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گبم اول ایزاى ثود  27اقذام
دیگز اجزایی خواهذ شذ

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازن -زییع هجلع ؾوَزای
اغالهی ثب تبوید ثس ایي وِ آهوسیوىوبیوی ّوب ثوداًوٌود
تكَیت طسح همبثلِ ثب آهسیىب گبم ًخػت ایوساى ثوَ
گفت 61 5الدام یگس وِ ز ّیبت ًظبزت ثس اجوسای
ثسجبم تكَیت ؾدُ ،اجسایی خَاّد ؾد.
ثِ گصازؼ خجسًگبز پبزلوبًی ایسًب ،ػولوی یزیوجوبًوی
زییع هجلع پع اش تكَیت جصییبت طسح همبثلِ ثوب
الداهبت تسٍزیػتی ٍ هبجساجَیبًِ آهسیىب گوفوت 5اش
ًوبیٌدگبى هجلع ؾَزای اغوالهوی ووِ ز ٍ هوبُ
گرؾتِ ثب لت شیب ی ایي طسح زا ثوسزغوی ووس ًود
تؿىس هی وٌن ًوبیٌدگبى  ،خكَقب فوساوػویوَى ّوب
ٍوویػیَى اهٌیت هلی هجلع زثبزُ ایي طوسح ٍلوت
شیب ی گراؾتٌد ٍ شحوبت شیب ی هوتولووون ؾودًود.
ٍی افصٍ ً 5وبیٌدگبى ثب لت ایي طوسح زا هولوبلوؼوِ
وس ًد ٍ ثخؽ ّبی یگوس ًویوص هؿوبزووت یشم زا
اؾتٌد.زییع هجلع ؾوَزای اغوالهوی خولوبة ثوِ
آهسیىبیی ّب گفت 5هجلع ایساى ثب قالثوت ز ایوي
زاغتب گبم ثس اؾت ،آهسیىبیی ّب ثداًٌد ایي گوبم اٍ
ثَ ضوي ایي وِ ثب احتیبط ز ثسخی اهَز گبم ثس اؾتِ
این.یزیجبًی اظْبز اؾت 61 5هَز الداهبت یگس ز
ّیبت ًظبزت ثس اجسای ثسجبم تكَیت ؾدُ وِ ثِ اجسا
ز خَاّد آهدٍ.ی ز ا اهِ ثِ هب ُ  61طسح همبثلِ ثوب
الداهبت تسٍزیػتی ٍ هبجساجَیبًِ آهسیىب اؾبزُ ووس
ٍ گفت 5اگس آهسیىبیی ّب تلسینّبیی هخبلف ثسجوبم
اػوب وٌٌدٍ ،لت ز ایي لبًَى ٍ طجك هوب ُ  61آى
هَظف ثِ الدام هتمبثن ز شهیٌِ ّػتِ ای ٍ غبیس اهوَز
ؾدُ اغت ،لرا ٍشازتخبًِ ّبی خبزجِ ٍ اطالػبت ثبید
هػتوسا ٍضؼیت زا پیگیسی ووس ُ ٍ گوصازؼ زا ثوِ
هجلع ازائِ ٌّد.یزیجبًی تبوید وس  5هجلع زفتوبز
آهسیىب زا زقد هی وٌد ،ایي لبًَى ثػیبز هوْون اغوت
ٍلت ثبید ثساغبظ آى الداهبت هتمبثن ٍ هتٌوبغوت ثوب
الداهبت آهسیىب اًجبم ّد.

ثحزاى آة ،چبلش جذیِ دولت
دواسدهن

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازن -آة ،ایي هبیِ حویوبت
وِ اّویت آى ثسوػی پَؾیدُ ًیػت ،ایي زٍشّب تلت
تأثیس ػَاهن طجیؼی ٍ اًػبًی حب ٍ زٍش خَؾی ًداؾتِ
ٍ ز ؾسایط ًبهٌبغجی ثوِ غوس هوی ثوس .ثوِ گوصازؼ
خجسًگبز التكب ٍ اًسضی گسٍُ الوتوكوب ی ثوبؾوگوبُ
خجسًگبزاى جَاى ،لساز گسفتي ایساى ز هٌلمِ خؿوه
ٍ ًیوِ خؿه جْبًی ،خؿه ؾدى تبیة ّب ،وبّؽ
هٌبثغ آثی غفسُّبی شیسشهیٌی ٍ ّوِ ٍ ّوِ غجت ؾدُ
تب ایساى ثب چبلؽ ثصزگی ثِ ًبم ثلساى ون آثی هوَاجوِ
ؾَ .ثس ایي اغبظ آهبزّب ز ثخؽ آة ثػیبز ًوگوساى
وٌٌدُ اغت  .ز گصازؼ غبشهبى هلن ز غوب 6161
ز خكَـ چبلؽ ّبی ایساى ثس التكب ٍ اهٌیت آة
هتوسوص ؾدُ ٍ ز حبلی وِ ٍغَم هٌبثغ آة وؿوَز
ز اغتبىّبی غسثی ٍجَ از اهب هس م ایي هوٌولوموِ
ثَیطُ اغتبى خَشغتبى ثب هؿوىوالت ػودیودُ ای ز
خكَـ آة ؾسة زٍثسٍ ّػتٌد.

