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جامعه

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازنٚ -شیس تعب ٖٚولبز ٚ
زفب ٜارتٕبعی ٌفت :ثبیلد ثلب تلدٚیلٗ  ٚارلسای
غیبغت ٞبی زفبٞی ٞدفٕٙد ٕٝٞ ،ثب  ٓٞث ٝغٛی اش
ثیٗ ثس ٖ فمس ٔغّك ز وؿٛز پیؽ ثسٚیٓ.
ثٌ ٝصازؾٍس ٜٚارتٕبعلی ثلبؾلٍلب ٜخلجلس٘لٍلبزاٖ
رٛاٖ؛عّی زثیعی ز یب اؾتی ٘ٛؾت :اقُ 9لبٖ٘ٛ
اغبغی رٕٟٛزی اغالٔی ٞ ٚلٕلچلٙلیلٗ ثلٙلد ٦
غیبغت ٞبی وّی غالٔت ،ثٙد  0التكب ٔمبٔٚتی ٚ
ٕٞچٙیٗ غٙد آزٔب٘ی چؿٓ ا٘داش تٛغع ٝوؿلٛز ز
افك ٞ ٠8٦8زسی ؾٕػی اثلالغلی زٞلجلس ٔلعلملٓ
ا٘مالة ،تأٔیٗ أٙیت غرایی  ٚثٟسٜٙٔلدی علب ال٘لٝ
آحب ٔس ْ اش غجد غرایی غبِٓٔ ،غّٛة  ٚوبفی زا
ث ٝعٛٙاٖ یه ٞد ثیبٖ وس  ٜاغتِٚ .ت تدثیس ٚ

فزاخَاى هشوَالى سزباس هعلن در تیز هاُ 6931

هدارس حق دریافت ٍجِ ٌّگام
ثبتًام داًشآهَساى را ًدارًد

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن-غخٍٙلٛی ولٕلیلػلیلٖٛ
آٔٛشؼ ٔزّع ٌفتٞ :یچ ٔدزغِٚ ٝتی حك زیلبفلت
ٚر ٝارجبزی ٍٙٞبْ حجت٘بْ ا٘ؽآٔٛشاٖ ز ٔلدازظ زا
٘داز ٔ.یسحٕبیت ٔیسشا  ٜغخٍٛٙی وٕیػی ٖٛآٔٛشؼ ٚ
تحمیمبت ٔزّع ؾٛزای اغالٔی ز ٌفت ٌٛٚثب فبزظ،
ز خكٛـ زیبفت ٚر ٝاش ا٘ؽآٔٛشاٖ ٍٙٞبْ حجت٘بْ
ز ٔدازظ ،اظٟبز اؾت :وٕه ٔس ْ ثٔ ٝلدازظ ٔلٙلع
لب٘٘ٛی ٘داز ٔ ٚس ْ ٘یص تبولٙل ٖٛثلٔ ٝلدازظ ولٕله
وس ٜا٘دٚ .ی ا أ ٝا  :اش آٖ عس ٘یص ٞلیلچ ٔلدزغلٝ
ِٚتی ٘یص حك زیبفت ٚر ٝارجبزی ٞلٙلٍلبْ حلجلت ٘لبْ
ا٘ؽ آٔٛشاٖ ز ٔدازظ زا ٘داز .غخٍٛٙی وٕیلػلیلٖٛ
آٔٛشؼ ٔزّع افص : ٚآٔٛشؼ  ٚپسٚزؼ ثبشزغب٘لی ز
ایٗ خكٛـ للساز ا  ٜاغلت  ٚا ازات آٔلٛشؼ ٚ
پسٚزؼ ٘یص ؾٕبز ٜتّفٗٞبیی زا اعالْ وس  ٚ ٜز ٔدازظ
٘كت وس ٜا٘دٔ.یسشا  ٜتأوید وس  :اِٚیبی ا٘ؽآٔلٛشاٖ
اٌس ٔؿبٞدٔ ٜیوٙٙد و ٝز ٔدازغی ثس خال لب٘لٚ ٖٛ
اش زٚی ارجبز اش آٟ٘ب ٚرٟی زیبفت ٔی ؾل ، ٛثلب ایلٗ
ؾٕبزٜٞب تٕبظ ٌسفت ٚ ٝیب ث ٝثبشزغی ٔسارع ٝوٙٙدٚ.ی ثب
ثیبٖ ایٙى ٝایٗ ٔٛضٛعی ٘یػت و٘ ٝیبش ثٚ ٝزٔ ٚزّع ٚ
ٚضع لب٘ ٖٛاؾت ٝثبؾدٌ ،فلت :ثل ٛرل ٝای ول ٝثلسای
آٔٛشؼ  ٚپسٚزؼ ثػتٔ ٝی ؾلٔ ٛؿلىلُ آٔلٛشؼ ٚ
پسٚزؼ زا حُ ٕ٘یوٙد  ٚاش اثتدا ٔعّ ْٛاغت و ٝث ٛرلٝ
ز ٘مس ٌسفت ٝؾد ٜثس اغبظ عّٕىس ٘یلػلت  ٚوػلسی
از .

