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آرذبایجان

هقالِ
پیادُراّْاتا ًاتَاًاى جسوی
راُ ًویآیٌد حق هسلوی
کِ دیدُ ًویضَد

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن-ػبَٞب اػز وهٝ
ثحث ٔٙبػت ػبصی ؿٟش ثشای الـهبس ٔهخهشهّهف
ٔشدْ ٌٔشح ٔی ؿٛد أب ٛٙٞص ٘بسٛا٘هبٖ جؼهٕهی
ٕ٘ی سٛا٘ٙذ دسأبوٗ ػٕٔٛی سهشدد وهشد ٚ ٜثهٝ
ا٘جبْ وبسٞبی خٛد ثذشداص٘ذ.
خجشٌضاسی ٟٔهشٌ ،هش ٜٚاػهشهبٖ ٞهب – ثهٟهٙهبْ
ػجذاِّٟی :خذا٘ٚذ صٔیٗ سا ثشای سٕبٔی ا٘ؼبٖ ٞهب
یىؼبٖ  ٚػبدال٘ ٝآفشیذ ٜثٛد أب ایٗ ثـش ثٛد وهٝ
سا ٜخٛدؽ سا ٕٛٞاسسش وشد ،ص٘هذٌهی خهٛد سا
آػبٖسش  ٚػبیش ٔٛجٛدار سا فشأٛؽ.
حبال ٕٞبٖ ثـش ث ٝثبسیىٞٝبی ظهشیهف ص٘هذٌهی
سػیذ ٜاػز  ٚحشی ػؼی ٔیوٙذ ٕٞه ٝچهیهض سا
٘ ٝسٟٙب ثشای ػبیش ٔٛجٛدار ،ثّى ٝثشای ٛ٘ٓٞػبٖ
خٛد ٘ ٓٞخٛاٞذ ٕٝ٘ٛ٘ .ثهبسص ٔ ٚلهذاق ایهٗ
ػخٗ سا ٔیسٛاٖ ٞش سٚص دس ؿٟش دیذ و ٝجّٛی
چـٕبٕ٘بٖ سطٔ ٜیسٚد؛ اِجشٞ ٝ٘ ٝشچـٕی!
دیبدٜسٞٚب ،دبسن ٞبٔ ،شاوض خشیذ  ...ٚثؼیذ اػز
و ٝفمي ثشای ػذٜای اص آدْٞب و ٝاص سهٛا٘هبیهی
جؼٕی خٛثی ثشخٛسداس ٞؼشٙذ ػهبخهشه ٝؿهذٜ
ثبؿٙذ أب چیضی و ٝاؤ ٖٛٙیثیٙیٓ حبوی اص آٖ
اػز و ٝثٔ ٝشٚس صٔبٖ ؿشایٌی دیؾ آٔهذ ٜوهٝ
٘ ٝسٟٙب ٘بسٛا٘بٖ جؼٕی جبٔؼ ٝثّى ٝػهبِهٕهٙهذاٖ،
وٛدوبٖ ٘ ...ٚیض اص حمٛق  ٚخذٔبر ؿٟش٘ٚهذی
ٔحشٔ ْٚب٘ذٜا٘ذٔ.ذرٞبػز ؤ ٝیدا٘یهٓ ادأهٝ
ص٘ذٌی افشاد ٘بسٛاٖ جؼٕهی سا ٜػهشػهخهز ٚ
٘بٔٙبػجی سا دس دیؾ س ٚداسدٔ .ذرٞهبػهز وهٝ
ٔیدا٘یٓ ا٘ؼبٖٞب فشأٛؽ وشدٜا٘ذ و ٝد٘یب ٔشؼّك
ث ٝسٕبٔی آٖٞبیی اػز وه ٝلهّهت داس٘هذ٘ ،هٝ
آٖٞبیی و ٝدبی ػبِٓ داس٘ذ.
صٔبٖ صیبدی اػز و ٝدیٍش دیبدٜسٞٚب ثب ٘بسٛا٘هبٖ
سإ٘ ٜیآیٙذٔ .ذرٞبػز وه ٝفهیهُ ٞهب فهىهش
ٔیوٙٙذ ٔٛسچٞٝب حك سشدد ٘ذاس٘ذ  ٚخهذا٘ٚهذ
آٖٞب سا ثشای صیش دب ٔب٘ذٖ آفشیذ ٜاػز.
أبوٗ ػٕٔٛی ثهشای ٘هبسهٛا٘هبٖ ٘هبٔهٙهبػهت ٚ
دغذغٝای و٘ ٝیؼز
 ٕٝٞایٗ سؼبثیش  ٚسفبػیش ،ػبَٞبػز وٛ٘ ٝؿشٚ ٝ
ٌفشٔ ٝیؿٛد .ػبَٞبػز ؤ ٝؼئٛالٖ ٔ ٚهشدْ
ٔٛسد ا٘شمبد  ٚاػششام افشاد ٘بسٛاٖ جؼٕهی لهشاس
ٔی ٌیش٘ذ و ٝچشا ؿٟش ثشای سٕبٔی الـبس جبٔؼهٝ
ٔٙبػت ٘یؼز؟ ایٙى ٝوؼی و ٝلذوهٛسهب ٜاػهز
ٕ٘ی سٛا٘ذ اص داسٚخب٘ ٝداس ٚثهخهشد ،وهٛسهبٞهی
ٔؼئٛالٖ اػز .ایٙى ٝوؼی و ٝدبی سفشٗ ٘هذاسد
ٕ٘یسٛا٘ذ ث ٝسٟٙبیی ث ٝدا٘ـٍب ٜثشٚد ،وهٓ وهبسی
ٔؼئٛالٖ اػز ٔ ٚثبَٞبی ثیؿٕبسی ٔیسٛاٖ صد
أب لٌؼب ٔؼئٛال٘ی وٌٛ ٝؽٞبی ٘بؿهٙهٛا داس٘هذ
حمٛق ایٗ لـش اص جبٔؼ ٝسا ٘بدیهذٌ ٜهشفهشهٚ ٝ
كذای اػششامؿبٖ سا ثهبص ٘ـهٙهیهذ ٜخهٛاٞهٙهذ
ٌشفز.سیحب٘ ٝوشٔب٘ی ،یه اص كهذٞهب دخهشهش
جٛا٘ی اػز و ٝدس سجشیض ص٘ذٌهی ٔهی وهٙهذ ٚ
ػبَٞبػز ث ٝاْ اع ٔجشالػز .ا ٚ ٚخب٘هٛاد ٜاؽ
دسدٞب  ٚس٘جٞبی ثضسٌی سا ثخبًش ایٗ ثهیهٕهبسی
ٔشحُٕ ؿذٜا٘ذ أب ٟٔٓسشیٗ آٖ دسدٞب سا ٔٙبػت
٘جٛدٖ دیبدٜسٞٚبٔ ،ىبٖٞبی ػٕٔٛی ٔثُ ٔهشاوهض
خشیذ  ٚثب٘هٞب ثشای افشاد ٘بسٛاٖ جؼٕی ػٙهٛاٖ
ٔی وٙٙذ.ػیذ وشیٓ وشٔب٘ی ،دذس سیهحهب٘ه ٝوهٝ
ثخبًش ٔٙبػت ٘جٛدٖ فوبی ؿٟش ٔهجهجهٛس ثهٛدٜ
ٕٞیـٓٞ ٝدبی سیحبٖ ٕٝٞجب ثشٚد ،ؿبیذ ثیؾسهش
اص خٛد سیحب٘ ٝایٗ دسد سا ِٕغ وشد ٜاػهز .اٚ
ٔؼشمذ اػز وٙٔ ٝبػت ٘جٛدٖ فوبٞبی ػٕهٔٛهی
دس ؿٟش ثیبٍ٘ش آٖ اػز ؤ ٝؼئٛالٖ  ٚحبوٕهبٖ
٘ؼجز ث ٝایٗ لـش هؼیف جبٔؼٍ٘ ٝشاٖ ٘یؼشٙذ ٚ
دغذغٝای ٘ذاسد.
ٚی دس ٌفشٍ ٛثب خجشٍ٘بس ٟٔش ادأهٔ ٝهی دٞهذ:
ٞیچ یه اص دیبدٜسٞٚب ،خهیهبثهبٖ ٞهب ،اداسار ٚ
فشٚؿٍبٞ ٜب ثشای سیحب٘ ٚ ٝأثبَ سیحب٘ٙٔ ٝهبػهت
٘یؼز  ٚدخششْ آسص ٚداسد و ٝیه سٚص ثشٛا٘ذ ثٝ
سٟٙبیی ثیش ٖٚثشٚد ِٚی ثب اٚهبػی وهٔ ٝهٛجهٛد
اػز ثؼیذ ٔیدا٘ٓ چٙیٗ آسصٚیی ثشآٚسد ٜؿٛد.
حشی اداس ٜثٟضیؼشی ٞهٓ ثهشای سفهز  ٚآٔهذ
٘بسٛا٘بٖ جؼٕی ٔٙبػت ٘یؼز!
وشٔب٘ی ٔیافضایذ :ػٕال اٌش ٔٗ یب ٔبدس سیحهب٘هٝ
ا ٚسا ٕٞشاٞی ٘ىٙیٓ ،ا ٚلبدس ٘یؼز چٙذ ٔهشهشی
دس ؿٟش جب ث ٝجب ؿٛد دسحبِی و ٝدس خهبس اص
وـٛس چٙیٗ ثیٕبسا٘ی ٔیسٛا٘ٙذ ث ٝسهٙهٟهبیهی ثهٝ
خشیذ یب وبسٞبی ؿخلی دیٍش ثذشداص٘ذ.
ادأ ٝداسد

