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اًتقبل آة ثيي حَضِ ای
تٌْب ثرای هصبرف
آشبهيذًی است

سزٍیس خجزی رٍسًبهِ ارک -قبئن هقبم ٍسیز ًیریزٍ ثیب ثیریبى
ایٌکِ اًتقبل آة ثري حَضِ ای تٌْب ثزای هظبرف آشبهیریذًی
است گفت :ثب تبکرذ رئرس جوَْری عیز اًیتیقیبل آة اس
سزشبخِ ّبی کبرٍى ثِ هٌبعق هیزکیشی اییزاى طیزریب ثیزای
هظبرف آشبهرذً است.
ثِ گشارش ایزًب ستبر هحوَدی در ًشیتیت ثیزرسی هیذییذُ
ریشگزدّب ٍ هقبثلِ ثب آى در استبًذاری خَسستبى ارشٍد :تبکٌَى
در ّرچ جبی کشَر عز ّبی اًتقبل آة ثري حَضِ ای ثیزای
هظبرف طٌؼت ٍ کشبٍرسی اجزا ًشذُ است.
ٍی گفت :ثزای هظبرف شزة اس ّزجبی کِ ًربس ثبشیذ آة
را ثب رػبیت هَاسیي قبًًَ ٍ هظیَثیِ دٍ یت هیٌیتیقی هی
کٌرن .هحوَدی اظْبر کزد :تٌْب در هیَرد آثیْیبی هیزسی ٍ
خزٍج اس کشَر ثب رػبیت ضَاثظ ٍ هقزرات رٌ ٍ سیتیت
هحرغ ثزای کشبٍرسی ٍ ثبّذف رًٍق ثخشرذى ثیِ هیٌیبعیق
هزسی ثِ طَرت هحذٍد استفبدُ شذُ است.قبئن هیقیبم ٍسییز
ًرزٍ ثب ثربى ایٌکِ در چٌذ رٍس اخرز 53دستگبُ هقزُ شیَ ثیزای
شتت ٍ شَی خغَط اًتقبل ٍ هتت ّبی ریَ تیَسییغ ٍارد
خَسستبى شذُ است ارشٍد:ثزای هبیذاری ثز کبرّبی سییبدی
اًجبم شذُ ٍ ٌَّس کبرّبی ثتربری ًرش ثبق هبًذُ اسیتٍ.ی
گفت :ػولربت شتتشَی ّشت ّشار ٍ 077کرلیَهیتیزخیغیَط
ثز استبى کِ ثز اثز ّجَم ریشگزدّب آ َدُ شذُ کیبر ثتیریبر
هرچرذُ ٍ گتتزدُ ای است ٍ ّویِ تی ش خیَد را ثیزای
هبیذاری ثز در استبى ٍ جلَگرزی اس خیبهیَشی ّیب اًیجیبم
خَاّرن داد.
هحوَدی در ثبرُ هَضَع قغغ آة در اَّاس ٍ  07شْز اسیتیبى
ًرش گفت :تظفرِ خبًِ ّبی شوبرُ  2 ٍ 0اَّاس در چیْیبر رٍس
آیٌذُ هجْش ثِ ثز اضغزاری ه شًَذ تب در هَقغ قغغ ثیز
شجکِ تَسیغ آة در ک ًشْز اَّاس دچبر هشک ًشَد *.هرشاى
اًتقبل آة اس سزشبخِ ّبی کبرٍى ثِ هٌبعق هزکشی ایزاى ثبیذ
هشخض شَداستبًذار خَسستبى در هبسخ ثِ سخٌبى قبئن هیقیبم
ٍسیز ًرزٍ در خظَص اًتقبل ثري حَضیِ ای ثیزای هظیبرف
شزة گفت :ثبیذ هرشاى اًتقبل آة ثزای هظبرف هشخض شَد
تب ثتَاى هزدم را قبًغ کزد.غ هزضب شزییؼیتی اریشٍد :رئیریس
جوَْری تبکرذ کزدُ کِ اًتقبل آة اس کیبرٍى ثیِ هیٌیبعیق
هزکشی ایزاى رقظ ثزای شزة ثبشذ ٍ ثِ ًظز ه رسذ حجن
اًتقبل آة کبرٍى (ثري حَضِ ای) سٌگري است.
ًوبیٌذُ ػب دٍ ت در استبى خَسستبى تبکرذ کزد اًتقیبل آة
ثزای هظبرف شزة اقذاه ثشزی ٍ اًتبً اسیت ٍ ی اگیز
ثزای ثخش طٌؼت ثبشذ هذیزرتٌ ًرتت.شزیؼت در اداهیِ ثیب
ثربى ایٌکِ قغؼ گتتزدُ ثز ٍ آة رشبرّب ٍ استیز ّیبی
سیبدی ثزای هزدم خَسستبى ایجبد کزدُ است ارشٍد :ثبیذ اییي
رشبرّب ٍ ا تْبثبت را کن کٌرن.
ٍی گفتّ :وِ ت ش ّب ثبیذ هؼغَف ثِ ایي شَد کِ ًگذارین
ثرش اس ایي ثِ هزدم رشبر ٍ استز ٍارد شیَد ٍ رٍا ًیریتیت
هزده کِ ّشت سبل جٌگ را تحو کزدًذ ایٌگیًَیِ دچیبر
هشک شًَذ*.آة هَرد ًربس ربس دٍم عز ّ337شار ّکتیبری
استبى تبهري شذ.

