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اریان وجهان

هخالفت هجذد حیذر العبادی
با تعَیق اًتخابات پارلواًی

غسٚیع خثسی زٚش٘أ ٝرزن٘-خػر ٚشیهس عهسرق تهاز
یٍس تا زعٛیك ر٘سخاتاذ خازِهٕها٘هی ٔهخهاِهفهر وهس .تهٝ
ٌصرزؼ ٌس ٜٚتیٗرُِّٕ تاؾٍا ٜخثسٍ٘ازرٖ ٛرٖ ت٘ ٝهمهُ
رش ؾثى ٝرالزجا ،ٜبیدز رِعثا ی ٘خػر ٚشیهس عهسرق تهاز
یٍهس تها زهعهٛیهك ر٘هسهخهاتهاذ خهازِهٕها٘هی ٔهخهاِهفهر
وس ٘.خػرٚشیس عسرق ز وٙفسر٘ع خثسی ٞفسٍی خهٛ
زاوید وس ٛٔ ۷عد ر٘سخاتاذ ت ٝزعٛیك ٘خٛرٞد رفهسها ٔ ٚها
ٞسٌص تا يسف ٞایی و ٝغعی رز٘د رفسر ٔػهّه زر ٚرز
ز٘ٚد ر٘سخاتاذ وٙٙدٌ ،فسٍٛیی ٘خٛرٞیهٓ رؾهر.بهیهدز
رِعثا ی زتاز ٜز٘ٚد ٌفسٍٞ ٛا تا ًٔٙمه ٝوهس غهسهاٖ ٘هیهص
ٌفر ۷تسری بُ ٔؿىالذ تا رلهّهیهٓ وهس غهسهاٖ زهالؼ
ٔیوٙیٓ .ر ٚرفص ۷ ٚتغدر ٞیچ فٟسغسی رش ؾٕاز وازٔهٙهدرٖ
ًٔٙم ٝوس غساٖ ز رخسیاز ٘درز .

تا پایاى ّ ۸۱۰۲یچ تًَلی در هزسّای
غشُ باقی ًویهاًذ

غسٚیع خثهسی زٚش٘هأه ٝرزنٚ-شیهس هٙهً زضیهٓ
قٟی٘ٛیػسی زٟدید وس و ٝریٗ زضیٓ زا خایاٖ غاَ ،۰۲۰۵
ٞیچ زّ٘ٛی زر ز ٔسشٞای ٘ٛرز غص ٜتالی ٕ٘یٌررز .
تٌ ٝصرزؼ ریػٙا ،آٚیٍدٚز ِیثسٔٗٚ ،شیهس هٙهً زضیهٓ
قٟی٘ٛیػسی زٟدید وس و ٝریٗ زضیٓ زا خایاٖ غهاَ ۰۲۰۵
ٔیال ی ٞیچ زّ٘ٛی زر ز ٔسشٞای غص ٜتالی ٕ٘یٌهررز ٚ
زٕأی آٖٞا زر زخسیة خٛرٞد وس .ریٗ ز بهاِهی رغهر
و ٝرخیسر رززؽ زضیٓ قٟی٘ٛیػسی تا قدٚز تیا٘یٝری ٔدعی
ؾد و ٝیىی رش تصزيزسیٗ زُٞ٘ٛای ٔمأٚر ز ٔسش غصٜ
زر زخسیة وس  ٜرغر .ز ٕٞیٗ باٍَٙٙ ،دٜٞای زضیهٓ
قٟی٘ٛیػسی رخیسر ز عّٕیازی زجاٚشوازر٘ٛٔ ٝرنع بٕاظ
ز ؾٟس زف ٚرلع ز ٔسش غص ٜزر تٕثازرٖ وس ٘دِ.یثسٔٗ ز
ر رٔ ٝزكسی وس  ۷ت ٝزغٓ وؿف ریهٗ زه٘ٛهُ تهصزي،
رغسرئیُ ت ٝرغسسرزطی رٔٙیسی خ ٛخایثٙد رغرٔ .ا فعاِیسهٕهاٖ
زر ز زرتً ٝتا زخسیهة زه٘ٛهُ ٞها  ٚوهاٞهؽ زهٛر٘هایهی
رغسسرزطیه آٖٞا ر رٔٔ ٝی ٞیٓ .ز ٕٞیهٗ زرغهسها ،یهٛرٚ
ٔس خایٕٞ ،ا ًٙٞوٙٙد ٜرٔٛز ِٚر قٟی٘ٛهیهػهسهی ز
رزرنی رؾغاِی ٔدعی ؾد و ٝرخیسرً غ ٝز ُ٘ٛفّػًیٙهی ٞها
وؿف ؾد ٜرغر.

