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تبریز سئلی
یبغیش یبغیر سئل لر آخیر بًگًن لر
ببغ گؤیرتی ان بًی آتیر بًگًن لر
َریبن ايلًة یبشیل چیچک یبز کیمی
داغب گئدیر سًري وبخیر بًگًن لر
بًلًد اویر سُىد داغی بؤیريوٍ
ایلدیرم دان ایشیق شبخیر بًگًن لر
یبی ايلسبدا َ ،ئربی بئرٌ چبییىدان
تبریس ایچرٌ گًر سئل آخیر بًگًن لر
یئرآلتیىدا ديزلیىمیش یًل الریه
آغسیىبدک لئٍ سً آلیر بًگًن لر
زلسلٍ یلٍ سئل دن سًدان ایىجیمیش
یبزیق کتلی شُرٌ قبچیر بًگًن لر
شُرلیىی ديغمب بیله بؤیًک لر
کتلی لرٌ اؤگئی ببخیر بًگًن لر

اعمبل افسایش  31درصذی
پبیٍ حقًق در فيش
فريردیه کبرگران
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طرف مقببل وقض عُذ کىذ حتمب پشيمبن خًاَذ شذ

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -سئیغ رٕٟٛس ٌفتٔ :ب آغبصٌرش ٘رمر
تؼٟذ ٘خٛاٞیٓ ثٛد أب طشف ٔمبثُ ثذا٘ذ و ٝاٌش ٘م وٙٙذ ،حتٕب پـیٕبٖ
خٛاٙٞذ ؿذ  ٚدس ٔذتی وٕتش اص یه ٞفت ٝآحبس آٖ سا خٛاٙٞذ دیذ.
ثٌ ٝضاسؽ ٟٔش ،حزت االػالْ حؼٗ سٚحب٘ی دس ٔرشاػرٓ دٚاصدٞرٕریرٗ
ػبِشٚص ّٔی فٙبٚسی ٞؼت ٝای و ٝدس ػبِٗ ارالع ػشاٖ تٟرشاٖ ثرشٌرضاس
ؿذ ،ثب تجشیه سٚص ّٔی فٙبٚسی ٞؼت ٝای  ٚتمذیش اص  ٕٝٞوؼب٘ی ور ٝدس
ػبِیبٖ ٌزؿت ٚ ٝدِٚت ٞبی ٔختّف دس ایٗ فٙبٚسی لذْ ثشداؿتٙذ ،اظٟربس
داؿت :سٕ٘ٚبیی دػتبٚسدٞبیی و ٝدس ایٗ ٔشاػٓ ا٘زبْ ؿرذ ،پریربْ ٞربی
صیبدی داسد ثشای وؼب٘ی و ٝفىش ٔی وٙٙذ حشوت ٞؼت ٝای ٔب دس دِٚرت
یبصد ٚ ٓٞدٚاصدٔ ٓٞتٛلف  ٚیب وٙذ ؿذ ٜاػت .ثّٔ ٝت ثضسي ایرشاٖ ثرب
كشاحت  ٚؿفبفیت ٔی ٌٛیٓ و ٝكٙؼت ٞؼت ٝای ٔب ثرب ترٛاٖ ،دلرت ٚ
ٔحبػج ٝدلیك تش أشٚص ٘ؼجت ث ٝدیشٚص ػشػت ثیـتشی داسد.
ٚی افضٚد :ػبَ ٌزؿت ۲۴ ٝپشٚط ٜسا سٕ٘ٚبیی وشدیٓ؛ دس حبِی و ٝأؼربَ
 ۳۸پشٚط ٜسٕ٘ٚبیی ؿذ و٘ ٝـبٍ٘ش آٖ اػت دس ٔؼیش فٙبٚسی ػرّرٕری ساٜ
خٛد سا ادأ ٝخٛاٞیٓ داد.سئیغ رٕٟٛس ثب ثیبٖ ایٙى ٝیىی اص ٚظبیف ٟٔٓ
دِٚت ٔ ٚؼئِٛیٗ ایٗ اػت و ٝفضب سا ثشای دا٘ـٕٙذاٖ دس سؿرترٞ ٝربی
ٔختّف ػّٕی فشا ٓٞوٙذ ،اظٟبس داؿت :التلبد  ٚص٘ذٌی ٔب أشٚص دا٘رؾ
ثٙیبٖ اػت  ٚوؼت  ٚوبس ٘یض ث ٝصٚدی دا٘ؾ ثٙیبٖ خٛاٞذ ؿرذٞ ۸ .رضاس
ؿشوت دا٘ؾ ثٙیبٖ دس چٙذ ػبَ اخیش ٔـغ َٛفؼبِریرت ؿرذ٘رذ  ٚداسای
دسآٔذ فشاٚا٘ی ٞؼتٙذ ٕٝٞ .ثبیذ تٛر ٝوٙیٓ و ٝیىی اص اٞذاف ٔرٟرٓ ٔرب

