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نبهبز

سحر گؤزون اذان ایله آچیجدیر
اویبن نبهبز چبغی گلیت چبتیجدیر
گول دسته لر سسله دولوة گینه ده
تبنری سئوگی قبپیالرین آچیجدیر
آیدین سحر ایسته سن دور ثیر اویبن
دوعب ائله سئوگی ایله ثیر ثویبن
دورو سویال ایشیقالندیر اؤزونو
سئوگی ایله اوزو قیجله ثیر دایبن
قونوش گونده تبنری ایله یبخیندان
یبردین ایسته سؤزو ایله آدیندان
گونده ثئص یول نبهبزین قیل اوره کدن
سحر ،آقشبم ،ایکیندی گون ثبتینجبن

ّر ایراًی سبالًِ
ّ 361سار تَهبى حق بيوِ
پرداخت هیکٌد

هسئَالى جوَْری اسالهی هٌتظر ٍعدُّبی بی زهبى ارٍپب ًویهبًٌد
ارٍپب تصوين خَد را سریعتر اعالم کٌد
ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسک -سئیغ هجلغ گفتف ا اگفش اسٍافب ایفي
تَاًوٌذی سا دس خَد هی ثیٌذ کِ تَافق ّؼتِ ای سا حفتفک کفٌفذی ثفبیفذ
تلوین خَد سا ػشیعتش ٍ كشیحتش اعالم کٌذ.
ثِ گضاسؽ ثبؿگبُ خجشًگبساى جَاىی علی السیجفبًفی سئفیفغ هفجفلفغ
ؿَسای اػالهی دس جلؼِ علٌی دس ًغق افیفؾ اص دػفتفَس خفَد اففضٍدا
عضاداسی ّبی گؼتشدُ هل دس تعضی ؿْبدت هَالی هتقیبى عفلفی )
ثبعج فخش اه ی عضت ٍ ػشثلٌذی کـَس خَاّذ ؿفذ.سئفیفغ هفجفلفغ
تلشیح کشدا ابػذاؿ ػبلشٍص سحل ایـَای ثضسگ اًقالةی حضفشت
اهبم )سُ ٍ سٍص قذع کِ ثب حضَس اشؿَس هل ثشگضاس ؿذ ٍ عفمفوف
اسادُ هل سا دس ابیجٌذی ثِ ساُ اهبم )سُ ٍ یکی اص هیشاث گشاًقذس كشاط
اٍ کِ سٍص قذع اػ ی ثِ جْبًیبى ًـبى داد کِ اص ّو ثلٌذ هل دس ایفي
اهَس كویوبًِ تـکش ٍ قذسداًی هیکٌینٍ.ی ثب اؿبسُ ثِ ثیبًبت هقبم هعمفن
سّجشی دس ػبلشٍص سحل اهبم خویٌی )سُ گت ا ایـبى ثِ خَثی عموف
هقبم اهبم )سُ ٍ اّوی ساُ اٍ سا ثیبى داؿتٌذ کِ تبػی ثِ ػیشُ اهبم عفلفی
) ثَد ٍ تَجِ ثِ آى ًیبص اهشٍص ایشاى اػ ی ّـذاسّبی ایـبى دس هؼألفِ
ّؼتِ ای چِ ثشای هزاکشات ثب اسٍاب اّوی ثؼضایی داؿف ٍ چفِ ثفشای
آهبدگی دس فعبل ؿذى ثخؾّبیی اص كٌع ّؼتِای.السیجبًی تلفشیفح