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن-فهشٔهب٘هذاس سهجهشیهض
ٌفز :ػىغٞبی ٙٞشٔٙذاٖ دس جـٛٙاس ٜػهشاػهشی
ػىغ ٔؼشٙذ سجشیض ثبیذ دس لهبِهت یهه وهشهبة
اسصؿٕٙذ چبح ٔ ٚب٘ذٌبس ؿٛد.
ثٌ ٝضاسؽ ایؼٙبٌٙٔ ،م ٝآرسثبیجبٖؿشلی ،سحهیهٓ
ؿٟشسیفش دس دیذاس ثب ػٛأُ ایٗ جـٛٙاس ٜسـهشیه،
وشد :ػٙذ ،حمب٘یز یه ادػب سا ثبثز ٔهی وهٙهذ ٚ
ٚلشی ٔی ٌٛیهیهٓ ػهىهغ ٔؼهشهٙهذٔ ،هٙهظهٛسٔهبٖ
ػىغٞبیی ٞؼشٙذ ؤ ٝیسٛا٘ٙذ ادػبٞبیٕبٖ سا ثبثز
وٙٙذٚ .ی ادأ ٝداد :ص٘ذٌی دس ایشاٖ دس ؿهئهٖٛ
ٔخشّف خٛدػبسی  ٚجبسی اػز  ٚػىبػی ٔؼشٙهذ
ٔیسٛا٘ذ حیبر ّٔی ایشاٖ سا ٔشٙبػت ثب ادػبٞبی ٔهب

ٔؼشٙذ وٙذ .فشٔب٘ذاس سهجهشیهض دسٔهٛسد جـهٙهٛاسٜ
ػشاػشی ػىغ ٔؼشٙذ سجشیض اػالْ وشد :ایٗ فؼبِیز
ٙٞشی دشاسصؽ ثیؿه ثب اػشمجبَ ػىبػبٖ ػهشاػهش
وـٛس دس ؿىّی ثبؿى ٜٛثشٌضاس ٔیؿٛد  ٚیىی اص
فشكزٞبی ٔغش ٓٙثشای ٔؼشفی سجشیض  ٚایشاٖ اػز.
ٚی ٕٞیٙیٗ دسثبس٘ ٜشبیج ایٗ جـهٙهٛاس ٜسهبوهیهذ
وشد :ػىغٞب ٔ ٚجٕٛػٞٝبی ایٗ جـٛٙاس ٜثبیذ دس
لبِت یه وشبة ٔب٘ذٌبس ؿ٘ٛذ ؤ ٝیسٛا٘ٙذ ٔٙهجهغ
خٛثی ثشای ٔشاجؼٌ ٝشدؿٍشاٖ ثبؿٙذ .ؿٟشسی فهش
ثب ثیبٖ ایٙى ٝسجشیض  ۸۱۰8فشكز ثؼیبس خٛثی ثهشای
سجبدالر فشٍٙٞی ٙٞ ٚشی ٔ ٚؼشفی ؿٟشٔبٖ اػهز،
افضٚد :آثبس جـٛٙاس ٜػىغ ٔؼشٙذ سجشیض ٕٞیهٙهیهٗ

