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اقتصاد و جامعه

ػشٍیغ خبشی سٍصًمهِ کسن -پغ کص تَلف چٌذ سٍصُ دس
حبت ػفمسؽ ،کیي ػمیت کص کهشٍص فاملیت خَد سک بم تَرِ باِ
کعوم تغییشکت هشبَعِ دس باخاؾ تازامسی آغامص واشد.باِ
گضکسؽ فمسع بِ ًما کص ػمهمًِ رمهع تزمست  ،بم تاَراِ باِ
کعوم تغییشکت هشبَعِ دس بخؾ تزمسی ػمهمًِ رمهع تزمست ٍ ّوچٌیي ػمهمًِ حبتمسؽ ،کص ّان
کوٌَى کهىمى کسػم دسخَکػت ّمی کفتتم بِ ػمهمًِ حبتمسؽ فشکّن گشدیذُ کػات.کیاي گاضکسؽ
ه کفضکیذ دس حم حمضش کهىمى ٍیشکیؾ دسخَکػتّمی لبل ٍرَد ًذکؿتِ ٍ پغ کص پیمدُ ػامصی
تغییشکت هشبَعِ ،کعع سػمً الصم كَست خَکّذ گشفت .بِ گضکسؽ فمسع پیؾ کص کیي ػمیت
حبت ػفمسؽ سٍص پٌذؿٌبِ هَسخ  ١0فشٍسدیي  ٧٩بم تَرِ بِ کبعغیِ هامٍى کٍ سئیغ راواْاَس،
رْت کعوم تغییشکت دس ضَکبظ تزمسی بؼتِ ؿذّ .یئت ٍصیشکى دس رلؼِ سٍص چاْامسؿاٌاباِ ١١
فشٍسدیي  ٧٩بم کػتٌمد کكا یىلذ ٍ ػ ٍ ّـتن لمًَى کػمػ روَْسی کػعه کیشکى ٍ تبالاشُ
 0همدُ  ٩لمًَى هبمسصُ بم لمچمق ومال ٍ کسص ،هلَب  ٢۵ ،٢0٧١دػتَسکلاوا بِ هٌظَس ػمهمًذّ ٍ
هذیشیت بمصکس کسص تلَیب ٍ بِ دػتگمُّمی ریسبظ تَػظ هامٍى کٍ سئیغروَْس کبعغ وشد.

ػشٍیغ خبشی سٍصًمهِ کسن -سییغ وا بیاواِ
هشوضی بم بیمى کیٌىِ ًفَر بایاواِ باِ ١.0دسكاذ
سػیذُ کػت ،گفت :كذٍس بیوِ عوش ػ دسكذ
سؿذ دکؿت.بِ گضکسؽ هْش ،عبذکلٌمكش ّوت دس
آییي گـمیؾ ًومیـگمُ بمًه ،باَسع ٍ بایاواِ
گفت :ػغح ومسآهذی ًظمم تمهیي هتل بِ بمًه،
بَسع ٍ بیوِ بشه گشدد ٍ بذیْ کػت وِ کیاي
چٌیي ًظمه هٌزش بِ سؿذ کلتلمدی ه ؿَد؛ دس
کیي هاٌم تلوین گیشی ّش یه کص کیي کسوامى باش
سٍی ػمیش سوي ّم کحشگزکس کػت ٍ کلبتِ سؿذ ّاش
سوي ًیض ومسکهذی بمصکس سک ًـمى ه دّذ.
ٍی کفضٍد :کهیذٍکسین بم سًٍاذ باَسع ٍ بایاواِ
ّومٌّگ ٍ تٌمػب بیـتش ؿَد ٍ کلبتِ بمیذ بِ سوي
باذی بِ عٌَکى ّومٌّگ کیي ػِ سوي ًیض تاَراِ
وشد .بیوِ کلبتِ عمها کستممی سؿذ ٍ آسکهاؾ دس
وـَس کػت ٍ هذیشیت سیؼه هل سک بِ عاْاذُ