نحوه پزداخت قسطی جزاین
تخلفبت راننذگی اعالم شذ

هنطقه گزدشگزی
ثکز و سیجبی هورانذ
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غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازن -زییع جوووْوَز آزاهوؽ ز الوتوكوب ،
پیؿسفت التكب ی ٍ حسوت ز جْت ػدالت اجتوبػی زا افتخبز ٍلوت
یبش ّن ػٌَاى وس ٍ گفتٍ 5لت ٍاش ّن اش تَاًوٌدی ّوووِ اػیوبی
وبثیٌِ یبش ّن اغتفب ُ خَاّدوس .
ثِ گصازؼ خجسگصازی هْس ،حجتایغالم حػي زٍحوبًوی ز آخوسیوي
جلػِ ّیبت ٍشیساى وبثیٌِ یبش ّن ،گفت 5تَفیمبت ٍلوت یوبش ّون ز
ازائِ خدهبت ثِ هس م  ،ز غبیِ للف ٍ هولوجوت خوداًٍود ،توَجوْوبت
حیست ٍلی ػكس(ػج) ،تبثؽ ًَز اش هسلد هٌَز حیست ثبهي الولوجوج
(ع) ،حیَز هس م ٍ حوبیت ّبی همبم هؼظن زّجوسی ثوَ ُ ووِ اهوسٍش
تَاًػتین ایي زاُ غخت زا ز گبم اٍ  ،تمسیجبً ثِ پبیبى ثسغبًین.
اػیبی ٍلت ثب ّوبى ًؿبط زٍش اٍ ز حب فؼبلیت ّػتٌد
زٍحبًی ثب اؾبزُ ثِ ایٌىِ اهسٍش آخسیي جلوػوِ ّویوأت ٍشیوساى ٍلوت
یبش ّن اغتّ ،سچٌد ٍظبیف ٍلت یبش ّن تب ّفتِ آیٌدُ ا اهِ اؾتوِ ٍ
ّوِ اػیبی ٍلت ثِ ٍظبیف خَ ؾبى تب ّفتِ یگس ػوون هوی ووٌوٌود،
افصٍ  5ثػیبز خَؾلبلن وِ ٍشزای هب حتی آًْبیی وِ ثِ جبی آًْوب ٍشیوس
جدید هؼسفی ؾدُ ،اهسٍش ز غفسّب ،افتوتوبح ّوب ،غوس ش ى ّوب ،اهیوب
لساز ا ّب ٍ یگس اهَز ثب ّوبى ًؿبط زٍش اٍ وبز هیوٌٌد ٍ ایوي ًؿوبى
هی ّد وِ آًْب اش اثتدا ایي هػئَلیت زا ثسای زضبی خدا ٍ ثِ خبطس زفوبُ
حب هس م ػصیص ٍ ثصزگَازهبى ثِ ػْدُ گسفتٌد ٍ حتوب ز ٍلت ٍاش ّن
اش تَاًوٌدی ّب ٍ خدهبت آًبى ز یگس ثخؽ ّب ثْسُثس ازی ٍ اغتوفوب ُ
خَاّد ؾد.
زییع جوَْز ثب اؾبزُ ثِ ایٌىِ ٍشزای ٍلت یبش ّن ز  62هس ا غوب
 46اش هجلع زأی اػتوب گسفتٌد ٍ پع اش قدٍز احىبم ٍشزا ٍ ؾسٍع ثِ

