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هسبلِ جَاًبى هَضَع یک ٍزارتخبًِ ًيست

سسٍیس خبسی زٍشًاهِ ازن-زییس جوَْزی با حضوَز رز
خیاباى جوَْزی اش زًٍد اهدارزسواًوب بوِ حواریوِ ریود واى
پالسىَ باشرید وسر.
بِ صازش ایسٌا ،حجت االسالم ٍالوسلویي حسي زٍحاًب ،بوا
حضَز رز چْاززاُ استاًبَل تْساى اش حاریِ پالسىَ بواشریود
وسر ٍ اش ًصریه رز جسیاى زًٍد اهدار ٍ ًجات ٍ ّووویوٌویوي
آٍازبسرازی اش ساختواى ّای آسیب ریدُ لساز سفت.
زئیسجوَْز رز جسیاى ایي باشرید رز جوع خبسًگازاى فوتۺ
بسیاز هتاسفن اش حاریِ ای وِ رز ایي هٌطمِ پویوص آهودّ ،ون
بسای جاى ّوَطٌاىّ ،ن اهَال ٍ ّن هطىالتب وِ رز هوٌوطوموِ
ایجار ضدُ است .ایي حاریِ رزس بصز ب بسای ّوِ هسوووَالى
رز شهیٌِ اهي ساشی شًد ب هسرم وِ جصٍ حمَق ضوْوسًٍودی
آًْا بَر .باید رز ایي شهیٌِ بسًاهِزیصی رلیكتسی صَزت یوسر
ٍ ایي حاریِ بسیاز تلخ رزسب بسای آیٌدُ باضد.
بِ فتِ زٍحاًبّ ،وِ هسوَالى ،چوِ اهودار وساى ،چوِ تویون
پصضىب ،ضْسرازی ٍ تین ّای ریگسی وِ بسای اًوتوموام اهوَز
حضَز راضتٌدّ ،واٌّگب بسیاز خَبب راضتٌد.
زییس جوَْز با بیاى ایٌىِ ّوىازی ٍ ّوواّوٌوگوب خوَ ٍ
ستَرًب رز ایي خصَظ اش اٍل واز ٍجَر راضتِ ٍ اراهِ رازر،
فتۺ تاسف شیار ها بسای شیس آٍاز هاًدُّا ٍ ًگساًب ها بوسای
آًْاست ٍ اهیدٍازین اهیدی باضد بسخب بوِ سوالهوت خواز
ضًَد.

سسٍیس خبسی زٍشًاهِ ازن -هعاٍى اٍل زییس جوَْزی هسالِ
جَاًاى زا تٌْا هَضَع یه ٍشازتخاًِ ًداًست ٍ فتۺ بایود رز
حل هطىل جَاًاىّ ،وِ ووه وٌٌد ٍ رٍلت ّن ٍظیوفوِ خوَر
هب راًد وِ رز ایي زاستا ام بسرازر.
بِ صازش ایسًا ،اسحاق جْاًگیسی رز وٌگسُ هولوب هودیوسیوت
اهَزجَاًاى وِ رز سالي ّوایص ّای ّتل الوپیه بس وصاز ضود،
افصٍرۺ ضَزای عالب جَاًاى ًیص باید رز زاستای هطىالت جَاًواى
لدم بسرازر ٍ هجلس ضَزای اسالهب ّن باید رز ایي شهیٌِ لَاًیي
تصَیب وٌد.
ٍی اراهِ رارۺ هسائل جَاًاى اش بخص ّای هختلفب تطىیل ضودُ
وِ ًیاش بِ واز فسابخطب ٍ بیي بخطب است وِ رز آى جاّا بوایود
تصوین یسی ضَر ٍ ًْایتا ضَزای عالب جوَاًواى بوایود بوِ آى
بپسراشر.
جْاًگیسی اضافِ وسرۺ اش ًمس حاوویتب ٍ رٍلت تدبیس ٍ اهویود،
جاهعِ جَاى ها باید ًگاّب سساسس اهید بِ آیٌودُ راضوتوِ بواضود.
هْوتسیي ٍظیفِ ای وِ رز همطع فعلب بس رٍش حاوویوت اسوت،
آى است وِ اهید رز بیي ول جاهعِ ٍ بِ خصَظ ًسل جَاى باید
ّویطِ ٍجَر راضتِ باضد.
ٍی با بیاى ایٌىِ هْوتسیي هطىل جَاًاى ،اضتغال ٍ اشرٍا است،
فتۺ هَضَع جَاًاى هَضَع یه ٍشزاتخاًِ ًیست ٍ ّوِ بایود
رز هَزر حل هطىل جَاًاى ووه وٌٌد.
جْاًگیسی اظْاز وسرۺ لبل اش ّس چیصی حاریِ تلخ ٍ تاسف آٍز
آتص سَشی ٍ زیصش ساختواى رز تْساى وِ هٌجس ضود توعودار