کوک بٌیاد بزکت بِ گزٍُّای جْادی
در بالیای طبیعی

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازنٔ -دیس ألٛز ٌلسٞ ٜٚلبی
رٟب ی ثٙیب ثسوتٚ ،اثػت ٝث ٝغلتلب ارلسایلی فلسٔلبٖ
حضست أبْ(ز )ٜاش وٕه ایٗ ثلٙلیلب ثلٌ ٝلسٞ ٜٚلبی
رٟب ی ثسای ٘مؽآفسیٙی ز ثالیبی عجیعی  ٚثحلساٖ ٞلب
خجس ا  .ثٌ ٝصازؼ ٟٔسٔ ،حٕد حیدزی ،ثلب اؾلبز ٜثلٝ
الدأبت ٌسٜٞٚبی رٟب ی تحت حٕبیت ثٙیب ثسوت ز
غیُ اغتبٖ غیػتبٖ  ٚثّٛچػتبٖ ،غیُ  ٚشِصِ ٝی اغلتلبٖ
خلساغلبٖ زضلٛی  ٚغلیلُ آذزثلبیلزلبٖ ٌلفلت :ثللب
غیبغت ٌرازی ا٘زبْ ؾد ٜز ثٙیب ثلسولت ،ز اِٚلیلٗ
غبعبت ایٗ حٛا ثٌ ،سٜٞٚبی رٟب ی ٕٞىبز ثٙیلب ثلٝ
ٔحُ اعصاْ ؾد٘د  ٚپع اش ثسآٚز لیك ٚضع ٔٙغم ،ٝثلب
حٕبیت ثٙیب الدأبت ٌػتس ٜای ز زاغتبی وٕله ثلٝ
ٔس ْ حب ح ٝید ٜا٘زبْ ا ٘د .ثٌ ٝفتٝی ٔؿبٚز ٔدیسعبُٔ
ثٙیب ثسوت ،ز غیُ اغتبٖ غلیلػلتلبٖ  ٚثلّلٛچػلتلبٖ،
أدا زغب٘ی اِٚی ٝث ٝغیُ ش ٌلبٖ ،تؿلىلیلُ ولبزٌلسٜٚ
آٔبیؽ ز زاغتبی وٕه ثٔ ٝس ْ خػبزت ید ،ٜخلسیلد
تزٟیصات ٔٛز ٘یبش عّٕیبت عٕسا٘ی ثسای ألدا زغلب٘لی،
فعبِیت عٕسا٘ی  ٚاحداث ٔ ٚسٔت ٚاحدٞبی ٔػىل٘ٛلی،
تٛشیع ثػتٞ ٝبی غرایی  ٚزا ٜا٘داشی پلٛیلؽ غلساغلسی
ثّٛچػتبٖ ربٖ ایساٖ ثسای وٕه زغب٘لی غلساغلسی ثلٝ
ٔس ْ خػبزت ید ٜاش رّٕ ٝالدأبت ٌسٜٞٚبی رلٟلب ی
تحت حٕبیت ثٙیب ثسوت ز ٔٙغم ٝث . ٛحیدزی افلص: ٚ
زاٜا٘داشی پٛیؽ غساغسی تبیجب رلبٖ ایلساٖ» ،تلٛشیلع
ثػتٞ ٝبی غرایی ،ثسٌصازی رؿٗ ٔلجلعلج ز زاغلتلبی
تمٛیت زٚحیٝی ٔس ْ خػبزت یلد ،ٜتلسٔلیلٓ ٔلٙلبشَ
ٔػى٘ٛی ٔ ٚؿبزوت ز عّٕیبت علٕلسا٘لی ،اش رلّٕلٝ
الدأبت ٌسٞ ٜٚبی رٟب ی ٕٞىبز ثٙیب ثسوت ز اغتلبٖ
خساغبٖ زضٛی ث ٝؾٕبز ٔیز. ٚ
تدٍیي سیستن جاهع کٌتزلی ٍ ًظارتی
درارسیابی کالًتزیّای سزاسز کشَر
غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -زئیع پّیع پیؿلٍلیلسی
٘برب اش تدٚیٗ  ٚتعسیف غیػتٓ ربٔع وٙتسِی ٘ ٚملبزتلی
ث٘ ٝبْ ثبشثی ٝٙثسای ازشیبثی وال٘تسی  ٚپبغٍبٞ ٜب خجس ا .
ثٌ ٝصازؼ ٟٔس  ،غس از ٔلحلٕلد ؾلسفلی ٌلفلت :ز
ثس٘بٔ ٝزیصی ثسای ٘مبزت غبِیب٘ ٝثس عٕلّلىلس ز ٞ ٜلبی
ٔزٕٛع ٝپّیع پیؿٍیسی ٘برب٘ ،لملبزت تلخلكلكلی ٚ
٘مبزت غتب ی پیؽثیٙی ٛٔ ٕٝٞ ٚضٛعبت الشْ ز ایلٗ
ٔٛز ز ٘مس ٌسفت ٝؾد ،ٜایٗ ثس٘بٔٝزیصی ٞب ثداٖ ٔفٟلْٛ
اغت و٘ ٝمؿ ٝزا ٜز اختیبز ز ٜٞب لسازٌسفت ٝتب آٟ٘ب ثب ز
اختیبز اؾتٗ آٖٔ ،ػیس خ ٛزا ث ٝزغتی عی  ٚغبشٔلبٖ
زا ثٞ ٝد خ ٛو ٝخدٔتٍصازی ثٔ ٝس ْ علصیلص اغلت،
ثسغب٘ٙدٚ.ی ثب ثیبٖ ایٙىٞ ٝد اقّی ٘برب خلدٔلت ثلٝ
ٔس ْ اغت ،افص : ٚثسای ایٙى ٝثتٛاٖ ثٔ ٝلملكلد ٘لٟلبیلی
زغید؛ یه غیػتٓ ٘ ٚمبْ وٙتسَ ربٔع ث٘ ٝلبْ ثلبشثلیلٙلٝ
تعسیف  ٚتدٚیٗ ؾد ٜاغت؛ ثبشثیٞٝٙب ؛ فسْٞبیی ؾلبٔلُ
تعدا شیب ی فبوتٛزٞبی ٌ٘ٛبٌٞ ٖٛػتٙد و ٝث ٝعٛأُ ٚ
ٚیطٌی ٞبی ٔختّف ز ٔبٔٛزیت  ٚعّٕىس وال٘تسیٞلب
تٛر ٝوس  ٚ ٜث ٝوبزؾٙبغبٖ  ٚثبشزغبٖ أىبٖ ٔی ٞد تلب
ٚضعیت ٞس ٚاحد زا ث ٝقٛزت لیك ٞ ٚدفٕٙد ثلسزغلی
وٙٙد ،ز ٚالع ازشیبثی عّٕىس وال٘تسی  ٚپبغٍبٞ ٜلب ؛
یه ید وّی اش ٘ملبط ضلعلف  ٚللٛت ز اخلتلیلبز
فسٔب٘دٞبٖ ٔیٌراز  ٚث ٝتكٕیٓ ٌیسی ثٟتس وٕه ٔلی
وٙد.زئیع پّیع پیؿٍیسی ٘برب اضبف ٝوس  :ثبشثی ٝٙ؛ یه
غیػتٓ ٘مبزتی  ٚوٙتسِی اغت ؤ ٝیصاٖ آغیلت پلریلسی
غبشٔب٘ی زا وبٞؽ  ٚزضبیت ازثبة زرٛع زا افلصایلؽ
ٔی ٞدٚ.ی ا أ ٝا  ٕٝٞ :ایٗ الدأبت ث ٝایٗ ٔلٙلملٛز
اغت و ٝزؾد  ٚثبِٙدٌی غبشٔبٖ  ٚوبزوٙبٖ زا ؾلبٞلد
ثبؾیٓ  ٚثبشثیٞ ٝٙب ٕٞب٘ٙد یه ذز ٜثیٗ ایٗ أىبٖ زا ٔلی
ٞد و٘ ٝمبط ضعفی و ٝز ؾسایظ عب ی لبثُ زٚیلت
٘یػت زا ثٚ ٝضٛح ٔؿبٞد ٜوس  ٚ ٜیب ایٙى ٝثلب ٔؿلبٞلدٜ
حسوت غبشٔبٖ ٔتٛر ٝؾ٘ٛد ٔزٕٛع ٝز ٔػیس اقلّلی
خ ٛلساز از یب ٘ٝ؟!