ٍضعيت صٌذٍق ّبی
ثبزًشستگی ًگراى کٌٌذُ
است
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ایراى ثرًبهِ صلحآهيس
ّستِای خَد را ثب جذیت اداهِ هیدّذ
سزٍیس خجزی رٍسًبهِ ارک -سخٌگَی ٍسارت خبرجِ ثب اشبرُ
ثِ ادػبّبی ث اسب رئرسجوَْر آهزیکب ٍ ًختت ٍسییز رصیین
طْرًَرتت گفت :رصین طْرًَرتت خَد طذّیب کی ّیر در
سرادخبًِ ّتتِای دارد ٍ ثِ ػٌَاى ثشرگتزیي تْذیذ ػلرِ طلح ٍ
اهٌرت در هٌغقِ ٍ جْبى ثشوبر ه رٍد.
ثیْیزام
ثِ گشارش گزٍُ سربست خبرج خیجیزگیشاری ریبر
قبسو سخٌگَی ٍسارت اهَر خبرجِ کشَرهیبى ثیب اشیبرُ ثیِ
سخٌبى ٍ ادػبّبی ث اسب رئرسجوَْر آهزیکب ٍ ًختت ٍسییز
رصین طْرًَرتت در کٌفزاًس هغجَػبت هشتزک در ٍاشٌیگیتیي
اظْبر داشت :ایي سخٌبى حبٍی ّرچ ًکتِ جذیذی جیش تیکیزار
ادػبّبی هَچ ٍ ث ارسش درثبرُ ثزًبهِ طلحآهرش ّتتِ ای اییزاى
ًجَد.
ٍی ارشٍد :ایي ادػبّب در حب ثبس تکزار ه شیَد کیِ آصاًیس
ثريا ولل اًزصی اتو در گشارشبت خَد ثبرّب ثز طلحآهرش ثَدى
ثزًبهِ ّتتِای ایزاى طحِ گذاشتِ است؛ ٍاقؼرت کِ ثغَر هکیزر

