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ّر سٌذی کِ هؽبیر بب سٌذ تحَل
بٌيبدیي آهَزش ٍ پرٍرش ببضذ
هلؽی است

ظرٍیط خجری رٍزًبهِ ارن -در جلعِ ؼَرای ػبلی
اًمالة فرٌّگی ثرای ثررظی ظٌد  0202هصَة ؼدد
وِ ظٌد اظبظی ٍ هلی در حَزُ آهَزغ ٍ پدرٍرغ ٍ
تؼلین ٍ ترثیت ،ظٌد تحَل ثٌیبدیي آهَزغ ٍ پدرٍرغ
خَاّد ثَد ٍ ّر ظٌد ،ثیبًیِ ٍ یب هَضَع دیگدری ودِ
هغبیر ثب ایي ظٌد ثبؼد ،هلغی اظت.
ثِ گسارغ ایرًب از پبیدگدبُ اعدالع رظدبًدی ریدبظدت
جوَْری ،در جلعِ ؼَرای ػبلی اًمالة فدرّدٌدگدی
پط از اداهِ ثررظی ظٌد  ٍ 0202اظتوبع ًظرات اػضب،
در ًْبیت ثب اجوبع ؼَرای ػبلی اًدمدالة فدرّدٌدگدی
هصَة ؼد؛ هجٌبی ػول در وؽَر اظٌدبد ثدبسدظدتدی
هصَة در ؼَرای ػبلی اًمالة فرٌّدگدی ،هد دلدط
ؼَرای اظالهی ٍ ظبیر هراجغ لبًًَی ثَدُ ٍ در حدَزُ
آهَزغ ٍ پرٍرغ ٍ تؼلین ٍ ترثیت ،ظٌدد اظدبظدی ٍ
هلی ،ظٌد تحَل ثٌیبدیي آهَزغ ٍ پدرٍرغ خدَاّدد
ثَد وِ ایي ظٌد در ؼَرای ػبلی اًمالة فرٌّگدی ثدِ
تصَیت رظیدُ اظت ٍ ّر ظٌد ،ثیبًیِ ٍ یدب هدَضدَع
دیگری وِ هغبیر ثب ایي ظٌدد ثدبؼدد ،هدلدغدی اظدت.
رییط جوَْری در ایي جلعِ ،ثب اؼبرُ ثِ فدرارظدیددى
اٍلیي ؼت از لیبلی لدر ٍ ثیبى ٍیصگی ّبی اهیرهَهٌدبى
حضرت ػلی (ع) ٍ ضرثت خَردى ایؽبى در ظحرگبُ
ًَزدّن رهضبى ،گفت :ؼت لدر وِ ؼت ًسٍل لدرآى
ًیس هی ثبؼد ،ت لی رحوت ٍ لطف خداًٍد ثِ ثؽریت
اظت.
ح ت اسظالم ٍ الوعلویي حعي رٍحبًی در جدلدعدِ
ؼَرای ػبلی اًمالة فرٌّگی ،ضوي ثرؼوردى آیدبت
لرآى ه ید ٍ رٍایبت هتؼدد در خصَؾ ؼدصدصدیدت
ٍاسی هَسی هتمیبى افسٍد :پیبهجر اورم(ؾ) ،ػلی (ع)
را هؼیبر حك ٍ داًعتِ اًد ٍ از ایي ثبة اظدت ودِ در
ؼت ضرثت خَردى آى اهبم ،اروبى ّددایدت الدْدی
هَرد ضرثت ٍالغ ؼدُ اظت.
رییط ؼَرای ػبلی اًمالة فرٌّگی اهیر هدَهدٌدبى را
ًسدیىتریي فرد ثِ رظَل خدا (ؾ) ٍ اٍلدیدي ایدودبى
آٍرًدُ ثِ اٍ ،اهبم ٍ پیؽَای هعلوبًبى ثلدىدِ ثؽدریدت
خَاًد ٍ اظْبر اهیدٍاری وردوِ راُ ٍ رٍغ زًددگدی
هب ّرچِ ثیؽتر ثبظیرُ ٍ آهَزُ ّبی آًحضرت هٌطدجدك
ؼَد.دوتر رٍحبًی ّوچٌیي ثب اؼبرُ ثِ حَادث اخدیدر
ترٍریعتی در تْراى ،گفت :وؽَر هب از اثتدای اًمالة
ٍ در ظراظر وؽَر ثب پدیدُ ؼَم ترٍریعن هَاجِ ثَدُ
ٍ ػالٍُ ثر تمدین ّساراى ؼْیدّ ،وَارُ ًیدس در خد
همدم هجبرزُ ثب ترٍریعت ّب ثَدُ اظت .در حدبلدیدىدِ
لدرتْب ٍ وؽَرّبیی وِ در ظبّر خَد را حبهی حمَق
ثؽر هؼرفی هی وٌٌدّ ،وَارُ ثِ ترٍریعت ّب پٌبُ دادُ
ٍ از آًْب حوبیت وردُ اًد.
رییط جوَْری افسٍد :ثب تالغ ّبی گعتردُ ًیرٍّبی
همتدر اهٌیتدی ٍ اعدالػدبتدی ثعدیدبری از الدداهدبت
ترٍریعتی وؽف ٍ خٌثی ؼدُ اظت ٍ ثدِ خدبن ٍ
خَى وؽیدى هردم ثی دفبع ،تَظ چٌدد تدرٍریعدت
هسدٍر ،وبری ثسدسًِ ٍ ظجؼبًِ ٍ زهیٌِ ظبز آهدبدگدی
ثیؽتر هردم ثرای ًبثَدی جٌبیتىبراى خَاّد ثَد.

