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اهٌيت در کشَر دارای
اّويت ٍ جبیگبُ ببالیی است
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کبخ بيست ستَى هعزٍف
بِ کبخ چْلستَى

حذف دفتزچِ در هزاکش
درهبًی تبهيي اجتوبعی
بزًبهِای هلی است
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رٍابط ایزاى ٍ کَیت
فزاتز اس هٌبسببت
دٍ جبًبِ

ظرویط خجری روزنبمه ارن -اظهاهبراب ثهاهراس لهبظه ه
ظخنگوی وزارب امور خبرخه در مفبحجه ثب ؼجىه خجری العبس
وه رواثط ثین ایران و وویت را فراتر از منهبظهجهبب دوخهبنهجهه
توـیف ورده ثود در ثرخ رظبنه هبی وویت ثب اظتهمهجهب و
ثبزتبة گعترده ای ه راه ثوده اظت.ثه گسارغ ایهرنهب نؽهریهه
پرؼ برگبن الرای وویت در این ارتجبط نوؼت :ثاراس لهبظه ه
در گفت وگو ثب ؼجىه تلویسیون العبلم ظفراخیر ؼیخ ـهجهب
الخبلذ وزیر امورخبرخه وویت ثه تاران را گهبمه درخهاهت
پیؽجرد رواثط دوخبنجه دانعت و تبویذ وهرده در ایهن ظهفهر
پیرامون تحوالب ظیبظ و الهتهفهبدی گهفهت وگهو ؼهذه
اظت.الرای افسود :ظخنهگهوی وزارب امهور خهبرخهه ایهران
ه چنین تبویذ ورده اظت وه تاران ثه ظفر اخیر وزیهر امهور
خبرخه وویت فراتر از یه رواثط دوخبنجه م نگرد و در ایهن
ظفر پیرامون منبظجبب فرهنگ و چگونگ پهیهؽهجهرد رن در
رینذه گفت وگو ؼذ.خجرگساری رظ وویت (وونب) نیهس ثهب
ثبزتبة اظابراب ظخنگوی وزارب امورخبرخه وؽورمهبن ثهه
نمل از لبظ نوؼت وه ظفر ؼیخ ـجب الخهبلهذ ثهه تهاهران
درپبظخ ثه ظفر مح ذ خواد ظریف ثه وویت ثوده اظهت .ایهن
رظبنه وویت افسود :لبظ دراین گفت وگهو تهبوهیهذ وهرد
ظیبظت خ اوری اظالم ایران خاهت گعهتهرغ رواثهط ثهب
وویت ثبثت و اظتوار ثوده و تاران ثه دنجب رواثط عهبدالنهه و
متعبد ثب وؽورهبی دوظت و ه هعهبیهه اظهت .خهجهرگهساری
وویت نوؼت  :ظخنگوی وزارب امور خبرخه ایهران تهبوهیهذ
ورده اظت وه ه عبیگبن این وؽور در رأض اولهویهت ههبی
توظعه رواثط ثب تاران لرار دارنذ .پیػ از این علیرضب عنهبیهته
ظفیر ایران دروویت نیس دراظابرات وه در نؽریبب این وؽور
ثه چبح رظیذ ثب اؼبره ثه ظفر ؼیخ ـجب الهخهبلهذ وزیهرامهور
خبرخه وویت ثه تاران ض ن اثراز امیذواری ثرای فراهم ؼذن
ؼرایط ثرای توظعه و تمویت رواثط تاران و ؼورای ه ىهبری
خلیح فبرض ،گفت :ایران دظت دوظت وؽورهبی ه عبیه در
خلیح فبرض را م فؽبرد.
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اهٌيت در کشَر دارای اّويت ٍ جبیگبُ
ببالیی است
ظرویط خجری روزنبمه ارن -رئیط مدلط ؼورای اظالم ثهر
لسوس پیگیری اعتجبراب حوزه امنیت تبویذ ورد.
ثه گسارغ ایعنب ثه نمل از خجرگساری خبنه ملت عل الریهدهبنه
در دیذار ثب فرمبنذه نیروی انتظبم اظتبن لم و مهعهبونهبن وی ثهب
اؼبره ثه خبیگبه و اه یت نبخب در تبمین امنهیهت وؽهور گهفهت:
رمبرهب ثه ویصه موضوعبت مطروحه درثبره وبهػ  06درـهذی
ثرخ از خرائم نؽبن دهنذه ع لىرد مثجت نیروی انهتهظهبمه در
اظتبن لم اظت و لطعب در این حوزه ثبیذ الهذامهبب و وهبرههبی
فىری و ثرنبمههبی توظعهای در اولویت لرار گیرد.
ن بینذه مردس لم در مدلط ؼورای اظالم ادامه داد :رمهبرههب و
ع لىرد نیروی انتظبم در اظتبن لم نؽبن م دهذ وه حروهت و
ظ ت گیری نبخب درظت و مطلوة اظت از طرف دیگر در راثطه
ثب اعتجبراب نیروی انتظبم در اظتبن نیس مهن ثهب ظهردار اؼهتهری
فرمبنذه ول نبخب ـحجتهبی را وردهاس و لطعب در این راثطه ثهبر
دیگر نیس گفتوگو خواهم ورد.
الریدبن ثب ثیبن اینىه افسایػ ح بیت از نیروی انتظبم ضروری
اظت گفت :معئله امنیت در وؽور دارای اه هیهت و خهبیهگهبه
ثبالی اظت و در این حوزه نیس نبخب مبموریتهبی متفبوته دارد
الجته نیروی انتظبم در اظتبن لم ثه خوث ع هل وهرده و امهروز