ایدُ ٍ ًَآٍری ،هْنتریي هسیر تحقق اقتصاد هقاٍهتی در هدیریت ضْر است
ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن-ؿٟشداس سجشیض ثب اؿبس ٜثهٝ
ایٗ و ٝثش٘بٔٞ ٝبی اجشایی ؿٟش ،اص ٌؼششدٜسشیٗ ثؼششٞبی
سحمك الشلبد ٔمبٔٚشی اػزٌ ،فز :ثٟی ٝٙػبصی ٔلبِه،،
كشف ٝجٛیی دس ٔلشف آة  ٚػبیش ٔٙبثغ اسصؿٕهٙهذ ،اص
هشٚسر ٞبی ٔ ٟٓوهبٞهؾ ٞهضیهٙهٞ ٝهبی جهبسی دس
ؿٟشداسی ٞب اػز و ٝثهذ ٖٚاساهه ٝایهذ٘ ٚ ٜهٛآٚسی،
لبثُسحمك ٘یؼز.
ثٌ ٝضاسؽ ؿٟشیبس ،دوشش كبدق ٘جفهی دس ثهبصدیهذ اص
چٟبسٔیٗ جـٛٙاسّٔ ٜی ایذٞ ٜبی ثهشسهش  ٚاخهشهشاػهبر
ٔذیشیز ؿٟشی ثب ٔحٛسیز سجشیض  ،۸۱۰8ثهب ثهیهبٖ ایهٗ
ٌّٔت اظٟبس داؿزٌ :فز :ثهش٘هبٔهٞ ٝهبی ػهٕهشا٘هی ٚ
خذٔبسی ،دس كٛسر ٕٞشاٞی ثب ایذٜٞبی ػّٕهی ،ثهٟهشٜ
ثیـشش ٞ ٚضی ٝٙوٕششی خٛاٞذ داؿهز  ٚاص ایهٗ سٚی،
ؿٟشداسی سجشیض حبٔی خاللیز ٞبیهی اػهز وه ٝسهٛاٖ
ػّٕی دس ػبص  ٚوبس اداس ٜؿٟش داؿش ٝثبؿذ.
ٚی سبویذ وشدٔ :ذیشیز ؿٟشی أشٚص ،دٚس ٜآصٔهٚ ٖٛ
خٌب  ٚس٘ٚذ ٔٙؼٛخ ٌزؿش ٝسا دـز ػش ٌزاؿش ٚ ٝایهٗ
خاللیزٞب  ٚاثشىبسار ػّٕی اػز و ٝثبیذ دس ثخؾ ای
ٔخشّف ػٕشا٘ی  ٚخذٔبسی فشاٌیش ؿٛد.
دوشش ٘جفی ثب اؿبس ٜث ٝایٗو ٝثش٘بٔٞٝبی اجشایی ؿٟهش،اص
ٌؼششد ٜسشیٗ ثؼششٞبی سحمك الشلبد ٔهمهبٔٚهشهی اػهز،
ٌفز :ثٟیٝٙػبصی ٔلبِ ،،كشفٝجٛیی دس ٔلهشف آة
 ٚػبیش ٔٙبثغ اسصؿٕٙذ ،اص هشٚسر ٞبی ٔهٟهٓ وهبٞهؾ
ٞضیٞٝٙبی جبسی دس ؿٟشداسیٞب اػز و ٝسٟٙب اص ًهشیهك

اساه ٝایذٛ٘ ٚ ٜآٚسی ،لبثُسحمك اػز.
ؿٟشداس سجشیض ٔشزوش ؿذ :ثخؾٞبی ٔخشّف ٔهذیهشیهز
ٌشدؿٍشی ،دس حٛص ٜفوبی ػجض ،سإٙٞبیی ،حُٕ٘ٚمهُ
ػٕٔٛی ،حبٚی ٘ىبر ٕٟٔی اػز ؤ ٝیسٛا٘ذ ٔٛجت ثب
اجشای ثشخی اثشىبسار ،هٕٗ وهبػهشهٗ ٞهضیهٙهٞ ٝهبی
ٍٟ٘ذاسیٔ ،هٛجهت ػهٟهِٛهز حوهٛس ٌهشدؿهٍهشاٖ
ؿٛد.
چٟبسٔیٗ جـٛٙاسّٔ ٜی ایذٞ ٜبی ثهشسهش  ٚاخهشهشاػهبر
ٔذیشیز ؿٟشی ثب ٔحٛسیز سجشیض  ،۸۱۰8دس ٔحهٛسٞهبی
ٔخشّف ػٕشأٖ ،جّٕبٖ ؿٟشی ،صیهجهبػهبصیٞ ،هٙهشٞهبی
ٔشدٔیٌ ،شدؿٍشی ،الشلبد ؿٟشی ،سشافیه ،ثبفزٞهبی
سبسیخی ،اسسجبًبر  ٚسػب٘ ،ٝخذٔبر ؿهٟهشی  ٚفوهبی
ػجض ،سب ٔ ۸۱شداد ثٔ ٝیضثب٘ی ؿٟشداسی سجشیض ثشٌضاس ٔهی
ؿٛد.

ٔیسٛا٘ٙذ ث ٝػٛٙاٖ ٔجٕٛػٝای ثباسصؽ ثهشای ٚسٚد
ث ٝسجشیض  ۸۱۰8ث ٝوبس ثش٘ٚذ  ٚدس ٕٞیهٗ ساػهشهب اص
ٔؼب٘ٚز فشٍٙٞی  ٚاجشٕبػهی ؿهٟهشداسی سهمهبههب
ٔی و ٓٙاص فشكشی و ٝایٗ جـٛٙاس ٜفشأ ٓٞیوٙهذ،
غفّز ٘ىٙٙذٚ .ی اػالْ وشد :اٌش حهٕهبیهز ٞهبی
جذی ثخؾ دِٚشی  ٚخلٛكی ثبؿذٌٕٔ ،ئٙهب ایهٗ
جـٛٙاس ٜػبِیبٖ ػبَ ادأ ٝخٛاٞذ یبفز؛ چهشا وهٝ
سجشیض ثشای ثشٌضاسی سٚیذادٞبی فشٍٙٞی ٞ ٚهٙهشی
ثؼششی ثؼیبس ٔٙبػت اػز .فشٔهب٘هذاس سهجهشیهض ثهش
هشٚسر سٛاصٖ دس سخلیق اػشجبسار ثخؾ دِٚشی
سبویذ وشد ٌ ٚفز٘ :جبیذ سٕبْ اػشجهبساسهٕهبٖ سا دس
یه ثخؾ یب یه سؿشٔ ٝشٕشوض وٙیهٓ ٔ ٚلهذاق

