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حوبم تبسیخی سلطبى اهيشاحوذ
اص هٌحصش بفشدتشیي حوبم ّبی ایشاى

ّضیٌِ صذٍسکبست
َّشوٌذهلی دسکالى شْشّب
ّ 991ضاس سیبل است

صفحه 9

ٍصاست کشَس بِ دًببل کبّش تخلفبت اداسی
ٍ افضایش سضبیتوٌذی عوَهی است

سشيیس خجشی سيصوبمٍ اسن -جبوطیه لبئم ممبم يصیش وطوًس
گفت :الذامبت ضُشداسی تجشیض دس حًصٌ عفوب ،حوبوبة ي
حمًق ضُشيوذی ستجٍ آرسثبیببنضشلی سا دس اسصیوبثوی َوبی
وطًسی استمب دادٌ است.
ثٍ گضاسش ایسىب مغىمٍ آرسثبیببنضشلوی عو وی موهصادٌ دس
دیذاس ثب ضُشداس تجشیض ثب ثیبن ایه مغ ت خبعشوطبن ووشد :ایوه
ثشوبمٍ َب فشاتشاص امىبوبت مًجًد ثًدٌ ي ثبیذ موًتوًس مو وشن
سبیش اداسات استبن ثبضذ.
يی اضبفٍ وشد :مسئًلیت َبیی وٍ ستبد غویوبووت اص حوموًق
ضُشيوذی دس آرسثبیببنضشلی ثٍ ضُشداسی تجشیض سپشدٌ است
مخبعجبن ایه حًصٌ سا فعبل وشدٌ ي توىوًم موبموًسیوت َوبی
ضُشداسی سا افضایص دادٌ است.
جبوطیه لبئم ممبم يصیش وطًس ثب ثیبن ایه ووٍ ثو وق حوموًق
ضُشيوذی مشدم وبسوىبن ي مذیشان سا َمضمبن موًسد توًجوٍ
لشاس میدَذ اظُبس وشدَ :ش لذس مشدم ثب حوك ي حوموًق ي
تىبلیف خًد آضىبتش ثبضىذ مغبلوجوبت عوموًموی ثوٍ ديس اص
گشفتبسیَبی سایج ي سسیع تش ثٍ وتیبٍ خًاَذ سسیذ.
يی ادامٍ داد :ثشوبمٍَبی يصاست وطًس َم دس سغح م ی ي َم
دس ستبد غیبوت اص حمًق ضُشيوذی استبنَب ثب آگوبٌ سوبصی
مشدم ت مك ديلت الىتشيویه فعبلضذن َیئتَبی سسیذگی
ثٍ تخ فبت تمًیت سیستم َبی تىجیٍ ي پبداش ثٍ ثموش خوًاَوذ
سسیذ.
مهصادٌ یبدآيس ضذ :ثش اسبس اسصیبثیَبی و ی ضُشداسی َوب
عمًمبً دس ث ق حمًق ضُشيوذی مًفمیت خبغی ووذاسووذب ثوب
ایه حبل حسبة ضُشداسی تجوشیوض جوذا اسوت ي الوذاموبت
اسصضمىذی دس ایه مبمًعٍ غًست گشفتٍ وٍ ثبیذ ادامٍ یبثذ.
يی ثب اضبسٌ ثٍ ایه وٍ وبسضبیوتوی موشدم اص وواوبم اداسی اص
مػبدیك آسیتَبی اجتمبعی است گفت :يصاست وطوًس ثوٍ
دوجبل وبَص تخ فبت اداسی ي افضایص سضبیتمىذی عوموًموی
است.
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بشای تَسعِ اقتصبدی کشَس ًيبصهٌذ اجوبع ٍ تفبّن ّستين
سشيیس خجشی سيصوبمٍ اسن -معبين ايل سئیس جمًُس ثب تبویذ
ثش ایه وٍ دس مًضًم تًسعٍ التػبدی وطًس ویبصمىوذ اجوموبم ي
تفبَم َستیم گفت :ومیتًاویم ضعبس دَیم ووٍ ثوٍ دووجوبل حول
مطىهت التػبدی ي سفع ثیىبسی َستیم امب يلتوی توشیوجوًن دس
دستمبن لشاس میگیشد دس مًسد مسبئل ثیهالم ی ي داخو وی ثوٍ
گًوٍای غ جت وىیم وٍ متضبد ثب مىبفع التػبدی وطًس است.
ثٍ گضاسش ایسىب اس بق جُبوگیشی دس ج سٍ ثشسسی ي اسصیوبثوی
عم ىشد ثبوه مشوضی دس صمیىٍ پشيطٌ َبی التػبد ممبيمتوی ووٍ
دس سبختمبن ثبوه مشوضی جمًُسی اسهمی ایشان ثشگضاس ضذ ثوب
اضبسٌ ثٍ حش ،ي حذیق َبی وًسبوبت اخیش وشخ اسص دس وطوًس
اظُبسوشد :استذ ل ثبوه مشوضی ایه است وٍ دس مبٌَبی آرس ي
دی تغییشات وشخ اسص عجیعی است وٍ ثٍ اتفبلبت ثیه الومو و وی ي
فضبی سیبسی داخ ی ویض مشثًط میضًد ثٍ عوًس وول ضوشایوظ
اسصی وطًس خًة است ي دس ضشایظ ضعف اسصی ویستیم وٍ ثب
سفته تمبضب وسجت ثٍ عشضٍ ثبعق ثب سفته لیمت اسص ضذٌ ثبضذ.
يی ثب اضبسٌ ثٍ يضعیت مىبست غبدسات ي ياسدات دس وطوًس
گفت :اص واش غبدسات ي ياسدات ویض دس وطًس يضعیت خًثی سا
داسیم ي میضان غبدسات وضدیه ثٍ دي ثشاثش ياسدات است.
جُبوگیشی ثب ثیبن ایىىٍ مشدم ي مسئًلیه اوتابسداسوذ وٍ وًسبووبت
اسصی ثشعش ،ضًد خبعش وطبن وشد :اص مُمتشیه دسوتوبيدسَوبی
ديلت ثجبت التػبد وهن وطًس ي لوبثول پویوص ثویوىوی ثوًدن