أید ٘یص ثب ؾسٚع ث ٝوبز خٛٔ ٛضٛع أٙیت غرایلی
 ٚتغری ٚ ٝحٕبیت ٞدفٕٙد اش الؿبز آغیت پریلس زا
یىی اش اِٛٚیتٞبی ٔ ٟٓخ ٛلساز ا  .اِجت ٝتلٛرلٝ
ثٛٔ ٝضٛع أٙیت غرایی ث ٝایبْ پیؽ اش ا٘لتلخلبثلبت
زیبغت رٕٟٛزی غبَ  32ثسٔیٌس  .ث ٝیلب ازْ
ز اٚایُ غبَ  ،٠932پیؽ اش ا٘تلخلبثلبت زیلبغلت
رٕٟٛزی ٚز ٜیبش  ٓٞیىی اش ٔجبحج ٕٟٔی ولٝ
ز ؾعبزٞبی ا٘تخبثبتی وتس زٚحب٘ی ثسرػت ٝثل، ٛ
ازائ ٝیبزا٘ ٝغرایی ث ٝربی یبزا٘٘ ٝمدی ث ٛو ٝیىی
اش ٔٛافمبٖ اقّی ایٗ ٔٛضٛع ٘لیلص ثلسا ز علصیلصْ
ٟٔٙدظ تسوبٖ ثٕٞ . ٛیٗ رب ثبید ث ٝایٗ ٘ىت ٝاؾبزٜ
و ٓٙو ٝز ِٚت یبش  ٓٞحٕبیت ٞدفٕٙد اش الؿبز
آغیت پریس آٖ ٔ ٓٞجتٙی ثس تٛا٘لٕلٙلد غلبشی ایلٗ

ٌسٞ ٜٚد  ،یه غیبغت ٔحٛزی زفلبٞلی ثلٜ ٛ
اغت .ز ایٗ زاغتب ؾٙبغبیی ٌٞٝ٘ٛبی ٔختّف فملس
٘میس فمس زٔبٖ ،فمس آٔٛشؾی ،فمسغرایی  ٚتدٚیلٗ
 ٚارسای غیبغت ٞبی حٕبیتی ٞدفٕٙد ز ٚشازت
زفبٔ ٜد ٘مس لساز ٌسفت .ز چبزچٛة ٔجبزش ٜثب فملس
زٔبٖ ضٕٗ ارسای عسح تح َٛغالٔت ،ثلیلؽ اش
ٔ ٠٦یّی٘ ٖٛفس ٘یص شیس چتس ثیٕ ٝغالٔت ٍٕٞ ٚلب٘لی
لساز ٌسفتٙد .ثسای وٙتسَ  ٚوبٞؽ فملس آٔلٛشؾلی
حٕبیت اش ثبشٌؿت ث ٝتحكیُ و ٛوبٖ ثبشٔب٘د ٜاش
تحكیُ ز غتٛز وبز لساز ٌسفت .ثسای ٔجبزش ٜثلب
فمس غرایی ٘یص غیبغت ٞبی ٔتٛٙع  ٚاِجتٕٞ ٝبٞلٙلً
ارسا ٌس ید .ازائ ٝغجد غرایی ث ٝو ٛوبٖ شیس ؾؽ
غبَ خب٘ٛا ٜٞبی ٘یبشٔٙد ،ازائ ٝیه ٚعلد ٜغلرای

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن-غبشٔبٖ ٚظیفلٝ
عٕٔٛی ٘برب ،تٕبٔی ٔؿٕٛالٖ غلسثلبش ٔلعلّلٓ
ازای ثسي آٔب  ٜث ٝخدٔت ث ٝتبزیل یلىلٓ
تیسٔب ٠93٦ ٜزا ث ٝخدٔت غسثبشی فساخٛا٘د.
ثٌ ٝصازؼ خجسٍ٘بز ا٘لتلملبٔلی خلجلسٌلصازی
فبزظ ث٘ ٝمُ اش پبیٍب ٜخجسی پّیلع ،غلبشٔلبٖ
ٚظیف ٝعٕٔٛی ٘برب عی اعلالعلیل ٝای اعلالْ
وس  :وّیٔ ٝؿٕٛالٖ عسح غسثبش ٔلعلّلٓ ولٝ
ثسي آٔب  ٜث ٝخدٔت ث ٝتبزی یىٓ تلیلسٔلبٜ

 ٠93٦زیبفت ولس  ٜا٘لد ،ثلسای اعلصاْ ثلٝ
خدٔت فلساخلٛا٘لد ٜؾلد٘لد.ثلس اغلبظ ایلٗ
اعالعی ،ٝتٕبْ ٔؿٕٛالٖ فٛق ٔٛظف ٞػلتلٙلد
زٚش پٙذ ؾٙج ٝیىٓ تیس ٔلب 3٦ ٜز ٔلحلُ ٚ
غبعتی و ٝتٛغلظ ایلٗ غلبشٔلبٖ ز ثلسي
ٔعسفی ٘بٔٔ ٝؿلٕلٛالٖ ثلٔ ٝلساولص آٔلٛشؼ
٘یسٞٚبی ٔػّح اعالْ ؾد ٜحضٛز یلبثلٙلد.ایلٗ
غت ٝاش ٔؿٕٛالٖ ٚز ٜآٔٛشؼ زشْ ٔمدٔبتی
زا ز ٔساوص آٔٛشؼ غپب ٜپلبغلدازاٖ غلپلسی
وس  ٚ ٜپع اش اتلٕلبْ ٚز ٜآٔلٛشؾلی ز
ٚشازت آٔٛشؼ  ٚپلسٚزؼ ثل ٝولبزٌلیلسی
ٔی ؾ٘ٛد.ؾبیبٖ ذوس اغت ٔؿٕٛال٘ی و ٝأسیٝ
غسثبش ٔعّٕی ثسای آ٘بٖ قب ز ٘ؿد ،ٜثبید ثسای
پیٍیسی زخلٛاغلت خل ٛثل ٝا ازات ولُ
آٔٛشؼ  ٚپسٚزؼ اغتلبٖ ٔلحلُ غلىل٘ٛلت
ٔسارع ٝوٙٙد.الشْ ث ٝذوس اغت ،افسا ی و ٝثلٝ