کشدا ایي تلویوبت دس ایي هقغع حؼبع ثؼیبس ثفِ هفَقفع ثفَدی آقفبی
كبلحی سئیغ ػبصهبى اًشطی اتوی ًیض ثبیذ ثِ جذی ایي دػتَسات سا ثفِ
اًجبم ثشػبًذ ٍ کویؼیَى اهٌی هلی هجلغ ّن ایگیشی هؼتوش دس جْ
تحقق آى سا داؿتِ ثبؿذٍ.ی افضٍدا دس ساّپیوبیی سٍص گفزؿفتفِ ثفشخفی
تَّیي ّب ثِ آقبی كبلحی ٍ ثشخی افشاد دیگش ؿذ کِ کبس دسػتی ًفجفَدی
آقبی دکتش كبلحی فشدی داًـوٌذی هخلق ٍ آگبُ ثِ هؼبئل ّؼفتفِ ای
ّؼتٌذ کِ ثبیذ قذس ایـبى سا داًؼ ٍ اكَال تَّیي ثِ ّشکؼفی دس ایفي
گًَِ هجبهع هلی خالف عقل ٍ اخالق اػ .سئیغ هجلغ اداهِ دادا ثفِ
ًمش هیسػذ ثب ضشثِخَسدى تشٍسیؼ ّب دس عفشاق ٍ ػفَسیفِی سطیفن
هبجشاجَی كْیًَیؼتی ثِ دًجبل ایجبد ثحشاى دیگشی دس هٌغقِ اػ تب ثش
هـکالت داخلی ٍ خبسجی سطین ػشاَؽ ثگزاسد.السیجبًی ثب تبکیفذ ثفش
ایٌکِ هؼئَالى جوَْسی اػالهیی هٌتمش ٍعفذُ ّفبی ثفی صهفبى اسٍافب
ًوی هبًٌذی تلشیح کشدا صهبى هزاکشات دس حبل اتوبم اػ ی اگفش اسٍافب
ایي تَاًوٌذی سا دس خَد هی ثیٌذ کِ تَافق ّؼتِای سا حتک کٌفذی ثفبیفذ
تلوین خَد سا ػشیعتش ٍ كشیحتش اعالم کفٌفذ دس رفیفش ایفي كفَست
جوَْسی اػالهی گبم ّبی ثعذی سا دس صهیٌِ ّؼتِ ای ٍ هؼبئل دیگش ثفش
هیداسد.

اعالم هيساى زکبت فطرُ از سَی دفتر رّبری
ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسک -هیضاى صکبت فغشُ
اص ػَی دفتش سّجش اًقالة اعالم ؿذ کِ ثش اػفبع
آىی حذاقل هجلغ فغشیِ ثشای ّش ًتش ّ 0ضاس تَهبى
اػ .ثِ گضاسؽ ثبؿگبُ خجشًگبساى اَیفبی ثفخفؾ
ٍجَّبت ابیگبُ اعال سػبًی حضفشت آیف اهلل
خبهٌِای هجلغ صکبت فغشیِ اهؼبل سا اعالم کشد.
حذاقل هجلغ فغشیِ ثشای ّش ًتش ّ 0فضاس تفَهفبى
)ثشاػبع قَت ربلت گٌذم ٍ ثش هفجفٌفبی قفَت
ربلت ثشً ّن قیو ػِ کیلَ ثشً ثش حؼت ًَ
هلشف اػ .
ّوچٌیي کتبسُ ریش عوذ سٍصی  25۱۱تفَهفبى ٍ

هجلغ کتبسُ عوذ سٍصی ّ ۰5۱ضاس تَهبى تفعفیفیفي
ؿذُ اػ .
گتتٌی اػ ی صهبى ٍجَة صکبت فغشُ اص رشٍة
ؿت عیذ فغش اػ ٍ هشاجفع تفقفلفیفذی تفأخفیفش
اشداخ آى سا ثعذ اص ًوبص عیذ جبیض ًویداًٌذی اهب
اگش کؼی ًوبص عیذ سا ًخَاًذی ثبیذ فغفشیفِ سا تفب
ظْش عیذ اشداخ کٌذ۰) .
ٍلی اگش دػتشػى ثِ فقیش ًذاسدی هىتَاًذ هقذاسى
اص هبل خَد سا ثِ ًی فغشُ جفذا کفشدُ ٍ ثفشاى
هؼتحقى کِ دس ًمش داسد یب ثشاى ّش هؼفتفحفقفی
کٌبس ثگزاسد ٍ ثبیذ ّش ٍق کِ آى سا هفى دّفذ
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ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسک -سئیغ اتحبدیِ اهالک کـَس گت ا حذٍد  ۰2دسكذ اص افضایؾ قیو هؼکي حجبة اػ ٍ ثِ هشٍس ثب
ًَػبًبت ثبصاس دس ثخؾ هؼکيی ثب حجبت قیو سٍثشٍ خَاّین ؿذ.ثِ گضاسؽ خجشگضاسی تؼٌینی هحوذقلی خؼشٍی سئفیفغ اتفحفبدیفِ
اهالک کـَس ًیض دس ثشًبهِ گت ٍگَی ٍیظُ خجشی گت ا حذٍد  ۰2دسكذ اص افضایؾ قیو هؼکي حجبة اػ ٍ ثِ هشٍس ثب ًَػبًبت
ثبصاس دس ثخؾ هؼکيی ثب حجبت قیو سٍثشٍ خَاّین ؿذ.
ٍی افضٍدا اکٌَى کِ قیو ّب افضایؾ یبفتِ عقت ًـیٌی فشٍؿٌذُ ّب اص فشٍؽ ٍاحذّبی خَد کبس ثؼیبس اؿتجبّی اػ .
خؼشٍی گت ا ثیـتشیي افضایؾ قیو دس هٌبعق  22 ٍ 5تْشاى سٍی دادُ اػ اهب دس هٌبعق دیگش تْشاى ٍ ؿْشػتبًْب چٌفیفي اففضایفؾ
قیوتی ٍجَد ًذاسد.
فشؿیذ اَسحبج ًبیت سئیغ اتحبدیِ کبًَى اًجَُ ػبصاى کـَس ًیض دس ایي ثشًبهِ ثب ثیبى ایٌکِ ًیوی اص ٍاحذّبی ػبختِ ؿذُ ثِ ٍػفیلفِ
اًجَُ ػبصاى ثیؾ اص  0۱هتش هؼبح داسًذی گت ا ثیـتش هتقبضیبى هؼکي ٍاحذّبیی ثب کوتش اص ایي هتشاط هی خَاٌّذ ٍ ثبیذ سیـِ یفبثفی
ؿَد کِ چشا ثخؾ تَلیذ ثِ سرن ایٌکِ دس ای هتقبضی اػ اهب ٍاحذّبیی هی ػبصد کِ هتقبضی ثشای آى ٍجَد ًذاسد.
ٍی افضٍدا قَاًیي هَجَد دػ ثخؾ تَلیذ سا ثؼتِ ٍ ضَاثظ ؿْشػبصی هَجت ؿذُ اػ ایي ثخؾ ًتَاًذ ثش اػبع ظشفیف ٍ ًفیفبص
ثبصاس هؼکي تَلیذ کٌذ.
اَسحبج گت ا اگش ثش اػبع تقبضبی ثبصاس هؼکي ػبختِ ثَدین اکٌَى دچبس تَسم دس ایي ثبصاس ًجَدین.
ٍی افضٍدا یکی دیگش اص هـکالت ثخؾ تَلیذ؛ ًبیبة ؿذى صهیي اػ ٍ ثخؾ تَلیذ ًوی تَاًذ صهیي هٌبػت ثشای ػبخ ٍ ػبص ثیبثذ.

