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هجوغ ػوْهٔ ساسهاى . ْق سًاى را افشايش دُذحوايتِآ خْد اس حم ساسهاى هلل در ًظز دارد

  . “استمالل سًاى ّحذت ساسهاى هللوتحذ بزآ بزابزٓ حمْق ّ”ًيْيْرک ًِادٓ را تاسيس کزد بَ ًام  هللوتحذ ػصز جوؼَ در

تاسيس ايي . ِاى داًستهثبت در جِت تحمك بزابزٓ حمْق سًاى در کشْرُآ ج باى کىوْى، دبيزکل ساسهاى هلل هتحذ، تاسيس ايي ًِاد را گاهٔ

تزيي  تاهيي هالٔ ايي ًِاد يکٔ اس هِن در ايي هْرد بِخصْص هْضْع. هْضْع بحثِآ هجوغ ػوْهٔ کشْرُآ ػضْ ساسهاى هللوتحذ بْد ُا ًِاد هاٍ

  .بحثِآ هطزح شذٍ در ايي هجوغ بْد

“ سًاى ساسهاى هلل هتحذ”کَ بَ آى “ استمالل سًاى بزابزٓ حمْق ّّحذت ساسهاى هللوتحذ بزآ ”لزار بز آى است کَ “ سًاى ساسهاى هلل هتحذ” ًِاد

بْدجَ ايي . هللوتحذ باشذ کٌٌذ را در بزگيزد ّ رئيس آى ًيش يکٔ اس هؼاًّاى دبيزکل ساسهاى اهْر سًاى تحميك هٔ گْيٌذ چِار ساسهاى ػضْ کَ در ًيش هٔ

  .ًِاد ًيش ًين هيليارد دالر خْاُذ بْد

کشْر ػضْ ساسهاى  ۲۹۳ُوَ . کزد د هستمل ساسهاى هلل هتحذ، اهْر بزابزٓ حمْق سًاى در کشْرُآ ػضْ را رُبزٓ خْاُذًِا بَ ايي تزتيب يک

  .فؼاليتِآ خْد را شزّع کٌذ ۳۱۲۲است اس آغاس سال  هلل بَ تاسيس ايي ًِاد جِأً رآ هثبت دادًذ کَ لزار

 دبيزکل خْشحال است

اّ اهيذّار است کَ . تاريخ ايي ساسهاى جِأً داًست آ هِن در ذ، با خشٌْدٓ اس تاسيس ايي ًِاد آى را هزحلَکىوْى، دبيزکل ساسهاى هلل هتح باى

. کشْرُآ جِاى بکاُذ سًاى ّ هزداى در سزاسز جِاى کْشا باشذ ّ اس فشارُآ هْجْد بز سًاى در بسيارٓ اس ايي ًِاد در تحمك بزابزٓ حمْلٔ

پذيزًذ ّ در  کشْرُآ ػضْ بزابزٓ حمْق سًاى با هزداى را هٔ“ ساسهاى هلل هتحذ سًاى”هَ گفت کَ با تاسيس ًِاد دبيزکل ساسهاى هللوتحذ در ادا

  .بْد شزايطٔ ًاديذٍ گزفتي حمْق سًاى در سزاسز جِاى با دشْاريِآ فزاّأً ُوزاٍ خْاُذ چٌيي

خْشحالٔ خْد اس تاسيس ايي ًِاد جِأً گفت کَ اّ اهيذّار است ايي ًِاد  رآشا رس هىگيزّ، هؼاّى باى کىوْى، دبيزکل ساسهاى هللوتحذ ًيش با اظِا

 .سًاى ّ دختزاى جِاى سباى هشتزکٔ بيابٌذ ّ هشکالت هشتزکشاى را اس هياى بزدارًذ سبب شْد کَ

 