وبز آًبى ز  61 ٍ 62هس ا  ،اٍلیي جلػِ ّیأت ٍشیساى ٍلت یبش ّن ز
 62هس ا  46تؿىین ؾد ،اظْبز اؾت 5اهسٍش پع اش گرؾت چْبز غب ،
ثبز یگس ز پیؿگبُ خداًٍد ؾىسگصازی هیوٌین ٍ ز ثوساثوس ػوظوووت
هلت ایساى غس تؼظین فسٍ هیآٍزین ٍ ثِ الداهبت ازشًدُ ای وِ هلت ز
ایي  2غب اًجبم ا ًد هیثبلین ٍ افتخبز هی وٌین.زٍحبًوی ثوب اؾوبزُ ثوِ
ؾسایط وؿَز ز زٍشّبی اثتدایی ؾسٍع ثِ وبز ٍلت یبش ّون ،گوفوت5
ذخبیس اغتساتطیه ٍ خصاًِ وؿَز ٍ ًیص تالطن لیوتّب ز ثوبشاز اٍضوبع
ًبثػبهبًی اؾت ٍ تَزم افػبزگػیختِ ثب زٍح ،شًدگی ٍ زاحوتوی هوس م
ثبشی هیوس ٍ ؾبّد زؾد هٌفی حدٍ  2زقدی ز الوتوكوب ثوَ یون.
ثدّىبزیّبی ػظین ٍلت ٍ تلسین ّبی خلسًبوی وِ ّس زٍش ثیؿتوس ٍ
ثیؿتس هیؾد ٍ اگس آى زًٍد ا اهِ پیدا هیوس  ،اهسٍش فسٍؼ ًفت هب 611
ّصاز ثؿىِ ثَ ٍ ؾسایط تلسین ثیؿتسیي فؿبز زا ثِ هس م آٍز ُ ثَ .
زییع جوَْز ثب ثیبى ایٌىِ ؾسایط غیبغی ز جبهؼِ هب ثِ گًَِای ثَ وِ
غب ّب  61آذزی ز اًؿگبُّب ثسگصاز ًویؾد ٍ ثسگصازی هساغن ّن جص
ػَا ٍ ثسخَز فیصیىی ًتیجِ یگسی ًوداؾوت ،افوصٍ  5اهوسٍش فیوبی
اًؿگبُّب آزام ٍ  61آذزّبی پسافتخبزی ازین.زٍحبًی ثب اؾبزُ ثِ ؾوَز
ٍ ًؿبط هس م ز ّفتِ ّبی هٌتْی ثِ اًتخبثبت  64از یوجوْوؿوت ،گوفوت5
تكَز ًوی وٌن ز ّیچ وؿَزی هس م ایٌلَز آشا اًِ ثِ خیبثبى ّب ثیبیٌد ٍ
ز اجتوبػبت حسف ٍ ًظسؾبى زا قسیح ٍ ثب قدای ثلٌد اػالم وٌٌد.
زییع جوَْز ا اهِ ا  5ثب ٍجَ ًظسات ،ؾیَُّب ،فىسّب ٍ جوٌوبح ّوبی
هختلف ز قلٌِ اًتخبثبت حتی یه ثسخَز فیصیىی ٍ حب ثِ قوَزت
ًگسفت ٍ حتی ثؼیی اٍلبت ؾؼبزّب تٌد ثَ  ،اهب ّووِ ثوِ ّون احوتوسام
گراؾتٌدٍ ایي افتخبز ثػیبز ثصزگی ثسای هب اغت.

ارتقبی فنی و تجهيشاتی آسفبلت ،در راس ثزنبهههبی عوزانی شهزداری تجزیش است
غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازن -وتس ًجفی اش اٍلیي تجْیصات وبزخوبًوِ
آغفبلت هجتوغ تَلیدی غبشهبى ػوساى ؾْس ازی تجسیص ثبش ید وس ُ ٍ ز
جسیبى زًٍد ازتمبی فٌی ٍ تجْیصاتی ایي ٍاحد قٌؼتی لساز گسفت.
ثِ گصازؼ ؾْسیبز ،وتس قب ق ًجفی ز حبؾیِ ایي ثبش ید خوبطوسًؿوبى
وس  5تجْیص وبزخبًِ آغفبلت هجتوغ تَلیدی غبشهبى ػوساى ؾوْوس ازی
تجسیصً ،ملِ ػلفی ز تلَ فٌی ٍ ویفی آغفبلت تجسیص خَاّد ثَ .
وتس ًجفی ثب اؾبزُ ثِ تبثیس هخسة غسهبی ونًظیوس غوب گورؾوتوِ ،ز
آغفبلت غلح ؾْس ،اظْبز اؾت 5خسغٌدین وِ آى ؾسایط ،ثِ فوسقوتوی
ثسای تلَ اغبغی ز ثسًبهِّبی آغفبلتزیصی تجدین ؾد؛ ز چْبز هوبُ
اثتدای اهػب ثبلغ ثس ّ 661صاز تي آغفبلت ز غلح ؾْس تجوسیوص توَشیوغ
ؾدُ وِ ایي حجن ،هؼب حدٍ  6هیلیَى هتسهوسثوغ آغوفوبلوت ثوَ ُ ٍ
زوَز ی ز پسٍضُّبی آغفبلتزیصی غب ّبی اخیس ثِ ؾوبز هیزٍ .
ٍی یب آٍز ؾد 5ز هبُ ّبی اخیس ،ثیؿتسیي حجن آغوفوبلوت هوسثوَط ثوِ
هلالت ٍ هػیسّبیی ثَ ُ وِ غب ّبی غب  ،اش ایي اهىبى اٍلیِ ثوی ثوْوسُ
ثَ ُاًد.ؾْس از تجسیص ثب اؾبزُ ثِ اّویت پسٍضُّبی آغفبلتزیوصی ،ا اهوِ
ا  5ؾْس ازی تجسیص ،تمَیت شیسغبختّبی تَلویودی آغوفوبلوت زا ز
ثسًبهِّبی ثبثت ػوساًی للبظ وس ُ اغت؛ تجْیص ووبزخوبًوِ آغوفوبلوت
هجتوغ تَلیدی غبشهبى ػوساى ؾْس ازی ،ثِ ّویي هٌظَز قَزت گسفوتوِ
ٍ ًمؽ تؼییيوٌٌدُ ز ازتمبی ویفیتً ،گْدازی ،ثْجَ ؾسایط حووون ٍ
ًلَُ اجسای آغفبلت خَاّد اؾت .وتس ًجفی یب آٍز ؾد 5هوجوووَػوِ