ایجاد هراکس خریدً ،قص تازار تثریس را کن رًگ ًویکٌد

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن-اػشب٘ذاس آرسثبیجبٖ ؿشلی
ٌفزٞ :شٌض ایجبد ٔشاوض خشیذ ٘مؾ ثبصاس سجشیض سا وهٓ
سً٘ ٕ٘ی وٙذ.ثٌ ٝضاسؽ ایؼٙبٌٙٔ ،م ٝآرسثبیجبٖؿشلی،
اػٕبػیُ ججبسصاد ٜدس ٔشاػٓ افششبح سػٕی ٔشوض خهشیهذ
اًّغ ثب ثیبٖ ایٙى ٝآرسثبیجبٖ ؿشلی یىی اص اػشبٖ ٞهبی
ػشٔبی ٝدزیش وـٛس ٔحؼٛة ٔی ؿٛد ،اظٟبس وشد :ػهبَ
ٌزؿش ٝاص ٘ظش ٔیضاٖ جزة ػشٔبیٌ ٝزاس خبسجی سسهجهٝ
د ْٚسا وؼت وشد ٜایٓ؛ أیذ اػز دس ػبَ جهبسی ٘هیهض
سسج ٝا َٚسا دس جزة ػشٔبیٌ ٝزاس خبسجهی  ٚداخهّهی
وؼت وٙیٓٚ.ی ثب ثیبٖ ایٙى ٝدس آرسثبیجبٖ ؿشلی ٞهیهچ
ٔـىّی ثشای ػشٔبیٌ ٝزاساٖ ٚجٛد ٘ذاسد ٚ ،صٔیٞ ٝٙهبی
ٔٙبػجی ثشای ػشٔبیٌ ٝزاسی فشا ٓٞؿذ ٜاػز ،سلهشیه،
وشد :هشٚسی اػز سب سٕبٔی ٔؼئٛالٖ الذأبر الصْ سا
ثشای حٕبیز اص ػشٔبیٌ ٝزاساٖ ا٘جبْ دٞهٙهذ سهب ٞهیهچ
ػشٔبیٌ ٝزاسی ٌشفشبس ثشٚوشاػی ٔ ٚهشاحهُ دهیهیهیهذٜ
اداسی ٘ـٛد.ججبسصادٔ ٜشزوش ؿذٔ :شوض خهشیهذ اًهّهغ
یىی اص صیجبسشیٗ ٔشاوض خشیذ وـٛس ٔحؼٛة ٔی ؿهٛد
 ٚثب افششبح ایٗ دشٚط ٜدیٍش ٘یبصی ٘یؼز سهب ٔهشدْ ثهشای
خشیذ ث ٝػبیش وـٛسٞب ٔشاجؼ ٝوٙٙذ.اػشب٘ذاس آرسثبیجهبٖ
ؿشلی افضٚدٞ :شٌض ثب ایجبد ایٗ ٔشاوض ،ػبیش فشٚؿٍبٞ ٜب
دس اػشبٖ وٓ سً٘ ٘هخهٛاٞهذ ؿهذ  ،چهشا وه ٝثهبصاس
ػشدٛؿیذ ٜسجشیض ٘یض كفبی خٛد سا داسد ٞ ٚیچ وهذاْ اص
ایٗ ٔشاوض سلیت یىذیٍش ٘یؼشٙذٚ.ی ثب سبویذ ثش ایهٙهىهٝ
او ٖٛٙث ٝد٘جبَ س٘ٚك الشلبدی دس لبِت ثخؾ خذٔبر ٚ

اعالم آهادگی کویتِ اهداد ترای جوع آٍری کوک ّای حاجیاى تِ ًیازهٌداى
ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔه ٝاسنٔ-هؼهب ٖٚسهٛػهؼهٝ
ٔـبسوز ٞبی ٔهشدٔهی وهٕهیهشه ٝأهذاد اػهشهبٖ
آرسثبیجبٖ ؿشلی ٌضاسؿی دس خلهٛف اجهشای
ًشح احؼبٖ صاهش اساه ٝداد.
ثٌ ٝضاسؽ ػبیز خجشی وٕیش ٝأذاد ،أیهش ؿهجهبٖ
ؿجؼششی ٔؼب ٖٚسٛػؼٔ ٝـهبسوهز ٞهبی ٔهشدٔهی
وٕیش ٝأذاد اػشبٖ آرسثبیجبٖ ؿشلی ثهب اؿهبس ٜثهٝ
ایٙىً ٝشح احؼبٖ صاهش ثٙٔ ٝظٛس ٔـبسوز حجهب
ثشای وٕه ث٘ ٝیبصٔٙذاٖ اجشا ٔهی ؿهٛدٌ ،هفهز:
حجب ٔی سٛا٘ٙذ دس لبِت ًشح احؼهبٖ صاههش دس
آػشب٘ ٝػفش ث ٝػشصٔهیهٗ ٚحهی ٔ ٚهشاػهٓ حهج
اثشاٞیٕی یب دغ اص ثبصٌـز ثٔ ٝهیهٟهٗ اػهالٔهی،
وٕهٞبی خٛد سا ث ٝدػز خب٘ٛادٞ ٜهبی سهحهز
حٕبیز وٕیش ٝأذاد ثشػب٘ٙذ.
ٚی ثب ثیبٖ ایٙى ٝوٕیش ٝأذاد اػشبٖ آٔبد ٜدسیهبفهز
وٕه ٞبی حجب ث ٝفمشا ٘ ٚهیهبصٔهٙهذاٖ اػهز،
افضٚد :وذ آ٘ی دهشداخهز  *8877*۱4۰ثهشای
دػششػی ٞش چ ٝآػبٖسش حجب سذاسن دیذ ٜؿذٜ

اػز سب اص ایٗ ًشیك وٕهٞبی خٛد سا دس اخشیهبس
خب٘ٛادٜٞبی ثیثوبػز لشاس دٙٞذ.
ؿجبٖ ؿجؼششی ثب اػالْ ایٙى ٝوٕهٞبی حجب دس
جٟز سفغ ٔـىالر ایشبْ ،فشص٘ذاٖ خهب٘هٛادٞ ٜهبی
ًشح ٔحؼٙیٗ ،دشداخز ٞضیهٙهٞ ٝهبی دسٔهب٘هی ٚ
داسٚیی ثیٕبساٖ ،سٟی ٝدٛؿبن  ٚػجذغزایهی ثهشای
ٔذدجٛیبٖ سحز حٕبیز ٞضیٔ ٝٙیؿهٛدٌ ،هفهز:
سٕبٔی وٕه ٞبی صاهشاٖ ثش اػبع ٘یز خیش آ٘هبٖ
دس ثیٗ خب٘ٛادٜٞبی سحز حٕبیز سٛصیغ ٔیؿٛد ٚ
آٟ٘ب ٔیسٛا٘ٙذ ًشیمٔ ٝلشف احؼبٖ  ٚا٘فبق خهٛد
سا ث ٝأذادٌشاٖ وٕیش ٝأذاد اػالْ وٙٙذ.
ٔؼب ٖٚسٛػؼٔ ٝـبسوز ٞبی ٔشدٔی وٕیشه ٝأهذاد
اػشبٖ ثب ثیبٖ ایٙىٔ ٝشدْ خیش اػشبٖ ثیهؾ اص ؿهؾ
ٔیّیبسد ٔ 45۸ ٚیّی ٖٛسیبَ دس ػیذ ػؼیذ لشثبٖ ػبَ
ٌزؿش ٝث ٝخب٘ٛادٞ ٜبی سحهز حهٕهبیهز وهٕهه
وشدٜا٘ذ ،افضٚد :أؼبَ ٘یض دبیٍبٜٞبی وٕیش ٝأهذاد
آٔبد ٜدسیبفز ا٘فبق ،احؼبٖ ٘ ٚهزٚسار خهیهشاٖ
اػشبٖ دس ػیذ ػؼیذ لشثبٖ اػز.