خریدکاالیخارجیممىًع

ػشٍیغ خبشی سٍصًمهِ کسن -سئیغ وویاتاِ کهاذکد بام
کبعغ بخـٌمهِکی خشیذ ّشگًَِ ومالی خمسر سک هوٌَ
کععم وشد .بِ گضکسؽ کیؼٌم ٍ بِ ًما کص ػامیات خاباشی
وویتِ کهذکد ،هٌْذع ػیذ پشٍیض فتم  ،سئیغ وویتِ کهذکد
دس کیي بخـٌمهِ بم کؿمسُ بِ فشهمیؾ هممم هاظن سّبشی ٍ
ًممگزکسی ػم  ٧٩بم عٌَکى ػم حومیت کص ومالی کیشکً
ٍ تأویذ هامٍى فٌ ٍ حؼمبشػ کهَس عوَه ٍ کرتومع
دیَکى هحمػبمت هبٌ بش هوٌَعایات خاشیاذ وامالّامی
خمسر دکسکی تَلیذ هـمبِ دکخل تَػظ دػتگمُ ّامی
دٍلت ٍ ػمیش ًْمدّم ٍ عٌمٍیي هـمبِ وِ باِ ًاحاَی کص
بَدرِ عوَه یم دٍلت کػتفمدُ ه وٌٌذ (ؿمهاا تاوامم
کلعم هلشف ٍ غیش هلشف بم کػتفمدُ کص هٌمبع عوَه ٍ
کختلمك ) تأویذ وشدُ کػت :خشیذ ّاشگاًَاِ وامالی
خمسر دکسکی تَلیذ هـمبِ دکخل دس وویتِ کهذکد هوٌَ
کػت ٍ هذیشکى وا دفمتش کػتمً هَاف ّؼتٌذ توْیذکت
الصم سک بشکی ًظمست دلیك بش خشیذّمی هَسد ًیمص دکؿاتاِ
بمؿٌذ.

ػشٍیغ خبشی سٍصًمهِ کسن -سئیغ کٍسطکًاغ
کرتومع وـَس ضاواي تـاشیاح هاْان تاشیاي
بشًمهِ ّمی کٍسطکًغ کرتومع دس ػم  ٧٩گفات:
دس حم حمضش  ١٢هشوض تحت عٌَکى خمًِ کهاي
دس وـَس فام ّؼتٌذ وِ لاشکس کػات دس ػام
رمسی ّوِ کػتمىّم کص آى بشخَسدکس ؿًَذ.
سضم رافشی دس گفتٍگَ بم کیؼٌم ،بم بیمى کیٌاىاِ
یى کص کلذکهمت ػمصهمى بْضیؼت  ،حاوامیات کص
صًمى تاحات خـاًَات ٍ آصکس ٍ پازیاشؽ ٍ
ػمهمًذّ آًْم دس هشکوضی تحت عٌَکى خمًِ کهي
کػت ،کفضٍد :کیي هشکوض کص ػم  ٧١بام سٍیاىاشد
خمًَکدُ هحَس ٍ ػیؼتومتیه باِ کفاشکد دسگایاش
خـًَت ٍ آػیب دیذُ بِ كَست ؿبمًِ سٍصی ٍ
بِ ؿىا سکیگمى بِ دٍ كَست هذکخعت واَتامُ
هذت ٍ تمهیي ًیمصّمی چَى خَسکن ،پاَؿامن
ٍ ػشپٌمُ بشکی صًمى خـًَات دیاذُ ٍ صًاذکًا

هـغَ بِ فاملیت ّؼتٌذ.
ٍی هذکخعت بلٌذ هذت بم ّاذ حاوامیات ٍ
تَکًوٌذ ػمصی هشکرایي دس صهیٌِّمی آهَصؿ ٍ
بْذکؿت  ،دسهمً  ،حمَل  ،هذدومسی کرتوامعا
ٍ هـمٍسُکی سک کص دیگش خذهمت کسکئاِ ؿاذُ دس
خمًِ ّمی کهي عٌَکى وشد ٍ گفت :کیاي هاشکواض
کوٌَى دس  ١٢کػتمى فام ّؼتٌذ ٍ دس ػم رامسی
تومه کػتمىّم کص آى بْشُهٌذ خَکٌّذ ؿذ.
سئیغ کٍسطکًغ کراتاوامعا ضاواي تـاشیاح
هْنتشیي بشًمهِّمی کیي هشوض دس ػم رمسی ًیاض
کاْمس وشد :آگمُ ػمصی عوَه رْت آؿاٌامیا
ؿْشًٍذکى بِ حَصُ کٍسطکًاغ کراتاوامعا  ،بامص
تاشیف هزذد کٍسطکًغ کرتومع رْات کًازامم
حومیت ّمی سٍکً کرتومع کص بمصهمًذگمى باعیام
ٍ حَکدث عبیا ٍ غیش عبیااا کص هاْاواتاشیاي
بشًمهِ ّمی کٍسطکًغ کرتومع دس ػم  ٧٩خَکّذ
بَد .رافشی دس کدکهِ تلشیح وشد :بَه ػامصی
هذ ّمی هذکخعت هٌمػب بم ؿشکیظ فشٌّاگا ،
کرتومع ٍ کللیو هٌمعك هختلف کیشکى ،تذٍیي ٍ
عشکح ؿیَُ ًمهِ ّمی کلذکم ٍ عاواا دس حاَصُ
هذکخعت هشبَط بِ خـاًَات ّامی خامًاگا ،
خَدوـ ٍ بشگضکسی وامسگامُ ّامی آهاَصؽ
تخلل ٍ ومسبشدی ٍیظُ ومسؿٌمػمى کٍسطًاغ
کرتومع کص دیگش بشًمهِّمی کیي هشواض خاَکّاذ
بَد.