الداهبت آغفبلتزیصی ز وٌبز ازتمبی فٌی ٍ تجْیصاتی ٍاحدّبی تَلویود
آغفبلت ،اش هصیتّبی هْن تجسیص  6163ثَ ُ ٍ شیسغبختّبی ؾوْوس زا
هْیبی تس ایوي ٍ آغَ ُ ؾْسًٍداى ٍ گس ؾگساى خَاّد وس .گفتوٌوی
اغت وبزخبًِ تَلید آغفبلت غبشهبى ػوووساى ؾوْوس ازی توجوسیوص ،ز
ثخؽ ّبی خسیدً ،كت ٍ اجسای ؾجىِ گبشزغبًیّ ،صیٌِای ثبلوغ ثوس ۳
هیلیبز تَهبى ز ثس اؾتِ اغت .ثب ثسخوَز ازی اش ایوي هوصیوت هوْون،
ؾْس ازی تجسیص ثِ شٍ ی اش ظسفیت تَلید زٍشاًِ ّ 6صاز توي آغوفوبلوت
ثسخَز از خَاّد ثَ .

ثجت نبم جذیذ در سبهبنه
سهبم عذالت نذارین

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازن -هؿبٍز زئیع غوبشهوبى
خكَقی غبشی گفت 5زحوب حوبضوس ثوجوت ًوبم
جدیدی ز غبهبًِ غْبم ػدالت ًدازین.
جؼفس غجلبًی هؿوبٍز زئویوع غوبشهوبى خكوَقوی
غبشی ز گفتگَ ثب خجسًگبز التكب ٍ اًوسضی گوسٍُ
التكب ی ثبؾگبُ خجوسًوگوبزاى جوَاى ،ثوب اؾوبزُ ثوِ
ایووٌووىووِ ثووجووت ًووبم جوودیوودی ز غووبهووبًووِ غووْووبم
ػدالت ًدازین ،اظْبز اؾتٍ 5ضؼیت هؿوووَیى 22
هیلیًَی وِ ثجت ًبم وس ًد ثوبیود هؿوخوف ؾوَ ،
ثٌبثسایي شهبى لیك ثجت ًبم غسی جدید هؿوَلیي غْبم
ػدالت ثؼد اش غبهبى ّی غسی لجلی ٍ پس اخت غوَ
ز ًیوِ ٍم غب قَزت خَاّد گسفت.
ٍی ػٌَاى وس  5هؿوَیى پع اش ثجت اطالػبت خوَ
ثبید  62زٍش ثؼد اش آى ثبز یگس ثِ غبهبًِ هساجؼِ وٌٌد
تب اگس هؿىلی ٍجوَ ًوداؾوت ،اطوالػویوِ غوبشهوبى
خكَقی غبشی ثسای آًْب ازغب ؾَ .
غجلبًی ز خكَـ شهوبى ٍازیوص غوَ هؿوووَیى
تكسیح وس  5لساز اغت ایي غَ توب پوبیوبى ؾوْوسیوَز
هبُ ثِ حػبة هؿوَیى ٍازیص ؾَ وِ الجتوِ ایوي اهوس
هٌَط ثس ثسگصازی جلػِ ؾَزای اقن  22اغت.
گفتٌی اغت؛ هجلغ غَ ٍازیصی ثب تَجِ ثوِ اغوتوؼوالم
غْبم ػدالت ٍ هیصاى غْبهی وِ ثِ ًبم ّس فوس اغوت،
هتغیس خَاّد ثَ  .اهب هؿخف اغت ووِ اگوس وػوی
غْبم یه هیلیَى تَهبًی زا ثِ طَز وبهن ز اخوتویوبز
اؾتِ ثبؾد ،غَ ثیؿتسی زیبفت خَاّد وس .
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