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دٍلت ّيچ هحدٍدیتی بزای
تقَیت بٌيِ دفبعی ٍ افشایش
تَاى هَشکی کشَر قبئل ًيست

سزٍیس خثزی رٍسًاهِ ارن -سخنخٌخ خَی ٍ خ
گف  :اگز  92ار یثْط ًوا ی اس اًسجام هلی اس ،
پاسنی وِ ًخرخزٍّخای هسخلخپ ٍ سخیخاُ ػخشیخش تخِ
تزٍریس ّای اػص ا ًد ًوا ی اس الخدخدار هخلخی
ر ًطخسخ
اس .تِ گشارش ایسٌا ،هحودتالز ًَتن
خثزی اهزٍس خَ تا اضارُ تخِ ایخٌخىخِ الخدام سخیخاُ
پاسداراى ًطاى ا وِ ایزاى فزاتز اس اهٌرخ خخَ تخِ
ًثال تاهري اهٌر هٌغمِ اس  ،اظْخار وخز  :اػخص
یه پدیدُ تزٍریسدی اس وِ اهخٌخرخ هخٌخغخمخِ را
هندٍش وز ُ اس  .الدام سیاُ ًطاى ا  ،جوخْخَری
اسالهی ایزاى ر راُ هثارسُ تا تزٍریسخ ّخا ّخوخَارُ
اهٌر هٌغمِ را ر غخدر تخزًخاهخِ ّخای خخَ ار .
وطَرّای ّوسایِ اس الددار هلی ایزاى تایخد خخزسخٌخد
تاضٌد ٍ احساس آراهص وٌٌدٍ.ی تا تراى ایٌىخِ تخایخد
لدر اى ایي فؼا ر ّا تاضرن ،افشٍ  :ر وٌار ایي الخدام
ًظاهی فؼا ر ّای اهٌردی اس سَی سزتاساى خَش ًخام،
اها گوٌام اهام سهاى (ػج) ر ایي ایام اًجام گخزفخ ٍ
ضٌاسایی واًَى ّخای ٍار اتخی اس ایخي هخجخوخَػخِ
تزٍریسدی ٍ تزخَر تا آًْا ایي الدام ًظاهی را تىورخ
رخػَظ
رتارُ ًظز ٍ
وز ًد.سنٌ َی ٍ
ا اهِ تزًاهِ ّای هَضىی وطَر ،خخاعخز ًطخاى وخز :
ر خػَظ تمَی تٌرِ فاػی
غزیپ تزیي ًظز ٍ
ٍ افشایص تَاًوٌدی جوَْری اسالهی ایخزاى تخَسخظ
رئرس جوَْر تراى ضد .ایطاى تا غزاح اػالم وز ًد
وِ ٍ اس ّوِ فؼا ر ّای هَضىی سیاُ ٍ ًرزٍّخای
هسلپ وطَرهاى پطدرثاًی وز ُ ٍ ّرخ هخحخدٍ یخدخی
تزای تمَی تٌرِ فاػی ٍ افشایص تَاى هَضىی وطَر
لائ ًرس ٍ اس ّز ًَع فؼا ردی اس جولِ فؼا رخ ّخای
هغا ؼاتی  ،اجزایی ٍ آسهایص هَضىی فاع هی وخٌخد.