ًی فغشُ کٌذ2) .
اهب اگش هَقعى کِ دادى صکبت فغشُ ٍاجت اػ ی
فغشُ سا ًذّذ ٍ کٌبس ّن ًگزاسدی احتیبط ٍاجت )
 0آى اػ کِ ثعذ ًا ثذٍى ایٌکِ ً ّی ادا ٍ قضفب
کٌذ)ثِ قلذ قشث فغشُ سا ثذّذ۴) .
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ببزدید اهبم جوعِ ٍ شْردار تبریس
از طرح ضيبفت الْی

ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسکً -وبیٌذُ ٍلفی ففقفیفِ دس
آرسثبیجبى ؿشقی ٍ ؿْشداس تجشیض اص عشح ضیبف الفْفی
دس ابسک یبدگبس اهبم )سُ ثبصدیذ کفشدًفذ.ثفِ گفضاسؽ
ؿْشیبسی حج االػالم آل ّبؿن ثِ ّوشاُ هٌْذع ایشج
ؿْیي ثبّش ؿْشداس تجشیضی هذیشکل اٍقبف ٍ اهَس خیشیفِ
آرسثبیجبى ؿشقیی هذیشکل فشٌّگ ٍ اسؿفبد اػفالهفی
اػتبىی هعبٍى فشٌّگی ٍ اجتوبعی ؿْشداسی ٍ جوعی اص
هؼئَالى اػتبًی اص عشح ضیبف الْی دس ابسک یفبدگفبس
اهبم )سُ تجشیض ثبصدیفذ کفشد.ایفي عفشح ّفوفضهفبى ثفب
اهبهضادگبى اػتبى دس  ۰۱ابسک ثضسگ کالًـْش تجشیض ثفب
ثشابیی خیوِ ّبی هعشف ی رشفِ کفَدک ٍ ًفَجفَاىی
رشفِ هـبٍسُ هزّجی ٍ خبًَادُی خیوِ ثبصی ٍ چفٌفذیفي
ثشًبهِ فشٌّگی دیگش اجشا هی ؿَد.اص ایي تفعفذاد افٌف
خیوِ هعشف تَػظ ؿْشداسی تجشیض ٍ اٌ خیوِ هعشف
تَػظ اداسُ کل اٍقبف ٍ اهَس خیشیِ آرسثبیجبى ؿفشقفی
ثب حضَس هجلغبى اعضاهی اص قن ثشاب ؿذُ اػف .گفتفتفٌفی
اػ ی ّوچٌیي عشح ؿْش خذای ؿْش هْشثبًی دس ایبم هبُ
هجبسک سهضبى دس  22هحَس هختلف ثیؾ اص  0۱۱عٌَاى
ثشًبهِ فشٌّگی تَػظ ؿْشداسی تجشیض ثشگضاس هفی ؿفَد
کِ ایي ثشًبهِ ّب ؿبهل جلؼبت تتؼیش قشآى دس ً 0۱قغفِ
ؿْشی ؿجی ثب قشآى دس  2۱هؼجذ ؿجبًِ سٍصیی کفشػفی
تالٍت قشآىی جلؼبت جضخَاًی دس  22هحل ؿْش ٍ ۰۱
ًوبیـگبُ هْش آفتبة ثشگضاس هی ؿَد.