همین صفحه

صفحه 01

حل هسبئل هيبى کطَرّب از طریق تْذیذ ٍ تحرین هوکي ًيست
ظرٍیط خجری رٍزًبهِ ارنٍ -زیر خبرجِ ایراى در گفتگَ ثب الد دسیدرُ
از وؽَرّبی ػرثی خَاظت هؽدىدالت خدَد را از عدریدك هد اودرُ
حلٍفصل وٌٌد.
ثِ گسارغ گرٍُ ثیيالولل ثبؼگبُ خجرًگبراى جَاى ثدِ ًدمدل از ؼدجدىدِ
تلَیسیًَی ال سیرُ ،هحود جَاد ظریفٍ ،زیر اهَر خدبرجدِ ایدراى ،در
گفتگَ ثب ایي ؼجىِ ثب اؼبرُ ثِ ثحراى ػرثی در خلیج فبرض اػدالم ودرد
حل هؽىالت هیبى وؽَرّب از عریك فؽبر ،تْدید ٍ تحرین هوىي ًیعت.
ٍی گفت هحبصرُ ،تحرین ،تْدید ٍ ه بزات ًویتَاًد ثرای حل ثحدراى
در ؼَرای ّوىبری خلیج فبرض ًتی ِثصػ ثبؼد.
ٍزیر اهَر خبرجِ ایراى از وؽَرّبی هٌطمِ دػَت ورد ثب تىیِ ثر رایسًی
ٍ ه اورُ در پی حل هؽىالتؽبى ثبؼٌد.
ظریف گفت :هؼتمدم پیبهی وِ ثبید ثِ ّوِ وؽَرّبی خلدیدج فدبرض ٍ

دیگر وؽَرّب اثالؽ ؼَد ایي اظت وِ دیگر جبیی ثدرای هؽدىدالت ٍ
اختالفبت ًیعتً ،وی تَاى هؽىالت هیبى وؽَرّب را ثب فؽبر ،تْددیددات
ٍ ه بزات حل ورد ،تٌْب راُ ثرای حل هؽىالت ،گفتگَ ٍ رایسًی ٍ ثدِ
عَر ولی تالغ ّبی دٍظتبًِ اظتٍ.ی افسٍد :اهرٍز در هحدبفدل جدْدبى
هؽىالت ثدٍى راُ حل ًیعتٌد .اگر در پی آى ثبؼین وِ از عدریدك زیدبى
رظبًدى ثِ دیگری ثِ ظَدی ثرظین ّوگبى زیبًىبر خَاّین ثدَد ٍ ایدي
درظی آزهَدُ ؼدُ اظت .ثِ ّویي دلیل از ّوِ ّوعبیگبًوبى در هٌدطدمدِ
هیخَاّین ثب ٍجَد هؽىالتی وِ هیبى هب ٍ ثعیبری از آًْدب ٍجدَد دارد
دیدگدری
ثرای حل اختالفبتؽبى ثِ گفتگَ رٍی ثیبٍرًد ٍ در پی حد
ًجبؼٌد .ایي راُ ،ولید حل هؽىالت در هٌطمِ اظت .ثر ایي ثبٍر ًیعتین وِ
هحبصرُ ،تحرین ،تْدید ٍ ه بزات در گ ؼتِ هَفك ثدَدُ اظدت؛ زیدرا
تالغ ثرای ؼىعتي ارادُ هلتّب غبلجب ظجت تمَیت ارادُ آًبى هیؼَد.