غسٚیع خثسی زٚش٘أ ٝرزن-زٚش٘أ ٝفایٙٙؿاَ زایٕص ٘ٛؾر ز
خی زٟدیدٞای رخیس زئیع ٕٟهٛز آٔهسیهىها عهّهیه ٝتهس هاْ،
وؿٛزٞای رزٚخایی فؿازٞای خ ٛت ٝریسرٖ ته ٝعهّهر تهس٘هأهٝ
ٔٛؾىی  ٚرلدرٔهاذ ٔهٙهًهمه ٝری آٖ زر رفهصریهؽ ر ٘هد.تهٝ
ٌصرزؼ تاؾٍا ٜخثسٍ٘ازرٖ ٛرٖز زٚش٘أ ٝفایٙٙؿاَ زهایهٕهص ز
ٌصرزؾی ٘ٛؾر ۷وؿٛزٞای رزٚخایی ز ٚروهٙهؽ ته ٝزهٟهدیهد
٘ٚاِد زسرٔح ،زئیع ٕٟٛز آٔسیىا ،ت ٝتسچیدٖ زٛرفك ٞػسٝری
تا زٟسرٖ ،فؿاز ٞا زر تس تس٘أٛٔ ٝؾىی تاِػسیه ریهسرٖ رفهصریهؽ
ر ٜر٘د .ز ریٗ ٌصرزؼ آٔد ٜرغرٚ ۷شرزذ رٔٛز خاز  ٝإِٓهاٖ
ز تسِیٗ رعالْ وس ٚشزری رٔٛز خاز  ٝإِٓاٖ ،فسر٘ػ ٚ ٝرٍّ٘یع تٕٞ ٝسر ٜفدزیىا ٌٔٛسیٙیٔ ،ػئَٛ
غیاغر خاز ی رزحا ی ٝرزٚخاٛٔ ،رفمر وس ٘د ٌفسٍٞ ٛایی فؿهس  ٚ ٜتػهیهاز هدی زر تها ریهسرٖ
زتاز ٜتس٘أٛٔ ٝؾىی ٘ ٚفٛذ ًٔٙمٝری ریٗ وؿٛز تسٌصرز وٙٙد .شیٍٕاز ٌاتسیُٚ ،شیس رٔٛز خهاز هٝ
إِٓاٖ ،خع رش آٖ ؤ ٝمأاذ رزٚخایی ٞفسٌ ٝرؾس ٝز تسٚوػُ تا ٔحٕد ٛر ظسیفٚ ،شیهس رٔهٛز
خاز  ٝریسرٖ ،یدرز وس ٘د ،زوع زیّسغٕٞ ،ٖٛسای آٔسیىایی خ ، ٛزر ز سیاٖ ریٗ تس٘هأه ٝلهسرز
ر.

 ۰۵۱هیلیارد ریال در حَسُ هعادى
اصفْاى سزهایِ گذاری ضذ
غسٚیع خثهسی زٚش٘هأه ٝرزن-زئهیهع
غاشٔاٖ قٙعرٔ ،عدٖ  ٚزهجهازذ رغهسهاٖ
رقفٟاٖ ٌفرٔ ۰۲۳ ۷یّیاز زیهاَ يهی ۶
ٔا ٝٞرٔػاَ ز بهٛش ٜقهٙهایهع ٔهعهد٘هی
رقفٟاٖ غسٔایٌ ٝررزی ؾد ٜرغر.رغسرفیُ
ربٕدی ٝز ٌفهر ٌ ٚه ٛتها خهثهس٘هٍهاز
ٟٔس رظٟاز رؾر ۷رش رتسدری غاَ ازی زها
خایاٖ آذزٔاٚ ۰۰۰ ٜربد وٛچهٔ ،سٛغهى
 ٚتصزي قٙعسی ز رغهسهاٖ رقهفهٟهاٖ تها
رعسثازی تاِغ تس ٔ ۰۲۳یهّهیهاز زیهاَ ٚرز
چسخ ٝزِٛید رغساٖ ؾدٚ.ی تیاٖ رؾر ۷ز
خی تٟس ٜتس رزی رش ریٗ ٚربدٞا ،رٔػاَ خٙج
ٞصرز ٘ ۵۳۲ ٚفس ت ٝقٛزذ ٔػسمیٓ ٔؿغهَٛ
ت ٝواز ؾد٘د.زئیع غاشٔاٖ قٙعرٔ ،عدٖ
 ٚزجازذ رقفٟاٖ رعهالْ وهس  ۷تهد٘هثهاَ
تاش ید رش ٚنعیر قٙایع ٔعد٘هی ز غهٝ
ؾٟسغساٖ آزرٖ  ٚتیدًٌُٙ٘ ،ص  ٚوهاؾهاٖ
زالؼ وس یٓ ٔؿىالذ ریٗ قٙایهع زر تها
ٕٞفىسی  ٚرغسفا  ٜرش ٘اسرذ وازؾٙهاغهی
بُ  ٚفكُ وٙیٓٚ.ی تا رؾاز ٜته ٝریهٙهىهٝ



غسٚیع خثسی زٚش٘أ ٝرزن-خُ خیالز ٔعسمد رغر ریهسرٖ بهانهس
ٕ٘یؾ ٛرش تس٘أٛٔ ٝؾىی خ ٛغر تىؿد چسر و ٝیٍس ِٚسٟهای
ًٔٙمٛٔ ٝؾه ٞای تاِػسیه رز٘د.خثسٌصرزی ٟٔس ٘ٚهاِهد زهسرٔهح
زئیع ٕٟٛزی ریاالذ ٔسحد ٜآٔسیىا غاعازی خیؽ تسری یه ٚزٜ
 ۰۰۲زٚش ٜیٍس زحسیٕٟای ٞػس ٝری ریسرٖ زر زعّیك وس .رِثس ٝزئیهع
ٕٟٛز آٔسیىا ٞؿدرز ر ریٗ آخسیٗ تاز رغر و ٝزهحهسیهٓ ٞهای
ٞػس ٝری ریسرٖ زر زعّیك ٔی وٙد .زسرٔح زعّیك ٔجد زهحهسیهٕهٟهای
ٞػس ٝری زر ٔؿسٚو ت ٝرعٕاَ زغییسرذ ٔد ٘اهس خه ٛز خكهٛـ
تس اْ وس  ٜرغر .ز ٕٞیٗ باَ ٌصرزؼ ٞا باوی رغر ِٚر آٔسیىا ٟ٘ ۰۱ا  ٚؾخكیر ریسر٘ی یٍس
زر تِ ٝیػر زحسیٓ ٞایؽ رفص ٜ ٚرغر .ز ٕٞیٗ زرغسا خثسٌصرزی ٟٔس ٌفسٍٛیی تا خسٚفػٛز خهُ خهیهالز
زئیع غاتك تخؽ زحّیُ عّٕیاذ غاشٔاٖ ريالعاذ ٔسوصی آٔسیىا (غیا) ر٘جاْ ر ؤ ٝسٗ وأُ آٖ ز
شیس آٔد ٜرغر.خیالز رش رغازید ر٘ؿٍا ٜسج زا ٖٚرغر  ٚزاؤ ٖٛٙػئِٛیر ٞای ٔسعد ی زر تهس عهٟهدٜ
رؾس ٝو ٝرش ّٕ ٝآٟ٘ا ٔی زٛرٖ ت ٝزیاغر ٚربد زحّیُ عّٕیاذ ٞای غیا ز ؾسق ٘ص یه ،خّیج فهازظ
ٛٙ ٚب آغیا رؾاز ٜوس  .خیالز غاتم ٝبهٛز ز ؾٛزری ريالعاذ ّٔی آٔسیىا زر ته ٝعهٙهٛرٖ یهىهی رش
رعهای رقّی آٖ ٘یص رز .

