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سسبًِ ّبی هخبلف ،جبهعِ اهي،
ًظبم هقتذس ٍبشخَسداساصسّبشی
َّشوٌذ سا ًبتَاى جلَُ ًذٌّذ

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارک -هؼبٍى اٍل رییظ جوَْری ثاب
اؽبرُ ثِ ایٌکِ ایزاى در هٌطقِ ای ًاباهاي ٍ مازهاهاب ازُ اس
آراهؼ ثزخَردار اعت گفت :اس ّوِ رعبًِ ّابی هاهاب ا
دٍ ت هی خَاّن جبهؼِ اهي ًظبم هاقاراور ٍ ثازخاَردار اس
رّجزی َّؽوٌو را ًبتَاى جلَُ ًوٌّو.
ثِ گشارػ خجزًگبر عیبعی ایزًب اعااابج جاْابًاگایازی در
ًهغریي جؾٌَارُ سى خبًَادُ ٍ رعبًِ کِ در عبسهبى اعٌابد ٍ
کربثهبًِ هلی ثزگشار ؽو افشٍدّ :یچ هغئلِ ای اس هغبئل مایاؼ
رٍی جبهؼِ ًظبم ٍ کؾَر ثوٍى ًقؼ آفزیٌی هخجت رعبًِ ّاب
قبثل حل ًیغتٍ.ی اداهِ داد :در حَسُ ّبی عیبعی اجروبػی
ٍ اقرقبدی ٌّگبهی هغبئل قبثل حل ٍ فقل اعت کِ رعابًاِ
ّب ًقؼ آفزیي ثبؽٌو.جْبًگیزی ثب ثیبى ایٌکِ گبّی ًگبُ ّب ثاب
ٍاقؼیت فبفلِ دارد ٍ ثْویي د یل ًگزػ افکبر ػوَهی اّویری
ثیؼ اس ٍاقؼیت ّبی جبهؼِ میوا هی کٌو گفتً :وی ؽاَد ثاِ
اػرجبر هرفبٍت تقَیزّب اس رعبًِ ّب ثوثیي ثَد .ثبیاو کاَؽایاو
تقبٍیز رعبًِ ّب اس جبهؼِ ثِ ٍاقؼیت ّابی جابهاؼاِ ًاشدیا
ؽًَوٍ.ی اداهِ داد :ایي ًشدیکی ٍقری هیغز اعت کاِ اعابط
کبر رعبًِ ثز گفت ٍگَ ٍ چزخؼ آساد ا اعػابت ثابؽاو .
هْورزیي رعب ت رعبًِ سهیٌِ عبسی گفت ٍگَ در جبهؼِ اعت
ًِ ایٌکِ رعبًِ ٍعیلِ ای ثزای کروبى حقیقات ٍ اػاوابل سٍر
تجویل ؽَد ٍ اس قورت دعرزعی ثِ حقیقت هٌغ گازدد.هاؼابٍى
اٍل رییظ جوَْری تقزیح کزد :هربعفبًِ عیبعت سدگای ٍ
تجویل رعبًِ ثزای اًشٍا ٍ تجویل جبهؼِ اس ٍاقؼیات جابهاؼاِ ٍ
افزا ی گزی تضییغ حقَج اعبعی هلت اعات ٍ هالات حا
دعرزعی آساد ثِ ا عػبت ٍ فؼب یت آساد ثز عزًَؽت خَد را
دارًو ٍ ی ثزخی رعبًِ ّب در عبل ّبی اخیز ثِ گًَِ ای دیگاز
ػول کزدًو.جْبًگیزی خب زًؾبى کزد :ثهؾی اس رعبًِ ّابی
ههب دٍ ت ثِ جبی ًقو ػولکزد دٍ ت اس ًَػی ػوالایابت
رٍاًی ٍ جٌگ رٍاًی ػلیِ دٍ ت اعرفبدُ هی کٌٌو ٍ گبّای اس
عزهبیِ ّبی ػوَهی ٍ ثیت ا وبل ًیش اعرفبدُ هی کٌاٌاو ٍ ثاٌاب
دارًو دٍ ت ٍ هجلظ ثزآهوُ اس رای هلت را ًبکبرآهو جالاَُ
دٌّوٍ.ی افشٍدً :قؼ هلی رعبًِ ّب در چٌیي ؽزایطی هی تَاًو
هقب ح هلی ٍ دػَت ثِ گفت ٍ گَی ػقعًی ٍ دٍری اس عَء
ظي ٍ تٌؼ ثبؽو.