ضبخعَبی التػبدی اص جم ٍ وشخ اسص ثًدٌ است وٍ الجتٍ ضوبیوذ
عذٌ ای دس فضبی سیبسی اوتخبثبتی ثخًاَىذ اص ایه موًضوًعوبت
استفبدٌ وىىذ امب ایه افشاد ویض ثب تًجٍ ثٍ عشق م ی وٍ داسوذ مىبفوع
م ی سا دس مىبفع خًد تشجیح خًاَىذ داد.يی ثب تبویذ ثش ایوىوىوٍ
ثبوه َب ثبیذ ومص خًد دس فضبی جذیذ ثعذ اص تو وشیوم سا ثوٍ
ضشایظ لجل اص ت شیم ثشگشداوىذ گفت :دس مًضًم ووشخ اسص موب
دوجبل ایببد وشخ جذیذ دس ثبصاس ویستیم ي سٍ َضاس ي  066توًموبن
وشخ جذیذ ویست ث ىٍ ثٍ دوجبل سيضی ثشای م بسجوٍ َسوتویوم ي
امیذياسیم وشخ جذیذ ایببد وطًد ي اغل ثش ایه است ووٍ ثوب دٌ
دسغذ گطبیص اعتجبس وبس دس مسیش اغ ی خًد لشاس گیشد.موعوبين
ايل سئیس جمًُس ثب اضبسٌ ثٍ ایىىٍ  06می یبسد د س غبدسات غیوش
وفتی داسیم ي پیص ثیىی میضًد تب پبیبن امسبل ثٍ  06می یبسد د س
ثشسذ تبویذ وشد :ثبیذ د س غبدسات غیش وفتی ثٍ سیستم التػبدی
وطًس ياسد ضًد ي ثشای ت مك ایه امش امیذياسیم َیچ يلت وویوبص
وجبضذ ثشای غبدس وىىذگبن مب مو وذيدیوت ایوبوبد ووىویوم.يی
َمچىیه ثب تبویذ ثش ایىىٍ غشافی َب ویض ثبیذ ثٍ وبس خوًد موبووىوذ
ديسان لجل اص ت شیم ثشگشدوذ افضيد :سمف عذد خوشیوذ اسص اص
غشافی َب مطخع ضًد تب دس غًستی وٍ وسی ثخًاَوذ خوشیوذ
ثیطتش اص آن داضتٍ ثبضذ مطخع ضًد ایه ممذاس اص سا ثوشای چوٍ
وبسی میخًاَىذ ي ثشسسیَبی صم اوببم ضًد توب عوذٌ ای دس
ثبصاس اسص اخهل ایببد وىىىذ.