»مُبجرت مقذس«؛ تًصيٍ بريجردی بٍ مردم
ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -سئیغ وٕیؼی ٖٛأٙیت ّٔی ثب ا٘تمبد اص ثشٚص ؿجٟبت ػبصٔبٖ یبفرتر ٝػرّریرٝ
پیبْسػبٖ ٞبی داخّی ٌفت :ایٗ فضبػبصی ثبػج ٍ٘شا٘ی ٔشدْ  ٚػذْ ٟٔبرشت آٟ٘ب اص خب٘ ٝثیٍب٘ ٝث ٝخب٘ٝ
خٛدی ؿذ ٜاػت.
ثٌ ٝضاسؽ ایؼٙب ،رّؼٔ ٝـتشن وٕیؼیٖٞٛبی أٙیت ّٔی  ٚػیبػت خبسری  ٚالتلبدی ٔزّغ ؿرٛسای
اػالٔی ثب حضٛس ٔحٕذرٛاد آرسی رٟشٔی ٚصیش استجبطبت  ٚفٙبٚسی اطالػبت  ٚفریرشٚصآثربدی دثریرش
ؿٛسای ػبِی فضبی ٔزبصی پیشأ ٖٛدغذغٞٝبی التلبدی پیبْسػبٖ خبسری تٍّشاْ دس ٔزّرغ ثرشٌرضاس
ؿذ.ػالءاِذیٗ ثشٚرشدی سئیغ وٕیؼی ٖٛأٙیت ّٔی  ٚػیبػت خبسری ٔزّغ دس اثتذای ایٗ رّؼر ٝثرب
اؿبس ٜث ٝاثؼبد ٔختّفی و ٝاص تٍّشاْ حبئض إٞیت اػتٌ ،فت :تٍّشاْ ث ٝخبطش ٔؼبئُ أٙیتی  ٚػٛءاػتفبدٜ
دؿٕٗ حبئض إٞیت اػت ث ٝخلٛف دس ؿشایقی وٙٔ ٝقم ٝدس ثحشاٖ ث ٝػش ثشد ٚ ٜرٕٟٛسی اػالٔری اص
أٙیت پبیذاس ثشخٛسداس اػت ،الصْ اػت ث ٝأٙیت پیبْسػبٖٞب ٘یض تٛر ٝؿٛد.
ٕ٘بیٙذٔ ٜشدْ ثشٚرشد  ٚاؿتشیٙبٖ دس ٔزّغ ؿٛسای اػالٔی دس ادأ ٝث ٝؿج ٟٝػبصٔبٖ یبفتٝای و ٝپیرشأرٖٛ

 55طرح برای احيبء دریبچٍ اريميٍ در دست اجراست
ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ -ؼب ٖٚػیبػی اػتب٘ذاس آرسثبیزبٖ ؿشلی احیبء دسیبچ ٝاسٔٚی ٝسا یرىری اص
اِٛٚیت ٞبی دِٚت خٛا٘ذ ٌ ٚفتٕٞ :چٙبٖ ث ٝاحیبء ایٗ دسیبچ ٝأیذٚاسیٓ  ٚدس حبَ حبوش  ۲۲طشح دس
ایٗ ساػتب دس دػت ارشاػت.ثٌ ٝضاسؽ ایش٘ب ،سحیٓ ؿٟشتی فش دس ٔشاػٓ ٔؼبسف ٝػشپشػت فشٔب٘ذاس ػزت
ؿیش ثب اؿبس ٜث ٝآخشیٗ ٚوؼیت دسیبچ ٝاسٔٚی ٝاظٟبس وشد :تبوٞ 2۴ ٖٛٙضاس ٔیّیبسد سیبَ ثشای احیبی ایرٗ
دسیبچٞ ٝضی ٝٙؿذ ٜاػتٚ.ی ثب ثیبٖ ایٙى ٝاص ػبَ  ۳۲تب ػبَ  ۷۴ػقح آة دسیبچ ٝاسٔٚی۸2۲ ٝػب٘تی ٔرترش
وبٞؾ یبفت ٝثٛد افضٚد :ثب ثش٘بٔ ٝسیضی ا٘زبْ داد ٜثیؾ اص ٔ 066یّیٔ ٖٛتشٔىؼت آة اص ػٕت آرسثبیزربٖ
ؿشلی سٚا٘ ٝایٗ دسیبچ ٝخٛاٞذ ؿذ.
ٔؼب ٖٚػیبػی اػتب٘ذاس آرسثبیزبٖ ؿشلی ثب اؿبس ٜث ٝا٘تلبثبت اخیش دس فشٔب٘ذاسی ٞبی اػتبٖ ،اظٟبس ورشد:
دا٘ؾٟٔ ،بست  ٚؿخلیت ػ ٝؿبخق دِٚت ثشای ا٘تلبة ٔؼئٛالٖ اػت.
ؿٟشتی فش اوبف ٝوشد :فشٔب٘ذاساٖ ثبیذ ٘ؼجت ثٔ ٝؼبئُ ؿٟشػتبٖ آٌبٞی وبفی داؿت ٝثبؿٙذ  ٚثرشای سؿرذ
ؿٟشػتبٖ ٞب اص تٕبٔی ظشفیت ٞب دس وٙبس  ٓٞاػتفبد ٜوٙٙذ.
أبْ رٕؼ ٝػزت ؿیش ٘یض دس ایٗ ٔشاػٓ ٌفت :ػزت ؿیش ربی ػیبػی ثبصی  ٚثب٘ذ ثبصی ٘یؼت ٕٝٞ ،ثبیرذ

