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اجوبع هلّی ثش تَسؼِ پيبمسسبىّبی داخلی ٍجَد داسد

عزُیظ خجزی رُسٍبىْ ارنُ -سیز فزَٓگ ُ ارؽاب اعایىاز ماشُه
حيبیت اس پیبهرعبًٓبی اخنز را ىِر تأوید لزار ا ُ اظٔابر اؽات
ر ایَىْ ثبید ر حيبیت اس پیبه رعبًٓبی اخنز اتفبلبتز ثیفتاد واْ ثاْ
تِعؼْ آٍٔب ثیبٍزبىد ،اريبع ىنّز ُرِ ار .
ثْ گشارػ فبرط عیّد ػجبط فبمحز ُسیز فزَٓگ ُ ارؽب اعیىاز ،ر
حبؽیْ رنغْ ٓیأت ُمت ر ريغ خجزٍگبراً ر ىِر رنغْ پایازاىاًِ
پیبهرعبً ٓبی اخنز ارای ثیؼ اس یه ىینیًِ ػضِ ،اظٔبر اؽت ایاٌ
رنغْ اس عِی ىزوش ىنّز فضبی ىزبسی ثزگشار ُ ىٌ ثْ ػَِاً عاناَازاً
ر ایٌ رنغْ حضِر اؽتوُ.ی ،مشُه حيبیت اس پیبهرعبًٓبی اخنز را
ىِر تأوید لزار ا ُ گفت ر ایَىْ ثبید ر حيبیت اس پیبه رعبً ٓابی
اخنز اتفبلبتز ثیفتد وْ ثْ تِعؼْ آٍٔب ثیبٍزبىد ،اريبع ىنّز ُرِ ار .
ر ایٌ سىیَْ ر ؽِرای ػبمز فضبی ىزبسی ٍیش ایٌ تحنیل ىغزح ؽد وْ
ر ىمغغ فؼنز ،فضبی ىزبسی ؽجیْ اٍمیة فَؼتز یاه ُرّ تايادٍّاز
ردیدی را آغبس وز ّ اعت ُ اگز ثتِاٍیو ر ایٌ ُرّ حضِر فؼّبل تازی
ر فضبی ىزبسی اؽتْ ثبؽیو ،ػيیً ٍمؼ ثیؾتزی ر ایٌ ُرّ رادیاد
تيدٍّز ایفب خِآیو وز .
ُسیز فزَٓگ ُ ارؽب اعیىز افشُ فضبی ىزبسی فضبیز ثغیبر ىتَِع ثب
حِسّ ٓبی گٍِبگًِ سیزعبختز ُ وبروز ی اعت واْ یاىاز اس آٍأاب
پیبهرعبًٓبی اخنز ٓغتَد.