گَتزش :اعتزاضات هسالوت آهیش
را حق هزدم ایزاى هی داًین

عولیات تزکیِ در سَریِ بِ عفزیي هحذٍد ًویضَد
غسٚیع خثسی زٚش٘أه ٝرزنٚ-شیهس خهاز هٝ
زسویٌ ٝفر رلدرٔاذ ٘هاهأهی ریهٗ وؿهٛز ز
چازچٛب عّٕیاذ غدس فسرذ ز غٛزی ،ٝزٟٙا تهٝ
عفسیٗ ٔحد٘ ٚخٛرٞد ؾد.
تٌ ٝصرزؼ تاؾٍا ٜخهثهس٘هٍهازرٖ هٛرٖ ٔهِٛهٛ
چاٚٚؼرٚغّٚ ،ٛشیس رٔٛز خاز  ٝزسویٌ ،ٝهفهر
ٌاْٞایی و ٝریٗ وؿٛز ز غٛزی ٝعّهیه ٝبهصب
وازٌسرٖ وس غساٖ (جنن)  ٚبصب رزهحها
ٔٛوسرزیه وس ٞا (جی ) تسخٛرٞهد رؾهر،
ت ٝعفسیٗ ٔحد٘ ٚخٛرٞد ؾد.ر ٚخع رش ؾسوهر
ز ٘ؿػسی تا ٔٛنٛع وس ٜؾٕاِی ز ٘ٚهىهٚٛز
وا٘ا ر ز ٌفسٍ ٛتا خثسٍ٘ازرٖ ٌهفهر ۷زتهازٜ
٘یسٚی رٔٙیر ٔسشی و ٝلسرز رغر تا ٔؿهازوهر
ٌسٜٞٚای زهسٚزیػهسهی ج ن ن -ج ی
ز ؾٕاَ غٛزی ٝزؿىیُ ؾ ٛتا زوع زیّسغهٖٛ
ٚشیس رٔٛز خاز  ٝآٔسیىا ته ٝقهٛزذ قهسیه
ٌفسٍ ٛوس ْٚ.شیس رٔٛز خاز  ٝزسوهیه ٝرفهص۷ ٚ
رٌس چٙیٗ يسبی ر سر ؾ ، ٛزٚرتهى زهسوهیهٚ ٝ

آٔسیىا ت ٝقٛزذ غیس لاتُ تهاشٌؿهر آغهیهة
خٛرٞد ید .ریٗ ٔٛنٛع زر تهسری زهیهّهسغهٖٛ
زؿسی وس ْ و ٝبٕایهر آٔهسیهىها رش ٌهسٜٚ
زسٚزیػسی یٍاٖٞای ٔدرفع خّك  ٚخ ٛرزی رش
رغسس ر فس رهلل ٌ ِٗٛت ٝزٚرتى  ٚوؿهٛز شیهاٖ
ٚرز وس  ٜرغر.
چاٚٚؼرٚغّ ٛرناف ٝوس  ۷ز وٙاز ریٗ ٔ ٚػئّٝ
ٔٛنٛع زؿىیُ ٘یسٚی رٔٙیر ٔسشی ٘یص ٌهأهی
رؾسثا ٜرغر ؤ ٝیزٛر٘د زٚرتى  ٚوؿٛز زر تهٝ
قٛزذ دی تا خًس ٔٛر  ٝوٙد  ٚزٚرتى ٔا زر
تا آٔسیىا ٚرز ز٘ٚد غیس لاتُ تاشٌؿر وهٙهد.رٚ
ز ر رٌٔ ٝفر ۷زیّسغ ٖٛتٌ ٗٔ ٝفر و٘ ٝثاید تٝ
خثسٞایی و ٝز زٚش٘أٞٝا ٔهٙهسهؿهس ٔهی ؾه، ٛ
رعسٕا وٙید٘ ٗٔ .یص تهٚ ٝی ریهٗ ٔهٛنهٛع زر
ٌٛؾص وس ْ و ٝریٗٞا فمى خثسٞای ًٔثٛعاذ
٘یػر ،تّى ٝرظٟازرذ فسٔا٘هدٞهاٖ آٔهسیهىهایهی
رغر .ت ٝزیّسغ ٖٛخايس٘ؿاٖ وهس ْ وهٔ ٝهایهُ
٘یػسیٓ زٚرتى زسوی ٝتا آٔسیهىها ته ٝآٖ ٘همهًهٝ