ٞس ِیُ تبؤ ٖٛٙلٛفلك ثل ٝزیلبفلت ثلسي
ٔعسفی ٘بٔٔ ٝؿلٕلٛالٖ ثلٔ ٝلساولص آٔلٛشؼ
٘یسٞٚبی ٔػّح ٘ؿلد ٜا٘لدٔ ،لی تلٛا٘لٙلد ثلٝ
٘ص یىتسیٗ فبتس خدٔبت اِىتس٘ٚیه ا٘تمبٔلی
(پّیعٔ )٠٦+سارع ٚ ٝپع اش زیبفلت ثلسي
ٔروٛز ،ثس اغبظ اعالعبت ٔلٙلدزد ز آٖ،
الداْ وٙٙد.ایٗ اعالعی ٝثب اؾبز ٜث ٝایٗ ٔغلّلت
و ٝعدْ حضٛز ثٛٔٝلع ز شٔبٖ ٔ ٚحلُ ٞلبی
تعییٗ ؾد ٜغیجت ٔحػٛة ٔی ؾل ، ٛافلص: ٚ
ٔؿٕٛالٖ ثبید ثسٌٞ ٝبی ٔسثٛط ث ٝاعلصاْ ثلٝ
خدٔت اش رّٕ ٝثسي آٔب  ٜث ٝخدٔت ،ثلسي
ٚاوػیٙبغی ،ٖٛثسي ٔعسفی ٘بٔٔ ٝؿٕلٛالٖ ثلٝ
ٔساوص آٔٛشؼ ٘یسٞٚبی ٔػّح  ٚغبیس ٔدازن
ٔٛز ٘یبش ٔب٘ٙد ؾٙبغٙبٔ ، ٝوبزت ّٔی  ... ٚزا
ز ٍٙٞبْ ٔسارع ٚ ٝاعصاْ ث ٝخدٔت ثٞ ٝلٕلساٜ
اؾت ٝثبؾٙد.

در دٍلت یاسدّن تحَالت اساسی در تاهیي اجتواعی اًجام شد
غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازنٔ -دیسعبٔلُ غلبشٔلبٖ
تأٔیٗ ارتٕبعی ٌفت :غبشٔبٖ تبٔیٗ ارلتلٕلبعلی ز
ِٚت یبش  ٓٞتحٛالت اغبغلی ٌ ٚػلتلس  ٜای زا
ؾبٞد ٜث ٜ ٛاِجت ٝخدٔبت لجُ اش ایٗ ِٚلت زؾلبٖ
ٔس ْ ثٚ ٝیط ٜثیٕ ٝؾدٌبٖ ٘ج ٜ ٛاغت.
ثٌ ٝصازؼ ایس٘ب اش غبشٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبعی ،غیلدتلملی
٘ٛزثخؽ ز ٔساغٓ تىسیٓ ٔ ٚعبزفٔ ٝلعلب ٖٚزٔلبٖ
غبشٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبعی ثٔ ٝلملبیػل ٝؾلسایلظ ألسٚش
غبشٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبعی ثب اثتدای ؾسٚع ث ٝوبز ِٚلت
تدثیس  ٚأید پس اخت ٌ ٚفت :چٟبزغبَ پیؽ ؾسایظ
غبشٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبعی  ٚحٛش ٜزٔبٖ آٖ ثلٛیلط ٜز
حٛش ٜزٔبٖ غیسٔػتمیٓ ٔ ٚلسولص زٔلب٘لی علس
لساز ا ز ؾأٖ ٔس ْ  ٚثیٕ ٝؾدٌبٖ تأٔیٗ ارتٕلبعلی
٘ج. ٛ
ٚی افص : ٚز آٖ شٔبٖ ٞصی ٝٙزٔبٖ ثلیلٕلبزی ٞلبی
ٔصٔٗ  ٚخبٕ٘بٖ غٛش ث ٝخٛثی تٛغظ ثیٕٞ ٝب تلأٔلیلٗ
ٕ٘ی ؾد  ٚغبشٔبٖ ٞبی ثیٌٕ ٝس و ٝثبیػتی ز ؾسایظ

حػبظ ث ٝوٕه ثیٕ ٝؾدٌبٖ ٔی آٔلد٘لد ،اش شیلس
ثبزٔػئِٛیت ؾب٘ ٝخبِی ٔی وس ٘د أب أسٚش تلٕلبٔلی
آٖ ٔؿىالت ثسعس ؾد ٜاغتٛ٘.زثخؽ ا أ ٝا :
ثب ارسای عسح تح َٛغالٔت و ٝز اِٛٚیلت ِٚلت
لساز ٌسفت ،پس اخت اش ریت ٔلس ْ ثل ٦ ٝزقلد
زغید ز حبِی و ٝلجُ اش آٖ  ٦٦زقلد ٞلصیلٙلٝ
خدٔبت زٔب٘ی تٛغظ ٔلس ْ پلس اخلت ٔلی ؾلد.
ٕٞچٙیٗ ٞصی ٝٙزٔبٖ ثیٕبزیٟبی خبـ ٘یلص ثل ٝعلٛز
وبُٔ  ٠٦٦ ٚزقلد تلحلت پلٛؾلؽ ثلیلٕل ٝللساز
ٌسفتٔ.دیسعبُٔ غبشٔبٖ تأٔیٗ ارتٕلبعلی ثلب ثلیلبٖ
ایٙى ٝعسح تح َٛغالٔت ٔصایبی ثػیبز شیب ی ثلسای
ٔ ٕٝٞس ْ  ٚاش رّٕ ٝثیٕ ٝؾدٌبٖ تأٔیٗ ارتٕبعی ثلٝ
ٕٞسا ٜاؾت ،اظٟبز اؾتٞ :صیٙل ٝزٔلبٖ غلبشٔلبٖ
تأٔیٗ ارتٕبعی ٘یص ثب ارسای ایٗ عسح افصایؽ یبفتٚ ٝ
تصزیك ٔٙبثع لبثُ تٛرٟی ثسای ارسای ٔٛفمیت آٔلیلص
ایٗ عسح قٛزت ٌسفتٛ٘.زثخؽ ثلب ثلیلبٖ ایلٙلىلٝ
غبشٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبعی ز وٙبز تأٔیٗ ٞلصیلٙل ٝعلسح

تح َٛغالٔت ،ثسای تزٟیص  ٚازتمبء خدٔبت ٔلساولص
زٔب٘ی ّٔىی ٘یص فعبِیت ٞبی ٌػلتلس  ٜای اؾلتلٝ
اغتٌ ،فت :ارسای ایٗ ثس٘بٔٞ ٝب ٔٙزس ثل ٝافلصایلؽ
ٞصیٞ ٝٙبی زٔبٖ ز غبشٔبٖ ؾلد ٜول ٝاِلجلتل ٝایلٗ
افصایؽ ٞصی ٝٙافصایؽ غغح  ٚعٕك خدٔبت زٔلب٘لی
لبثُ ازائ ٝث ٝربٔع ٝتحت پٛؾؽ زا ث٘ ٝلجلبَ اؾلتلٝ
اغت.
ٚی افص : ٚز ٔساوص زٔب٘ی غبشٔبٖ تأٔیٗ ارتٕلبعلی
ثس٘بٔ ٝازتمبء ٞتّیٙٔ ًٙزس ث ٝثٟج ٛویفیت  ٚافصایلؽ
زضبیتٕٙدی ٔس ْ ؾد ٜاغت.