باوکمرکسیباساماوٍ»ویما «وظارتجدیبرمىابغارزیاػمالکىد
ػشٍیغ خبشی سٍصًامهاِ کسن -هااامٍى کٍ
سییغ روَْس بم تمویذ بش کیٌىِ کسص حامكاا کص
كمدسکت ومال بمیذ بِ چشخِ کلتلمد بمصگشدد؛ کص
بمًه هشوضی خَکػت تم بام باْاشُ باشدکسی کص
ػمهمًِ ًیوم ًظمست رذی بش هٌمبع کسصی کعاوام
ؿَد.
بِ گضکسؽ هْش بِ ًما کص پمیگمُ کعاع سػامًا
دٍلت ،کػحمق رْمًگیشی هاامٍى کٍ سیایاغ
روَْس كبح کهشٍص (یىـٌبِ) دس کدکهِ رلاؼامت
ػتمد کلتلمدی بشکی ػمهمًذّ بمصکس کسص وـاَس
گفت :تخلیق همبِ کلتفمٍت لیوت کسص هاَسد
ًیمص ومالّمی کػمػ ٍ ًیض دکسٍّمی هَسد ًیمص دس

ػشیع تشیي صهمى الصم تمهیاي خاَکّاذ ؿاذ تام
وَچىتشیي خلل دس تمهیاي ًایامصّامی وـاَس
کیزمد ًـَد.
ٍی بم بیمى کیٌىِ هْوتشیي سهض هَفامایات عاش
ػمهمى بخـ بِ ًظمم کسصی وـَس کعع سػمًا
كحیح کػت گفت :هشدم هغوئاي بامؿاٌاذ واِ
دٍلت بم ّوشکّ آًْم ٍ بٌگمُ ّمی کلتلمدی باِ
دًبم پمیِ سیضی ًظمم کسصی رذیاذ باِ هاٌاظاَس
تمهیي هٌمفع هل وـَس کػت.
هامٍى کٍ سییغ روَْس رزب کػىٌمع ٍ کسص
ًمذی هَرَد دس رمهاِ دس ًاظامم بامًاىا سک
سکّىمسی هَحش بشکی كیمًات کص پاَ هالا ٍ

دکسکی ّمی هاشدم دکًؼات ٍ کااْامس دکؿات:
همشسکت هغلَب بشکی رزب کیي هٌمبع تاٌاظایان
ؿذُ کػت ٍ بمًه ّم بمیذ دس فضمی سػمًِ کی ٍ
کعع سػمً دلیك دس کیي خلَف بشکی رزب
کسص ًمذی هَرَد دس رمهاِ بشًمهِ سیضیْمی الصم
سک کًزمم دٌّذ.

مؼرفیمؼتادانبُبًدیافتٍبٍبىگاٌَایاقتصادیبراییافتهضغل

ػشٍیغ خبشی سٍصًمهِ کسن-سییغ ػامصهامى
بْضیؼت کصهاشف هاتمدکى بْبَد یمفتِ بِ باٌاگامُ
ّمی کلتلمدی بشکی یمفتي ؿغا خبش دکد.
بِ گضکسؽ کیؼٌم ،کًَؿیشٍکى هحؼاٌا باٌاذپا
دسکیي بمسُ گفت :هاتمدکً وِ بْبَد پیذک واشدُ
ٍ کعویاٌامى کص باْاباَدؿامى کص عاشیاك تایان
سٍکًپضؿى ٍ سٍکًـٌمػ حمكا ؿاَد ،هاَسد
حومیت ػمصهمى بْضیؼ لشکسگشفتِ ٍ ًؼبت باِ
حشفِ آهَصی بِ آًمى کلذکم خَکّین وشد.
ٍی کدکهِ دکد :دس کدکهِ ًؼبت بِ هاشف آًمى باِ

بٌگمُ ّمی کلتلمدی کلذکم خَکّین وشد ٍ کیاي
کفشکد سک بشکػمع حشفِ کی وِ آهَختِ کًذ باشکی
کؿتغم دس حشفِ ّمی هَسد ًیمص بِ بٌگامُ ّامی
کلتلمدی هاشف خَکّین وشد.
سییغ ػمصهمى بْضیؼت بم کؿمسُ بِ تؼاْایاعت
دسًظش گشفتِ ؿذُ بشکی کیي کفاشکد گافات :هام
ٍکه  ١۱هیلیًَ بم بْشُ  4دسكذ سک دس کختایامس
کیي کفشکد لشکس خَکّین دکد ٍ دس هَسد وؼامًا
وِ بٌگمُ ّمی کلتلمدی دکسًذ ٍ ها خاَکّاٌاذ
آًْم سک بِ ومس بگیشًذ ّن هم دس کبتذک ٍکم سک باِ