رٍزاًِ ً 55فر بِ علت تصبدفبت راًٌدگی جبى خَد را از دست هی دٌّد
ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسک -سئیغ الیغ ساٌّوبیی ٍ ساًٌذگی ًیشٍی اًتمبهیی گت ا
دس ػبل گزؿتِ سٍصاًِ ً ۴۴تش ثِ عل ٍقَ تلبدفبت ساًٌذگی جبى خَد سا اص دػف
دادًذ.ثِ گضاسؽ خجشًگبس هْشی ػشداس تقی هْشی سئیغ الیغ ساٌّوبیفی ٍ ساًفٌفذگفی
ًیشٍی اًتمبهی دس جلؼِ کویتِ ّوبٌّگی اجشای عشح ّبی ٍیظُ تفشاففیفکفیی ثفِ آهفبس
تلبدفبت دس تبثؼتبى  ۶0اشداخ ٍ گفتف ا ثفشاػفبع آهفبس افضؿفکفی قفبًفًَفی دس
تبثؼتبى  ۶0حذٍد ّ ۴ضاس ٍ ً ۶0۶تش دس تلبدفبت جبى ثبختٌذ کِ ثیفؾ اص  20دسكفذ
جبًجبختگبى دس جبدُّبی ثشٍى ؿْشی ثَدًذ .سئیغ الیغ ساٌّوبیی ٍ ساًٌذگی ًفیفشٍی
اًتمبهی ثب ثیبى ایٌکِ  00دسكذ اص تلبدفبت دس  0۱کیلَهتشی ؿْشّب ایَػتِ ثَدی اففضٍدا
ثیـتش تلبدفبت ًیض ػشع ریشهجبصی ػجق ریشهجبصی عذم تَجِ ثِ جلَ ٍ عذم سعبی حق تقذم ثَدُ اػ کِ  20دسكذ عل ٍقَ
تلبدفبت سا ثِ خَد اختلبف دادُ اػ  .ػشداس هْشی ثب رکش ایي آهبس کِ دس ػبل گزؿتِ هبّبًِ ً ۰05۱تش جبى خفَد سا اص دػف
دادًذ اداهِ دادا دس ػبل گزؿتِ سٍصاًِ ثیؾ اص ً ۴۴تش دس احش حَادث ساًٌذگی جبى خَد سا اص دػ دادًذ کِ دس تبثؼتفبى ایفي آهفبس
سٍصاًِ ً 50تش ثَدُ اػ ؛ ثیـتشیي جبًجبختِ ًیض دس ؿْشیَس هبُ ٍ حذٍد ً ۰2۴0تش ثَدُ اػ .سئیغ الیغ ساَّس ًبجب ثب ثیبى ایٌفکفِ دس
ثشًبهِ ؿـن تَػعِ ؿبخق اسصیبثی جبًجبختگبى تشافیکی ثِ اصای ّش ّ ۰۱ضاس ٍػیلِ ًفقفلفیفِ دیفذُ ؿفذُ اػف ی اففضٍدا ثفش اػفبع
ثشًبهِسیضیْبی اًجبم ؿذُ دس عَل ثشًبهِ ؿـن هیثبیؼ  0۰دسكذ اص ایي ؿبخق کبػتِ ؿَد ٍ ثب تَجِ ثِ ایفٌفکفِ دس ثؼفیفبسی اص
کـَسّبی ایـشفتِ دًیبی ؿبخق تلتبت تشافیکی ثش اػبع ابیؾ اًجبم هیؿَد خَؿجختبًِ دس کـَس هب ًیض صیشػبخ هلشف ػَخف
فشاّن اػ ٍ هیتَاى اسصیبثیّبی تشافیکی سا ثِ اصای کـتِ ؿذگبى دس ّش یک هیلیبسد کیلَهتش ایوبیؾ ػٌجیذ.

