيـ هـکق الييظ ٝيؼالخمبفي تّْيش ػاػ فٞبليت ُب ثـ ػّ هضْؿ امت:
آکبػهي ّ آهْفه ػؿ هنزؼ  .آهْفه ػؿ هنزؼ ىبهل ثـًبهَ ُبي ثـ امبك ٝلن ػيٌي امت کَ
ػؿ مَ هنزؼ اًزبم هي پؾيـػ ّ ػؿ مَ مٖش هي ثبىؼ(هجتؼي -هتْمٔ -پييـفتَ ).
الٞلي اف امتمجبل عْة هتمبّيبى ٝلْم ػيٌي ٍضجت کـػ کَ هيغْاٌُؼ ٝلْم ػيٌي ؿا ثب ؿّىي
هٞتجـ ّ ػؿ هضيٖي ٝلوي فيـ ًٚـ گـٍّ امبتيؼ ثب تزـثَ ثيبهْفًؼ.
فمَ ٝ ،ميؼٍ  ،تفنيـ  ،الضؼيج ً ،ضْ ّ الَـف  ،اٍْل فمَ  ،اٍٖالصبت صؼيج ّ...اف ػؿّك
ػيٌي ايي هـکق هي ثبىٌؼ.

الـايَ-ه21852
 5اکتْثـ3122
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ؽزکت  322سببى آهَس
در دٍرُ ّبي سببى عزبي در هزکش اعالهي الفٌبر
ؿّفًبهَ الـايَ ػؿ تبؿيظ  29مجتبهجـ  2111هيالػي ثَ ىوبؿٍ  11736پيـاهْى ػّؿٍ ُبي فثبى
ٝـثي ػؿ هـکق امالهي الفٌبؿ هّْْ ٛعجـ ػاػ کَ:
هـکق فـٌُگي امالهي الفٌبؿ فيـ ًٚـ ّفاؿت اّلبف لٖـ ػّؿٍ ُبي آهْفىي فثبى ٝـثي ؿا ثَ
عبؿريِبي هنلوبى ّ غيـ هنلوبى آغبف ًوْػ.
ُؼف ايي هـکق امالهي ؿمبًؼى هفِْم امالم ثَ هـػم اف ٕـيك ػّؿٍ ُبي آهْفىي اًزبم
هي ثبىؼ کَ اعيـاً ػؿ ػّؿٍ آهْفه فثبى ٝـثي ػؿ ايي ػّؿٍ  411حجت ًبم کٌٌؼٍ هيغْل ثَ
تضَيل هي ثبىٌؼ کَ  226فثبى آهْف هـػ 175 ّ ،فثبى آهْف ػعتـ اف هليتِبي هغتلف ّ ثـ
صنت ؿّه آهْفىي کَ ايي هـکق ثب ػلت ّ فيـ ًٚـ کبػؿ هتغٌَ تٞييي ىؼٍ امت ػؿ 5
مٖش تٞييي گـػيؼٍ امت.
آلبي هضوؼ ٝجؼاهلل النبٝي ؿئيل آهْفه ػؿ ايي هـکق گفت :ىـّ ٛايي ػّؿٍ ُب رِت
عبؿريبًي امت کَ ُيچگًَْ آىٌبيي ثب فثبى ٝـثي ًؼاؿًؼ ّ ػؿ مْاثك کبؿي مٌْات لجل ًيق
ثـؿمي ًوْػٍ اين تب اف تزبؿثيبت مبثك ًيق امتفبػٍ ًوبيين ّ هب يضتبد فثبى آهْفاى ؿا ؿف ٜکٌين،
ّ هضيٖي آؿام ّ عْة ّ صتي اف لضبٗ ؿّصي ؿّاًي ًيق ثـاي فثبى آهْف ػؿ ًٚـ گـفتَ ىؼٍ امت
تب ثب ؿّصيَ ثبال ّ عْة ثتْاًؼ ػؿ ايي کالمِب ىـکت ّ امتفبػٍ ًوبيؼ.
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تٌظين دٍرُ ي ًَؽتبري بِ سببى اًگليغي تَعظ قٌب