ؿجبٖ ؿجؼششی ثب اؿبس ٜث ٝایٙىٔ ٝشدْ اػشبٖ دس ػیذ
ػؼیذ لشثبٖ ٔی سٛا٘ٙذ ٌٛؿز لشثب٘هی ٘ ٚهزٚسار
خٛد سا ث ٝاداسار ایٗ ٟ٘بد دس ػٌ ،اػشبٖ سحٛیهُ
دٙٞذ سب دس ثیٗ ٘یبصٔٙذاٖ سٛصیغ ؿٛد ،افضٚد :خیشاٖ
ٞش ػبَ وٕه ٞبی لبثُ سٛجٟی سا دس ػیذ ػؼیهذ
لشثبٖ ثٔ ٝذدجٛیبٖ سحز حٕبیز ایهٗ ٘هٟهبد ٔهی
وٙٙذ و ٝدیؾ ثیٙی ٔی ؿٛد أؼبَ ایٗ وٕه ٞهب
دشسً٘ سش اص ػبِٟبی ٌزؿش ٝؿٛد.

تداٍم طرح تیوِ سالهت ًیازهٌد تازًگری جدی در رًٍد اجرایی فعلی است

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ-ذیش وُ ثیٕ ٝػالٔهز
آرسثبیجبٖ ؿشلی ٌفز :ثب سهٛجه ٝثه ٝافهضایهؾ 2.2
ثشاثشی ٞضیٞ ٝٙبی ثیٕ ٝػهالٔهز دس اػهشهبٖ ،سهذاْٚ
اجشای ایٗ ًشح ٘یبصٔٙذ ٔذیشیز ٞضیٞ ٝٙب  ٚثبصٍ٘هشی
جذی دس س٘ٚذ فؼّی اػز.ثٌ ٝضاسؽ خجشٍ٘بس ٔهٟهش،
ٚحیذ ٔجیذی دس جٕغ خجشٍ٘بساٖ اظٟبس داؿهز :دس
حبَ حبهش دٔ ٚیّیٞ 2۱۱ ٚ ٖٛضاس ٘فش اص جهٕهؼهیهز
آرسثبیجبٖ ؿشلی سحز دٛؿؾ ثیٕ ٝػالٔز ٞؼهشهٙهذ

و ٝیه ٔیّیٞ 2۱۱ ٚ ٖٛضاس ٘فش اص ایٗ سؼذاد ٔشثٛى ثٝ
ٔٙبًك سٚػشبیی  ٚؿٟشٞبی صیش ٞ ۸۱ضاس ٘فهش ثهٛدٚ ٜ
ٞ 6۱۱ضاس ٘فش سحز دٛؿؾ ثیٍٕٕٞ ٝب٘یٞ 67 ،ضاس ٘فش
وبسٔٙذی ٞ 7۱ ٚضاس ٘فش ٘یض ثیٕ ٝؿذٌبٖ ػبیهش الـهبس
ٞؼشٙذٚ.ی ثب اؿبس ٜث ٝایهٙهىه ٝثهیهؾ اص  95دسكهذ
ٔٛػؼبر ثیٕ ٝثب ایٗ ٔجٕٛػً ٝشف لشاسداد ٞؼهشهٙهذ،
افضٚد :دس حبِی و ٝدس ػبَ  9۸ثیٕبساٖ خهبف دهٙهج
ٌش ٜٚسحز دٛؿؾ ایٗ ثیٕ ٝدٞ ٚهضاس ٘ 726 ٚهفهش
ثٛد٘ذ ،ایٗ سؼذاد دس ػبَ  95ث ٝػٞ ٝضاس ٘ ۸۸8 ٚهفهش
سػیذٞ ٚ ٜضیٞ ٝٙبی دشداخشی ث ٝایهٗ افهشاد ٘هیهض دس
ٔمبیؼ ٝثب ٔ ۰5یّیبسد سٔٛبٖ ٔشثٛى ث ٝػبَ  ،9۸ثه4۱۱ ٝ
ٔیّیبسد سٔٛبٖ دس ػبَ  95سػیذ ٜاػزٔ.ذیش وُ ثیهٕهٝ
ػالٔز آرسثبیجبٖ ؿشلی سلشی ،وشد :ػبَ  9۸وهُ
ٞضیٞ ٝٙبی ثیٕ ٝػالٔز اػشبٖ ثشای یه ٔیّی8۱۱ ٚ ٖٛ
ٞضاس ثیٕ ٝؿذ ٜسخز دٛؿؾ سلٕی ٔؼبدَ دٞ ٚهضاس ٚ
ٔ 25۱یّیبسد سیبَ ثٛد ٜاػز و ٝایٗ سلٓ دس ػبَ  95ثٝ
ٞفز ٞضاس ٔ 875 ٚیّیبسد سیبَ ثشای دٔ ٚیّی2۱۱ ٚ ٖٛ
ٞضاس ثیٕ ٝؿذ ٜسػیذ ٜاػز  ٚایٗ أش اص افضایؾ ثهیهؾ