آهزیکا ،رٍسیِ را بزای کٌار گذاضتي
اسذ هتقاعذ کٌذ

غسٚیع خثسی زٚش٘أٝ
رزنٔ-رروس ٜوهٙهٙهدٜ
رزؾد ٞیئر ٔهخهاِهفهاٖ
غٛزی ٝزهاوهیهد وهس ،
آٔسیىا زعٟد هدیهدی
زر تهسری ٚر رز وههس ٖ
ِٚههر ٔؿههك تههسری
غاشؼ تٙٔ ٝاٛز خهایهاٖ
ر ٖ ت ًٙ ٝرخهّهی
ٞفر غاِ ٝغٛزی٘ ٝؿهاٖ
ٔی ٞد رٔا تاید رلدرٔاذ تیؿسسی ر٘جاْ ٞد زا زٚغی ٝزر ٔسماعد وٙد وٝ
زئیع ٕٟٛزی غٛزی ٝزر تسری ٔرروسرذ زهحهر فؿهاز تهٍهررز .تهٝ
ٌصرزؼ ریػٙا٘ ،كس رِحسیسیٔ ،رروس ٜوٙٙد ٜرزؾد ٞیئهر ٔهخهاِهفهاٖ
غٛزیٌ ٝفرٔ ۷ا رٔی و ٝرلدرْ آٔسیىا تسری ٍ٘ ٝرؾسٗ ٘ ۰۲۲۲یهس ٚز
رخُ غٛزی ٝت ٝزحمك یه زر ٜبُ غیاغی وٕه وٙد رش آٖ رغسمهثهاَ
ٔیوٚ.ٓٙی رفص ۷ ٚتا ریٗ باَ آٔسیىا تسری زحر فؿاز ٌررؾسٗ ِٚهر
تؿاز رغد ،زئیع ٕٟٛزی غٛزی ٝتٔ ٝهٙهاهٛز بههٛز ز خهای ٔهیهص
ٔرروسرذ تاید زحسیٓ  ٚرلدرٔاذ زجازی زر ٘یص ٔد٘اس رؾس ٝتاؾٙد .ریهٗ
رٞسْ فؿاز عّیِٚ ٝر ٔؿك یه ٔػاِ ٚ ٟٓٔ ٝبیازی رغهر .ز ٚز
لثّی ٔرروسرذ ؾاٞد ت ٛیٓ وِٚ ٝر ٔؿك تهسری ٔهرروهس ٜزهحهر
ٞیچٌ ٝ٘ٛفؿازی ٘ث. ٛ
ِٚر رغد ز ٔرروسرذ ٞیچ غ ٛی ٘درز تد ٖٚفؿاز تس زٚغهیه ٝریهٗ
ز٘ٚد غیاغی ٞیچ ٘سیج ٝری ٘خٛرٞد رؾر٘.كس رِهحهسیهسی ز ر رٔهٝ
ٌفر ۷رٌس بهٛز ٘یسٞٚای آٔسیىایی یه عأُ ٔٛثس ز زغیهدٖ تهٝ
یه زر ٜبُ غیاغی تاؾدٛٔ ،نٛع خٛتی رغر .زٕأی زالؼٞا تهایهد
بٔ َٛحٛز ریٗ ٔػاِ ٝقٛزذ ٌیس .

اًتقال آب بزای احیای دریاچِ ارٍهیِ در اٍلَیت کاری قزار دارد

غسٚیع خثسی زٚش٘أه ٝرزنٔ -هعهاٖٚ
رٔٛز عٕسر٘ی رغسا٘درز آذزتایجهاٖ غهستهی
ر٘سماَ آتی زر یىی رش ٕٟٔسسیٗ رلهدرٔهاذ
ِٚر تسری ربیای زیاچ ٝرزٔٚی ٝعهٙهٛرٖ
وس .
تٌ ٝصرزؼ ٟٔس ،زمی وٟٛزیاٖ ز سیاٖ
تاش ید رش ز٘ٚد غاخر غد وا٘ی غیة ٚ
خسٚض ٜر٘سماَ آب تا تیاٖ ریٙهىه ٝبهفهازی
ز ُ٘ٛزٛغى غسٍاٞ ٜهای TBMيهثهك
تس٘أ ٝشٔا٘ثٙدی تهسری ر٘هسهمهاَ آب تهٝ
زیاچ ٝرزٔٚی ٝز باَ ر٘جاْ رغر رفص۷ ٚ
ر سری ریٗ يسح تسرغاظ تس٘أ ٝشٔا٘ثٙدی
رش رِٛٚیر ٞای وازی رغر وه ٝزهالؼ

هٌطقی ًیست ایزاى اس بزًاهِ هَضکی خَد دست بکطذ

ٔی ؾ ٛتا زفع ٔٛر٘ع وهاز ٔ ٚؿهىهالذ
ٔ ٛ ٛز خسٚض ٜرش ربسٕاَ زهاخهیهس ز
تس٘أ ٝشٔا٘ی آٖ ٌّٛیسی وهس ٚ.ی تها
تیاٖ ریٙى ٝتسرغاظ يسح شٔا٘ثٙدی خهسٚضٜ
عّٕیاذ ر٘سماَ آب زا غاَ  ۶۵ته ٝتهٟهسٜ
تههس رزی ٔههی زغههد رظههٟههاز رؾههر ۷تهها
ٕٞاٍٙٞی ٞای و ٝر٘هجهاْ ؾهد ٜخهسٚضٜ
خیؿسفر خٛتی رز  ٚزٕأهی ٔػهئهٛالٖ
ر سریی ز زالؼ ٞػسٙد و ٝریٗ خسٚض ٜز
شٔاٖ زعییٗ ؾد ٜت ٝتٟس ٜتس رزی تسغد.
وٟٛزیاٖ تا رؾاز ٜت ٝریٙى ٝز ٔسبّْٚ ٝ
يسح ربیای زیاچ ٝرزٔٚی ٝر سری خهسٚضٜ
ٞایی ٘ایس ر٘سماَ آب ٔ ٚدیسیر ٔكازف
ز ٔصزع ٝرش رٕٞیر تػیهازی تهسخهٛز رز
رغر رناف ٝوس ٔ ۷جٕٛعِٚ ٝر ٘یهص تها
ٔ ٛ ٚؿىالذ رلسكا ی ٔ ٚاِهی تهسری
ر سریی ؾدٖ خسٚضٞ ٜها تهسرغهاظ يهسح
شٔا٘ثٙدی رٞسٕاْ دی رز٘هد٘.هٕهایهٙهدٜ
ٔجسی يسح غد وا٘ی غیة  ٚر٘سماَ آب
٘یص ز ریٗ تاش ید ٌفهر ۷ریهٗ يهسح رش
ٔحُ رعسثازرذ قٙدٚق ذخیهس ٜرزشی ٚ
ز لاِة خسٚضٞ ٜای آب ٔسشی رغر وهٝ