ّکبلت اعجبؿ لٖـي « لٌب » ػّؿٍ ي آهْفىي ػؿ ًْىتي ّ ًنغَ ثـػاؿي ثَ فثبى
اًگليني تٌٚين هي کٌؼ .کَ اف ػّؿٍ ُبي آهْفىي امت کَ اػاؿٍ ؿّاثٔ عجـ ي ثـاي آهْفه
کبؿهٌؼاى ثغو عجـًگبؿي اف( 36-34اکتْثـ) ػؿ ًٚـ گـفتَ امت .کَ ىبهل چٌؼ هضْؿ امت :
ؿاٍ ّ ؿّه ًْىتي ّ ّيـايو آى کَ هْؿػ لجْل هـػم ثبىؼ.
ايي ػّؿٍ ُب ىبهل  7ػّؿٍ ي آهْفىي امت ً :ضٍْ ي ثـعْؿػ ؿّاثٔ ٝوْهي ثب ؿّفًبهَ ًگبؿ ،
ػّؿٍ ي آهْفه ٝکبمي ثـاي ؿّفًبهَ ًگبؿي ً ّ ،ضٍْ ي پْىو اعجبؿي ػؿ هْلٞيت ُبي
عٖـًبک ّ صنبك  ّ،ػّؿٍ ي آهْفىي ثـاي ًْىتي اعجبؿ ّؿفىي .

الـايَ-ه 21853
 6اکتْثـ 3122
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ايٌتزًت ٍ رعبًِ

اعغبي جبيشُ ي اخببر فَري بِ " کبًبل الجشيزُ" اس عَي آهزيکب

کويتَ ي اعجبؿ فًؼٍ آهـيکب ػؿ ايٌتـًت ثَ کبًبل ُبي " الزقيـٍ "  ،ثي ثي مي ًيْف ّ لْك
اًزليل تبيوق رْايقي اٖٝب کـػ.
اف ثـًؼٍ گبى ػيگـ رْائق ؿّفًبهَ ي کبًبػايي "ؽا غلْة اًؼ هيل" ّ آؿژاًتيٌي " ال ًبحيْى" ،
عجـگؾاؿي فـاًنَ اي" اًّي فـ" ّ آلوبًي" تنبيت اًّاليي" هي ثبىٌؼ .کبًبل الزقيـٍ ثـاي
پْىو اعجبؿي اًمالة هَـايي ربيقٍ ؿا ثـػ.
کبًبل ثي ثي مي ًيْفثَ ٌْٝاى عجـگؾاؿي ثقؿگ ّ " ؽا غلْة اًؼ هبيل" کَ عجـگؾاؿي ثب صزن
هتْمٔ امت ثـًؼٍ گبى رْايق ثِتـيي ؿّفًبهَ فًؼٍ هي ثبىٌؼ.
اهب " لْك اًزليل تبيوق" ثَ ٌْٝاى عجـ گؾاؿي ثقؿگ رْايقي ثَ رِت ؿّفًبهَ ًگبؿي عالق ّ
عجـًگبؿي هَْؿ ثـػ.

الٞـة-ه8516
 26مجتبهجـ 2111
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پيزٍسي قغز
بب گزفتي دٍ جبيشُ در هغببقِ ي خبزًگبري جَاًبى خليجي