سائزاى حج توتع تحت پَشش بیوِ ایزاى قزار گزفتٌد

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -شائساٖ حذ تلٕلتلع
أػبَ ثب ا٘عمب لساز ا ٌسٞٚی ثب غلبشٔلبٖ حلذ ٚ
شیبزت  ،تحت پٛؾؽ ثیٕٞ ٝبی زٔلبٖ ،علٕلس ،
حب حٔ ٚ ٝػئِٛیت ثبز ؾسوت غٟبٔی ثلیلٕل ٝایلساٖ
لساز ٌسفتٙد.ثٌ ٝصازؼ ایس٘ب اش زٚاثظ عٕٔٛی ثیلٕلٝ
ایساٖ ٔ ،دیس ثیٕٞ ٝبی اؾخبـ ثیٕ ٝایساٖ ٌفت :ثس
اغبظ لساز ا فیٕبثیٗ پس اخت غسأت ثٞ ٝس یله
اش ثیٕ ٝؾدٌبٖ ز قٛزت فٛت ز احس حب حٔ ٝجّل
ٔ 2یّیبز ٔ 0٦٦ ٚیّی ٖٛزیبَ ( ٔعب َ ٔ 20٦لیلّلیلٖٛ

تٔٛبٖ)  ،حب حٙٔ ٝزس ث٘ ٝملف عضل ٛیلب اش ولبز
افتب ٌی ائٓ وّی یب رصیی زقدی اش ٔلجلّل 2
ٔیّیبز ٔ 0٦٦ ٚیّی ٖٛزیبَ (ٔعب َ ٔ 20٦لیلّلیلٖٛ
تٔٛبٖ)  ،فٛت ثٞ ٝس عّت ٔجّ ٔ 2٦٦یّلیل ٖٛزیلبَ
( ٔعب َ ٔ 2٦یّی ٖٛتٔٛبٖ)  ٚثػتسی ؾدٖ ز ٔساوص
زٔب٘ی ایساٖ ث ٝعُّ ثیٕبزی یلب حلب حل ٝز شٔلبٖ
پٛؾؽ ثیٕ ٝای تب غمف ٔ 2٦٦یّی ٖٛزیبَ (ٔلعلب َ
ٔ 2٦یّی ٖٛتٔٛبٖ ) اغت ٞ.سٚش ٘بظٕی ٔدت شٔلبٖ
آغبش تعٟدات ایٗ ثیٕ٘ ٝبٔ ٝزا ثلسای ٞلس یله اش
شائساٖ  84غبعت لجُ اش اعصاْ ث ٝحذ تب  02غبعلت
پع اش ٔسارعت ث ٝوؿٛز اعالْ  ٚتبوید وس  :ز
قٛزتی و ٝشائس ز وؿٛز عسثػتلبٖ  ،ثلیلٕلبز یلب
ٔكد ْٚؾد ٚ ٜثس احس آٖ ث ٝایساٖ ٔسارعت وس ٚ ٜ
ز ٔسوص زٔب٘ی ثػتسی ؾ ٛتب ٞ ٚفلتل ٝپلع اش

ثبشٌؿت ٘یص تحت پٛؾؽ ثیٕ ٝایساٖ خٛاٞلد ثل. ٛ
ٚی پس اخت ٞلصیلٙلٞ ٝلبی زٔلبٖ غلسپلبیلی ٚ
پبزاوّیٙیىی ث ٝعّت ثیٕبزی یب حب ح ٝتب غملف 2٦
ٔیّی ٖٛزیبَ (ٔعب َ ٔ 2یّی ٖٛتٔٛبٖ ) زا اش یلٍلس
تعٟدات ایٗ ثیٕ٘ ٝبٔ ٝثس ؾٕس  ٚتلبولیلد ولس :
پس اخت ٞصیٞ ٝٙبی زٔب٘ی ثیٕبز یب ٔكدٔٚی ولٝ
ثِ ٝیُ ثیٕبزی یب حب ح ٝز ثیٕبزغتلبٖ ثػلتلسی ٚ
تحت زٔبٖ لسازٌسفت ٚ ٝثب ٘مس پلصؾله ٔلعلبِلذ
خٛیؽ تسخیف ؾدِٚ ٜی ثٙٔ ٝمٛز ا أل ٝزٔلبٖ
حداوخس تب ٔدت  3٦زٚش اش شٔبٖ ٚلٛع ثیٕلبزی یلب
حب ح ٝالشْ اغت ز ثیٕبزغتبٖ ثػتسی ؾ ٛیب تحت
عُٕ رساحی لساز ثٍیس ز ایلٗ للساز ا تلحلت
پٛؾؽ ثِ ٜ ٛیىٗ پع اش آٖ پلٛؾلؽ ثلیلٕل ٝای
٘بٔجس  ٜأىبٖ پریس ٘خٛاٞد ث. ٛ

36درصد هعتاداى پس اس درهاى دٍبارُ بِ اعتیاد بز هیگزدًد
غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازنٔ -عب ٖٚارتٕبعلی
ٚشیس ثٟداؾت ،زٔبٖ  ٚآٔٛشؼ پصؾىی ٌفت:
حداوخس  0تب  ٠٦زقد ٔعتب اٖ پلع اش تلسن
ٔكس ٔٛا  ،پبن ٔیٔب٘ٙد  ٚحد 30 ٚزقلد
آ٘بٖ ٚثبز ٜث ٝاعتیب ثس ٔیٌس ٘د.
ٔحٕد ٞب ی ایبشی ز ٌفت ٌٛٚثب خلجلس٘لٍلبز
غالٔت ایس٘ب ز پبغ ث ٝایٗ پسغؽ و ٝچلسا ثلب
ٚر ٛآٔبز ثبالی ٔعلتلب اٖ ز وؿلٛز ٔلساولص
زٔبٖ وبفی ٘یػت ،افص : ٚث٘ ٝمس ٔلٗ ٔؿلىلُ
اقّی ز حٛش ٜاعتیب وٕجٔ ٛلساولص زٔلب٘لی
٘یػت ،ثّىٔ ٝؿىُ اقّی ٘ج ٛحلٕلبیلت ٞلبی
ارتٕبعی پع اش تسن اعتیب اغتٚ.ی ٌلفلت:

ٔساوص ٔتعد ی ثسای زٔبٖ اعتیب ثل ٝخكلٛـ
ز ثخؽ غیس ِٚتی ٚر ٛاز  ٚتعلدا للبثلُ
تٛرٟی اش ٔعتب اٖ ٘یص ٚاز ٔساحُ تسن اعتلیلب
ٔی ؾ٘ٛد أب ثب یه ٚز ثبعُ ٔٛارٞ ٝػتیٓ ولٝ
ایٗ ٔعتب اٖ پع اش تسن ،ثلسای ثلبشٌؿلت ثلٝ
ش٘دٌی تٛإ٘ٙد ٕ٘یؾ٘ٛدٔ.عبٚ ٖٚشیس ثٟلداؾلت
افص : ٚاغّت ٔعتب اٖ پع اش تسن ٔكس ٔٛا ،
ٕٞچٙبٖ ز ربٔع ٚ ٝخب٘ٛا ٛٔ ٜز پریسؼ للساز
ٕ٘ی ٌیس٘د ثٕٞ ٝیٗ عّت ٌسفتبز یه ٚز ثبعلُ
 ٚتػّػُ ٔی ؾ٘ٛد وٚ ٝثبز ٜآ٘بٖ زا ث ٝغلٕلت
ٚغتبٖ ٔعتب ٌ ٚسایؽ ثلٔ ٝكلس ٔلٛا ثلبش
ٔی ٌس ا٘د.ایبشی ٌفتٔ :ػبئُ ارتٕبعی ٔلب٘لٙلد

رشد  6۱درصدی ظزفیت قطارّا
بزای تابستاى

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازنٔ -عبٔ ٖٚػبفساٖ ؾسوت زاٜآ ٗٞثب ثیبٖ
ایٙى ٝز تبثػتبٖ أػبَ حدٔ ٠٦ ٚیّیٞ 4٦٦ ٚ ٖٛصاز قٙدِی ظسفیت
ثسای لغبزٞبی ٔػبفسی ز ٘مس ٌسفت ٝؾد ٜاغت ،اعالْ وس  :ثب اضبفٝ
ؾدٖ قٙدِیٞبی ردید ظسفیت لغبز  ٠2زقد زؾد اؾت ٝاغت.
ثٌ ٝصازؼ ایػٙب ،غید حػٗ ٔٛغٛی ز ٘ؿػت خجسی ثلب ثلیلبٖ ایلٗ
ٔغّت اظٟبز وس  :اش  20خس ا أػبَ و ٝپیؽفسٚؼ ثّیت لغبزٞب ثٝ
ؾىُ ٕٞصٔبٖ آغبش ؾدٔ ٜس ْ اغتمجبَ ٔٙبغجی اش غلفلسٞلبی زیلّلی
اؾتٙد أب رص ظسفیت ثّیت عید فغس یٍس ٔػیسٞبی پستمبضب ٕٞچٙبٖ
ظسفیت خبِی از٘د ٔ ٚػبفساٖ أىبٖ خسید ز تٕبْ ایٗ ٔػیسٞب تب پبیب
تبثػتبٖ خٛاٙٞد اؾتٚ.ی ثب ثیبٖ ایٙى ٝثسای غفسٞبی تبثػتب٘لی 29٦
زاْ لغبز اختكبـ یبفت ٝاغت ،تٛضیح ا  :ایٗ زلٓ ٘ػجلت ثل ٝغلبَ
ٌرؾت ٝزؾدی  ٠2زقدی زا ٘ؿبٖ ٔی ٞد  ٚزاْلغبزٞب ثل ٝؾلىلُ
زٚشا٘ ٝظسفیت ربثزبیی ٞ ٠٦8صاز ٔ 4٦٦ ٚػبفس زا خٛاٙٞد اؾت.
ٔعبٔ ٖٚػبفسی زا ٜآ ٗٞا أ ٝا  :ز تبثػلتلبٖ پلیلؽ ز ٚظلسفلیلت
لغبزٞبی ثیٗ ؾٟسی افصایؽ ؾؽ زقدی زا ثل ٝحلجلت زغلب٘لدٚ ٜ
ٕٞچٙیٗ ز حٛش ٜلغبزٞبی ح ٝٔٛای ٘یص ثب اضبف ٝؾلدٖ حلد ٚغلٝ
ٔیّی ٖٛقٙدِی ردید ظسفیت ایٗ لغبزٞب حد 9٦ ٚزقد افلصایلؽ
یبفت.
ٔٛغٛی ثب اؾبز ٜث ٝاغتمجبَ ٔس ْ اش لغبزٞبی ٌس ؾٍسی اظٟبز ولس :
ز ٌرؾت ٝیه لغبز ٌس ؾٍسی ثٔ ٝمكد رٛٙة اؾتٝایلٓ ول ٝثلب
زضبیت ٔس ْ ز وٙبز ایٗ ٔػیس ز حبَ ٔلراولس ٜثلب آضا٘لع ٞلب ٚ
ؾسوت ٞبی حُٕ ٘ ٚمُ زیّی ٞػتیٓ تب ٔ ٚػیس تلجلسیلص – زاشی ٚ
تجسیص – رّفب زا ٘یص ٚاز فضبی لغبزٞبی ٌس ؾٍسی وٙد.

ٌسْ ز زٚغتبٟٔدٞبی غساغس وؿٛز ،ازائل ٝغلجلد
غرایی ثٔ ٝب زاٖ ثبز از  ٚؾلیلس  ٜخلب٘لٛا ٞ ٜلبی
٘یبشٔٙد ،ازائ ٝغجد غرایی ث ٝو ٛوبٖ ٔعّٔ َٛساولص
زٚشا٘ ٝارسا ٌس ید٘د.