تا تٟس ٜتس رزی رش آٖ آب ٔاشر غسؾاخهٝ
ٞای ز ٚخاٌ٘ ٝالظ ت ٝبهٛنه ٝآتهسیهص
زیاچ ٝرزٔٚی ٝر٘سماَ ٔی یاتد.عّی رقهغهس
ٔالعّی رفص ۷ ٚریٗ غد تهٞ ٝهٕهسر ٜتهٙهد
ر٘حسرفی تا یٗ آتا ز باَ غاخر رغهر
و ٝتا رزٕاْ آٖ عال ٜٚتس زأیٗ آب ٔهٛز
٘یاش رزرنی وؿاٚزشی ز ًٔٙم ، ٝغاال٘هٝ
ٔ ۲۱۲یّیٔ ٖٛسسٔىعة آب ت ٝز ٚخها٘هٝ
ٌدرز  ٚبٛن ٝآتسیص زیاچٙٔ ٝسمهُ ٔهی
ؾ. ٛ
ٚی ر رٔ ٝر  ۷عّٕیاذ بفس ز ُ٘ٛر٘هسهمهاَ
٘یص ز ٞس  ٚغٛی ز ُ٘ٛزٛغى غسهٍهاٜ
بفازی ز باَ ر٘جاْ رغر  ٚز بهاَ
باظس رش غٕر ٚز ٚی ز ُ٘ٛت ٝيه۱ َٛ
ویّٔٛسس ٔ ۳۲۲هسهس  ٚرش ٔهحهُ ٞها٘هٝ
خس ٚی ز٘ ُ٘ٛیص ت ٝي ۰۲ َٛویّٔٛسهس ٚ
ٔ ۰۲۲سس بفهازی ؾهد ٜرغهر .ز ر رٔهٝ
ٔعإٞ ٖٚاٍٙٞی رٔٛزعٕسر٘هی رغهسها٘هدرز
آذزتایجاٖ غستی رش عّٕیاذ ربدرش تد٘هٝ
غد ٔخص٘ی وا٘ی غیةٔ ،حُ بفس زه٘ٛهُ
ر٘سماَ آب  ٚغد ر٘حهسرفهی تها یهٗ آتها
تاش ید وس .

تسغدٚ.شیس رٔٛز خاز  ٝزسوی ٝزأوید وس آ٘ىازر
ت ٝرلدرٔاذ زسٚزیػرٞای جنن  ٚیجي
عّی٘ ٝیسٞٚای ٘اظس ز ر ِة ٘ ٚهیهسٞ ٚهای ریهٗ
وؿٛز ز ًٔٙم ٝعّٕیاذ غدس فسرذ ٞهٕهیهٙهیهٗ
٘یسٞٚای رززؽ آشر غٛزی ٝخاغخ خٛرٞد ر .
چاٚٚؼرغّ ٛزاوید وس  ۷ت ٝزیّسغٌ ٖٛفسهٓ وهٝ
ٞییىع ٘ثاید ز ٚز زٚی ٔا لسرز ٌهیهس ز شیهسر
ٌاْ ٞای ٔا عّی ٝریٗ ٌس ٜٚت ٝعهفهسیهٗ ٔهحهدٚ
٘خٛرٞد ؾد ( ٚعّٕیاذ ز) ٔٙثج  ٚؾسق فهسرذ
٘یص ز غسٛز واز لسرز رز .

ایزاى بشرگتزیي عاهل خطز ٍ تْذیذ
در هٌطقِ است

غههسٚیههع خههثههسی
زٚش٘أه ٝرزنٚ-شیهس
خههاز هه ٝعههستػههسههاٖ
غع ٛی ز دیدزسیٗ
ٌصرفٌٛ ٝیی خ ٛعّیٝ
وؿٛزٔاٌٖ ،فر ریسرٖ
ت ٝعّر ٘همهؿهؽ ز
ًٔٙمه ،ٝتهصزٌهسهسیهٗ
عأُ خًس  ٚزهٟهدیهد
رغر.
تٌ ٝصرزؼ ٌس ٜٚتیٗرُِّٕ تاؾٍا ٜخثسٍ٘ازرٖ ٛرٖ ت٘ ٝمُ رش ؾهثهىهٝ
زّٛیصی٘ٛی رِحدش ،عا َ ثیسٚ ،شیس رٔٛز خاز  ٝعستػساٖ غهعه ٛی،
ز ٘ؿػر ٔؿسسن خثسی تا ٕٞسای تّطیىیرؼ ز تسٚوػُ تا زهىهسرز
ر عاٞای تیرغاظ زیال عّی ٝوؿٛزٔاٖ ٌفر ۷تسری ّهٌٛهیهسی رش
رفسا ٖ یٕٗ ت ٝغر ریسرٖ  ٚبصبرهلل زالؼ ٔیوٙیٓ.
ر ٚز رظٟازرزی تیرغاظ ٔدعی ؾد ۷ریسرٖ ت ٝعّر ٘مؽ ریٗ وؿٛز ز
ِثٙاٖ ،یٕٗ  ٚغٛزی ،ٝتصزٌسسیٗ عأُ خًس  ٚزٟدید ز ًٔٙم ٝرغر.
ٚشیس خاز  ٝغع ٛی و ٝوؿٛزؼ تیؽ رش  ۰غاَ رغر ٔس ْ ٔاهّهْٛ
یٕٗ زر ت ٝخان  ٚخ ٖٛوؿید ٜرغر ،ز ر رٔٔ ٝدعی ؾد عهستػهسهاٖ
ٔیصتاٖ یه ٔیّی ٖٛآٚرز ٜیٕٙی ت ٜ ٛرغر!
عا َ رِجثیس ٕٞیٙیٗ ٔدعی ؾد زٛرفك ٞػسٝری ریسرٖ تاید تٟسس ؾ ٛزها
رش غٙی غاشی رٚزر٘یٌّٛ ْٛیسی وٙد! رٔا ز ٔمهاتهُٚ ،شیهس خهاز هٝ
تّطیه تا تیاٖ ریٙى ٝزٛرفك ٞػس ٝری تٟسسیٗ ٌصی ٛٔ ٝٙه ٛرغهر ،تهس
نسٚزذ ر سری آٖ زاوید وس .