تجْیس تواهی اهکاًات ترای تْرُترداری
ّر چِ سریعتر از پرٍشُ جادُ خلجاى

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔه ٝاسن-
ؿٟشداس ٌٔٙم 7 ٝسجشیض ٌفز :ثهٝ
ٔٙظٛس ثهٟهش ٜثهشداسی ٞهش چهٝ
ػشیغسش اص ًشح سؼهشیهن جهبدٜ
خّجبٖ  ٚثهب سهجهٟهیهض سهٕهبٔهی
أىب٘بر سالؽ داسیهٓ ٞهش چهٝ
صٚدسش ػّٕیهبر ػهٕهشا٘هی ایهٗ
دشٚط ٜجٟز ٔهشسهفهغ ػهبخهشهٗ
ٔـىُ چٙذیٗ ػبِه ٝاٞهبِهی ثهٝ
اسٕبْ ثشػذ.ثٌ ٝضاسؽ ؿٟشیبس ث٘ ٝمُ اص ؿٟشداسی ٌٔٙم 7 ٝسجشیهض ،ػهّهی
فشخی خبًش٘ـبٖ وشد :ایٗ دشٚط ٜدس ساػشبی ػبٔب٘ذٞی  ٚثٟؼبصی جهبدٜ
خّجبٖ ٔ ٚشسفغ ػبخشٗ ٔـىالر ٔٛجٛد دس ایٗ ٔؼهیهش ثهً ٝه۸.7 َٛ
ویّٔٛشش دس حبَ اجشاػز ٚ.ی اهبف ٝوشد :دس ساػشهبی ػهبٔهب٘هذٞهی ٚ
ثٟؼبصی سٚػشبٞبی اِحبلی ًشح د ٚثب٘ذ ٜوشدٖ  ٚایهٕهٗ ػهبصی جهبدٜ
خّجبٖ ث ۸.7 ًَٛ ٝویّٔٛشش دس ثش٘بٔ ٝؿٟشداسی ٌٔٙم 7 ٝلشاس ٌشفهشهٚ ٝ
ػّٕیبر ػٕشا٘ی آٖ ثب ؿشبة ادأ ٝداسد .
ؿٟشداس ٌٔٙم ٝدٙج سلشی ،وشد :ثشای اجشای ایٗ دشٚط ٜػٕشا٘ی وه ٝدس
ساػشبی ٔشسفغ ػبخشٗ ٔـىالر ٔٛجٛد دس ایٗ ٔؼیش ًشاحی  ٚآغبص ؿذٜ
 ،ثبِغ ثش ٔ ۸۱یّیبسد سیبَ ٞضی ٝٙدیؾ ثیٙی ؿذ ٜو ٝایٗ ٔجّغ ؿبُٔ سؼشین،
اجشای سفٛط  ،اكالح آػفبِز لذیٕی ،اجشای آػفبِز جذیهذ  ٚخهي
وـی خٛاٞذ ثٛدٟٙٔ.ذع فشخی ادأ ٝداد :ثٙٔ ٝظٛس ػّٕیبسی ٕ٘ٛدٖ ایهٗ
دشٚط ٚ ٜثش اػبع سٛافك فیٕب ثیٗ ؿٟهشداسی ٔهٙهٌهمه ،ٝاداس ٜوهُ ساٚ ٜ
ؿٟشػبصی  ٚؿشوز سٛصیغ ثشق ٔمشس ؿذ ٔؼیهش ٔهزوهٛس سهٛػهي ایهٗ
ؿٟشداسی سؼشین ؿذ ٚ ٜثؼذاص اجشای سفٛط ٚػي  ،اداس ٜثشق ٘ؼجز ثهٝ
سبٔیٗ سٚؿٙبیی ٔؼیش الذاْ وٙذ.

ایٗ ٔٛهٛع ٌالیٕٞ ٝیـٍی جبٔؼٚ ٝسصؿىبساٖ اص
سٛج ٝثیؾ اص حذ ث ٝفٛسجبَ  ٚفٛسجبِیؼزٞبػز.
ٚی خبًش٘ـبٖ وشد :ایٙى ٝثخؾ خلٛكی ثهشای
حٕبیز اص چٙیهٗ جـهٙهٛاسٞ ٜهب  ٚسٚیهذادٞهبیهی
سٛجیٟبر الشلبدی ثخٛاٞذ سٛلغ دسػشی اػز أهب
ٔب ثبیذ ٕٞیـ ٝلذسداٖ آٖدػش ٝاص دػهشهٍهبٞ ٜهبی
خلٛكی و ٝث ٝایٗ ػشكٚ ٝسٚد دیذا ٔهی وهٙهٙهذ،

اص ػ ٝثشاثشی ٞضیٞ ٝٙبی ثیٕ ٝػالٔز حىبیز داسد.
ٚی دس ادأٌ ٝفزٞ :ش چٙذ سٟٙب دس ثخؾ سٚػهشهبیهی
دس ػبَ ٔ 95جّغ ٔ ۰۸5یّیبسد سٔٛهبٖ اص ػهٛی ثهیهٕهٝ
ػالٔز دشداخز ٞضی ٝٙكٛسر ٌشفشٔ ۸۰7 ٚ ٝهشوهض
سٚػشبیی ثب یه ٞضاس ٘فش ٘یشٚی ثخؾ خلٛكهی ثهٝ
فؼبِیز دشداخش ٝا٘ذ أب ثبیذ ارػبٖ وشد و ٝاٌهش سؿهذ
ثبالی ٞضیٞ ٝٙب ٔذیشیز ٘ـذ ٚ ٜس٘ٚذٞبی فؼّی اجشای
ایٗ ًشح ثبصٍ٘شی  ٚاكهالح ٘ـهٛد دس آیهٙهذ ٜثهب
ٔـىالر جذی دس ایٗ حٛص ٜسٚثش ٚخٛاٞیٓ ؿذ.
ٔجیذی اجشای ًشح دضؿه خب٘ٛاد ٚ ٜػیؼشٓ اسجهبع
سا اص اِضأبر سذاً ْٚشح ثیٕ ٝػالٔز ػٛٙاٖ  ٚخهبًهش
٘ـبٖ وشدٔ :ؼوُ صیش ٔهیهضی دس حهٛص ٜدسٔهبٖ اص
ٔٛهٛػبر دیٍشی اػز و ٝصٔی ٝٙػبص افضایؾ ٞضیٙهٝ
ٞبی ثیٕ ٝػالٔز ؿذٔ ٚ ٜشبػفب٘ ٝػضْ جذی ثهٚ ٝیهظٜ
دس ٔشوض ثشای ٔمبثّ ٝثب ایٗ ٔـهىهُ ٚجهٛد ٘هذاسد ٚ
سبثیشار آٖ ٘یض ث ٝوُ وـٛس سؼشی ٔی یبثذ ٛٔ ٚجهت
ایجبد ٘ٛػی رٙٞیز حك ًّجی دس ٔیبٖ فهؼهبالٖ حهٛصٜ
دسٔبٖ  ٚافضایؾ ٞضیٞ ٝٙب ؿذ ٜاػز.