زًگ خطر تَلذ ًَزاداى هعلَل

سزٍیس خیجیزی رٍسًیبهیِ
ارکً-وبیٌذگبى هیزدم در
خبًِ هلت ثز ایي ًکتِ اشیبرُ
کزدًیذ کیِ آهیبر رئیریس
سبسهبى ثْشیتت هیجیٌی ثیز
تَ ذ رٍساًِ ًَ 87ساد هؼلَل
در کشَر ه تَاًیذ سًیگ
خغز جذی ثزای ًظبم س هت تلق شَد.ثِ گشارش خجزگشاری
هْز ثِ ًق اس خبًِ هلت تَ ذ ًیَساداى هیؼیلیَل در جیبهیؼیِ
هشک ت خبص خَد را اس حبػ ًگْذاری ٍ درهبى ّن ثیزای
خبًَادُ ّب ٍ ّن ثزای کشَر ثِ ّوزاُ دارد؛ ثِ گفتِ کبرشٌبسبى
ّشیٌِ ّبی درهبى ایي ًَساداى تب حذی است کیِ رشیبر هیب ی
سیبدی را ثِ خبًَادُ ّب تحور ه کٌذ ایي درحب اسیت کیِ
ػوذتب ایي ًَساداى در خبًَادُ ّبی آسرت هذیز هتَ ذ ه شًَذ
کِ ًگْذاری اس آًْب هشک ت را دٍچٌذاى ه کٌذ.
سبسهبى ثْشیتت ثب ّذف جلَگرزی اس تَ ذ ًیَساداى هیؼیلیَل
اقذاهبت هرشگرزاًِ را در دستَر کبر قزار دادُ ٍ هیجیلیس ًیریش
ثزای تحقق ایي ّذف ثِ کور سبسهبى ثْشیتت شیتیبریت تیب
جبی کِ در ثزًبهِ ششن تَسؼِ توْرذات ثزای جلیَگیریزی اس
تَ ذ ایي ًَساداى در ًظز گزرتِ شیذ تیب ثیتیَاى ثیب اقیذاهیبت
هرشگرزاًِ ثِ کٌتزل ّشیٌِ ّبی حَسُ س هت کور کزد.
اًجبم هشبٍرُّبی صًترر ٍ آسهبیشّبی هزتجظ ثب ایي هَضیَع
اس ثزًبهِ ّبی ثَد کِ هجلس ثیز دٍش دٍ یت گیذاشیت تیب
سٍجري ثب هزاجؼِ ثِ ایي هزاکش ٍ ثزرس هرشرٌِ خبًیَادگی در
سهرٌِ تَ ذ ًَساد هؼلَل در اػضبی خبًَادُ اقذاهبت هرشگرزاًیِ
حبػ شَد ٍ در طَرت ضزٍرت آسهبیش ّبی صًترکی ًیریش
جشٍ هزاح کبری قزار گرزد.

تَسظ کشَرّبی هختلف ًرش هَرد تبیرذ قزار گزرتِ است.
سخٌگَی ٍسارت اهَر خبرجِ اداهِ دادٍ :اقؼرت تلخ آى اسیت
ایي سخٌبى ٍ ادػبّبی ًبرٍا تَسظ رصیو تکزار ه شَد کیِ ثیِ
ّرچ قبًَى ٍ هقزرات ثريا ولل هبیجٌذ ًیریتیت ٍ خیَد طیذّیب
ک ّر در سرادخبًِ ّتتِای دارد ٍ ثِ ػٌَاى ثشرگتزیي تْذیذ
ػلرِ طلح ٍ اهٌرت در هٌغقِ خبٍرهربًِ ٍ جْبى ثشوبر ه رٍد ٍ
هزًٍذُ قغَر جٌبیبت ث هبیبى ٍ اقذاهبت غرزاًتبً اش ػلرِ هزدم
هظلَم رلتغري ٍ دیگز ّوتبیگبى در گشارشبت هتؼذد سیبسهیبى
هل هٌؼکس است.
قبسو تبکرذ کزد :یر ثبر دیگز تبکرذ ه کٌرن کِ سی ّیبی
ّتتِ ای اس دیذگبُ هذّج هٌغجق ثب رتَای هقبم هیؼیظین رّیجیزی
حزام ثَدُ ٍ ّرچ جبیگبّ در دکتزیي ًظبه اییزاى ًیذاشیتیِ ٍ
ًذارد ٍ ث تزدیذ جوَْری اس ه ایزاى در چبرچَة ثزجبم کِ
هَرد تبیرذ شَرای اهٌرت سبسهبى هل ًرش قزار گزرتِ ثیِ ثیزًیبهیِ
طلحآهرش ّتتِای خَد ثب جذیت توبم اداهِ خَاّذ داد.

