اػتصبثبت کبرگزی ارّپب
گب هی در خِت ا ًسدبم طجمَ کبرگز خِبًی

اػتصبة کبرگزی کَ اهزّس سزاسز ارّپب ثخصْظ یًْبى ّ اسپبًیب ّ ایتبلیب ّ دیگزکطْرُبی
ارّپبیی را هی لزساًذ ،اس ثسزاًی ًبضی هیطْد کَ دّ سبل پیص ثب ثسزاى هبلی ّال استزیت کَ در
ّالغ هیتْاى ػلٌی ضذى ثسزاى ًئْلیجزالی ًبهیذ ضزّع ضذ.
در زمیمت ،سیبستِبی ًیْ لیجزالی زبکن ثز خِبى در سَ دَُ اخیز کَ ػولکزد ّ ثبستبثص را
هیتْاى در ثبًک خِبًی ،صٌذّق ثیي الوللی پْل ،آساد سبسی ثبسار ّ سیبستِبی هبلی خذیذ
خستدْ ًوْد ثب ثسزاًی رّثزّ است کَ ًتبیح ّ خسبرات هخزة آى را اهزّس هیتْاى
درثیکبرسبسیِبی ّسیغ  ،تملیل ّ هٌدوذ ًوْدى دستوشدُب ،خصْصی سبسی ثخطِبی ػوْهی،
لطغ پبداضِبی هزثْط ثَ تؼطیالت سبالًَ  ،ثبال ثزدى سي ثبس ًطستگی ّ افشایص هبلیبتِب در
راثطَ ثب سْخت ،الکل ّ تٌجبکْ ّ ....هطبُذٍ ًوْد .تٌِب ًتیدَ ایی کَ اس ایي صزفَ خْیی ُبیی
غیز اًسبًی ّ خٌبیتکبراًَ گزفتَ ضذٍ است.سْد ٌُگفتی است کَ سزهبیَ ّ دّلت ُبی سزهبیَ
ثَ خیت سدٍ اًذ .ایي ُوبى طزذ اصالزبت ریبضت کطبًَ اس طزف دّلتِبی سزهبیَ ًبهیذٍ
هیطْد ،کَ هستمیوب ً سًذگی ّ هؼیطت طجمَ کبرگز را هْرد ُذف ّ تِبخن لزار دادٍ است .
اػوبل ایي سیبستِبی خٌبیتکبراًَ در راثطَ ثب طجمَ کبرگز ًَ تٌِب تب کٌْى ًتْاًستَ ثْرژّاسی
خِبًی را اس ایي هِلکَ ثسزاى ًدبت دُذ ،ثلکَ ثبًک خِبًی ّ صٌذّق ثیي الوللی پْل ثب ریختي
 057هیلیبرد دالر آهزیکبیی ثَ زسبة دّلت آهزیکب ّ  117هیلیبرد یْرّی اتسبد ارّپبیی ثَ
زسبة دّلت یًْبى در تالش ثزای ًدبت سزهبیَ خِبًی ثز آهذ ٍ اًذ .اس ایي پْلِبی کالى زتی
یک سٌت ثزای کبرگزاى ثیکبر ّ هزدم سزوتکص صزف ًطذٍ است .اهب در همبثل دّلتِب اس ایي
هجبلغ ٌُگفت ًَ تٌِب کست اػتجبر ًوْدٍ اًذ ّ ثلکَ سؼی ضذ ٍ است هْسسبت ّ ًِبدُبی
سزهبیَ داری را اس ایي ثسزاى خبرج ًوبیٌذ ّدر کٌبرش ُن ُشیٌَ ُبیی ثزای دستگبٍ پلیسی ّ
سزکْثطبى در ًظز ثگیزًذ تب ضْرش ّ اػتصبة ثز زك کبرگزاى ّ سزوتکطبى را هِبر ّ
سزکْة ًوبیٌذ.

اػتصبثبت ّ اػتزاضبت هیلیًْی کبرگزی اهزّسٍ در سطر ارّپب ثخصْظ در یًْبى ،همبّهت
ّاػتصبة گستزدٍ هبٍ هَ  0717کبرگزاى راٍ اُي سزاسزی اسپبًیب ّ ثذًجبل آى اػتصبة
کبرگزاى ّ سزوتکطبى در ضِز هبدریذ ثَ رّضٌی گْیبی ایي ًکتَ است ،کَ ثخطی ّسیؼی اس
طجمَ کبرگز خِبًی در همبثل ثْرژّاسی خِبًی لذ ػلن کزدٍ است ّثزای تغییز ضزایط ّ در دست
گزفتي سزًْضت خْد پب ثَ هیذاى گذاضتَ است.
اًچَ ثْضْذ رّضي است ،کبرگزاى کطْرُبی ارّپبیی ثب اػتزاضبت ّ اػتصبثبت گستزدٍ خْد
ثؼٌْاى ثخص ػظیوی اس طجمَ کبرگز خِبًی در هجبرسٍ ثب ثْرژّاسی خِبًی ُبر ّ تب دًذاى هسلر
اس خْاستَ ُب ّ هطبلجبت هطتزکی ثزخْردارًذ ،کَ ُوبًب هجبرسٍ ّ اػتزاض ثز ػلیَ خصْصی
سبسیِب در ثخص صٌؼت ،آساد سبسی ثبسار لدبم گسیختَ سزهبیَ ّ سیبستِبی ثبًک خِبًی ّ
صٌذّق ثیي اللولی پْل هیجبضذ
اهزّس طجمَ کبرگز خِبًی ثزای ثزّى رفت اس ایي فمز ّ فالکت چبرٍ ای خش هجبرسٍ ّ هتسذ ضذى
ًذارد ّ تٌِب ثب سالذ اتسبد ّ ُوجستگی خِبًی اش لبدر خْاُذ ثْد ثسزاى هْخْد را ثَ ًفغ
اکثزیت خبهؼَ ثطزی رفغ ًوبیذ ّ ثب اتکبء ثَ هتطکل ضذًص در اثؼبد ّسیغ تز ّ ثَ ًوبیص
گذاضتي ًیزّی طجمبتیص سیبستِبی ضذ کبرگزی ثْرژّاسی خِبًی را خٌثی ًوْدٍ ّ آى را ّادار
ثَ ػمت ًطیٌی ًوبیذ.

سًذٍ ثبد هجبرسٍ طجمَ کبرگز خِبًی ثز ػلیَ سزهبیَ خِبًی !
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