غسٚیع خثسی زٚش٘أ ٝرزن -تیس وُ غهاشٔهاٖ ٔهّهُ
ٔسحد ز بٕایر رش رغسؿاؾاذ رخیس ریسرٖ ٔدعی ؾد وهٝ
رعسسرناذ ٔػإِر آٔیص زر بك ٔس ْ ریسرٖ ٔی ر٘د.
تٌ ٝصرزؼ خثسٌصرزی ٟٔس ت٘ ٝمُ رش غایر غاشٔاٖ ّٔهُ،
آ٘س٘ٛیٌٛ ٛزسؼ تیس وُ غاشٔاٖ ُّٔ ز هسیهاٖ یهه
وٙفسر٘ع خثسی عٛٙرٖ رؾر و ٝبك تیاٖ رعسسرل ،یىی
رش بمٛق تٙیا یٗ تؿس رغر  ٚز ٔٛز ٔعسسناٖ ریسر٘ی ٘یص
تاید ٔحسسْ ؾٕس  ٜؾ . ٛر ٚز عیٗ باَ رش ٔهعهسهسنهاٖ
خٛرغس ٝرغر ،ریٗ واز زر تٝؾىُ ٔػإِر آٔهیهص ر٘هجهاْ
ٙٞدٌٛ.زسؼ ز ر رٔ ٝرفص ٚو ٝر ٚخ ٛغهاَ ٞها ٞهٓ
ٔعسسل تِٚ ٓٞ ٚ ٜ ٛسٕس ی وٞ ٝدف رعسسرنازی لهسرز
ٌسفس ٝرغر ٚ ،تٕٞ ٝیٗ ِیُ ریٗ ٔٛنٛع تسریؽ رٕٞیهر
تػیاز شیا ی رز  .تیس وُ غاشٔاٖ ُّٔ ز ر رٌٔ ٝهفهر۷
رٌس چیصی  ٛ ٚرز و ٗٔ ٝتسری آٖ رٞهٕهیهر تػهیهاز
شیا ی لائُ ٞػسٓ ،بك رعسسرناذ ٔػإِر آٔیص رش يسف
ٔس ْ رغر .ز ٘سیج ٗٔ ٝت ٝبهك ریهسر٘هیهاٖ تهسری تهیهاٖ
رعسسرل رٕٞیر ٔی ٔ ٚ ٓٞا ت ٝزٚؾٙی زاوید وهس  ٜریهٓ
و ٝریٗ بك تاید ٔحسسْ ؾٕس  ٜؾٔ . ٛا رش ٔعسسناٖ ٘هیهص
ٔیخٛرٞیٓ زا ریٗ واز زر ت ٝؾىُ ٔػإِر آٔهیهص ر٘هجهاْ
ٙٞدز رٔا بك رعسسرل ز ٞسوجای ٘یا وه ٝتهاؾهد ،رش
رغاغیزسیٗ خایٞٝای بمٛق تؿس رغر.

حوالت هَضکی اًصاراهلل بِ هزکش عولیات
ارتص عزبستاى ٍ فزٍدگاُ جاساى

غسٚیع خثسی زٚش٘أ ٝرزن -یٍاٖ ٔٛؾىهی ر٘كهازرهلل
یٕٗ ٘یٕ ٝؾة ٌرؾس ٝتا ٔٛؾه تاِػسیه ٔیاٖتس ٔسوهص
عّٕیاذ رززؽ عستػساٖ ز ٘جسرٖ  ٚلثُ رش آٖ فهسٌ ٚهاٜ
اشرٖ زر ٞدف لسرز ر .
تٌ ٝصرزؼ ریػٙا ،ت٘ ٝمُ رش ؾثى ٝرِٕػیس ،ٜیه ٔٙهثهع ز
یٍاٖ ٔٛؾىی ٙثؽ ر٘كازرهلل زاوید وس  ،ریٗ هٙهثهؽ
٘یٕٞٝای ؾة ٌرؾس ٝتا ٔٛؾه تاِػسیه ٔیاٖتس رش ٘هٛع
لاٞسٔ ۰Mسوص عّٕیاذ رززؽ عستػساٖ زر ز ٌهرزٌهاٜ
رِخهسرء ز ٘جسرٖ ٞدف لسرز ر .
ریٗ ٔٙثع ٌفرٛٔ ۷ؾه لاٞس ٔ ۰Mسوص عّٕیاذ رززهؽ
عستػساٖ زر ٞدف ٌسفر و ٝت ٝلر ٘یص تٞ ٝدف رقاتر
وس ٕٞ.یٙیٗ یٍاٖ ٔٛؾىی ر٘كازرهلل تا ٔٛؾه تاِػسیه
وٛزا ٜتس فسٌ ٚاًٙٔ ٜمٝری اشرٖ ( یصرٖ) ز هٙهٛب
عستػساٖ زر ٞدف لسرز ر ٘د .ریٗ ٔٛؾه ٘یص ت ٝلر تهٝ
ٞدفؽ رقاتر وس .

 ۰۵۱طزح خَداضتغالی تَسط سًاى سزپزست خاًَار در اردبیل ایجاد ضذ

غسٚیع خهثهسی زٚش٘هأه ٝرزنٔ-هعهاٖٚ
رؾسغاَ  ٚخ ٛوفایی وٕیسه ٝرٔهدر رغهسهاٖ
رز تیُ ٌفر ۷ز ٔ ۶ا ٝٞرٔػهاَ بهد۱ ٚ
ٔیّیاز ٔ ۰۵۲ ٚیّیه ٖٛزهٔٛهاٖ زػهٟهیهالذ
رؾسغاِصریی ت٘ ۱۲۲ ٝفس رش ش٘هاٖ غهسخهسغهر
خا٘ٛرز خس رخر ؾد.
تٌ ٝصرزؼ زػٙیٓ ٔٙكٛز غیفی ز ٘ؿػهر
 ٓٞر٘دیؿی خ ٛوفایهی ش٘هاٖ غهسخهسغهر
خا٘ٛرز ز رز تیُ تا رؾاز ٜته ٝریهٙهىه۱۲۲ ٝ
يسح خ ٛرؾسغاِی زٛغى ش٘هاٖ غهسخهسغهر
خا٘ٛرز زحر بٕایر ریٗ رغساٖ ز ٔ ۶هاٞهٝ
رٔػاَ ر سر ؾهد ٜرغهر ،رظهٟهاز رؾهر۷
زٛرٕ٘ٙدغاشی ش٘اٖ غسخسغر خا٘ٛرز ،تا٘هٛرٖ