ٍاجذیي شرایط شرکت در اًتخبثبت  52ثيش
از  11هيليَى ًفر ّستٌذ

سزٍیس خیجیزی رٍسًیبهیِ
ارک -هؼبٍى سربس ٍسییز
کشَر گیفیت :عیجیق آهیبر
هزکش آهبر ایزاى  35هرلرَى ٍ
ّ 655شار ًفز ٍ عیجیق آهیبر
ثجت احَال کشَر  33هرلرَى
ٍ ّ 655شار ًفز ٍاجذ شزایظ
شزکت در اًتخبثبت سبل ّ 65تتٌذ.ثِ گشارش ایزًب ػل اطغز
احوذی در ًشتت ستبد اًتخبثبت اسیتیبى سیویٌیبى در سیب یي
هذیزیت ٍ ثحزاى استبًذاری ارشٍد :اخت ف یر هرلرًَ ثیریي
ثجت احَال ٍ هزکش آهبر ایزاى درثبرُ تؼذاد ٍاجذّبی شیزاییظ
شزکت در اًتخبثبت ٍجَد دارد کِ ثِ سٍدی آهبر دقریق اراییِ
ه شَد.
ٍی گفت :در استبى سوٌبى ًرش ثجت احَال ّ 370شار ًفز ٍاجیذ
شزایظ ٍ هزکش آهبر ّ 385شار ًیفیز را ٍاجیذ شیزاییظ ثیزای
شزکت در اًتخبثبت  65اػ م کزدُ است .هؼبٍى سربس ٍسییز
کشَر اداهِ داد :هْن تزیي ًکتِ در اًتخبثبت سبل آیٌذُ حضَر
حذاکثزی هزدم است ٍ ثبیذ ثب تَجِ ثِ تؼذاد ٍاجذّبی شزاییظ
ثزًبهِ ریشی ثزای حضیَر حیذاکیثیزی هیزدم اًیجیبم شیَد.
ٍی تبکرذ کزد :هتٍَل ّب ثِ ػٌیَاى هیجیزییبى قیبًیَى ثیبییذ
ثتتزّبی هٌبست ثزای شزکت هزشَر هزدم در اًیتیخیبثیبت را
رزاّن کٌٌذ ٍ خَد آى ّب ثذٍى ّرچ گزایش ٍ ثِ طَرت ثی
عزربًِ هزدم را ثزای حضَر هزشکَُ جذة کٌٌذ.
ٍی اضبرِ کزد :هتٍَمى ثبیذ تَجِ داشتِ ثبشٌذ چگًَِ ثب هزدم
طحجت ه کٌٌذ ٍ ثبیذ اّورت هشبرکت آى ّب در اًتخبثبت را
ثِ آى ّب یبدآٍری ٍ هزدم را آگبُ کٌٌذ.