بٌگمُّم ه دّین.
ّوچٌیي بیوِ ومسفشهمی سک وِ بشکی ّش ًیاشٍی
ومسی حذٍد ّ 0۱۱اضکس تاَهامى کػات خاَد
بْضیؼت پشدکخت ه وٌذ تم هـَل بمؿذ بشی
هاتمدکى بْبَد یمفتِ بمؿذ.

رضد55درصدیگازرساویبٍصىایغاستانآذربایجانضرقی

کاَصجمؼیتشاپه
برایَفتمیهسالمتًالی

ػشٍیغ خبشی سٍصًمهِ کسن -راوااایات طکپاي باشکی
ّفتویي ػم هتَکل ومّؾ پیذک وشدُ ٍ بِ  ٢١٩هیالایاَى
ًفش دس ػم  ١۱٢٩سػیذُ کػت.
بِ گضکسؽ کیؼٌم ،آهمسّمی دٍلت طکپاي حاموا کص آى
کػت وِ روایت کیي وـَس دس ػم  ١۱٢٩حاذٍد ٢١٩
هیلیَى ًفش بَدُ ٍ روایت کفشکد  ۵۶ػملاِ ٍ بامالتاش ١٩
دسكذ هزوَ کیي سلن سک تـىیا ه دّذ واِ باِ کیاي
تشتیب کیي وـَس بش کػمع تمؼینبٌذی ػمصهمى راْامًا
بْذکؿت بِ هشحلِ فَق ػملوٌذی سػیذُ کػت.



ػشٍیغ خبشی سٍصًمهِ کسن -هذیش وا ػیمػتّم ٍ همشسکت کسصی بمًه هشوضی دس بمسُ کسص هؼامفاشتا
گفتّ :ضکس یَسٍ بشکی یه بمس دس ػم بِ وـَسّمی دٍس ٍ  ۶۱۱یَسٍ بشکی یاه ػافاش دس ػام باشکی
وـَسّمی ًضدیه بم لیوت ّ 4ضکس ٍ  ١۱۱تَهمى دس ًظش گشفتِ ؿذُ کػت.بِ گضکسؽ آًم ،هْاذی وؼاشکیا
پَس دس بشًمهِ گفتگَی ٍیظُ خبشی ؿبىِ دٍ ػیوم بم بیمى کیي وِ بِ دلیا لمچمق کسص تاشکص تازامسی وـاَس
هخبت ،کهم حؼمب ػشهمیِ هٌف کػت کفضٍد :بشًمهِ رذیذ کسصی دٍلت هحذٍدیت هٌمبع کسصی ًیؼات بالاىاِ
هذیشیت بْیٌِ دس کستبمط هٌمبع بم هلمس کػتٍ.ی گفت :بمًهّم ه تَکًٌذ ػاپاشدُ ّامی کسصی ػاپاشدُ
گزکسکى خَد سک بشکی یَسٍ بم ًشخ ػَد ػِ دسكذ ٍ دالس بم ًشخ ػَد چْمس دسكذ دس ػم دس بمًه هشوضی
ػپشدُ گزکسی وٌٌذ.هذیش وا ػیمػتّم ٍ همشسکت کسصی بمًه هشوضی دسبمسُ کسص هؼمفشت ًیض کفضٍدّ :ضکس
یَسٍ بشکی یه بمس دس ػم بِ وـَسّمی دٍس ٍ  ۶۱۱یَسٍ بشکی یه ػفش دس ػم بشکی وـَسّمی ًضدیاه
بم لیوت ّ 4ضکس ٍ  ١۱۱تَهمى دس ًظش گشفتِ ؿذُ کػت.
وؼشکی پَس گفت :کیي ػیمػت فاع فمظ بشکی یه بمس ػفش دس ػم دس ًظش گشفتِ ؿذُ کػت.
ٍی دسبمسُ کختلمف ًیمفتي کسص ّ 4ضکس ٍ  ١۱۱تَهمً دس هشصّمی صهیٌ کفضٍد :کیي هؼئلِ بِ کهىمًمت هبمدی
خشٍر وـَس بمص ه گشدد ٍ کوٌَى کیي ػمص ٍ ومس وٌتشل فمظ دس  ۵فشٍدگمُ دکیش کػت.