 ٚخههسههسرٖ زههحههر بههٕههایههر یههىههی رش
زٚیىس ٞای ٔ ٟٓوٕیس ٝرٔدر رغساٖ رز تیهُ
ٔی تاؾد و ٝتا ٔهٟهازذ آٔهٛشی  ٚریهجها
ٔؿهاغهُ خها٘هٍهی زههالؼ رزیهٓ شٔهیهٙههٝ
خ ٛرزىایی ریٗ ش٘اٖ غسخسغر خها٘هٛرز زر
فسر ٓٞغاشیٓ.
ٚی تا تیاٖ ریٙىه ٝتهٔ ٝهٙهاهٛز زر ٜر٘هدرشی
يسح ٞای خ ٛرؾسغهاِهی ش٘هاٖ غهسخهسغهر
خا٘ٛرز ز رز تیُ ٔ ۱یّیاز ٔ ۰۵۲ ٚهیهّهیهٖٛ
زٔٛاٖ زػٟیالذ رؾسغاَ  ٚخ ٛوهفهایهی ز
غً رغساٖ خس رخر ؾد ،رفهص ۷ ٚز ریهٗ
زرتً ٝتیؿسس ٔؿاغُ ریجا ؾهد ٜز بهٛشٜ
وؿاٚزشی  ٚرٔدسٚزی ،قٙایهع غهسهی ٚ
لههاِههیههثههافههی تههٔ. ٛههعهها ٖٚرؾههسههغههاَ ٚ
خ ٛوفایی وٕیس ٝرٔهدر رغهسهاٖ رز تهیهُ
زكسی وس  ۷تس رغاظ يسح رغسعدر غٙجی،
رغسعدر ٞای ٟ٘فس ٝش٘اٖ غسخسغر خا٘هٛرز ٚ
تا٘ٛرٖ زحر بٕایر ریٗ رغساٖ ؾهٙهاغهایهی
ٔی ؾ ٛو ٝتا تسٌصرزی ٚزٜٞای آٔٛشؾهی
فٙهی  ٚزهخهكهكهی  ٚرزرئهٔ ٝؿهاٚزٚ ٜ
زرٕٙٞایی ٞای الشْ زقهد ٞػهسهیهٓ تهٝ
ؾىٛفایی رغسعدر ٞای آٟ٘ا وٕه وٙیٓ وٝ

ز ریٗ زرتًٞ ۰ ٝصرز ٘ ۰۴۲ ٚهفهس رش ش٘هاٖ
غسخسغر خا٘ٛرز ز غً رغساٖ رز تیهُ رش
آٔٛشؾٟای فٙی  ٚبسفٝری تٟسٜٙٔد ؾد٘د.
غیفی رفص ۷ ٚرش ٔجٕٛع ٞ ۰صرز ٘ ۰۴۲ ٚفس رش
ش٘اٖ غسخسغر خا٘ٛرز ،تها٘هٛرٖ  ٚخهسهسرٖ
زحر بٕایر وٕیس ٝرٔدر رز تیُ یه ٞصرز
 ۰۰۱ ٚغاوٗ ز ؾٟسٞای رغساٖ رز تهیهُ ٚ
یه ٞصرز  ۰۳ ٚشٖ غسخسغر خا٘ٛرز ٘یص ز
زٚغساٞا ٙٔ ٚايك ٔحس ْٚریٗ رغساٖ غى٘ٛر
رؾس ٚ ٝز ٔ ۶ا ٝٞرٔػهاَ رش آٔهٛشؾهٟهای
زخككی فٙی  ٚبسف ٝری وهٕهیهسه ٝرٔهدر
تٟسٜٙٔد ؾد٘دٚ.ی تا زاوید تس زؾد  ٚز٘ٚهك
زؾس ٝلاِیثافی ز غً رغساٖ رز تهیهُ ٘هیهص
ٌفر ۷بد ٚیه ٞهصرز ٘ ۴۲۲ ٚهفهس رش
لاِیثافاٖ زحر بهٕهایهر رغهسهاٖ زر ش٘هاٖ
غسخسغر خا٘ٛرز زؿىیُ ٔی ٙٞد و ٝوٕیسٝ
رٔدر تسری بٕایر رش ش٘اٖ غسخسغر خا٘ٛرز
و ٝزٛر٘ایی ر٘جاْ واز رز٘د ،زػهٟهیهالذ ٚ
تس٘أٞٝای ٔٙاغثی زر ز شٔی ٝٙریجا ٔؿاغهُ
خاٍ٘ی ز ٘اس ٌسفس ٝرغر زا ز غریاتهی
آ٘اٖ ت ٝرغسمالَ رلسكا ی وٕهباَ تهٜ ٛ
تاؾد.

ضزایط دریافت تسْیالت هطاغل رٍستایی خَسستاى تطزیح ضذ
فسٔا٘درزرٖ ٞس ؾٟسغساٖ الشْ رغهر رٔهٛز
ٔستٛو تٔ ٝعا ٖ زر خیٍیسی وهٙهٙهد ،ر رٔهٝ
ر  ۷تد٘ثاَ زفٛیم رخسیاز وأُ زا رٔهای
ٟ٘ایی ت ٝر رزرذ قٙعرٔ ،عدٖ  ٚزهجهازذ
ٞس ؾٟسغساٖ ٞػسیٓ.ربٕدی ٝزكسی وهس ۷
فسٔا٘درزرٖ تاید رش ٟ٘ا ٞای یٍس تخٛرٙٞهد
زا ت ٝبُ ٔؿىالذ قٙایع ز ٝ ٛوٙٙهدٚ.ی
تا تیاٖ ریٙى ٝرظٟاز ٘اسٞا ز ؾٛزری ٔعا ٖ
ٞس رغساٖ تاید وازؾٙاغی تاؾد ،رفص ۷ ٚریهٗ
زماناٞا تاید تٚ ٝز رش غهالیهك ٔ ٚهٙهافهع
ؾخكی تاؾد.زئیع غاشٔاٖ قٙعرٔ ،عدٖ
 ٚزجازذ رقفٟاٖ تا رعالْ ریهٙهىه ٝتهسری
قدٚز ٔجٛش ٔعا ٖ ٞیچ ٔؿىّی ٘هدرزیهٓ،
ٌفر ۷خٛؾثخسا٘ ٝغالٔر واز ز ٔعا ٖ ٚ
ز غأا٘ ٝوا رغسس زعایر ٔیؾ. ٛ