آهریکب عليِ ایراى اقذام کٌذ پبیگبُ ّبی ًظبهیاش ًباهي هیضًَذ
ظرٍیط خجری رٍزًبهِ ارن-هؽبٍر ػبلی فرهبًدّی هدؼدظدن ودل لدَا
گفت :چٌبًچِ آهریىب ثصَاّدجٌگی را ػلیِ ایراى آغبز ودٌدد ،تدودبهدی
پبیگبُ ّبی ًظبهی ایي وؽَر در هٌطمِ ًب اهي خَاّد ؼد.
ثِ گسارغ هْر ،ظرلؽىر رحین صفَی هؽبٍر ػبلی فرهبًدّی هؼظن ول
لَا در جوغ فرهبًدّبى ٍ داًؽ َیبى داًؽگبُ َّایی ؼْید ظتبری گدفدت:
ّد ًْبیی از جٌگ ّب تحویل ارادُ ظیبظی یه وؽدَر ثدر دٍلدت ٍ
هلت دیگر وؽَرّب اظت ٍ ایي گًَِ تحویل ّب یب ثب تصر ثدصدؽدی از
خبن وؽَر ٍ یب حبون وردى ًَع خبصی از حىَهت هیعر خَاّد ؼد.
ٍی افسٍد :زهبى جٌگ تحویلی ػلیِ ایراى ،جْبى ثِ ؼىل دٍ لطجی ادارُ
هی ؼد ٍ تٌْب در آى زهبى ثَد وِ ایي دٍ لطت اثر لدرت ثرای تضؼدیدف
وؽَرهبى ظر هیس ه اورُ ًؽعتِ ٍ تصویوبت هْوی ػدلدیدِ جدودْدَری
اظالهی ایراى گرفتٌد.هؽبٍر ػبلی فرهبًدّی هؼظن ول لَا اظْبر داؼدت:
در راظتبی حوبیت ّوِ جبًجِ از رشین ثؼج ٍ تضدؼدیدف ًدظدبم ًدَپدبی
جوَْری اظالهی ،از ظبل  ۱۵تب  ۱۶آهریىب ثِ ظىَّبی ًفتی ایراى حولِ
وردُ ٍ اعالػبت هٌطمِ را ثِ صَرت آًدالیدي در اخدتدیدبر ػدراق هدی
گ اؼت.ظرلؽىر صفَی ثب اؼبرُ ثِ تبویدات همبم هدؼدظدن رّدجدری در
خصَؾ حضَر فرهبًدّبى ٍ پیؽىعَتبى دٍراى دفبع همدض در داًؽگبُ

ّبی ًظبهی ثرای آؼٌب وردى داًؽ َیبى ثب فرٌّگ ایثبر ٍ ؼ بػت ثدیدبى
داؼت :داًؽ َ ثبید پصٍّؽگر ٍ هحمك ثبؼد ٍ حمیمت ایدي هدطدلدت را
درن وٌد وِ چرا حضرت اهبم لطؼٌبهِ  ۵۳۹را در پبیبى جٌگ پ یرفتٌد
ٍ ایي وِ چرا ثؼد از پ یرفتي لطؼٌبهِ تَظ ایراى ،وؽَر ػراق ه ددا ثِ
خبن ایراى حولِ ورد ٍ خَاظتبر تصر ؼْر خرهؽْر ثَد.