راٌاودازی»خاوٍامه «درتماماستاوُا


رضد٠٣درصدیصديربیمٍػمر
دکسدّ.وت گفت :بمصکس بیوِ بم سؿذی واِ دکسد
دس حم کیفمی ًمؾ کػت ٍ ًفَر بیـتش ًیض دکؿاتاِ
کػت .کیي دس حمل کػت وِ ًافاَر بایاواِ ١.0
دسكذ بَدُ ٍ سؿذ بیوِ 4بشکبش تَلیاذ ًامخاملاق
دکخل بَدُ کػت.
ٍی کفضٍد :دس ػم  ٧۵سؿذ بیوِ عوش خَب بَدُ
ٍ کص سؿذ ػ دسكذی بشخاَسدکس باَدُ کػات.
کلبتِ رزکب بَدى ػمیش بیوِ ّم ًایاض هاَحاش باَدُ
کػت.بِ گفتِ ّوت  ،دس کیشکى بِ دلیا پمییي باَدى
بیوِ عوش بمعج ؿذُ وِ رزکبیات کٍسکق بایاواِ
هتلا بِ بمصکس ػشهمیِ ون بمؿذ ٍ کهایاذٍکسم بام
تمػیغ ؿشوتْمی ٍکػظ ،ومس سک دس کیي صهایاٌاِ
پیؾ ببشین.سئیغ وا بیوِ هشوضی ،تذکٍم سؿاذ
بیوِ ّمی صًذگ سک بؼیمس هْن دکًؼت ٍ گافات:
هٌمبع بیوِ ّمی صًذگ بِ عٌَکى کبضکس هْن هاملا
هیمى هذت ٍ بلٌذ هذت دس بامصکس هاملا هاغاش
کػت .ػم ً ٢0٧۵یض سؿذ  0۱دسكذی حك بیواِ
ّمی صًذگ سک دکؿتین وِ بم تَرِ بِ تَسم یاه
سلو ػم  ٧۵سؿذ هغلَب تلم ه ؿَد.
ٍی کفضٍد :کػتمستمپ ّمی صیمدی دس كٌات بیواِ
فام ؿذُ ٍل الصم کػت فامالى كٌات بیواِ کص
کیي هَضَ کػتمبم وٌٌذ ،کیي دس حمل کػت وِ
کگش کػتمستمپ ّم بش کػمع ضَکبظ بیوِ هاشواضی
حشوت وٌٌذ بمعج سًٍك ومس ٍ سلامباتا ؿاذى
هیـَد.

ارزمسافرتیفقطیکباردرسالپرداختمیضًد


ػشٍیغ خبشی سٍصًمهِ کسن -دس ػم گزؿاتاِ
سًٍذ گمصسػمً بِ كٌمیع کػتمى دکسکی سؿاذ 44
دسكذی بَدُ کػت.
بِ گضکسؽ سٍکبظ عوَه  ،هذیشعمهاا ؿاشوات
گمص کػتمى بم کؿمسُ بِ سًٍذ پشؿتمب تأهیاي گامص
كٌمیع دس ػم  ٧۵گفت :بم تَرِ باِ کّاوایات
بخؾ ّمی تَلیذی ٍ كٌات دس بْبَد ؿامخاق

ّمی کلتلمدی کػتمى ٍ کّویات کیاي حاَصُ دس
کؿتغم ٍ کیزمد کسصؽ کفضٍدُ ،بم بْشُ گایاشی کص
عشکح ّمی ًَیي گمصسػمً ٍ تَػاِ ؿبىِ دس
ؿْشن ّمی كٌات  ،بؼتشّمی الصم رْت بْاشُ
هٌذی ّش چِ بیـتش کیي بخؾ کص کًاشطی پامن
گمص عبیا فشکّن گشدیذُ کػت.
ػیذسضم سٌّومی تاَحایاذی کفاضٍد :دس ػام
گزؿتِ بم گمصدکس ًوَدى ٍ ٢٩4کحذ كٌات بیؾ
کص ّ ٢۱۱ضکس هتشهىاب دس ػمعت گمص عبیا دس
بخؾ ّمی كٌات رمیگاضیاي ػاَخات هامیاع
گشدیذُ کػاتٍ.ی کص تاذکٍم کیاي سًٍاذ دس
ػملزمسی خبش دکد ٍ کاْمس دکؿت :ؿشوت گامص
کػتمى ضوي ًضدیه سػمً ؿبىِ ّمی گامص باِ
كٌمیع هلش وٌٌذُ ػَخت هامیاع ،آهامدگا