استبًذار آررببیجبى شرقی ًوبیٌذُ
استبًذاراى در شَرای عبلی اداری شذ

قبهت رشيذ آتشًشبًبى دالٍر ،از پشت شعلِّبی سبختوبى پالسکَ ًوبیبى است

بب پيشٌْبد ٍزیر کشَر:
سسٍیس خبسی زٍشًواهوِ
ازن -اسووووتوووواًووووداز
آذزبایوجواى ضوسلوب بوا
پیطٌْار ٍشیس وطوَز بوِ
عٌَاى ًوایٌدُ استاًودازاى
رز ضَزای عوالوب ارازی
هعسفب ضود.بوِ وصازش
ایوووسًوووا اسوووتووواًووودازی
آذزبایجاى ضسلب ،روتس عبدالسضا زحواًب فضلبٍ ،شیس وطَز
رز ًاهِ ای بِ هعاٍى زییس جوَْز ٍ زییس ساشهاى اهَز ارازی
ٍ استخداهب وطَز ،اسواعیل جبازشارُ ،استاًداز آذزبوایوجواى
ضسلب زا بِ عٌَاى ًوایٌدُ استاًدازاى بسای عضَیت رز ضوَزای
عالب ارازی هعسفب وسر.ضَزای عالب ارازی ضَزایب فسابخطب
است وِ طسحّای اصالحب ًمام ارازی ٍ اجسایب وطَز زا وِ
تَسط رستگاُ ّای اجسایب ٍ اعضای ضَزا ازایِ هوب ضوَر زا
بسزسب ٍ تصَیب هوب ووٌود.اصوالح سواخوتواز تطوىویوالت
رستگاُّای ارازی ،اصالح زٍشّا ٍ سیستن ّوا بوِ هوٌوموَز
افصایص زضایت هساجعاى ٍ واّص ّصیٌِّای ارازی ٍ تصَیب
طسح ّای الشم بسای ازتمای بْسٍُزی ٍ وازآیب ًیسٍی اًساًوب
رز رستگاُ ّای ارازی اش ٍظایف ریگس ایي ضَزاست.زیواسوت
ایي ضَزا بس عْدُ زییس جوَْز ٍ ربیوس آى هوعواٍى زیویوس
جوَْز ٍ زییس ساشهاى اهَز ارازی ٍ استخداهب وطَز است.

سسٍیس خبسی زٍشًاهِ ازنً -وایٌدُ ضْسرازاى وطَزهواى ،بوا
صدٍز پیاهب ،حاریِ ساختواى پالسىَی تْساى زا رلوخوساش ٍ
تسىیيًاپریس خَاًدُ ٍ خاطسًطاى وسرۺ ٍجَر صدّا بٌای هطوابوِ
ایي ساختواى رز والىضْسّا ،شًگ ّطودازی بوسای هودیوسیوت
ضْسی است.
بِ صازش ضْسیاز ،رز پیام روتس صارق ًجفب آهدُ استۺ حسیوك
ساختواى  ۵۴سالِ پالسىَ ،تایس عوَهب زا رز سساسس وطوَز بوس
جای راضت ،خاًَارُّایب زا راغداز ٍ یىب اش لدیوبتسیي ابٌیِ
وطَز زا با خان یىساى وسر؛ با ایي حال ،رز توام هتي داختوِ
ایي فاجعِ ،ایي لاهت زضید ٍ رالٍز آتصًطاًاى اسوت ووِ بواز