غسٚیع خثسی زٚش٘أ ٝرزنٔ-دیسوُ زعا ،ٖٚواز  ٚزفاٜ
ر سٕاعی خٛشغساٖ ،ز٘ٚد  ٚؾسریى زیهافهر زػهٟهیهالذ
ٔؿاغُ زٚغسایی ز ریٗ رغساٖ زر زؿسی وس .
غید ٘ٛز ٔحٕدخٛز ز ٌفسٍ ٛتا خثسٍ٘از ٟٔس رظٟاز وهس ۷
رٔػاَ يسحٞای خٛتی رش ّٕ ٝرؾسغاَ فسرٌهیهسٔ ،ؿهاغهُ
زٚغسایی ه عؿایس ٕٞ ٚیٙیٗ ٔؿاغُ خها٘هٍهی رش غهٛی
ٚشرزذ زعا ٖٚواز  ٚزفا ٜر سٕاعی تس٘أ ٝزیهصی  ٚرتهال
ؾد ٜرغر.
ٚی رفصٔ ۰۰ ۷ ٚیّیاز زٔٛاٖ رعسثاز تسری ٔؿاغُ خها٘هٍهی
رغساٖ زخكیف  ٚت ٝرغساٖ رتال ؾد ٜرغر.
ٔدیسوُ زعا ،ٖٚواز  ٚزفا ٜر سٕاعی خٛشغسهاٖ زكهسیه
وس  ۷غ ٟٓرغساٖ رش يسح ٔؿاغُ زٚغسایی  ٚعؿایسی ٘هیهص
ٔثّغی تاِغ تس ٔ ۲۲۲یّیاز زٔٛاٖ تا غ ۳ ٛزقد ز ٔٙايك
زٚغسایی  ٚچٟاز زقد ز ٔٙايك ٔحسٔ ٚ ْٚسشی رغر.
ٔحٕدخٛز تیاٖ وس  ۷غمف زػٟیالذ ز ٘اس ٌسفسه ٝؾهدٜ
تسری ٔؿاغُ زٚغسایی رش ٔ ۰۲۲یّی ٖٛزا ٔ ٚیّیاز زهٔٛهاٖ

رغر  ٚز لاِة زػٟیالذ ریجا ی زٛغع ٚ ٝغهسٔهایه ٝز
ٌس ؼ خٛرٞد ت. ٛ
ٚی ر رٔ ٝر  ۷ریٗ يسحٞها تهٔ ٝؿهاغهُ زٚغهسهایهی وهٝ
زغسٞٝای ؾغّی آٖ زٛغى ٚشرززخا٘ ٝتس رغاظ ظسفیرٞای
ٞس رغساٖ ؾٙاغایی ؾد ٜرغر ،خس رخر ٔیؾ . ٛز رغسهاٖ
خٛشغساٖ  ۰۱زغس ٝؾغّی ؾٙاغایی ؾهد ٜوه ٝتػهیهاز خهس
رؾسغاَ ٔحػٛب ٔیؾ٘ٛد.
ٔدیسوُ زعا ،ٖٚواز  ٚزفا ٜر سٕاعی خهٛشغهسهاٖ عهٙهٛرٖ
وس  ۷يسح رؾسغاَ فهسرٌهیهس ٘هیهص رش یهٍهس يهسح ٞهای
تس٘أ ٝزیصی ؾد ٜرغر و ٝز ٕٞیٗ لاِهة غهٟهٓ رغهسهاٖ
خٛشغساٖ یه ٞصرز ٔ ۰۰۴ ٚیّیهاز زهٔٛهاٖ رغهرز ریهٗ
زػٟیالذ  ٓٞت ٝيسحٞای ریجا ی زٛغعٝری  ٚغسٔایه ٝز
ٌس ؼ زعّك ٔیٌیس .
ٔحٕدخٛز ز خكٛـ ز٘ٚد زیافر زػهٟهیهالذ رظهٟهاز
وس ٔ ۷سمانی يسح خ ٛزر ت ٝغهسهٍها ٜر هسریهی رزرئهٝ
ٔیوٙد .خع رش تسزغی ز غسٍا ٜر سریی ت ٝوٕیسهٞ ٝهای

فٙی ٔػسمس ز ر رزرذ زعا ،ٖٚواز  ٚزفا ٜر سٕاعی رز هاع
 ٚتعد رش تسزغی ز وٕیس ٝفٙی ت ٝتا٘هٞای عأُ ٔهعهسفهی
ٔیؾ٘ٛد .تا٘هٞای عأُ ٘یص تا تسزغی ز ٛی ٝفٙی يسحٞها
تٔ ٝسمانی زػٟیالذ خس رخر ٔیوٙٙد.
ٚی زأوید وس  ۷تاید رش زجستیاذ ٌرؾس ٝزظ تٍیسیهٓ ٚ
 ٕٝٞچیص زر ز خ َٛخاؾی خالق٘ ٝهىهٙهیهٓ چه ٖٛقهسف
زصزیك خ َٛریجا رؾسغاَ ٕ٘یوٙد  ٚلًعاً ریهٗ زػهٟهیهالذ
تاید ت ٝوػا٘ی زعّك تٍیس و ٝت٘ ٝهثهاَ ریهجها رؾهسهغهاَ
ٞػسٙد.