دکسد دسكَست دسخَکػت هتممضیمى ،کلاذکهامت
الصم دس سکػاتامی باْاشُ هاٌاذی کیاي باخاؾ
صیشػمخت هاوَ ًومیذ.تَحیذی تلشیح واشد:
تموٌَى ٍ٩۱0۱کحذ كٌات تحت پاَؿاؾ گامص
عبیا لشکس گشفتِ وِ ٢٩4هَسد کص کیاي ٍکحاذ
هشبَط بِ عاوالاىاشد ػام  ٧۵ؿاشوات ها
بمؿذ.هذیشعمها ؿشوت گمص کػتمى دس پامیامى بام
کؿمسُ بِ تمحیش کًشطی پمن گمص عبیا دس ومّؾ
آالیٌذگ صیؼت هحیاغا کعاعم واشد :گامص
عبیا ععٍُ بش کیٌىِ هَتَس هاحاشواِ باخاؾ
کلتلمد کػتمى ه بمؿذ ،بم بْشُ هاٌاذی ّاش چاِ
بیـتش کیي بخؾ ّم صهیٌِ حشوت باِ ػاوات ٍ
ػَی كٌات پمن ٍ بْباَد ؿاشکیاظ هاحایاظ
صیؼت فشکّن خَکّذ ؿذ.

ضًابطساختيسازدرضُرَاتغییرمیکىد

مدتزمانرسیدگیبٍپريودٌَایقاچاقبٍ54ريزرسید

ػشٍیغ خبشی سٍصًمهِ کسن -هامٍى هاومسی ٍ ؿاْاشػامصی
ٍصکست سکُ ٍ ؿْشػمصی گفت :باشکی رالاَگایاشی کص سًٍاذ
ًمبؼمهمى ؿْشّم دسكذد ّؼتین تم ضَکبظ ػمخت ٍ ػمص تغایایاش
وٌذ .
بِ گضکسؽ آًم ،هحوذ ػایذ کیضدی گفت :بِ کػتٌمد هلَبِ  ٧۶ؿاَسکی ؿاْاشػامصیٍ ،صکست سکُ ٍ
ؿْشػمصی هَاف ؿذُ کػت وِ دس وعًـْشّم بِ ؿٌمػمی پٌِْ ّمی پش خغش ٍ تاییي حشین باپاشدکصد
وِ خَؿبختمًِ پٌِْ ّمی ػِ گمًِ گؼا دس ؿْش تْشکى تْیِ ؿذ .
ٍی بم بیمى کیٌىِ دس وشد ٍ تبشیض ًمـِ پٌِْ فام گؼا ّم تْیِ ؿذُ کػت گفت :دس تْشکى کیي عاشكاِ
ّم هـخق ؿذُ کػت ٍ ؿْشدکسی ًبمیذ بش سٍی پٌِْ ّمی هـخق ؿذُ ،هزَص ػامخات ٍ ػامص باِ
ػمختومًْمی هْن کص رولِ هشکوض دسهمً ٍ خذهمت ٍ غیشُ دّذ .
کیضدی گفت ١ :فاملیت باذ کص کبعغ ًمـِ ّم بمیذ هَسد تَرِ لشکس گیشد وِ یى هومًات کص ػامخات ٍ
ػمص دس پٌِْ ّمی پشخغش ٍ دٍم هممٍم ػمصی ػمختومًْمػت.
ٍی کفضٍد :دلت ًمـِ ّمی پٌِْ ّمی گؼا بؼیمس بمالػت یاٌ بِ عَس هزضک دس ّشپعن هـخق ؿذُ
کػت وِ آیم ػمختومى بش سٍی گؼا کػت یم خیش ؟
هامٍى هاومسی ٍ ؿْشػمصی ٍصیش سکُ ٍ ؿْشػمصی کدکهِ دکد :بم تمویذ ٍصیش سکُ ٍ ؿْشػمصی کیي ًمـِ ّم
کًتـمس عوَه ؿذُ کػت ٍ هشدم ه تَکًٌذ بم هشکراِ بِ ػمیت ٍصکست سکُ ٍ ؿْشػمصی کص هاحاا لاشکس
گشفتي هٌض خَد بش سٍی گؼا کعع دکؿتِ بمؿٌذ.