شیاری اش عصیصاى ها بخصَظ آتص ًطاًاى فداواز ،ازشضووٌود ٍ
اًساى رٍست وِ رز هَالع سخت ٍ رز لحماتب وِ ریگساى ًویواش
بِ ووه رازًد ،بِ پا هب خیصًد ٍ با جاًفطاًب ٍ ایثاز سی بوسای
ًجات ریگساى جاى خَر زا بِ خطس هب اًداشًد ،تسلویوت عوس
هب وٌن.
ٍی اراهِ رارۺ تعدار شیاری اش آى ّا شیسآٍاز ّستٌد وِ اش رز واُ
خداًٍد هسالت رازین وِ بتَاًین بِ آى ّا بِ صَزت سالن رسوت
پیدا وٌین ٍ چٌاًیِ تمدیس الْب چیص ریگسی باضد بِ باشهواًود واى
آًاى تسلیت هب َین.
هعاٍى اٍل زئیس جوَْزی اضافِ وسرۺ هلت ایساى رز ایي حاریوِ
ًطاى رارًد وِ رز هَالع حساس رز صوحوٌوِ حضوَز رازًود ٍ
ّوساّب هلت ،سسهایِ بصز ب است وِ رز اخوتویواز هسوووَلویوي
جوَْزی اسالهب است.
جْاًگیسی یارآٍز ضد رز آى لحمات اٍل خیلب اش هسرم بِ هساوص
اًتمال خَر هساجعِ وسرًد وِ بتَاًٌد بِ ایي ًَِ بِ وساًوب ووِ
ًیاشهٌد حیات ّستٌد با خَى خَر ووه ووٌوٌود ووِ اش ّوووِ
سپاسگصازین.
ٍی اراهِ رارۺ البتِ ایي ًَِ هسائل ًیاشهٌد بسزسب ّا ٍ پویوگوسی
ّای بعدی است چسا وِ باید بِ هسرهب وِ رز ایي حاریِ آسویوب
ّای هاری ریدُ اًد ٍ واز ساًب وِ وازضاى زا اش رست رارُ اًد،
زسید ب ضَر ٍ هسائل فٌب ٍ ایٌىِ چگًَِ چٌیي ضسایطب بَجَر
آهدُ است اش هسائلب است وِ حتوا رز رٍلت بِ آى زسویود وب
خَاّد ضد.

ریگس ًوایاى هبضَر.
ٍی خاطسًطواى ووسرُ اسوتۺ رزٍر بوس زٍحویوِ پوْولوَاى ٍ
خستگب ًاپریس ایثاز ساى عسصِ هدیوسیوت ضوْوسی ،ووِ بودٍى
وَچىتسیي ٍاّوِ ٍ اضطسا  ،ضعلِّای داختوِ آتوص زا بوِ
ضَق سالهت ضْسًٍداى رز آغَش هبوطٌد؛ سالم بس ضوْویوداى
آتصًطاى وِ با خَى خَیص بِ پیطَاش ضعلِّای سسوص زفتٌد.
روتس ًجفب رز اراهِ ایي پیام ،با اضازُ بِ ابعار هختلف ضْسساشی،
ایوٌب ٍ فسٌّگب ایي حاریِ آٍزرُ اسوتۺ حواریوِ سواخوتووواى
پالسىَ ،شًگ خطسی جدی است رز هَزر ضسٍزت ًَساشی ٍ
تجْیص صدّا ساختواى فسسَرُ ٍ ًاوازآهد ،ووِ بوا ووووتوسیوي
توْیدات ایوٌب ،رز آسواى والىضْسّای وطَز لد وطیدُاًد.
ٍی ّویٌیي با تاوید بس ایي وِ هدیسیت ضْسی وطَزً ،یواشهوٌود
تحَل اساسب رز بخص تجْیصات آتصًطاًب ٍ شیسساخوت ّوای
ایوٌب است ،آٍزرُ استۺ ابعار «حسیك پوالوسوىوَ »ًطواًوگوس
ضسٍزت تحَل رز ًگسش ایوٌب ضْسی است؛ ایوي توحوَل ،بوا
بَرجِ ّای زایج ضْسرازی ّا هیسس ًبَرُ ٍ ًیاشهوٌود پطوتویوبواًوب
ٍیژُ رٍلت ٍ هجلس اش ضْسرازیّا است.
ًوایٌدُ ضْسرازاى وطَزهاى رز ضَزای ساشهواى ضوْوسرازی ّوا
ٍ رّیازی ّاّ ،ویٌیي بس لصٍم ایجار پیَست ایووٌوب ٍ اعوتوالی
اصَل پدافٌد غیسعاهل رز جْت یسی ساختٍسواشّوای وطوَز
تاوید وسرُ است.
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رقن عيذی اهسبل کبرگراى
هشخص شذ