تبثيشگزاسی پشٍطُّبی عوشاًی دس شبخصّبی اجتوبعی شْش

لغَ بشجبم عقالًی ًيست
ٍ آهشیکب سا هٌضٍی هیکٌذ

سشيیس خجشی سيصوبمٍ اسن -يصیش خبسجٍ آمشیىب ثب مغوش
وشدن ادعبَبیی ع یٍ ایشان َطذاس داد لغً احتمبلی ثوشجوبم اص
سًی ديلت جذیذ ياضىگته آمشیىب سا مىضيی میوىذ.
ثٍ گضاسش ثبضگبٌ خجشوگبسان جًان ثٍ ومل اص پبیگبٌ ایىتوشووتوی
يصاست خبسجٍ آمشیىب جبن وشی دس گفتگًی اختػبغی ثوب
ضجىٍ ت ًیضیًوی سیثیاس اعهم وشد :سیبست خبسجی ديلت
ايثبمب ثشاسبس اسصش َب ي مىبفع وطًسمبن ثىب ضذ .مفتخوشم ووٍ
ثگًیم تًاوستیم آمشیىب سا امه وگٍ داسیم ي ایوه ووبس سا ثوٍ
خًثی اوببم دادیم ثٍ واش مه تًاوستیم دس مىبعوك ثویوطوتوش ي
ث شانَبی ثیطتشی ثٍ غًست َمضمبن ياسد وبس ضًیم توبثویوش
گزاسی ثیطتشی دس ممبیسٍ ثب َش ديلوت دیوگوشی دس توبسیو
آمشیىب داضتیم چٍ دسثوبسٌ اثوً چوٍ ووشٌ ضوموبلوی ووٍ
سختتشیه ت شیمَب سا ثب َمشاَی چیه ع یٍ ایه وطًس اعموبل
وشدیم خًاٌ دسثبسٌ سيسیٍ ي اعمبل ت شیمَب ع یٍ ایه وطوًس
دس خػًظ ايوشایه ثبضذ یب خًاٌ ادامٍ وبس دس افوغوبوسوتوبن
ثبضذب می تًاوم فُشستی عً وی ثشای ضمب روش ووىوم توًافوك
َستٍ ثب ایشان ثشچیذن تس ی بت ضیمیبیی اص سًسیٍ.

اًتقبد پضشکيبى اص افضایش
بیسٍیِ سْن هبليبت
آرسببیجبىششقی دس بَدجِ 1۶

سشيیس خجشی سيصوبمٍ اسن -ضُشداس تجشیض مذیشیت َمبَوىو
ضُشی سا سمض مُم دستبيسدَبی ضوُوشداسی دس ضوبخوع َوبی
اجتمبعی عىًان وشد.
ثٍ گضاسش ضُشیبس دوتش غبدق وبفی دس دیوذاس ثوب جوبوطویوه
لبئم ممبم يصیش وطًس گفت :دس وجًد مذیوشیوت ياحوذ ضوُوشی
ضُشداسی تجشیض ثب دستیبثی ثٍ یه مذیشیت َمبَى ي توعوبمول
مستمش ثب دستگبٌ َب ي ثخص َبی مخت ف استبن مًفك ضوذٌ دس
صمیىٍَبی مخت ف اجتمبعی اص لجیل مُبس آسیتَبی اجتوموبعوی
عفب،يحببة ي حمًق ضُشيوذی ثٍ مًفمیتَبی اسصضوموىوذی
دست یبثذ.

يی ثٍ پیطیىٍ ي يجٍُ تبسیخی ضُش تجشیض اضبسٌ ووشد ي گوفوت:
فعبلیت َ 1ضاس َیئت مزَجی حضًس پشسو تطىلَبی خیشیٍ ي
تمیذ عمًم مشدم ثٍ مجبحق دیىی مًجت ضذٌ ث ق آسیت َوبی
اجتمبعی دس ایه ضُش ثسیبس م ذيدتش اص سبیش وهنضُشَب ثبضذ.
ضُشداس تجشیض اضبفٍ وشد :ثب ایه حبل ضُشداسی تجشیض عوی یوه
تعبمل مذايم ثب مذیشیت استبن ایببد گشمخبوٍَب تًسعٍ موشاووض
اسىبن ي تبسیس ومپ تشن اعتیبد ي مُبستآمًصضی مبدٌ  90سا
مذ واش لشاس دادٌ ي جبیگبٌ ایه ضُش سا ثٍ عوىوًان «ضوُوش ثوذين
گذا »مغش سبختٍ است.
دوتش وبفی ایببد وابم وبسآمذ ي سبلم اداسی سا اص اَذا ،موُوم
اجتمبعی خًاوذ ي افضيد :ثب اجشای ساَجشدَبی مخت ف اص جوم وٍ
تًسعٍ خذمبت دیبیتبل توموًیوت وواوبست َوبی موبوبصی ثوش
پشيطٌ َبی عمشاوی ي حز ،الذامبت دستوی دس سسویوذگوی ثوٍ
پشيوذٌَبی ضُشسبصی سعی داسیم تىشیم اسثوبة سجوًم سا ثوٍ
عىًان یه َذ ،آسمبوی دس مبمًعٍ ضُشداسی م مك وىیم.
يی ثٍ ومص آمًصشَبی ضُشيوذی دس حًصٌَبی اجتمبعی اضبسٌ
ي خبعشوطبن وشد :ضُش یه مًجًد صوذٌ ي پًیب ي آمًصش جوضي
جذاوبپزیش آن استب اص ایه سي ایه سوعوی ووشدٌ ایوم موجوبحوق
آمًصضی سا ثب تًصیع مىبست دس فشَىگسشاَوب ي موذاسس سوغوح
ضُش وُبدیىٍ وىیم.
ضُشداس تجشیض اجشای پشيطٌ َبی عمشاوی سا دس خوذموت تو وًل
فشَىگی ي اجتمبعی ضُش خًاوذ ي افضيد :اتفبلبت مُم عمشاوی وٍ
دس ثبفت حوبضویوٍ وطویوه ضوُوش سيی دادٌ اسوت دس حوز،
وبَىببسیَبی اجتمبعی ي فشَىگی ایه ثخصَب مًثش ثًدٌ است.