تَاى فاػی ها لات هذاوزُ ،هواضات ٍ اًؼغاف تا ّر
یه اس ٍ ّای سیا ُ خَاُ اس جخولخِ آهخزیخىخای
رٍسراُ ًرس  .آهزیىا ا ػای حمَق تطز ار  ،اهخا اس
ٍ ّای ارتجاػی هٌغمِ اس جولِ ػزتسداى حوخایخ
هیوٌدًَ.تن تاورد وز  :جوَْری اسخالهخی ایخزاى
ّن تاید تِ هٌافغ ٍ اهٌر هلی خَ تَجِ وٌد وِ ا ثدخِ
اهٌر هلی ها هن اهٌر هٌغمِ ٍ وطَرّای ّوسایخِ
ًرس  .فؼا ر ّای فاػی ٍ تمَی تٌرِ فاػی وطخَر
ر چارچَب ودزیي فاػی ها یؼخٌخی تخاس ارًخدگخی
ا اهِ هی یاتدٍ.ی ر پاسخ تِ ایي پزسص وِ آیا تزجام
هحدٍ وٌٌدُ تزًاهِ فاػی وطَر اس  ،گف  :تزجام
هحدٍ وٌٌدُ فؼا ر ّای فاػی ٍ هَضىی ها ًرسخ ،
سیزا تزجام فمظ تَافمی ر حخَسُ هسخائخ ّسخدخِ ای
تَ ًَ.تن ّوچٌري ر پاسخ تِ پزسص ی زی هثٌخی
تز ایٌىِ آیا حولِ هَضىی سیاُ تِ تایرد ضَرای ػخا خی
اهٌر هلی رسردُ تَ  ،اظْار وز  :تٌثرخِ ٍ هخجخاسات
تزٍریس ّا اس سَی سیاُ تاید اًجام هیگخزفخ  .ایخي
الدام یه هسرزی ار وِ آًْا ایي هسرز را رػخایخ
هی وٌٌد .آًچِ تاید ر سدَر ضَرای ػا ی اهٌر لزار
ت رز  ،تِ ضَرا هٌؼىس خَاّد ضد.

افشایش  4بزابزی حداقل
پزداختی بِ هددجَیبى آغبس
شٌبسبیی ًيبسهٌداى
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اهٌيت هزدم خط قزهش ایزاى است
سزٍیس خثزی رٍسًاهِ ارن -تِ گشارش آًا ،اسحاق جْاً رزی اهٌرخ
هز م را خظ لزهش جوَْری اسالهی ایزاى تزضوز ٍ تا تراى ایٌىِ ایزاى ر
هثارسُ تا تزٍریسن غا ق ٍ همددر اس  ،گف  :تخَاى هخَضخىخی ایخزاى
تاس ارًدُ ٍ ر خده غلپ ،ثثات ٍ اهٌر هٌغمِ اس .
هؼاٍى اٍل ریرس جوَْر تا اضارُ تِ ٍ ػولرات تزٍریسدی گزٍُ اػخص
ر تْزاى ایي الداهات را وَر ،تی ّدف ٍ ًاضراًِ تَغرف وز ٍ اظخْخار
اض  :خَضثنداًِ پاسخ هٌاسثی تِ گزٍُ تزٍریسدی اػص ا ُ ضخد ٍ
جوَْری اسالهی ایزاى ر همات ّز حزودی پاسنی هدٌاسة ٍ سٌخ خرخي
خَاّد ا ٍ.ی افشٍ  :جوَْری اسالهی ایزاى اس اتددا ًطاى ا ُ وخِ اس
ارا ُ ای لاعغ ر هثارسُ تا تزٍریسن تزخَر ار اس ٍ اهردٍارم تا هخثخارسُ
جدی ریطِ تزٍریسن اس هٌغمِ وٌدُ ضَ ٍ.ی ر ا اهخِ تخا لخدر اًخی اس
هطارو گسدز ُ هز م اسداى سرسداى ٍ تلَچسدخاى ر اًخدخنخاتخات وخِ
روَر جدیدی را تِ ثث رساًد ،خاعز ًطاى وز  :تا ٍجَ ٍػخدُ ّخای
هندلف ر خػَظ تاهري ًراسّای ها ی اس سَی تزخی واًدیداّا ،هز م
اسداى ػلی رغن هَاجِ تَ ى تا تزخی هحخزٍهخرخ ّخا اهخا رای تخا ٍ
َّضوٌداًِ ای تِ ودز رٍحاًی ا ًد ٍاهردٍارم ٍ تخدخَاًخد لخدر اى
رای هز م تاضد ٍ ترص اس گذضدِ تِ هز م خده وٌد.