سسٍیس خبسی زٍشًاهِ ازن -عیدی ٍ پاراش پایاى سالب ووِ
وازفسهایاى باید تا آخس سال بِ واز ساى پسراخت وٌٌد حدالل
یه هیلیَى ٍ ّ ۶۲۴صاز تَهاى ٍ حداوثس رٍ هیولویوَى ٍ ۴۳۶
ّصاز تَهاى خَاّد بَر.
بِ صازش ایسٌاّ ،وِ سالِ پسراخت عیدی ٍ پاراش پایاى سوال
واز ساى بس هبٌای لاًَى هصَ سال  ۰۳۷۱هجولوس ضوَزای
اسالهب صَزت هب یسر ٍ بس اساس آى وازفسهایاى هوَظوفوٌود
رست ون رٍ هاُ پایِ حمَق ٍ حداوثس سِ هاُ پایوِ حوموَق ٍ
رستوصر زا بِ عٌَاى عیدی ٍ پاراش پایاى سوال بوِ وواز وساى
خَر پسراخت وٌٌد.
وازفسهایاى واز اّْای هطوَل لاًَى واز هىلفٌد بِ ّس یوه
اش واز ساى خَر بِ ًسبت یه سال واز هعارل ضوصوت زٍش
آخسیي هصر ،بِ عٌَاى عیدی ٍ پاراش بپسراشًد ٍ هبلغ پسراختب
اش ایي بابت بِ ّسیه اش وازوٌاى ًبوایود اش هوعوارل  ۹۱زٍش
حدالل هصر زٍشاًِ لاًًَب تجاٍش وٌد.
پایِ حمَق سال  ۰۳۹۵واز ساى ّ ۸۰۲صاز تَهاى است ووِ بوا
احتسا رٍ هاُ حدالل عیدی یه هیلیَى ٍ ّ ۶۲۴صاز تَهاى ٍ
با احتسا سِ هاُ حداوثس رٍ هیلیَى ٍ ّ ۴۳۶صاز تَهاى است.
ّویٌیي پسراخت عیدی ٍ پاراش آى رستوِ وواز وساًوب ووِ
هطوَل طسح طبمِ بٌدی هطاغل ّستٌد ٍ پایِ حمَلطاى اش یه
هیلیَى تَهاى بیطتس استً ،باید اش سِ بس حدالل حمَق تجاٍش
وٌد.بٌابس اعالم هدیسول جبساى خدهات ٍشازت تعاٍى،وواز ٍ
زفاُ اجتواعب ،عیدی اهسال واز ساى هعارل  ۶۱زٍش حوموَق
است وِ حدالل آى یه هیلیَى ٍ ّ ۶۱۱صاز تَهاى ٍ حداوثوس
 ۲هیلیَى ٍ ّ ۴۱۱صاز تَهاى است.
بِ فتِ ظسیفب آشار عیدی ٍ پاراش پایاى سال واز ساى باید با
حمَق بْوي ٍ اسفٌد آًْا پسراخت ضَر ٍ ووازفوسهوایواى حوك
ًدازًد آى زا بِ سال آیٌدُ هَوَل وٌٌد.
رز ّویي شهیٌِ فتح الِ بویوات ،زیویوس اتوحواریوِ وواز وساى
لسازراری ٍ پیواًب رز فتٍ َ با ایسٌا ،هوب وَیودۺ بوحو
عیدی ٍ پاراش پایاى سال زسن ّس سوالوِ اسوت ٍ هوعوووَال
وازفسهایاًب وِ هبخَاٌّد اش باز بدّبضاى سبوه ضوَر ،رز
بْوي ٍ اٍایل اسفٌد هاُ عیدی ٍ پاراش پایاى سال واز ساى زا
پسراخت هبوٌٌد.
ٍی هبافصایدۺ طبك لاًَى فسلب بیي واز س لسازراری ٍ واز وس
زسوب رز بح پسراخت عیدی ٍجَر ًدازر ٍ طبك سوٌوَاتوب
وِ واز ساى رازًد عیدی رزیافت هبوٌٌد.