ثَ گقاؿه عجـگؾاؿي لٌب ٕ :جك ًتبيذ اٝالم ىؼٍ اف مْي اًزوي ؿمبًَ ُب رْاًبى
عليزي ػؿ ىِـ ػثي ثَ تبؿيظ  5الي  7اکتْثـ  ،لٖـ ػؿ هنبثمَ ي ؿمبًَ ُبي رْاًبى هْفك ثَ
اعؾ ػّ ربيقٍ ىؼ .ػؿ ايي هنبثمَ اف ثيي ىـکت کٌٌؼٍ ُب هضوؼ الوبك النْيؼي اف کيْؿ لٖـ
ػؿ گـٍّ "پْمتـ" همبم اّل ّ مْم ؿا کنت کـػ ّ ػّ ربيقٍ گـفت.
ػؿ ريي پبيبًي ؿّف پٌزيٌجَ امبهي ثـًؼگبى ايي هنبثمَ ؿمبًَ ُبي رْاى اٝالم ىؼ .اف
کيْؿُبي صْفٍ ي عليذ فبؿك عجـًگبؿاى ثي ىوبؿ ّ فٞبليت ُبي هغتلف ػؿ ايي ريي
صْْؿ ػاىتٌؼ .
ػؿ ايي اًزوي ؿمبًَ ُبي تٍْيَ ُبيي ىؼ :تِيَ ثـًبهَ ُبيي ثـاي رْاًبى ثب ُوکبؿي ثغو
ؿمبًَ ُب ّهْمنَ ُبي رْاًبى  ،تبميل ؿّاثٔ عجـًگبؿي رْاى کيْؿُبي صْفٍ ي عليذ کَ
فيـ ًٚـ اًزوي رْاًبى ّ هضل آى ػؿ يکي اف کيْؿُبي ايي صْفٍ ثبىؼ  ،ؿاٍ اًؼافي ٍفضَ ّة
ػؿ مبيت ُبي الکتـًّيکي ارتوبٝي (فيل ثْک -تْيتـ – يْتيْة) ثـاي گفتگْ ّ تجبػل افکبؿ
ّ اٝالى کـػى اتفبلبت ػؿمٖش عليذ  ،تِيَ ثـًبهَ ُبيي ػؿ مٖش عليذ ثب هّْْٝبت رؼيؼ ّ
ثَ ؿّف ػًيب ّ ُن چٌيي ثـًب هَ ُبيي ثـاي عبًْاػٍ رِت ثبال ثـػى إالٝبت عبًْاػٍ ُب ّ ربهَٞ
ػؿ عًَْ تبحيـ کبًبل ُبي هبُْاؿٍ اي ثـ ؿّي آػاة ّ ؿمْم ّ ؿاٍ ُبي همبثلَ ثب آى.

اليـق -ه 9626
 :اکتْثـ3122
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« ؽبکِ الجشيزُ» اس کبًذيذاي جبيشُ ي صلح ًَبل

ىجکَ اعجبؿي الزقيـٍ ثـاي گـفتي ربيقٍ ي ٍلش ًْثل کبًؼيؼ ىؼ .الزقيـٍ اف ٕـف رِبت ّ
ىغَيت ُبي رِبًي اًتغبة ىؼ .اف ػاليلي کَ ثبٝج ايي اًتغبة ىؼًؼ  :ايفبي ًمو ػؿ اؿائَ
ٍضيش هٖبلت  ،پْىو اعجبؿي اًمالة ُبي هـػهي ٝـة  ،صوبيت اف آفاػي ػؿ رِبى ٝـة هي
ثبىؼ.
تـىيش ىجکَ الزقيـٍ ثَ ربيقٍ ي ٍلش ًْثل  ،عجـي هنـت ثغو ثـاي ميبمت هؼاؿاى
هَـي ثْػ.ثَ گفتَ آًبى « پيـّفي الزقيـٍ پيـّفي ثـاي رِبى ٝـة عْاُؼ ثْػ» ثَ ػليل ًمو
هْفميت آهيقي کَ ػؿ اًمالة ُبي هـػهي ثـاي آفاػي اف ًٚبم ػيکتبتْؿي ػاىتَ امت.
ؿاهي اثـاُين تضليل گـ ميبمي گفت :پيـّفي الزقيـٍ هبًٌؼ تبد مـ ؿمبًَ ُبي ٝـثي عْاُؼ
ثْػ  ،کبًبل الزقيـٍ ػؿ ػل ُوَ ٝـة ُب ربيگبٍ عبٍي ػاؿػ.

الٞـة -ه 9626
 6اکتْثـ 3122
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