هؼاٍى اٍل ریرس جوَْر تا اضارُ تِ ظزفر ّا ٍ فزغ ّای هَجَ ر
اسداى سرسداى ٍ تلَچسداى گف  :ایي اسداى اس هز هاًی سحخوخ وخص،
تالض ز ٍ تا تَاى ػلوی تا تزخَر ار اس ٍ جشٍ هؼدٍ اسخدخاى ّخای
وطَر اس وِ تا ٍ وطَر ّوسایِ هزس هطدزن ار .
ٍی ا اهِ ا  :ایي هشی ّا هی تَاًد ًمص هْوی ر تَسخؼخِ ی اسخدخاى

سرسداى ٍ تلَچسداى ایفا وٌد.جْاً رزی اس ٍجَ هزس هطخدخزن اسخدخاى
سرسداى ٍ تلَچسداى تا پاوسداى ٍ افغاًسداى تؼٌَاى فزغدخی تخشري تخزای
تَسؼِ ایي اسداى یا وز ٍ اظْار اض  :تػَر آًىِ هزس هطدزن یخه
تْدید اس تػَری غلظ ٍ ًا رس اس ا ثدِ تاید ًسث تخِ هخَعخَع
لاچاق وا ٍ هَا هندر حساسر اضدِ تاضرن اها ر ػري حال ًثاید هزس
هطدزن را اس خاغر ترٌداسین چزا وِ عزر اغلی آى هخدخَجخِ هخز م
اسداى خَاّد تَ .هؼاٍى اٍل ریرس جوَْر ر ا اهِ اس سخَاحخ ریخای
ػواى تؼٌَاى ًؼودی تشري ٍ خدا ا ی ًام تز ٍ آى را فزغدی اسدثخٌخایخی
تزای تَسؼِ ی اسداى سرسداى ٍ تلَچسداى تزضوز ٍ گف  :همام هخؼخظخن
رّثزی ر همغؼی وِ تِ ایي اسداى سفز وز ًد ،تَسؼِ ی سَاح هىخزاى
را هَر تاورد لزار ا ًد ٍ ایي هَعَع اهزٍس یىی اس تزًاهِ ّا ٍ اٍ َی
ّای ٍ اس ٍ.ی ّوچٌري تا اضارُ تِ تزًاهِ ریشی تخزای سیخزوطخ
تز ى ّ 64شار ّىدار اس اراعی سرسداى ٍ تنػرع  055هرلرخَى ر تخا
هجَس رّثز هؼظن اًمالب تػزیپ وز  :ایي پزٍصُ حدوا تىورخ خخَاّخد
ضد ٍ ٍ تزًاهِ ّای هدؼد ی اس جولِ ا َی وط الدػا ی ر ایخي
اراعی اجزا خَاّد وز .جْاً رزی تا تاورد تز ایٌىِ تخایخد تخزای حخ
هسائ اسداى سرسداى ٍ تلَچسداى تا ً اُ هلی تزًخاهخِ ریخشی وخٌخرخن تخز
عزٍرت تىور تزًاهِ ی گاس رساًی تِ اسداى ،تَسؼِ ی سَاح هىزاى،
اتػال چاتْار تِ راُ آّي سزاسزی وطَر ٍ تَسؼِ ی راُ ٍ راُ آّخي ر
ایي اسداى تاورد وز .هؼاٍى اٍل ریرس جوَْر اعافِ وز  :تزًاهخِ ّخای
تَسؼِ ای اسداى سرسداى ٍ تلَچسداى تاید تػَرت هلی پر رخزی ضخَ ٍ
تاید سیزساخ ّای اسداى را تىور وٌرن تا هسرز تَسؼِ ّوَار ضَ .