ررامػ در لم وخود دارد.
رئیط مدلط ؼورای اظالم تفریح وهرد :از طهرد دیهگهر
خوؼجختبنه ارتجبط نیروی انتظبم اظتبن لم ثب نابدهبی دیگر ثعیبر
مطلوة و مثجت اظت و ثخػ هبی دیهگهر از نهبخهب ؼهىهبیهته
نىرده انذ وه این نؽبن دهنذه ثرنبمه ریسی درظت و هذفهگهراری
منبظت اظت از طهرد دیهگهر لهطهعهب در راثهطهه ثهب معهئلهه
زیرظبخت هبی ؼار لهم مهن پهیهگهیهری ههبی الزس را انهدهبس
م دهم.
در اثتذای این نؽعت ظردار مدتجبی فرمبنذه نهیهروی انهتهظهبمه
اظتبن لم ثب اؼبره ثه الذامبب نبخب ثرای وبهػ خهرایهم در ایهن
اظتبن گفت :خوؼجختبنه ثراظبض رمبرهب در حوزه مهواد مهخهذر
الذامبب خوث ـورب گرفته ثه طوری وه وؽفیبب ایهن حهوزه
از  5تن ثه  7تن رظیذه اظت.
از طرف دیگر میسان تفبدفبب از  056نفر ثه زیهر  066نهفهر و
وؽف لبچبق از  21میلیبرد ثه  06میلیبرد افسایػ یبفته اظت.
وی ثب اؼبره ثه ضرورب گعترغ ظبمبنههبی هوؼ نهذ ثهه ویهصه
دورثین در منبطك ثرون ؼاری و درون ؼاری گفت :در ؼهرایهط
ونون میسان این تدایساب در ؼار لم ثعیبر وم ثوده و ثبیذ ثرای
افسایػ رن ح بیتهبی الزس ـورب گیرد.