تب استرداد پَلّب ،حکن
اعذام زًجبًی اجرا ًویشَد

سزٍیس خجزی رٍسًبهِ ارک -دادستبى کی کشیَر گیفیت:
حوبیت دٍ ت جذیذ اهزیکب اس جزیبى سزاى رتٌِ ًشبى دّیٌیذُ
ایي است کِ آًْب تحت حوبیت اهزیکب ایي حزکت را اًیجیبم
ه دادًذ ٍ آقبیبً کِ جشٍ ایي جزیبى ثَدًذ ثزای ثبسگشت ثِ
داهي هلت ثبیذ اسهلت ػذرخَاّ ٍ تَثِ کٌٌذ ٍ ثِ اقیریبًیَ
هلت ثپرًَذًذ.
ثییِ گییشارش ایتییٌییب حییجییت امس ی م ٍ ا ییوییتییلییوییرییي
هحوذجؼفز هٌتظزی دادستبى ک کشَر در حبشرِ ًشتت قَُ
قضبئرِ اًق ث در جوغ خجزًگبراى در هبسخ ثِ سئَا هیجیٌی
ثز ایٌکِ سهبى احتوب اجزای حکن ثبثر سًجبً را ه تَاًریذ
اػ م کٌرذ گفت :حکن ٍی قغؼ شذُ ٍ ثیزای اییٌیکیِ
هَلّبی کِ ثِ جرت سدُ ٍ غب جب ّن در خبرج اس کشَر اسیت
ثِ ثرت ا وبل ثزگزدد تب استزداد هَل ّب اجزای حیکین اػیذام
اًجبم ًو شَدٍ.ی خبعزًشبى کزد :ت ش ثز اییي اسیت کیِ
هَل ّب ثِ ثرت ا وبل ثزگزدد ٍ ثِ ثبثر سًجبً ًرش گفتِاین ثبیذ
ایي هتب ِ را در اّورت قزار دّذ.
دادستبى ک کشَر در هبسخ ثِ سئَا درثبرُ ًقش ریزد تیبسُ
دستگرز شذُ در ح هزًٍذُ ثبثر سًجبً گفت :ایي ریزد اس
ػٌبطز هَثز در هزًٍذُ ثبثر سًجبً است ٍ هیزًٍیذُ ٍی در
هزحلِ تحقرقبت قزار دارد.هٌتظزی در هبسخ ثِ سئَال دییگیزی
در راثغِ ثب ثربًرِ هذاخلِجَیبًِ ٍسارت اهَر خبرجِ آهیزییکیب
هجٌ ثز آسادی سزاى رتٌِ گفت :آرتبة آهذ د یری آریتیبة.
حزکت سبل  88جزیبى رتٌِ ٍ حوبیتّبی دٍ توزداى آهزییکیب
اس ایي ارزاد هشتَاًِ اطل ایي جزیبى ٍ ایٌکِ ث ٍاسغِ ٍ ییب
ثبٍاسغِ در آهزیکب ریشِ داشتِ را ًشیبى دادٍ.ی اداهیِ داد:
اهزٍس ّن ثبس حوبیت دٍ ت جذیذ آهزیکب اس جزیبى ٍ سیزاى
رتٌِ ًشبى دٌّذُ ایي است کِ آىّب تحت حوبیت آهزیکب اییي
حزکت را اًجبم ه دادًذ ٍ داًتتِ یب ًبداًتتِ آثشخَر آىّب در
آهزیکب قزار داشتِ است.دادستبى ک کشیَر تظیزییح کیزد:
آقبیبً کِ جشٍ ایي جزیبى ثَدُاًذ اگز ثخَاٌّذ ثِ داهي هلیت
ثزگزدًذ تٌْب راّش ایي است کِ اس هلت ػذرخَاّ ٍ تیَثیِ
کٌٌذ ٍ ثِ اقربًَ هلت ثپرًَذًذ؛ اهب اگز ثخَاٌّذ سیز هیَضیغ
خَدشبى ثبشٌذ قغؼب ًظبم اس آىّب ًو گذردٍ.ی در هبسیخ ثیِ
سئَال دیگزی هجٌ ثز ًترجِ هزًٍذُ ثیزخیَرد دٍ قیغیبر در
سوٌبى گفت :ایي هزًٍذُ ًربس ثِ تحقرقبت ٍسریغ دارد ثیبییذ
تحقرقبت اس حبػ شٌبسبی هقظزاى ٍ هرشاى طیذهیبت ٍاردُ
تکور شَد ٍ عَمً شذى هزًٍذُ ّبی ایي چٌرٌ ثیِ د یری
ع شذى ایي رزآیٌذ است.