**ًقؼ سًبى در تبریخ جْبًگیزی ثب اؽبرُ ثِ ًاقاؼ سًابى در
جبهؼِ افشٍد :عْن ثشرگی اس میؾزفت ایزاى اععهی در ّاواِ
سهیٌِ ّبی اقرقبدی عیبعی ٍ فزٌّگی ثِ دٍػ سًبى فزّیهراِ
کؾَر اعت ٍ سى در تبریخ تووى اعاعهای ٍ ایازاًای هاب اس
جبیگبُ ثبالیی ثزخَردار ثَدُ اعت ٍ ّز جب ًبم هزد ثشرگی در
تبریخ آهوُ ًبم سى ثشرگی ًیش در کاٌابر اى ثاِ چؾان های
خَردٍ.ی اضبفِ کزد اهزٍس ّیچ ػزفِ ای اس تاَعاؼاِ ّاواِ
جبًجِ کؾَر را ثوٍى حضَر سًبى ًوی تَاى ثزرعی کزد .
سًبى در آهَسػ ٌّز هویزیت عیبعت ٍرسػ ٍ کبرآفزیٌی
فؼب یت هٌبعجی ثیؼ اس هزداى داؽراِ ٍ حاوابعاِ آفازیاوًاو.
هؼبٍى اٍل رییظ جوَْری گفت :کبفی اعت ثِ سًبى ًاواًَاِ
کؾَر ًگبُ کٌین کِ چگًَِ ثِ عزهبیِ ّبی هلی ٍ اجاراوابػای
کؾَر افشٍدُ اًو حری در ػزفِ ّبی جاْابًای ثازای کؾاَر
افرهبر آفزیوُ اًو ٍ رعبًِ ّب هی تَاًٌو تقَیزگزاى ؽبیغرِ اس
ًقؼ ٍ تازک سًبى در جبهؼِ ٍ سًبى ثبؽٌو.

تشیيّبی ّفتِ
دس اختيبس سشخببیّبی
تْشاى ٍ تبشیض
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اجوبع جْبًی بش هبًذگبسی بشجبم
عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارک -ؽؾویي کویغیَى هؾرزک ثزجبم
ّفرِ گذؽرِ ٍ در آعربًِ ی عب گی ثزجبم در ٍیي ثزگشار ؽو ٍ
اػضبی آى ثبر دیگز ثز شٍم مبی ثٌوی ّوِ اػضب ثز ایاي تاَافا
ثیي ا وللی تبکیو کزدًو.
ثِ گشارػ خجزًگبر عیبعی ایزًب ثزگشاری ؽؾویي کاوایاغایاَى
هؾرزک اجزای ثزجبم درگذؽات آیات اا اکاجاز ّابؽاوای
رفغٌجبًی ٍ میبم ّبی تغلیت هٌطقِ ای ٍ جْبًی اداهِ رایشًی ّاب
ثزای حل ٍ فقل ثازاى عَریِ اًرقابل دٍ ات در آهازیاکاب ٍ
اظْبرًظزّبی ًبهشدّبی تزاهپ ثزای ٍسارتهبًِ ّبی خابرجاِ ٍ
دفبع ٍ ریبعت عبسهبى عیب در خقَؿ ثزجابم اس هاْان تازیاي
اتفبقبت ػزفِ عیبعت خبرجی در ّفرِ گذؽرِ ثَد .ثِ گاشارػ
ایزًب ّفرِ گذؽاراِ ٍ در آعارابًاِ اٍ ایاي عاب اگازد اجازای
ثزجبم ؽؾویي کویغیَى هؾرزک ثزجبم عِ ؽٌجِ  01 -صاًاَیاِ
 7102ثیغت ٍ یکن دی هبُ جبری -در ٍیي ثزگشار ؽو.