هجلس هکلف بِ رعبیت ًظزات هجوع تشخيص هصلحت ًظبم است

سبسهبى بْذاشت جْبًی طزح تحَل سالهت
را تبیيذ کزد

ظرویط خجری روزنبمه ارن -لبئم ممهبس وزیهر ثهاهذاؼهت،
درمبن و رموزغ پسؼى  ،گفت :ظبزمبن ثاذاؼت خابن ثهبر
دیگر طر تحو ظالمت را تبییذ ورد و الجته پیؽهنهاهبدههبیه
ثرای اـال رن ارایه ورد.ثه گسارغ ایرنب ،ایرج حریرچ در
نؽعت خجری وزارب ثاذاؼت در پبظخ ثه ایرنب افسود :هیئت از
ظبزمبن ثاذاؼت خابن اخیرا ثه ایران رمهذ و طهر تهحهو
ظالمت را ارزیبث ورد وه ارزیبث مثجت و مهنهبظهجه از ایهن
طر داؼت و این طر را یى از مذلابی موفك خابن اعهالس
ورد امب پیؽنابدهبی هم ثرای اـال رن ارایه ورد.وی گفت:
از خ له پیؽنابدهبی وبرؼنبظبن این ظبزمبن تثجیت ثودخه هبی
این طر  ،اع ب تولیت ظالمت ،تد یع ثی ه هب و اـال نظهبس
پرداخت و اخرای ثرنبمه پسؼه خبنواده اظت.وی اضبفه ورد:
تغییر نظبس پرداخت از نظبس تعرفه ای ثه نظبس پرداخت ظرانه ای
ازخ له پیؽنابدهبی ظبزمبن ثاذاؼت خابن ثرای ثاجهود رثهبر
طر تحو ظالمت ثود.
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ظرویط خجری روزنبمه ارن -ظخنگوی ؼورای نگاجبن گفهت:
ثر اظبض ریین نبمه نظبرب مد ع تؽخیؿ مفلحت نظبس ،نظراب
مد ع نعجت ثه لوایح ثرنبمه و ثودخه از طریك ؼورای نگاجبن ثهه
مدلط اثالغ م ؼود وه ن بینذگبن مىلف ثه رعبیت این نظراب
هعتنذ.
عجبظعل وذخذای در گفت وگو ثب خجرنگبر پهبرله هبنه ایهرنهب
اظابر داؼت :ثر اظبض ریین نبمه نهظهبرب مهده هع تؽهخهیهؿ
مفلحت نظبس ،نظراب این مد ع نعجت ثه لوایح ثرنبمه و ثودخه و

ه چنین در مورد مغبیرب هبی وه ثب ظیبظت هبی وهله نهظهبس
وخود دارد ،از طریك ؼورای نگاجبن ثه مدلط اثالغ مه ؼهود.
وی افسود :مد ع تؽخیؿ مفلحت نظبس نظراب و مغبیرب هب را
ثرای ؼورای نگاجبن ارظب م ونذ و این ؼورا نیس ثذون دخل و
تفرد این نظراب را ثرای مدلط ؼورای اظالمه ارظهب مه
ونذ و مدلط مىلف ثه رعبیت این نظراب اظت.
ظخنگوی ؼورای نگاجبن ه چنین در پبظخ ثهه ایهن ظهوا وهه
ثبتوخه ثه این وه مد ع نظر خود را درثبره الیحه ثرنهبمهه ؼهؽهم
توظعه اعالس ورده درـورت وه و یعیون تلفیهك مهدهلهط ثهر
مفوثبب لجل خود اـرار ونذ ،
ؼرایط چگونه خواهذ ؼذ ،اظابر داؼت :اگر مدلط ثر نهظهراب
خود اـرار ونذ ،رن نظر ثه مد ع تؽخیؿ مفلحت نظبس ارظهب
م ؼود و ثبر دیگر نظر مد ع اخر م ؼود،
در این راظتب ؼورای نگاجبن وارد مبهیت نظراب مهده هع نه ه
ؼود.
ثه گسارغ ایرنب ،ؼورای نگاجبن ثب ثررظ الیحه ثهرنهبمهه ؼهؽهم
توظعه 0۰ ،ثنذ و مبده مفوة مدلط را دارای ایهراد دانعهت و
ثرای اـال ثه مدلط ثبزگردانذ وه این موارد در خهلهعهه روز
گرؼته و یعیون تلفیك مدلط ثررظ ؼذ.
مد ع تؽخیؿ مفلحت نظبس نیس وه الیحه ثرنبمه ؼؽم توظعه را
ه سمبن ثب ظیبظت هبی ول نظبس ثررظ ورد ،اعالس وهرد :ایهن
الیحه در  27مورد مغبیر ظیبظت هبی ول نظبس اظت.