ػشٍیغ خبشی سٍصًمهِ کسن -هامٍى حمَل  ،کهَس هزلغ ٍ بیاي
کلولا ػتمد هبمسصُ بم لمچمق ومال ٍ کسص ،گفت :هیمًگیي هذت صهامى
سػیذگ ٍ كذٍس سکی دس پشًٍذُ ّمی هشتبظ بم لامچامق وامال ٍ
کسص ،کص  ٩۶سٍص دس ػم  ٧۶بِ  4۶سٍص دس ػم  ٧۵سػیذ.
هلغف پَسومان ؿمیؼتِ ،دس گفت ٍ گَ بم کیشًم ،کفضٍد :هیمًگیاي
هذت صهمى سػیذگ ٍ كذٍس سکی دس پشًٍذُ ّامی هاشتاباظ بام
لمچمق ومال ٍ کسص ،پیؾ کص ػم  ٧۶حذٍد ػِ ػم بَد.
ٍی کعملِ دکدسػ سک یى کص چملؾ ّمی پیؾ سٍی پشًٍذُ ّمی هشتبظ بم لمچمق وامال بایامى واشد ٍ
گفت :تـىیا ؿابِ ّمی ٍیظُ بشکی پشًٍذُ ّمی لمچمق ومال ٍ کسص یى کص کلذکهامت تامحایاشگازکس دس
ومّؾ صهمى سػیذگ بِ پشًٍذُ ّمی لمچمق بَد.
هامٍى حمَل ػتمد هبمسصُ بم لمچمق ومال ٍ کسص کدکهِ دکد :کیي ؿابِ ّم بِ كَست کختلمكا ٍ ٍیاظُ،
فمظ بِ پشًٍذُ ّمی لمچمق ومال ٍ کسص سػیذگ ه وٌذ.
پَسومانّ ،وچٌیي کص تـىیا ؿابِ ّمی گلَگمّ بشکی سػیذگ ػشیاتش بِ پشًٍذُ ّمی هاشتاباظ بام
لمچمق ومال ٍ کسص خبش دکد ٍ گفتً :ومیٌذگمى گوشنٍ ،صکست كٌات ،ػمصهمى تاضیشکت ٍ ّوچاٌایاي
ًیشٍی کًتظمه دس کیي ؿابِ ّم هؼتمشًذ ٍ دس ّومى گلَگمُ ٍسٍد ٍ خشٍد ومال ،بِ پشًٍذُ سػایاذگا
ه ؿَد.بِ گضکسؽ کیشًم ،بشکػمع همدُ  4۶لمًَى هبمسصُ بم لمچمق ومال ٍ کسصّ ،ش وذکم کص ؿاب دکدػاشک
ٍ دکدگمُ کًمعب کػعه  ،تاضیشکت حىَهت ٍ ؿاب تزذیذًظش آًْم ،دس هاذت یاه هامُ کص صهامى
تحَیا پشًٍذُ بمیذ سػیذگ ٍ سکی ًْمی سک كمدس وٌٌذ.
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ومسؿٌمع ؿَسکی ّومٌّگ هبمسصُ بم هَکد هخذس کػتامى
هشوضی دس گفت ٍ گَ بم خبشًگمس هْش دس کیاي صهایاٌاِ
کاْمس دکؿت :دٍ ًَ دسهمى دس تشن کعتیمد ٍرَد دکسد
وِ کٍلیي دسهمى پشّیض هذکس ٍ دٍهیي ًَ دسهمى دکسٍیا
کػت وِ ّذ بْبَد عولىشدّمی سفتمسی خَد فاشد ٍ
صًذگ کٍػت.
کبشکّین عبمػ کفضٍد :هتمدٍى ضوي رذک واشدى فاشد کص
چشخِ خشیذ ٍ هامؿشت بم هَکدفشٍؿمى ،آسکهؾ خامعاش
سک بشکی آًمى دکسد ٍ ّوچٌیي بشکی فاشد عامسضاِ ّامی
ووتشی ًؼبت بِ هَکد هخذس بِ ّوشکُ ه آٍسد ،لیاوات
پمییي تشی ًیض دکسد ٍ ّضیٌِ ّمی کلتلمدی وِ وـَس دس
سًٍذ کػتفمدُ کص آى دکسد ووتش کػت.
ومسؿٌمع ؿَسکی ّومٌّگ هبمسصُ بم هَکد هخذس کػتامى
هشوضی بیمى وشد :کگشچِ هوىي کػت بشخ کیي هؼائلاِ
سک هغش وٌٌذ وِ کعتیمد بِ کیي ؿىا لمًًَ ها ؿاَد،
کهم ًتمیذ کیي ًَ دسهمى هاوَال هغلَب کػت ،چاشک واِ
بمعج بْبَد عولىشدّمی فشد تحت دسهمى ٍ سًٍذ هخبات
ٍی دس صًذگ ه ؿَد.
ٍی خمعشًـمى ػمخت :لغع هلش یىبمسُ هَکد هخاذس
یه ًگمُ ومهع ػٌت ه بمؿذ وِ کؿتبامُ کػات ،صیاشک