سْويِ ثٌذی آة ثِ ّيچ ٍجِ هطشح ًيست
عزُیظ خجزی رُسٍبىْ ارن -عنَگِی ٓایابت
رییغْ ىزنظ ؽِرای اعیىز گفت ریزّ ثاَادی
آة ر لبمت عبىبٍدٓز ىَبثغ ُ ىقبرف آة ثبیاد
ىِر تِرْ وبرگزُّ ىنز عبسگبری ثب واو آثاز
لزار گیز اىب ىِضِع عٔيیْ ثَدی آة ثاْ ٓایا
ُرْ ىغزح ٍیغت.
ثْ گشارػ ایزٍب ،ثٔزُس ٍؼيتز ر ريغ خجزٍگابراً
ر ىِر رنغْ غیز ػنَز ىزنظ وْ ثبىِضِع وو
آثز ُ ثب حضِر ُسیزاً ٍیزُ ُ رأاب وؾابُرسی
ثزگشار ؽد  ،گفت ر ایٌ رنغاْ گاشارػ ٓابی
ثغیبر خِثز رثبرّ ىِضِع آة ُ چبمؼٓبیز وْ ىيىٌ اعت وؾِر ر ایٌ سىیَْ ثب آً ىِارْ ؽاِ ،
ارائْ ؽدٓ ،يچَیٌ ىزوش پضُٓؼٓبی ىزنظ گشارػ خِثز ر ایٌ ثبرّ ارائْ ا .
ٍيبیَدّ ىز ه اعدآثب ر ىزنظ ثب اؽبرّ ثْ تؾىیل وبرگزُّ ىنز عبسگبری ثب ووآثز ر ُمت گفت
لزار ؽدّ اعت وْ ويیغیًِ وؾبُرسی ُ اٍزصی ُ ٓيچَیٌ ىزوش پضُٓؼٓبی ىزنظ ٓو ر وَبر ایاٌ
وبرگزُّ ُمت لزار گیزٍد ُ رنغبت خِ را تؾىیل َٓد وْ ایٌ رنغبت ثبید ثاْ فاِرت ىاَاظاو
ثزگشار ؽِ .
ُی اضبفْ وز احتيبال ىؼبًُ اُل رییظرئِر ر رأط ایٌ وبرگزُّ لزار خِآد گزفات ،ر گابه
اُل ایٌ وبرگزُّ ثبید تٔیْ آىبیؼ آة را ر عتِر وبر خِ لزار ٓد ،چزاوْ ىب تفبُتز ثیٌ ىاَابعاك
وو ثبرػ ُ پزثبرػ ٍيزثیَیو.
عنَگِی ٓیبت رئیغْ ىزنظ ثب اؽبرّ ثْ ایٌ وْ ر ایٌ رنغْ رثبرّ غدغْ وؾبُرساً ىجبحخز ىغازح
ؽد ،اظٔبر وز ىزنظ ىؼتمد اعت وْ ثنؼ وؾبُرسی ٍجبید غدغْ آة اؽتْ ثبؽد ُ ر ٍاتایازاْ
ُسارت ٍیزُ ُ رٔب وؾبُرسی ىىنف ثْ حل غدغْٓبی آثز ثنؼ وؾبُرسی ؽدٍد.
ٍؼيتز افشُ ٓيچَیٌ ر ایٌ رنغْ لزار ؽد ثزای ثنؼ فَؼت ٓو تئیداتز اٍدیؾایادّ ؽاِ  ،عاجاك
ىجبحج فِرت گزفتْ تأوید ثز ایٌ ثِ وْ فَبیغ وؾِر ثبید ر ربٓبیز لزار گیزٍد واْ آة وابفاز
ُرِ اؽتْ ثبؽد ُ ٍجبید ایٌ فَبیغ ر ىَبعك وِیزی ُ ووآة ایزب ؽِ ُ ٍجبل اٍتمبل آة اس عابیاز
اعتبًٓب ثْ ایٌ ثنؼٓب ثبؽیو.
عنَگِی ٓیبت رییغْ ىزنظ گفت لزار اعت وبرگزُّ ىنز عبسگبری ثب ووآثز ُضؼیت آة ؽزة
را تَظیو وَد ُ فزَٓگغبسی ُ ثٔیَْعبسی ٓو ثبید ر ایٌ سىیَْ ىِر تِرْ لزار گیز .

فبمحز تأوید وز ایَىْ ثْ پیبه رعبًٓبی اخنز ويه ؽِ تب ثتِاٍیاو
ر ىمغغ تيدٍز فؼنز ،فضبی اخنز را تِعؼْ ٓیو یه رُیىز رادی
ُ لبثل تِرْ ر ىزيِػْ ٍظبه اعت.
ُی ر پبعخ ثْ پزعؾز ىجَز ثز ایَىْ آیب ر ٍٔبیت تنگزاه فینتز ىز ؽاِ
یب خیز ،اظٔبر وز ثزای ایٌ ىِضِع یه عزی ىزاوش تقايایاو گایازی
ُرِ ار وْ ر ٍٔبیت آٍٔب تقيیيبت السه را اتنب ىزوََد.
ُی افشُ ثزگشاری رنغبتز ٍظیز رنغْ ؽت گذؽتْ ثایاؾاتاز ثاب ٍاگابّ
پیگیزی ُ حيبیت اس پیبه رعبًٓبی اخنز اٍزبه ىز ؽِ .
ُسیز فزَٓگ ُ ارؽب اعیىز ٓيچَیٌ ر پبعاخ ثاْ پازعاؾاز رثابرّ
اظٔبرات ثزخز اس ٍيبیَدگبً ىجَز ثز لغؼز ؽدً فیناتازیاَاگ تاناگازاه،
تقزیح وز َِٓس تقيیيز ر ایٌ سىیَْ گزفتْ ٍؾدّ اعت.
فبمحز رثبرّ ُضؼیت ثزرعز الیحْ عبسىبً ربىغ رعبٍْای ٍیش گافات
ایٌ الیحْ ىزد اً ر ويیغیًِ فزَٓگز ُمت ىغزح ُ ر اختیبر افاىابر
ػيِىز ُ اػضبی رعبٍْ ُ ىغجِػبت لزار گزفتْ اعت ُ لزار اعت وْ تاب
آخز فزُر یٌ ر ایٌ سىیَْ ثْ ريغثَدی ثزعیو.
ُی ر پبیبً ر پبعخ ثْ پزعؼ یگزی رثبرّ عزح ایَتزٍت ثدًُ فیناتاز
ثزای خجزٍگبراً گفت ایٌ پیؾَٔب ر رنغابتاز واْ خاجازٍاگابراً ثاب
ُسارتنبٍْ ٓبی ارؽب ُ ارتجبعبت اؽتَد ،ىاغازح ُ اس عاِی ایاٌ ُ
ُسارتنبٍْ ىِر اعتمجبل لزار گزفت.