خبز خَش بزای کبرهٌذاى
عيذی ٍ حقَق تب پبیبى بْوي
پزداخت هی شَد

ظرویط خجری روزنبمه ارن -رئیط ظبزمبن ثرنبمه و ثهودخهه
از پرداخت عیذی و حموق ثا ن تب ؼنجه هفته رینذه خجر داد و
گفت:ثب خسانه توافك ؼذه تب حموق وبرمنذان حذاوثهر تهب 16
اظفنذ و یبرانه اظفنذ چنذ روز زودتر پرداخت ؼود.
ثه گسارغ مار مح ذثبلر نوثخت در ثرنبمه گهفهتهگهوی ویهصه
خجری ؼجىه دو ظی ب درثبره الذامبب دولت در خات ظیبظهت
هبی التفبد ممبومت گفت :ثب تؽىیل ظتبد فرمبنذه الهتهفهبد
ممبومت  1۲ ،ظیبظت در  211ثرنبمه تلخیؿ و معهئهوالن رن
ثرای پبظخگوی مؽخؿ ؼذنذ؛ ثه نحوی وه از  1۲ظیهبظهت،
 21ثرنبمه 50 ،طر و  166پروشه تعریف ؼذ؛ امهب ثهه دلهیهل
محذودیت منبثع در اختفبؾ پو ثه این پروشه ههب ،اولهویهت
رعبیت ؼذه اظت.وی افسود :در طهر پهرداخهت  20ههسار
میلیبرد تومبن تعایالب ثرای فعب وردن  7566واحذ ـنعته ،
تب ونون  2۲هسار و  ۰66میلیبرد تومبن ثه حذود  16هسار واحهذ
ـنعت تعطیل یب نی ه تعطیل ثه عنوان ظرمبیهه در گهردغ یهب
تى یل ؼذن واحذهبی نی ه وبره ،پرداخت ؼذه اظت.مهعهبون
رئیط خ اور افسود :الجته ول واحذهبی ـنهعهته  ۰6 ،ههسار
واحذ اظت؛ امب منبثع ثه واحذهبی وه امىبن فعب ؼذن دارنهذ
پرداخت ؼذه اظت؛ این در حبل اظت وه نیبزهبی واحذههبی
ـنعت  ،چنذ ثراثر مجلػ اختفبؾ یبفته ثه ایهن طهر اظهت و
دولت ثه انذازه وظع خود ،ثه این واحهذههب تعهاهیهالب مه
دهیم.نوثخت گفت :ثرای مردم وردن التفبد نیس ،امعهب دو
هسار و  51۰پروشه ثه ارزغ  2۰هسار میلیبرد تومبن ثهه ثهخهػ
خفوـ ثب عنوان مؽبروت واگرار ؼذه اظت؛ الهجهتهه لفهذ
دولت فروغ ه ه این پروشه هب نیعت؛ ثلىه واگراری ،تحرن
ثخؽ  ،تى یل یب ثاره ثرداری از طر ههبی تهىه هیهل ؼهذه
اظت.وی افسود :ثرای ثرون گرای الهتهفهبد نهیهس در خهاهت
ظیبظت هبی التفبد ممبومت  ،تعایالب الزس از ـنذوق توظعه
مل ثه ـورب ارزی و ریبل ثه ـبدروننذگبن ثهرای ثهاهجهود
وضع ـبدراب پرداخت ؼذه وه نتیده این الذاس ،مثجت ؼهذن
تراز تدبری وؽور در  26مبهه نخعت امعهب اظهت.مهعهبون
رئیط خ اور گفت :ـبدراب فمط مرثوط ثه ثخػ ـهنهعهت
نیعت؛ ثلىه در ثخػ هبی وؽبورزی و نفت نیس موفك ؼهذیهم
تولیذ را افسایػ دهیم ،الجته افسایػ تولیذ در خهاهت الهتهفهبد
ممبومت اظت و در ؼػ مبهه نخعت امعب رؼذ الهتهفهبدی
وؽور ثب نفت ؼػ و نیم درـذ و ثذون نفت چهاهبر و نهیهم
درـذ افسایػ یبفته اظت.