ببسدید دکتز ًجفی اس پزٍصُّب ٍ بزًبهِّبی شْزداری هٌطقِ 31
سزٍیس خثزی رٍسًاهِ ارن -ضْز ار تثزیخش اس تخزخخی تخزًخاهخِ ّخای
ضْز اری هٌغمِ  ۰5تثزیش تاس ید وز ُ ٍ ر جزیاى الداهات ػوزاًی ایخي
هٌغمِ لزار گزف .تِ گشارش ضْزیار ،ودز غا ق ًجفی ر تخاس یخد اس
پزٍصُ احداث فزٌّ سزای ارم ،تا اضارُ تِ ًمص ایي هخزوخش ر تخَسخؼخِ
آهَسش ّای فزٌّ ی اظْار اض  :تا تَجِ تِ ر پرص تخَ ى تخاتسخدخاى،
تىور ایي هزوش هْن تاید ر ر یف اٍ َی ّای ػوزاًی هٌغمِ  ،۰5ر
خده تْزُتز اری جَاًاى ٍ اًصآهَساى ر فػ تاتسداى تاضد.احداث
ایي هزوش تا ّشیٌِای تا غ تز  ۰هرلرار تَهاى ،ر هزاح تىورلی تَ ُ ٍ تخِ
سٍ ی تِ تْزُتز اری هیرسدٍ.ی ر ا اهِ اس پزٍصُ احداث پد ّلرىَپدخز
ضْز اری هٌغمِ  ۰5تثزیش ر پارن جٌ لی ارم تاس ید وز ُ ٍ تا اضارُ تِ
ٍعؼر ساخداری هٌغمًِ ،مص ایي پزٍصُ را ر هَالغ هدیزی تخحخزاى،
ارسضوٌد تَغرف وز ّ.شیٌِ اجزای ایي پزٍصُ ۰3هرخلخرخار تخَهخاى ر
ٍسؼ هساح  ۰990هدزهزتغ اس  .ودز ًجفخی ر ا اهخِ ،ر خخاًخِ
ساله ارم حضَر یافدِ ٍ عوي لدر اًی اس فؼا ر ّخای فخزّخٌخ خی ٍ
آهَسضی ایي هزوش ،اس تالش هزتراى ٍ فؼا ى آى لدر اًی وخز .ضخْخز ار
تثزیش ّوچٌري اس هزاح احداث سهري فَتثال پاس تاس ید وز ُ ٍ تاوخرخد
وز وِ ایي هزوش تاید ر اسزع ٍل  ،ر خده ػوَم جَاًاى ػاللوٌخد
تاضدٍ.ی ر پایاى ،اس تالش هدیزی هٌغمِ  ۰5ر پر رزی تزًخاهخِ ّخای
ػوزاًی ٍ اجدواػی لدر اًی وز .تالز خَضٌَاس ،ضْز ار هٌغمِ ۰5تخثخزیخش
ًرش ر ایي تاس ید ،گف  :احداث پد ّلرىَپدز ،تا تخَجخِ تخِ هخَلخؼخرخ

جغزافرایی هٌغمِ ،لزار گزفدي رحاضرِ اتَتاى پاسداراى ٍ ًخش یخىخی تخِ
تروارسداى ػا ی ًسة ر هَلغ تحزاى ر سدَر وارایي هٌغمِ لزار گزفدِ
ٍ ّن اوٌَى ر هزاح پایاًی اس ٍ.ی ا اهِ ا  :تخِ ّخوخرخي هخٌخظخَر،
هحدٍ ُ ای اس پارن جٌ لی ارم وِ تال اسدفا ُ تَ  ،تخِ ػخٌخَاى هخحخ
اجزای ّلیپد ر ًظز گزفدِ ضدُ ٍ فضا ساسی هحَعِ آى ًرخش تخِ اتخؼخا
 30*30تِ غَرت تدي هسلپ اجزا ضدُ اس ؛ ها تمی فضای هَجَ جْ
جلَگرزی اس گز ٍ خان ًاضی اس فزٍ ّلرىَپدز تِ غَرت فضای سثخش
ٍ رخدىاری اجزا ضدُ اس وِ هی تَاى اس ایي هحَعِ تِ غخَرت ٍ
هٌظَرُ اسدفا ُ ًوَ .