گسترش ّوکاریّای هرکس درهاى ًاتارٍری جْاد
داًطگاّی آذرتایجاىضرقی تا پصٍّطگاُ رٍیاى

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -ػشدشػز ػبصٔهبٖ جهٟهبد دا٘ـهٍهبٞهی
آرسثبیجبٖ ؿشلی اص ٌؼششؽ ٕٞىبسی ٞبی ٔشوهض دسٔهبٖ ٘هبثهبسٚسی ٚ
سحمیمبر ػّٞ َٛبی ثٙیبدی جٟبد دا٘ـهٍهبٞهی آرسثهبیهجهبٖ ؿهشلهی ٚ
دظٞٚـٍب ٜسٚیبٖ خجش داد .ثٌ ٝضاسؽ ایؼٙبٌٙٔ ،م ٝآرسثهبیهجهبٖ ؿهشلهی،
جؼفش ٔحؼٙی دس جّؼٔ ٝـششن ٔشوض دسٔبٖ ٘بثبسٚسی جٟبد دا٘ـٍبٞهی
اػشبٖ ثب اػوبی دظٞٚـٍب ٜسٚیبٖ دس خلٛف صٔیٕٞ ٝٙىبسیٞهبی ایهٗ
دٔ ٚشوضٌ ،فز :اجشای دشٚطٜٞبی ٔـبسوشی ط٘شیىی  ٚدسٔبٖ ٘بثهبسٚسی،
ٕٞىبسیٞبی ػّٕی  ٚسجبدالر دا٘ـج ٛاص جّٕ ٝثش٘بٔٞٝهبیهی اػهز وهٝ
صٔی ٝٙسٛػؼ ٝػّٕی ط٘شیه  ٚدسٔبٖ ٘بثبسٚسی سا فشأ ٓٞیوٙذ.
ٚی ثب سبویذ ثش إٞیز ٔـبٚس ٜط٘شیه ،خبًش ٘ـبٖ وشد :ایٗ ٘ٛع ٔـهبٚسٜ
ث ٝدِیُ ایٙى ٝثًٛ ٝس ٞذفٕٙذ ٔؼیش دسٔبٖ سا ٔـخق ٔهی وهٙهذ ،ثؼهیهبس
وبسػبص اػز ٘ ٚشبیج خٛثی سا ثشای ثهیهٕهبساٖ  ٚدهضؿهىهبٖ ثه ٝد٘هجهبَ
داسد .ػوٞ ٛیئز ػّٕی دظٞٚـٍب ٜسٚیبٖ ٘یض دس ایٗ جّؼ ٝثهب اؿهبس ٜثهٝ
سٛإ٘ٙذی ثبالی ٔشوض دسٔبٖ ٘بثبسٚسی جٟبد دا٘ـٍبٞی اػشبٖ ،ثیبٖ وهشد:
ایٗ ٔشوض اص ِحبٍ فؼبِیزٞبی ط٘شیىی  ٚلؼٕزٞبی دسٔب٘ی  ٚسحمیمبسهی
دس ػٌ ،ثبالیی لشاس داسد  ٚاص ٌؼششؽ ٕٞىبسیٞب ثهب ایهٗ ٔهشوهض دس
سٚصٞبی آیٙذ ٜخشػٙذیٓ .دشٚا٘ ٝافـبسیبٖ دس ثخـی اص ػخٙهبٖ خهٛد اص
ثشٌضاسی وٍٙش ٜط٘شیه دس سِٛیذ ٔثُ ثب ٕٞىبسی ٔشوض دسٔبٖ ٘بثهبسٚسی
جٟبد دا٘ـٍبٞی آرسثبیجبٖؿشلی  ٚؿشوز ثٗ یبخهشهٞ ٝهبی سٚیهبٖ ثهٝ
ٔیضثب٘ی سجشیض خجش داد.
ایٗ ٌضاسؽ اهبفٔ ٝیوٙذٔ ،شوض خذٔبر سخللی دسٔبٖ ٘هبثهبسٚسی ٚ
سحمیمبر ػّٞ َٛبی ثٙیبدی ثب ٞذف سفغ خالٞبی ٔٛجٛد دس حهٛص ٜی
دسٔبٖ ٘بثبسٚسی ،وٕه ث ٝصٞ ٚبی ٘بثبسٚس ٌٔٙم ٝؿٕبَ غشة وـهٛس ٚ
وبٞؾ ٞضیٞ ٝٙبی سفز  ٚآٔذ ث ٝؿٟشٞبی ٔشوضی  ٚدبیشهخهز،ثهً ٝهٛس
سػٕی اص فشٚسدیٗ ٔب ٜػبَ  ۰29۱افششبح ؿذٜاػز ٔ ٚشخللبٖ صثذ ٜدس
صٔیٝٙی ص٘بٖ ،صایٕبٖ ،اٚسِٛٚطی  ٚط٘شیه دس آٖ فؼبِیز داس٘ذ.

سجبسر ٞؼشیٌٓ ،فز :خٛؿجهخهشهب٘ه ٝدس ػهبَ جهبسی
ٔؼئٛالٖ ٘ؼجز ث ٝاؿشغبِضایی ثحث خذٔبر  ٚسهجهبسر
اٞشٕبْ ٚیظ ٜای داؿش ٝا٘ذ ثًٛ ٝسیى ٝثىهبسٌهیهشی یهه
ٞضاس٘ ۰۱۱ ٚفش دس دشٚط ٜاًّغ ثؼیبس خٛؿحبَ وهٙهٙهذٜ
اػز.ججبسصاد ،ٜحٕبیز ٚیظ ٜاص سجبسر  ٚخهذٔهبر سا
جض ٚاِٛٚیز داس سشیٗ ثش٘بٔٞ ٝبی اػشبٖ دس ػهبِهجهبسی
ػٛٙاٖ وشد  ٚادأ ٝداد :هشٚسی اػهز احهیهبی جهبدٜ
اثشیـٓ سا دس ػش ِٛح ٝوبس خٛد لشاس دٞهیهٓ ،چهشا وهٝ
آرسثبیجبٖ ؿشلی اص ٔٛلؼیز ٚیظ ٜای ثشخٛسداس اػز ،سب
سٕبٔی كبدسار اسٚدب اص ثبصاس ٞبی ٔب ا٘جبْ ؿٛد.
اػشب٘ذاس آرسثبیجبٖ ؿشلی خبًهش٘ـهبٖ وهشد :سهجهبس ٚ
ثبصسٌب٘بٖ اػشبٖ سٛاٖ داس٘ذ سب حّمٚ ٝكُ ثیهٗ سهجهبسر
ؿشق  ٚسجبسر داخّی وـٛس ثب وـٛس ٞهبی ٞهٕهؼهبیهٝ
ثبؿٙذ؛ أیذ اػز ؿبٞذ افششبح ٞشچ ٝثیـشش چٙیهٗ دهشٚطٜ
ٞبی ػظیٓ ثبؿیٓ.