آسيت ّبی اجتوبػی سٍی خط قشهض است
عزُیظ خجزی رُسٍبىْ ارن -رئیظ ويیغیًِ چؾو اٍداس ُ اىِر ٍنجگبً ىزيغ
تؾنیـ ىقنحت ٍظبه گفت آعیت ٓبی ارتيبػز رُی خظ لزىش اعت ُ ایزاً
ر آىبر عیق ،روِر س ّ ُ اس ٓز پَذ اس ُاد ُ ،اس ُاد ثْ عیق ػابعافاز ُ
یه اس ُاد ثْ عیق حمِلز ىَزز ىز ؽِ .ثْ گشارػ ایزٍاب ،ىاحاياداثازآایاو
ىداحز ر ُىیٌ رؾَِارّ رُاٍؾَبعز ر تبالر ایِاً ؽاياظ افاشُ اخاتایل
عیىت رُاً لزً ثیغتو ،اضغزاة ُ اختیل عیىت رُاً لزً ثیاغات ُ یاىاو
افغز گز اعت اىب ر ایزاً ایٌ ىغبمْ ىتفبُت ثِ ّ ُ اختیل عیىت رُاً اُل ىب
اضغزاة ،عپظ افغز گز ُ ثؼد اختیالت رُاً تاَاز اعابیاىاِعاِىابتایاه
اعتُ.ی اضبفْ وز اختیالت رُاً ر  51عبل گذؽتْ 15 ،رفد رؽد اؽتاْ
اعت ؛ ثزاعبط آىبر اػیه ؽدّ عبسىبً رٔبٍاز ثأاداؽات 51 ،رفاد رؽاد
اختیالت رُاً را خِآیو اؽتُ.ی ا اىْ ا اخاتایالت رُاً الانایاياز ُ
فزَٓگز ؽدّ اعت ثْ آً ىؼَب وْ ٍؾبٍگبً افغز گز وو ؽدّ اىب ؽیِع افغز گز

اسص گضاسضگشی کطَس یَسٍ هی ضَد

عاازُیااظ خااجاازی
رُسٍبىْ ارن -رییاظ
ول ثابٍاه ىازواشی
گفت ارس گشارؽگزی
وؾااِر ثااب تقااِیاات
ُمت ثاشُ ی یاِرُ
ىز ؽِ ُ.مز اهلل عیف پظ اس پبیبً رنغْ ٓیبت ُمات
ر ريغ خجزٍگبراً ر پبعخ ثْ عِامز رىِر تغییز ارس
گشارؽگزی ثْ یِرُ افشُ تغییز ارس گشارؽگزی وؾِر
ثْ یِرُ ثغیبر ردی اعت ُىقِثْ آً ر ُمت تقِیت
ُ ثشُ ی اػیه ىز ؽِ ُ.ی تقزیح وز تاغایایاز ارس
گشارؽگزی اس الر ثْ یِرُ ىَغمز اعت چزاوْ تابحایاز
افنز ر التقب وؾِر ار .ثْ گشارػ ایزٍب ،رییظ ول
ثبٍه ىزوشی ثٔيٌ ىبّ  5931الر را ثازای گاشارػ
ٓز التقب ایزاً ىَغمز ٍداٍغت ُ یىز اس الداه ٓابی
ىِحز ر ایٌ ثبرّ را تغییز ُاحد ارس گشارؽاگازی ایازاً
ػَِاً وز ُ.ی گفت اس آٍزب وْ رآىد ارسی وؾِر ثْ
میل تحزیو ٓبی الری ثب ارسی ٓبی یگزی اس رايناْ
یِرُ اٍزبه ىز ؽِ  ،ثبید ارسی را ىجَبی گاشارػ ٓاز
لزار ا وْ حجبت ثیؾتزی اؽتْ ُ ر تزبرت خبررز ىب
پزوبرثز تز ثبؽد.