ریبعت ایي ًؾغت کِ ثِ درخَاعت هاوو جَاد ظازیا ٍسیاز
اهَر خبرجِ ثزگشار ؽو ّلگب اؽویاو ریایاظ اهاَر خابرجای
اتابدیِ ارٍمب ثز ػْوُ داؽت.در  01دعبهجز  71آذرهابُ اهغابل
هاوو جَاد ظزی در ٍاکٌؼ ثِ توویو قبًَى هَعَم ثِ ایغب در
کٌگزُ آهزیکب ی ًبهِ ای خطبة ثِ فوریکب هَگزیٌی ًوابیاٌاوُ
ػب ی اتابدیِ ارٍمب ثِ ػٌَاى ّوبًگ کٌٌوُ کویغیاَى هؾارازک
خَاعربر رعیوگی ثِ ثوػْوی آهزیکبیی ّاب در قاجابل ثازجابم
ؽو.ایي اقوام در راعربی دعرَر رییظ جواْاَری ثازای فاؼابل
کزدى عبسٍ کبرّبی داخل ثزجبم فَرت گزفت.ا جاراِ ریایاظ
جوَْری در کٌبر دعرَر فؼبل کزدى عبسٍکبر داخلی ثزجابم ثاِ

ٍسارت اهَر خبرجِ دعرَر ثِ عبسهابى اًازصی اتاوای ّان داد
زاحی ٍ عبخت میؾزاًِ ّبی اتوی سیزدریبیی را در دعرَر کابر
قزار دادُ ٍ ثؼو اس عِ هبُ گشارػ ػولکزد خاَد را ثاِ ریایاظ
جوَْری ارائِ کٌو.
در ّز فَرت ؽؾویي کویغیَى هؾارازک ثازجابم در عاطاح
هؼبًٍبى ٍ هویزاى عیبعی کؾَرّبی ػضَ ثزجبم رٍس عِ ؽٌجاِ ٍ
ثِ دًجبل ی دٍر هذاکزات ثیي تین ایزاًی ثب تین آهازیاکابیای ٍ
عبیز تین ّبی حبضز در ًؾغت ثِ هوت عِ ٍ ًین عبػت ثزگاشار
ؽو .ا جرِ ج درخَاعت ایزاى قجل اس ًؾغت کویغیَى هؾرزک
ی ًؾغت گزٍُ کبری رفغ تازین ّب ًیش در عطح کبرؽٌابعای
تؾکیل گزدیو .ثز اعبط ثیبًیِ هطجَػبتی کِ ثؼو اس ًؾغت هٌرؾاز
ؽو کلیِ زف ّبی ثزجبم هجودا ثز تؼْو قب غ خَد ثاِ تاواٍم
اجزای کبهل ٍ هَحز ثزجبم تقزیح ًوَدًو.
کویغیَى هؾرزک ضوي تبکیو هجود ثز اّویت تؼْوات هزتاجا
ثب رفغ تازین ّب ٍف ثزجبم ثَیضُ در ارتجاب ثاب قابًاَى آیغاب
تضویي ّبی ارائِ ؽوُ تَع ایبالت هراوُ را هجٌی ثاز ایاٌاکاِ
توویو قبًَى تازین ّبی ایزاى ثِ ّیچ ػٌَاى تبحیزی ثز فزایٌو رفغ
تازین ّبیی کِ ایزاى ج ثزجبم اس آًْب ثْزُ هٌو هی ؽَد ًواؽرِ
ٍ ثِ ّیچ رٍی هاوٍدیری ثزای ؽزکات ّاب اس حایاج اًاجابم
هزاٍدات ثبسرگبًی ثب ایزاى ایجبد ًهَاّو کزد هَرد تَجِ قازار
داد.
کویغیَى هؾرزک ّوچٌیي تؼْوات زف ّبی ثزجبم هجاٌای ثاز
رفغ تازین ّب ثِ فَرت هغروز ثِ ٍیضُ ج ثٌاو  70ثازجابم را
هجودا هَرد تبکیو قزار داد.