داًطگاُ تثریس تِ رتثِ ّای
ترتر آزهَى سراسری تسْیالت
ٍیصُ هی دّد

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن-سییغ دا٘ـٍب ٜسهجهشیهض اص
اساهٛ٘ ۸۱ ٝع سؼٟیالر ٚیظ ٜث ٝسسجٞ ٝهبی ثهشسهش آصٔهٖٛ
ػشاػشی  ٚاػشؼذادٞبی دسخـبٖ حٟز ادأ ٝسحلیُ دس
ایٗ دا٘ـٍب ٜثضسي خجش داد.
ثٌ ٝضاسؽ سٚص چٟبسؿٙج ٝسٚاثي ػٕٔٛی ایهٗ دا٘ـهٍهب،ٜ
ٔحٕذسهب دٛسٔحٕذی ،اظٟبس وشد :ثشای جزة سسجٞٝهبی
ثشسش وٙىٛس ػشاػشی  ٚاػهشهؼهذادٞهبی دسخـهبٖ ،ایهٗ
سؼٟیالر ٚیظ ٜآٔٛصؿی  ٚسفبٞی دس ٘ظهش ٌهشفهشه ٝؿهذٜ
اػزٚ.ی ثب اؿبس ٜث ٝثشخی سهٛع سؼٟیالر فٛق ،افهضٚد:
اػٌبی وٕه ٞضی ٝٙػفش دا٘ـجٛیبٖ ٕٔهشهبص ثهشای اساههٝ
ٔمبِ ٝث ٝخبس اص وـٛس ،أىبٖ اخهز ٚ ۸4احهذ دس ٞهش
٘یٕؼبَ سحلیّی ،سحلیُ ٕٞضٔبٖ دس د ٚسؿهشه ،ٝكهذٚس
دا٘ـٙبٕٔٔ ٝشبصی دغ اص فشاغز اص سحلیُ ،ثٟشٙٔ ٜذی اص
والع ٞبی ٚیظ ٜآٔٛصؽ صثبٖ خبسجی ثشای دا٘ـحهٛیهبٖ
ٕٔشبص ،أىبٖ اخز ٚ ۸۱احذ اص سؿش ٝدیٍش ٔبصاد ثش دسٚع
سؿش ٝاكّی اص دبیبٖ ٘یٕؼبَ چٟبسْ  ٚدشداخز دبداؽ ٞبی
٘مذی اص جّٕ ٝایٗ سؼٟیالر اػز.دٛسٔحٕذی  ،اٞهذای
یه دػشٍب ٜوبٔذیٛسش ِخ سبح ث ٝسسجٞ ٝبی صیش۰۱۱آصٖٔٛ
ٚسٚدی وبسؿٙبػی سا اص دیٍش سؼٟیهالر اسایه ٝؿهذ ٜاص
ػٛی ایٗ دا٘ـٍب ٜثشؿٕشد  ٚیبدآٚس ؿذٞ :هٕهیهٙهیهٗ ثهٝ
ثشٌضیذٌبٖ ٔشحّ٘ ٝیٕٟ٘ ٝبییٔ ،شحّ ٝا َٚإِذیبد ػهّهٕهی
دا٘ـجٛیی وـٛس  ٚجـٛٙاس ٜخٛاسصٔی ٘یهض ػهىه ٝثهٟهبس
آصادی اٞذاء خٛاٞذ ؿذٚ.ی اهبف ٝوشد :دس ٕٞیٗ ساػهشهب
ث ٝسسجٞٝبی ا َٚسب ػ ْٛإِذیبد ػّٕی دا٘ـجٛیی وـٛسی ٚ
جٟب٘ی ٔـشٚى ثش آ٘ى ٝدا٘ـج ٛدس دا٘ـٍب ٜسجشیض ثهبؿهذ،
یه وبٔذیٛسش ِخ سبح اٞذاء ٔی ؿٛد.ثٌ ٝهضاسؽ ایهش٘هب،
دا٘ـٍب ٜسجشیض ث ٝػٛٙاٖ یىی اص دا٘ـٍهب ٜثهشسهش  ٚجهبٔهغ
وـٛس دس حبَ حبهش ثیؾ اص ٞ ۸4ضاس دا٘ـهجه ،ٛحهذٚد
٘ 8۱۱فش ػوٞ ٛیبر ػهّهٕهی ۸۰ ،دا٘ـهىهذ ،ٜچهٙهذیهٗ
دا٘ـىذ ٜالٕبسی  ٚیبػش أهىهب٘هبر آٔهٛصؿهی داسد.ایهٗ
دا٘ـٍب ٜث ٝػٛٙاٖ دٔٚیٗ دا٘ـٍب ٜثضسي  ٚلذیٕهی ایهشاٖ
دس ػبَ  ۰2۸5سبػیغ ؿذ ٜاػز.
آغاز عولیات اجرایی هجوَعِ پلّای پاسداراى
ٍ دٍ کوال تا اعتثاری تالغ تر ّ 1سار هیلیارد
ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ -ؼب ٖٚفهٙهی  ٚػهٕهشا٘هی
ؿٟشداس سجشیض اص آغبص دشٚط ٜدُ ٞبی دبػذاساٖ  ٚدٚوٕهبَ
خجش داد.ثٌ ٝضاسؽ ؿٟشیبسٔ ،حٕذحؼیٗ اػحمی ثب اػهالْ
ایٗ خجش افضٚد :دُ دبػذاساٖ ثب ػشؿ ٝثشٙی ثٔ 5۱ ًَٛ ٝهشهش
 ٚػشم ٔ 22شش ٕٞ ٚیٙیٗ دُ دٚوٕبَ ثب ػشؿ ٝثشهٙهی ثهٝ
ًٔ ۰۱5 َٛشش  ٚػشم ٔ ۸4شش ثب اسٕبْ ٔشحّ ٝثهشهٗ سیهضی
وٞ ِٝٛب دس حبَ ؿشٚع ػّٕیبر صیشػبصی اػز.
ٚی ادأ ٝدادٞ :ذف اص اجشای ایٗ دشٚط ٜاص ثٗ ثؼهز دس
آٚسدٖ وٛی ٘لش  ٚاػشب٘ذاسی ،سمّیُ حجٓ سشافهیهه اص
ٔیذاٖ أبْ ػّی (ع) ٔ ٚیذاٖ ثؼیهج ،أهىهبٖ دٚس صدٖ ،
أىبٖ دػششػی ث ٝدسٚاص ٜسٟشاٖ  ٚاساهی اًشاف اػز.
ٚی ثب اؿبس ٜدشٚط ٜاسٛثبٖ ٚالیز خبًش٘ـبٖ وشد :ایٗ دهُ
ٞب دس لبِت دشٚط ٜاسٛثبٖ ٚالیز ثب اػشجبسی ثش یهه ٞهضاس
ٔیّیبسد سیبَ دس حبَ ػبخز اػز.
ٔؼب ٖٚفٙی  ٚػٕشا٘ی ؿٟشداس سجشیض ثب اؿبس ٜثٔ ٝهٛلهؼهیهز
ٔىب٘ی اسٛثبٖ ٚالیز یبدآٚسؿذ :ایٗ ثضسٌهشا ٜاص اسهٛثهبٖ
ٚالیز آغبص ٔیـٛد  ٚسب ٔحُ ساللی جبد ٜاٞش ادأ ٝداسد.