جسئيبت بخطٌبهِ آیتاهلل الریجبًی برای هَسسبت ؼيرهجبز

ظرٍیط خجری رٍزًبهِ ارن -لَُ لضبییِ ثب صدٍر ثدصدؽدٌدبهدِ ای در

خصَؾ رظیدگی ثِ ؼىبیبت ػلیِ ؼروتْبی تؼبًٍی اػتجبر ٍ هَظدعدبت
هبلی ٍ اػتجبری اػالم ورد:دادظتبًْبی ؼَرا هىلفٌد در رظدیددگدی ثدِ
پرًٍدُّب ثب دادظتبى ول ّوبٌّگ ثبؼٌد.ثِ گسارغ خجرًگبر هْدر ،آیدت
اهلل صبدق آهلی سری بًی ثب ارظبل ثصؽٌبهِای ثِ هراجغ لضبیدی ظدراظدر
وؽَر اػالم ورد:ثصؽٌبهِ ثِ هراجغ لضبیی ظراظر وؽَرً:ظر ثِ ضرٍرت
ّوبٌّگی ّبی سزم در چگًَگی رظیدگی ثِ ؼىبیبت ػلیِ ؼرودتدْدبی
تؼبًٍی اػتجبر ٍ هَظعبت هبلی ٍ اػتجبری ،ثدیٌَظیلِ هدمدرر هدی گدردد
دادظتبى ّبی ظراظر وؽَر هلىفٌد در رظیدگی ثِ پدرًٍددُ ّدبی ایدي
هَظعبت ّوبٌّگی سزم را ثب دادظتبى ول هؼوَل دارًد.دادظتبى هحتدرم
ول وؽَر ثب ّوبٌّگی رٍظبی هحترم ول دادگعتری اظتبًْب ،هعئَلدیدت
اجرای ایي ثصؽٌبهِ را ػْدُ دار ثَدُ ٍ هی ثبیعتی گدسارغ هدَردی از
الداهبت ثِ ػول آهدُ را ثِ حَزُ ریبظت لَُ لضبییِ ارظبل وٌٌد.

سقف تسْيالت قرضالحسٌِ
اضتؽبلسایی افسایص یبفت

ظرٍیط خجری رٍزًبهِ ارن -در جلعِ ؼَرای پدَل
همرر ؼد ظمف تعْیالت لرضالحعٌِ اؼدتدغدبلدسایدی
ثرای هددجَیبى وویتِ اهداد اهبم خودیدٌدی ،ظدبزهدبى
ثْسیعتی ،ایثبرگراى ،هؽبغل خبًگی ٍ هدَارد هؽدبثدِ
ثِ 022هیلیَى ریبل افسایػ یبثد.
ثِ گسارغ هْر ثِ ًمل از ثبًه هروسی ،در یه ّدسار
ٍ دٍیعت ٍ ظی ٍ ظَهیي جلعِ ؼَرای پَل ٍ اػتجدبر
هَرخ  00خرداد  ،۶0۳۱پیرٍ هفبد ثدٌدد (د) ٍ (ّدد)
تجصرُ  ۶۱لبًَى ثَدجِ ظبل  ۶0۳۱هجٌی ثر اختدصدبؾ
ه وَػبً ّ 022سار هیلدیدبرد ریدبل از هدحدل هدٌدبثدغ
لرض الحعٌِ ثرای هددجَیبى تحت پَؼدػ ودودیدتدِ
اهداد اهبم خویٌی (رُ) ٍ ظبزهبى ثْسیعتی ٍ ّوچٌدیدي
حعت ثٌد (ح) هبدُ  ۹۳لبًَى ثرًبهِ ؼؽن تَظؼِ ٍ ثدب
ػٌبیت ثِ تىبلیف لَاًیي ثَدجِ ظٌَاتی در خصدَؾ
اػطبی تعْیالت لرضالحعٌِ اؼتغبل ،همرر ؼد ظمف
تعْیالت لرضالحعٌِ اؼتغبلسایی ثرای ولیِ هدَارد از
جولِ هددجَیبى وویتِ اهداد اهدبم خدودیدٌدی (رُ) ٍ
ظبزهبى ثْسیعتی ،ایثبرگراى ،هؽبغل خبًگی ٍ هدَارد
هؽبثِ از  ۶۵2هیلیَى ریبل ثِ  022هیلیَى ریبل افسایدػ
یبثد.
ّوچٌیي افسایػ ظمف فردی تعْیالت لرضالحعدٌدِ
ضرٍری (درهبى ،تحصیلٍ ،دیؼِ هعىي ٍ  ) ...از 02
هیلیَى ریبل ثِ  ۶22هیلیَى ریبل هَرد تصدَیدت لدرار
گرفت.
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