کفشکد دس چشخِ دسهمى لشکس ًو گیشًذ ،کلاباتاِ هاتامدٍى
دسهمً ًیض کگش خمسد کص ضَکبظ پضؿى كَست گایاشد
لغام هضش کػت.
ومسؿٌمع ؿَسکی ّومٌّگ هبمسصُ بم هَکد هخذس کػتامى
هشوضی کدکهِ دکد :هـىا دیگش کیٌىِ بم ٍرَد ٢١١هشوض
هتمدٍى دسهمً دس ػغح کػتمى ،تٌاْام ّافات پاضؿاه
هتخلق دس کیي حَصُ بِ كَست تخلل دس هاشکواض
تشن کعتیمد فاملیت دکسًذ ٍ عوذتم بمیِ پضؿىمى فام دس
کیي صهیٌِ پضؿىمى عوَه ّؼتٌذ.
تاذکد هشکوض هتمدٍى دسهمً کػتمى هشوضی فشکتش کص حاذ
الصم کػت
دبیش ؿَسکی ّومٌّگ هبمسصُ بام هاَکد هاخاذس کػاتامى
هشوضی دس گفت ٍ گَ بم خبشًگمس هْش دس کیاي سکباغاِ
کاْمس دکؿت :بشکػمع ؿمخق ّمی هَرَدّ ،ش هٌاغاماِ
کی وِ  ٢۶تم ّ ١۱ضکس ًفش روایت دکسد ،بمیذ یه هشواض
هتمدٍى دسهمً دکؿتِ بمؿذ ،دس حم حمضاش دس کػاتامى
هشوضی  ٢١١هشوض هتمدٍى دسهمً فااام ّؼاتاٌاذ واِ
هضم بش کیي ؿمخق روایت تاییي ؿذُ کػت.
ًب کهلل ؿمُ هحوذی کفضٍد :دس حم حمضش ؿاْاش کسکن
 0١هشوض هتمدٍى دسهمً بیـتش کص ؿمخق روایت خاَد
دکسد ،کهم بِ علت دػتشػ بْتش هاشدم کیاي هاشکواض سک
تاغیا ًىشدین چشک وِ ععٍُ بش هممبلِ بامیاذ وامسّامی
دسهمً سک ًیض دس کیي حَصُ کًزمم دّین.
دبیش ؿَسکی ّومٌّگ هبمسصُ بام هاَکد هاخاذس کػاتامى
هشوضی بیمى وشد :ع یه ػم ٍ ًین گزؿاتاِ كاذٍس
هزَص دسهمً دس بحج هاااتامدکى باشکی پاضؿاىامى دس
ؿْشػتمى ّمی کسکن ٍ ػمٍُ هوٌَ ؿذُ کػت.
ٍی خمعشًـمى ػمخت :بشکی رلَگیشی کص ػاَدراَیا
بشخ هشکوض هتمدٍى دسهمً ًیض یه وویتِ ًظمست کعان
کص ًیشٍی کًتظمه  ،هشرع لضمی  ،کدکسُ وا باْاضیؼاتا ،
دکًـگمُ علَم پضؿى ٍ ؿَسکی ؿْش تـىیا ؿذُ کػت.
ؿمُ هحوذی تلشیح وشد :هحَسیت ومس کیي ؿَسک هبٌ
بش تاغیل کیي هشکوض ًیؼت ٍ ّویـِ ػا ؿذُ هَضاَ
سک کكع وٌین ،دس ّویي سکػتم هیضکى دکسٍی باااضا
هشکوض ومّؾ یمفت ٍ دس حم حمضش ّش هشوض سٍصکًِ بِ
ً ١۱۱فش کص کفشکد تحت دسهمى هَکد دکسٍی عاشضاِ ها
وٌذ.
دبیش ؿَسکی ّومٌّگ هبمسصُ بام هاَکد هاخاذس کػاتامى
هشوضی کدکهِ دکدّ :وچٌیي باض کص کیي هشکوض خذهامت
دسهمً دیگشی ًیض کسکئِ ه دکدًذ وِ بام ًاظامست کیاي
وویتِ کص کیي کلذکم ًیض رلَگیشی ؿذ تم کص تذکخا دسهامى
ّم ٍ هـىعت باذی رلَگیشی ؿَد.
بم تَرِ بِ حؼمػیت هَضَ کعتیمد دس رمهاااِ ٍ لاضٍم
پیـگیشی ٍ دسهمى رذی ،بمیذ ًظمست بیـتش ٍ دلیك تشی
بش فاملیت هشکوض دسهمً تشن کعتیمد بِ ٍیاظُ هاشکواضی
وِ سٍؽ دسهمً آًْم دکسٍی کػت کعوم گشدد تم حت
کالهىمى کص ػَدرَی ٍ ػَء کػتفمدُ رلَگیشی ؿاذُ ٍ
فاملیت کیي هشکوض دس ًْمیت بمسی سک دس سکبغِ بم آػایاب
ّمی کرتومع کص دٍؽ رمهاِ بشدکسد.