ابتالی ً 61فز بِ تب کزیوِ
کٌگَ اس ابتدای اهسال

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -زئیع ٔسوص ٔلدیلسیلت
ثیٕبزی ٞبی ٚاٌیس ٚشازت ثٟداؾت ،ؾبیعٚ ٝز ٚثیٕبزی
تت وسیٕ ٝو ٍٛٙث ٝتٟساٖ ِ ٚسغتبٖ زا تىریت وس .
ث ٝفبزظٔ ،حٕد ٟٔدی ٌٛیب زئیع ٔلسولص ٔلدیلسیلت
ثیٕبزی ٞبی ٚاٌلیلس ٚشازت ثلٟلداؾلت ،زخكلٛـ
آخسیٗ ٚضعیت ثیٕبزی تت وسیلٕل ٝولٙلٍلٌ ٛلفلت:
تبوٞ ٖٛٙیچ ٔٛز ی اش ثیٕبزی تت وسیٕ ٝولٙلٍل ٛز
اغتبٖ تٟساٖ  ٚاغتبٖ ِسغتبٖ ٔؿلبٞلد٘ ٜؿلد ٜاغلت ٚ
اخجبزی ول ٝز ایلٗ زاثلغلٔ ٝلٙلتلؿلس ؾلد ،ٜولرة
اغت .زییع ٔسوص ٔدیسیت ثیٕبزی ٞبی ٚاٌیس ٕٞچٙیٗ
خجس اثتالی ٘ 8فس ث ٝتت وسیٕ ٝو ٍٛٙز اِلیلٍل ٛزش زا
تىریت وس ٌ ٚفت :ایٗ خجس ثٞ ٝیلچ ٚرل ٝقلحلت
٘داؾت ٚ ٝچٙب٘چٛٔ ٝاز ی اش ایلٗ ثلیلٕلبزی ز وؿلٛز
ٔؿبٞد ٜؾٔ ٛغبثك ٔعٕ َٛث ٝعٛز ٔٙمٓ تٛغظ ٚشازت
ثٟداؾت اعالْ ٔی ؾٚ. ٛی افص : ٚوّیٛٔ ٝاز ٔؿىٛن
ث ٝایٗ ثیٕبزی ٌٕ٘ ٝ٘ٛیسی ؾلد ٚ ٜظلس  28تلب 84
غبعت تؿخیف لغعی آٖ اعالْ ٔی ؾٌٛ . ٛیب ٌلفلت:
ز ؾٟسغتبٖ اِیٍ ٛزش وّیلٔ ٝلٛاز ٔؿلىلٛن ٔلٛز
آشٔبیؽ لساز ٌسفتٙد وٍٕٞ ٝی ٔٙفی ث٘ ٛد ٚ.ی ثلیلبٖ
وس  :زد ای ٍٝ٘ٛٙاخجبز ثد ٖٚاعالع اش قحت  ٚغلملٓ
آٖ  ٚوػت اعالع اش ٚشازت ثٟداؾت ٘تلیلزل ٝای رلص
تؿٛیؽ اذٞبٖ عٕٔٛی ٍ٘ ٚسا٘ی ٔس ْ  ٚزٚی آٚز ٖ ثٝ
زفتبزٞبی غیسثٟداؾتی ٘خٛاٞد اؾلت.زئلیلع ٔلسولص
ٔدیسیت ثیٕبزی ٞبی ٚاٌیس ٚشازت ثلٟلداؾلت یلب آٚز
ؾدٛٔ ٕٝٞ :از اثتال ث ٝایٗ ثیٕبزی ز ٞفتٞ ٝبی ٌرؾتلٝ
ز ٔساحُ ٔمدٔبتی تؿخیلف  ٚتلحلت زٔلبٖ للساز
ٌسفتٙد.

تَصیِّای َّاشٌاسی کشاٍرسی
بزای رٍسّای آخز بْار

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -خ ٛازی اش آتؽ ش ٖ
وب ٚ ٜوّؽ ٔلصازع غلالت ،خلیلع ولس ٖ ٌلبٚ ٚ
ٌٛغفٙداٖ ثٙٔ ٝمٛز رٌّٛیسی اش ثسٚش اٍُ٘ٞب ،وٙلتلسَ
ثیٕبزی شً٘ ٌٙدْ ثب تٛر ٝث ٝافصایؽ ٔلب ،غلرا ٞلی
غتی  ٚعّٛفٞ ٝی ثٔ ٝبٞیبٖ ٌسْ آثی ثب تٛر ٝث ٝؾسایظ
ٛٞایی ٔٙبغت  ٚپبیؽ ٔصازع ٌٛرٝفسٍ٘ی ز خكٛـ
ٚر ٛآفبت  ٚثیٕبزیٞب اش رّٕ ٝتٛقیٞٝبی ٛٞاؾٙبغلی
وؿبٚزشی ثسای أسٚش ٚؾٙج ٝتب زٚش پٙزؿٙج( ٝا َٚتیلس)
اغت.

آغاس سٌجش سالهت کَدکاى  6سال
توام اس اٍل شْزیَر

اعتیب  ٚعالق ٔب٘ٙد غبیس ٔػبئُ ثلٟلداؾلتلی ٚ
زٔب٘ی ٘یػتٙد و ٝپیچیدٌیٞبی ثیؿتسی از٘د ٚ
پیؿٍیسی  ٚزٔبٖ آٟ٘ب ٘یبشٔٙد ٕٞىبزیٞبی ثیٗ
ثخؿی  ٚتٛر ٝث٘ ٕٝٞ ٝیبشٞبی ارتٕلبعلی افلسا
آغیت ید ٜاغت.

ایجادٍ 04احد جدید اشتغال سًداًیاى
در یکسال گذشتِ

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازنٔ -دیسعبُٔ ثٙیب تعب ٖٚش٘دا٘یبٖ ثب ثیبٖ
ایٙىٚ 8٦ ٝاحد ردید اؾتغبَ ٚیط ٜش٘دا٘یبٖ ز یه غلبَ ٌلرؾلتلٝ
ایزب ؾد ٜاغتٌ ،فت :زحبَ حبضس حدٞ 0٦ ٚلصاز ش٘لدا٘لی ز
ٚاحدٞبی ثٙیب تعب ٖٚش٘دا٘یبٖ ٔؿغ َٛوبز ٞػتٙد.
زحیٓ ٔغٟس٘طا ز ٌفت  ٌٛ ٚثب خجسٍ٘بز لضبیی ایس٘ب ،علٕلد ٜایلٗ
ٚاحدٞبی اؾتغبَ  ٚتِٛیدی زا ز حٛشٞ ٜبی قلٙلعلت وؿلبٚزشی،
ثبغدازی ،أپسٚزی ،پسٚزؼ آثصیبٖ  ٚقٙبیع غتی عٙلٛاٖ ولس ٚ
افص : ٚایٗ ٚاحدٞب ز ش٘داٖ ٞبی غساغس وؿٛز ثلب ٞلد اؾلتلغلبَ
ش٘دا٘یبٖ ایزب ؾد ٜاغت.
ٔدیسعبُٔ ثٙیب تعب ٖٚش٘دا٘یبٖ زثبز ٜایٙى ٝآیب ایٗ فلعلبِلیلت ٞلبی
ش٘دا٘یبٖ ز حبَ وبز ،تبحیسی ز اعغبی ٔسخكی یب تػٟیالت یلٍلس
ث ٝآ٘بٖ از یب ٌ٘ ،ٝفت :ث ٝقٛزت ٔػتمیٓ لب٘ٔ ٚ ٖٛمسزات خبقلی
ز ایٗ شٔیٚ ٝٙر٘ ٛداز أب ٚلتی زئیع ش٘داٖ ٞب ٔی ثیٙد ش٘لدا٘لیلبٖ
ز ٔزٕٛعٞ ٝبی تِٛیدی ث ٝخٛثی فعبِیت ٔی وٙٙد ،ایٗ وبز ش٘دا٘یبٖ
ثغٛز غیسٔػتمیٓ تبحیس خ ٛزا ٔی ٌراز ٔ.غٟس٘طا تٛغعٚ ٝاحلدٞلبی
اؾتغبَ زا رص ٚغتٛز وبز ثٙیب تعب ٖٚش٘دا٘لیلبٖ ا٘ػلت ٌ ٚلفلت:
ٔكٕٓ ٞػتیٓ تب ٞس غبَ تعدا ی ٚاحد ردید ثسای اؾتغبَ ش٘لدا٘لیلبٖ
ایزب وٙیٓ؛ أب أىب٘بت ٔب ث ٝتٟٙبیی وفب ٕ٘ی ٞدٚ.ی اش یلٍلس
غتٍبٞ ٜبی وؿٛز ٔب٘ٙد ِٚت ٔ ٚزّع خٛاغت تب ثلسای ٔلحلملك
ؾدٖ وبُٔ ٞد ثٙیب تعب ٖٚش٘دا٘یبٖ ث ٝایٗ ٔزٕٛع ٝوٕه وٙٙد ٚ
ٌفتٔ :زّع ٕٞب٘غٛز و ٝثسای اغتساحت ،اللبٔلتٞ ،لٛاخلٛزی ٚ
ثٟداؾت ش٘دا٘ی ث ٛر ٝغبال٘ ٝز ٘مس ٔی ٌیس  ،ثلٟلتلس اغلت ثلسای
حسف ٝآٔٛشی  ٚاؾتغبَ  ٓٞث ٛر ٚ ٝغسٔبیٌ ٝس ؼ ز ٘ملس ٌلسفلتلٝ
ؾ. ٛ