هْبس تَسم اص دستبٍسدّبی
استقالل ببًک هشکضی است

سشيیس خجشی سيصوبمٍ اسن -سئیس ول ثبوه مشوضی مُوبس
تًسم سا اص دستبيسدَبی استمهل وُبد سیوبسوت گوزاس پوًلوی
عىًان وشد ي گفت :آصادی عمل دس پیگویوشی َوذ ،ثوجوبت
لیمت َب (تًسم پبییه ي ثبثجبت) ي ثجبت مبلوی ثوب اسوتوفوبدٌ اص
اثضاسَبی پًلی اص اثضاسَبی مُم استمهل ایه وُبد ثٍ ضمبس موی
سيد.
ثٍ گضاسش ایشوب يلی اهلل سیف دس وطسوت ثوشسسوی الوتوػوبد
ممبيمتی دس ثبوه مشوضی وٍ ثب حضًس اس بق جوُوبووگویوشی
معبين ايل سئیس جمًُسی ثشگضاس ضذ افضيد :يضعیت خبظ
التػبد ایشان دس دي دٍَ اخیش اتخبر وطذن سيیىشدَبی اغًلی
دس اداسٌ وطًس ي دضًاسی َبی مضبعف وبضی اص ت شیم َوبی
ظبلمبوٍ سجت ضذ تب سَجش معام اووموهة دس سوبل  9831ثوب
ثىبسگیشی و یذياطٌ «التػبد ممبيمتی »خًاستبس اتخبر ضیوًٌ
ای خبظ دس َذایت فضبی التػبد وهن وطًس ضًوذ.
سیف افضيد :دس ایه ضیًٌ ثش ثىبسگیشی َموٍ ظوشفویوت َوبی
داخ ی مبدی ي معىًی اعم اص رخبیش سشضبس عجیعی ي وویوشيی
عایم اوسبوی مضیت َبی تًلیذ م ی ي توهش ثوشای استوموبی
دسين صایی ثشين گشایی مشدمی ثًدن داوص ثىیبوی ي عذالوت
م ًسی ثٍ عىًان پبیٍ َبی ایببد التوػوبدی ووٍ دس ضوشایوظ
ت شیم ي تطذیذ فطبسَبی خبسجوی وویوض موتوضوموه سضوذ ي
ضىًفبیی وطًس ثبضذ تبویذ ضذٌ است.
يی ادامٍ داد :اثهغ سىذ سیبست َبی و ی التػبد ممبيمتوی اص
سًی سَجش معام اومهة دس ثُمه مبٌ سبل  9811سا موی توًان
تب ی وگبٌ عمیك ي َمٍ جبوجٍ ایطبن ثشای افوضایوص موموبيموت
التػبد وطًس دس ثشاثش آسیت َب ي توُوذیوذَوبی گوًووبگوًن
داوست.سئیس ضًسای پًل ي اعتجبس گفت :دس ثو وق الوتوػوبد
وهن َمٍ وطًسَب یىی اص وبسوشدَبی مُم ثبوه موشووضی
ایببد ثجبت ي آسامص دس التػبد است وٍ خًد ضشط صم ثشای
سضذ ي ضىًفبیی التػبد ثٍ ضمبس می سيد.
سیف اظُبس داضت :ثٍ َمیه دلیل ویوض دضوموىوبن دس جوىو
التػبدی سبل َبی اخیش ت شیم ثبوه مشوضی سا مًسد توًجوٍ
جذی لشاس دادوذ ي اص ایه وگبٌ می تًان ثبوه مشوضی سا یىوی
اص اجضای اغ ی التػبد ممبيمتی دس وطًس ثشضمشد.