سیب ؽدّ اعت وْ ٍؾبً ىز ٓد ثزای افغز گز ُ ميز گز فزَٓگغبسی ؽدّ ُ
ٍؾبط ضد ارسػ ؽدّ اعت .رئیظ ويیغیًِ چؾو اٍداس ُ اىِر ٍنجگبً ىازاياغ
تؾنیـ ىقنحت ٍظبه ثب اؽبرّ ثْ ارائْ عزح تؾىیل وبرگزُّ ٍؾبط ثاب واياه
ثٔشیغتز ،اظٔبر اؽت اختیالت رُاً ،النیيز ؽدّ اعات ثاْ آً ىاؼاَاب واْ
ثغِرىخبل آىبر خِ وؾز ر ثزخز اعتبً ٓب ثایاؾاتاز اس ىایابٍاگایاٌ وؾاِری
اعت.ىداحز افشُ عبسىبً ثٔشیغتز ثب آعیت ٓبی ارتيبػز ُ ثیيبری ٓبی رُاً
ىشىٌ رُثزُ اعت وْ ثْ حبل آٍٔب ثبید گزیْ وز چزا وْ ثْ ربی یگز پِل ىاز
َٓد اىب ىغئِمیت ٓب ثزػٔدّ ثٔشیغتز اعتُ.ی ثب اؽبرّ ثْ ثاِ راْ پاَاذ ٓاشار
ىینیبر ی عیىت گفت عجك اػیه عبسىبً رأابٍاز ثأاداؽات ؽاتابة رؽاد
اختیالت رُاً  51رفد اعت ُ ثزاعبط اػیه ُسارت ثأاداؽات خاِ ىابً،
اىىبٍبت ىبً ثزای ایٌ ىِضِع  02رفد اعت ثَبثزایٌ ثبید یاه فازآیاَاد عاْ
ىزحنْ ای فزَٓگ عبسی ،رزیبً عبسی ُ ٍٔب عبسی ؽِیو.
ُی ا اىْ ا رتجْ ایزاً ر حِسّ عِا عیىت رُاً اس ثیٌ  591وؾِر ُ 552 ،
پبییٌ اعت ُ ٍیبس ثْ فزَٓگ عبسی ار .

تفشجگبُ آسپبدسُ سی ثِ یکی اص هشاکض گشدضگشپزیش تجذیل هی ضَد
عزُیظ خجزی رُسٍبىْ ارن -ؽٔز ار تجزیش ثب ثیابً
الداىبت اٍزبه یبفتْ ر خقِؿ پبرن رَگنز آرپب
رّ عز گفت ایٌ ىزيِػْ ثْ یىز اس ىىابً ٓابی
تِریغت پذیز ُ ٓيچَیٌ گز ؽگزی تجزیش تاجادیال
ىز ؽِ .
ثْ گشارػ ؽٔزیبر ،ؽٔز ار تجزیش ُ رییظ ويغایاًِ
ىحیظ سیغت ُ تِعؼْ پبیدار ؽِرای اعیىز ؽأاز
عز ثبس ید اس پبرن رَگنز ٓ ۰22ىتبری آرپاب رّ
عز ،ر رزیبً رٍُد ارزای ایٌ پزُصّ لزار گزفتَد.
ر ایٌ ثبس ید ایزد ؽٔیٌ ثبٓز ؽٔز ار تجزیش ثب ثایابً
ایَىْ پبرن رَگنز آرپب رّ عز عزاٍْ فضبی عاجاش
تجزیش را افشایؼ ىز ٓد ،گفت ؽٔاز اری ىاَاغاْ
پَذ ر چَد عبل اخیز الداىبت چؾياگایازی ثازای

احداث ُ تِعؼْ پبرن آرپاب رّ عاز اٍازابه ا ّ
اعتُ.ی ثب ثیبً احداث  0ىزوش عپتیه ،آة خابه
ثزای آثیبری فضبی عجش پبرن تابىایاٌ ىاز ؽاِ ،
تقزیح وز ثب پیؼ ثیَز اىىبٍبت السه ،ىازاياِػاْ
آرپب رّ عز تِعؼْ یبفتْ ُ رٍُك ىز گیز .
ُی ر ا اىْ ثب ثیبً ایَىْ تغأایایت ثاْ عازىابیاْ
گذاراً رٔت ىؾبروت ر تِعؼْ پابرن آرپاب رّ
عز ارایْ ىز ؽِ اثزاس اىیدُاری وز ر چاَادىابّ
آیَدّ ؽبٓد ایزب اىىبٍبت رفبٓز ُتفزیحز ر ایاٌ
ىزيِػْ ثبؽیو.
ر ا اىْ ثبس ید یؼمِة ِٓؽیبر ؽٔز ار ىَغمْ پاَاذ
تجزیش ثب ثیبً ایَىْ پبرن رَگنز ٓ ۰22ىتبر آرپب رّ
عز یه فزفت اعتخَبیز ثازای عازىابیاْ گاذاری

ثنؼ خقِفز اعت ،گفت تبوًَِ ایٌ ىاَاغاماْ
الداه ثْ وبؽت اٍِاع گٍِْ اس رخت ر ٓ ۰22ىتابر
اس ىزيِػْ تِریغتز ُ تفزیحز آرپب رّ عاز واز ّ
ُ پیؼ ثیَز ىز ؽِ ر فِرت فزآو ؽدً ؽزایظ
السه ىغبحت آً ثْ ٓشار ٓىتبر تِعؼْ یبثد.