هشوَالى سْبم عدالت
سزیعتز در سبهبًِ
ثبت ًبم کٌٌد

سزٍیس خثزی رٍسًاهِ ارن -سخاسهخاى خػخَغخی
ساسی تا اػالم ایٌىِ ٍاریش سخَ سخْخام ػخدا خ تخِ
هطوَ ى ر ًروِ ًنس اهسال اهىاى پذیز ًرس  ،اس
هطوَ ى ایي عزح خَاس تا ّزچِ سزیؼدخز ضخوخارُ
ضثا حساب تاًىی خَ را ر ساهاًِ هزتَط تِ آى ثث
وٌٌد.تِ گشارش آًا اس سخاسهخاى خػخَغخی سخاسی،
ارًخد تخزای
هطوَ ى سْام ػدا ّوچٌاى فزغ
ریاف سَ سْام ،ضوارُ ضثای تاًىی خخَ را ٍار
ساهاًِ سْام ػدا وٌٌد.تز ایخي اسخاس ،هطخوخَ ى
سْام ػدا هی تَاًٌد تا هزاجؼِ تِ ًطاًی ایخٌخدخزًخدخی
www.samanese.irوِ اس اٍاخز اسخفخٌخد هخاُ
پارسال راُ اًداسی ضدًُ ،سث تِ ثث ضوخارُ ضخثخای
حساب خَ الدام وٌٌد.تز ایي اساس هطوَ ى سخْخام
ػدا تاید ر ارائِ ضوارُ حساب ضثای تاًىی خخَ
تزای ریاف سَ ایي سْام هَار ی را رػای وٌخٌخد
وِ ر ایي راسدا تزای اضدي ضوارُ حساب ضثا ًراس تخِ
تاس وز ى حساب جدید تح ّر ػخٌخَاًخی تخَسخظ
هطوَ ى ًرس ٍ تواهی حساب ّای تخاًخىخی آًخْخا
ضوارُ ضثا ارًد.تایدّا ٍ ًثایدّای حساب ّای تاًىی
ّوچٌري ضوارُ حساب ضثا هَر ًظز تخزای ریخافخ
سَ سْام ػدا ًثاید تِ حساب هسدٍ ضدُ تخؼخلخك
اضدِ تاضد .عوي ایي وِ اگز هدت سهاى سیا ی اس
وِ هطوَ ى اس یه حساب اسدفا ُ ًىز ُاًد یا رٍی
آى چه تزگطدی ارًد ،هیتَاًٌد ر هَر هسدٍ یخا
فؼال تَ ى آى حساب اس تاًه هزتَط سخَال وخٌخٌخد.
افشٍى تز ایي؛ ضوارُ حساب ضثا تاًىی هطوَ ى سْام
ػدا وِ هدؼلك تِ حساب ّای  9اهضا ٍ ّخزگخًَخِ
حساب هطدزن اس ًرش تزای ریافخ سخَ سخْخام
ػدا پذیزفدِ ًوی ضَ .تخز اسخاس اػخالم سخاسهخاى
خػَغی ساسی ،هطوَ ى سْام ػدا تزای ریاف
سَ سْام خَ ًویتَاًٌد ضوارُ حساب ضثا هزتَط تِ
حساب ّای حمَلی ٍ ضزو را تزای سْام ػخدا خ
اسدفا ُ وٌٌدّ.وچٌري سَ سْام ػدا تخِ غخَرت
اًفزا ی ٍاریش هیضَ ؛ هثال اگز اػضای خاًَا ُ ً 3فخز
ّسدٌد تاید تِ اسای ّز ودام اس آًخْخا یخه ضخوخارُ
حساب ضثا وِ تِ ًام خَ ضاى تاضد ٍار ضَ .