ٍسٍد ٍ 61اگي جذیذ هتشٍ بِ پبیبًِ ائلگلی قطبس شْشی تبشیض

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارک -ؽْزدار تجزیش اس ٍرٍد چاْابر رام
هؼبدل ٍ 71اگي جویو ثِ مبیبًِ ائلگلی قطبر ؽْزی تجزیاش خاجاز
داد ٍ گفتّ :ن اکٌَى  07رام قطبر در هجوَػِ مبیبًِ ائل گالای
هرزٍ تجزیش هغرقز ؽوُ کِ قبثلیت ارائِ خاوهابت در خا یا
قطبرؽْزی تجزیش را خَاّو داؽت.ثِ گشارػ ؽاْازیابر دکاراز
فبدج ًجفی ثب ثیبى ایي هطلت اظْبر داؽت :مزٍصُ قطبر ؽاْازی
تجزیش در عِ عبل اخیز در ثهؼّبی ههرل تبهایاي ٍاگاي ّاب

ریل گذاری ٍ ثهؼ ّبی ػولیبتی ٍ ػوزاًی ههرل اداهِ داؽراِ
اعت؛در ایي راعرب عؼی کزدُاین رًٍو تبهیاي ٍاگاي ّاب را ثاب
اجزای راّجزدّبی هَحز هب ی ٍ میگیزی تفبّنًبهِ ّابیای کاِ ثاب
ؽزکت خبرجی هٌؼقو ؽوُ ثیٍقفِ اداهِ دّینٍ.ی ثب ثیبى ایيکِ
ثب ٍرٍد رامّبی جویو ٍاگيّبی هرزٍی تجزیش ثِ  11دعاراگابُ
افشایؼ هی یبثو تقزیح کزد :میگیزی سیزعبختّبی ػوزاًی ٍ
تبهیي ٍاگي ّب ثِ فَرت تَاهبى اعروزار داؽرِ اعت.دکرز ًجفی
ثب اؽبرُ ثِ ایيکِ اس ًهغریي رٍسّبی آغبس هغئَ یات در حاَسُ
اجزایی ؽْز هرزٍ را ثِ ػٌَاى اٍ َیت اٍل تَعؼِ ٍ ػوزاى ؽاْاز
در ًظز گزفرِاین یبدآٍر ؽو :در عِ عبل اخیز حاوٍد ّ 0اشار
هیلیبرد تَهبى ثزای تَعؼِ مزٍصُ قطبر ؽْزی تجزیش ّشیٌِ ؽاوُ ٍ
ایي در حب ی اعت کِ در  01عبل میؼاس ایي دٍرُ تاٌاْاب 703
هیلیبرد تَهبى اس عَی دٍ ت ٍ ؽْزداری تجزیاش ثاِ ایاي مازٍصُ
تشری ؽوُ ثَد.ؽْزدار تجزیش هرذکز ؽو :فبسّبی اٍل ٍ دٍم خا
ی هرزٍ تکویل ؽوُ ٍ ثِ سٍدی ثب آغبس فزآیٌو هغبفزگیزی در
هزکش ؽْز هرزٍ رٍساًِ ثِ ثیؼ اس ّ ۰1شار ًفز خاوهابت ارائاِ
خَاّو داد؛ ضوي ایي کِ تکویل فبس عَم خ ی ٍ ػاوالایابت
حفبری در عبیز خطَ ًیش ثب مایاؾازفات چؾاواگایاز در حابل
اجزاعت.