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -زئیع غبشٔبٖ آٔٛشؼ ٚ
پسٚزؼ اغتخٙبیی ،اش فعبِیت  ٠0٦٦پلبیلٍلب ٜغلٙلزلؽ
غالٔت ا٘ؽ آٔٛشی ز غساغس وؿٛز خجس ا ٌ ٚفت:
ایٗ پبیٍبٞ ٜب فعبِیت خ ٛزا اش  ٠٦خلس ا ٔلب ٜآغلبش
وس ٘د.ثٌ ٝصازؼ ایػٙبٔ ،زید للدٔلی ز ثلبش یلد اش
پبیٍب ٜغٙزؽ غالٔت ا٘ؽ آٔٛشاٖ آٔلب ٚ ٜز ٚثلٝ
ثػتبٖ حبد ٔحٕد ٟٔدی زغِٛیبٖ یلص افلص : ٚتلٕلبْ
خب٘ٛا ٞ ٜبیی و ٝفسش٘د  ٦غبَ تلٕلبْ از٘لد ز شٔلبٖ
ٔسارع ٝثٔ ٝدازظ ثسای حجت ٘بْ ز والظ ا َٚاثتلدایلی
ثسای غٙزؽ غالٔت ث٘ ٝص یىتسیٗ پلبیلٍلب ٜغلٙلزلؽ
ٔعسفی ٔی ؾ٘ٛد.زئیع غلبشٔلبٖ آٔلٛشؼ  ٚپلسٚزؼ
اغتخٙبیی ثب ثیبٖ ایٙىٞ ٝصی ٝٙغٙزؽ غالٔت ٘لٛآٔلٛشاٖ
آٔب ٚ ٜز ٚث ٝثػتبٖ ٞ 2٦٦صاز زیبَ اغت اظلٟلبزولس :
ز پبیٍبٞ ٜبی غٙزؽ غالٔتٛ٘ ،آٔٛشاٖ ٔٛز ازشیبثی
ثیٙبیی ،ؾٛٙاییٔ ،سالجت غالٔت  ٚآٔب ٌی تلحلكلیلّلی
لساز ٔی ٌیس٘دٚ.ی افص : ٚچٙب٘چ ٝز غٙزؽ غلالٔلت،
٘ٛآٔٛشی ٔؿىّی ٘داؾت ،ز٘ٚد حجت ٘بْ ا ٚا٘زبْ خٛاٞد
ؾد  ٚاٌس غٙزؽ غالٔلت ٘لٛآٔلٛش ازای اثلٟلبْ یلب
ٔؿىٛن ث ٛثسای ازشیبثی ٔزد ث ٝثخؽ تلخلكلكلی
ازربع ا ٔ ٜی ؾ. ٛ

ٌّگام اتصال بِ ایٌتزًت اقدام بِ تْیِ
تصاٍیز ٍ فیلنّای خصَصی ًکٌید

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -پّیع فتلب ز ٞؿلدازی
اعالْ وس ثسای ایٕٙی ثیؿتس ٍٙٞبْ اتكبَ ث ٝایلٙلتلس٘لت
الداْ ث ٝتٟی ٝتكبٚیس  ٚفیّٓٞبی خكٛقی ٘ىٙید.
ثٌ ٝصازؼ فبزظ ،پّیع فتب ز خكٛـ ایلٕلٗ غلبشی
ٌٛؾی تّفٗ ٕٞساٞ ٜؿدازٞب  ٚتٛقیٞٝبیی زا ازائ ٝا .ثس
اغبظ اعالْ پّیع فتب اٌس لكد فسٚؼ ٌلٛؾلی تلّلفلٗ
ٕٞسا ٜخ ٛزا ازید حبفم ٝرب٘جی آٖ زا رلدا ولس ٚ ٜ
٘ص خ ٍٝ٘ ٛازیدٕٞ.چٙیٗ ٍٙٞبْ اغتفب  ٜاش ایٙلتلس٘لت
تٛغظ ٌٛؾی ٞبی تّفٗ ٕٞسا ٜاش آ٘تیٚیسٚظ ٞلبی ثلٝ
زٚش ٔ ٚغٕئٗ اغتفب  ٜوٙید ٍٙٞ ٚبْ اتكبَ ث ٝایٙلتلس٘لت
الداْ ث ٝتلٟلیل ٝتكلبٚیلس  ٚفلیلّلٓ ٞلبی خكلٛقلی
٘ىٙید.ثس٘بٔٞٝبی پیبْزغبٖ فعبَ ثس زٚی ٌلٛؾلی ؾلٕلب
أٙیت تّفٗ ٕٞسا ٜؾٕب زا وبٞؽ ٔی ٞلٙلد ثلٙلبثلسایلٗ
غسٚیعٞبیی زا و ٝز تّفٗ ٕٞسا ٜث ٝآٟ٘ب ٘یبشی ٘دازیلد
ٔػد ٚوٙید  ٚاٌس لكد اّ٘ ٛفبیّی زا ازید آٖ زا اش
غبیت ٞبی ٔعتجس اّ٘ ٛوٙید .لبثّیت زخلٛاغلت زٔلص
رٟت ٚز ٚثٌٛ ٝؾی زا فعبَ ولس  ٚ ٜاش للساز ا ٖ
تكبٚیس ؾخكی ثس زٚی پسٚفبیُٞب خ ٛازی وٙید.