ًظبم اداسی ٌَّص آهبدُ
جْش اقتصبدی ًيست

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارکٍ -سیز دادگغرزی گفتً :اظابم
اداری هب ٌَّس ثزای جْؼ اقرقبدی هْیب ًیغت حاقاَج ّابی
ًجَهی ثهؾی اس آعیتّبی درٍى عیغرن اداری هب ثَد ٍ ایاي
عبخربر ًبقـ ؽکل گزفرِ اعت ٍ حبال ًیؾرز سدُ ؽو کِ ّواِ
هب ثبیو اس آى اعرقجبل کٌین.ثِ گشارػ خاجازگاشاری فابرط اس
کزهبى حجتاالععم هقطفی مَرهاووی در جلغِ هؾرزک
عربد اقرقبد هقبٍهری ٍ ؽَرای گفتٍگَی دٍ ات ٍ ثاهاؼ
خقَفی اعربى کزهبى ثب حضَر هاغي ّبؽوی رفغاٌاجابًای
اظْبر داؽت :آیتاا ّبؽویرفغٌجبًی هزد عزافزاس اًقعة ٍ
هزد هبًوگبر تبریخ هؼبفز ایزاى اعتٍ.ی ثیبى داؽت :آیت اا
ّبؽویرفغٌجبًی ًقؼ ثی ثویلی را در تبریخ ایازاى ثاز جابی
گذاؽت ٍ هٌؾبء تاَالت اعبعی در ایزاى ٍ هٌطقِ ثاَد ٍ اس
دعت دادى چٌیي اعرَاًِای ثزای هلت هب عهت ٍ ثزای رّجزی
هب جبًگواس اعتٍ.سیز دادگغارازی اضابفاِ کازد :آیات اا
ّبؽوی رفغٌجبًی مؾرَاًِ ٍ عرَى هغراکن ثزای هاویازاى هاب
ثَدًو ٍ ثبیو تعػ کٌین اّواف ایؾبى رٍی سهیي ًوبًو ٍ راُ
ٍی اداهِ یبثو.مَرهاووی اثزاس داؽت :کؾَر اس ظزفیت ثبالیی
ثزخَردار اعت ٍ ثبیو ّوف خَد را ثؾٌبعین ٍ ثازًابهاِ ریاشی
حغبةؽوُ سهبىدار ٍ ثب ّشیٌِ فبیوُ ٍ ارسػ افاشٍدُ داؽاراِ
ثبؽین کِ هٌجز ثِ افشایؼ عزاًاِ هالای ؽاَدٍ.ی اداهاِ داد:
هویزیت در کؾَر هب ّویؾِ عهت ثَدُ ٍ ًزخ ثْزٍُری مبییي
اعت ٍ تجویل هویزیت عهت ثِ هویزیت ًزم در اعربى کزهابى
در حبل رٍی دادى اعت هویزیری کِ فکز هیکٌو ثاِ خالا
هٌبثغ هی اًویؾو ٍ فزفب هویز ّشیٌِ ًیغت ٍ ثِ دًجبل خالا ٍ
هویزیت هٌبثغ اعتٍ.سیز دادگغرزی ثب اؽبرُ ثِ ایٌکِ آهبرّبی
هخجت ٍ ارسؽوٌوی در اعربى کزهبى ثاِ دعات آهاوُ اعات
اضبفِ کزد :هْن ایي اعت کِ فضبی میؾزفت اعربى کزهابى را
اس فضبی عیبعی ٍ اجروبػی ثزحذر دارین ٍ ًیبسهٌو تاؼازیا
عبخربرهٌو ّغرین تب در َفبى حَادث عیبعی تات تبحیز قزار
ًگیزد ٍ ثِ ًْبد تؼزی ؽوُ ٍ تخجیت ؽوُ هول میؾزفت تجویال
ؽَد.مَرهاووی تقزیح کزد :ثیبى فبدقبًِ ٍضؼیت کؾَر ثاِ
هزدم ثْرزیي رٍػ اعت ٍ ثبیو ٍاقؼیتّب را ثِ هزدم ثگاَیایان
سیزا ثبسگَ ًکزدى کبر غلطی اعتٍ.ی گفتً :ازخ ثایاکابری
جشٍ هَضَػبتی اعت کِ هال هٌبقؾِ اعت ٍ خیلیّب هب را ثاب
تزدیو رٍثِرٍ هیکٌٌو ٍ ی چٌو عبل گذؽرِ ثبالتازیاي ًازخ
ٍرٍد ثِ ثبسار کبر را در کؾَر دارین کِ افشٍى ثز ی هیلایاَى
ًفز اعت.