التذاس ّٔی اػت ٘ ٚیبص ث ٝلذست  ٚتٛاٖ داسیٓ.
ٚی افضٚد :اص تؼجیش لذست ثٟتش ،التذاس اػت و ٝثٔ ٝؼٙبی لذست ٔـشٚع ٚ
ٔفیذ ثشای وـٛس  ٚربٔؼ ٝاػت .لذستی ؤ ٝجٙبی آٖ تٟذیذ  ٚصٚسٌٛیری
 ٚتزبٚص ٘یؼت  ٚلذستی اػت ثشای ٔٙبفغ ّٔی  ٚحجبت  ٚأٙیت ٔٙرقرمرٚ ٝ
كّح رٟب٘ی اػت.
سٚحب٘ی ثب ثیبٖ ایٙى ٝدس ایٗ التذاس ّٔی ٘یبصٔٙذ لذست ٘شْ  ٚػخت ٞؼتیٓ
و ٝتشویت كحیح ایٗ د ٚلذست ،لذست ٛٞؿٕٙذ سا ث ٝاسٔغبٖ ٔی آٚسد،
تبویذ وشد :دیپّٕبػی  ٚفؼبِیت دا٘ـٕٙذاٖ ٞؼت ٝای ٔب د ٚسٚی یه ػىٝ
اػت ،دس یه ػٕت تالؽ ٔی وٙیٓ تب دس یه فٙبٚسی سٚص ور ٝثرشای
ا٘شطی وـٛس ،ثٟذاؿت  ٚػالٔتٔ ،ؼبدٖ  ٚكٙؼرت ٔرب ورشٚست داسد.
تالؽ ٞبی خٛدٔبٖ سا ث ٝكٛست ٔؼتٕش ادأ ٝدٞیٓ.
ٚی افضٚد :سٚی دیٍش ایٗ ػى ٝلذست دیپّٕبػی اػت .دیپّٕبػری ٘ـربٖ
ٔی دٞذ ؤّ ٝت ایشاٖ تٟٙب ّٔتی ٘یؼت و ٝدس دفبع ٔمذع پیـتبص ثربؿرذ،
ثّىٙٔ ٝقك حشف صدٖ پبی ٔیض ٔزاوش ٜسا داسد ٔ ٚی تٛا٘ذ ثب ثرضسٌرترشیرٗ
لذست ٞبی د٘یب حشف ثض٘ذ  ٚحك ّٔت ایشاٖ سا تخجیت وٙذ  ٚث ٝترٛافرمری
ثشػذ و ٝثبس سا ثش دٚؽ ٔشدْ ٔب وٓ وٙذ.
سئیغ رٕٟٛس تبویذ وشد :دیپّٕبػی ث ٝسأ ٜب ػشػت ٔی دٞذ ٞ ٚضیٔ ٝٙرب
سا وٓ ٔی وٙذ .ثذ ٖٚدیپّٕبػی ٔ ٓٞی تٛاٖ وبس وشد ،أب ثب ٞضی ٝٙثیـترش.
دیپّٕبػی ٔٛا٘غ سا ثش ٔی داسد ٞ ٚضیٞ ٝٙبی ٔب سا ثشای دػتیبثی ثٔ ٝرٙربفرغ
ّٔی ٔی وبٞذ.

ؿجىٞٝبی پیبْسػبٖ داخّی ایزبد ٔیؿٛد ،اؿبس ٚ ٜاظٟبس وشدٔ :تأػفب٘ ٝؿجٟبت ػبصٔبٖ یبفتٝای پریرشأرٖٛ
ػذْ أٙیت اطالػبت اؿخبف دس ؿجىٞٝبی پیبْسػبٖ داخّی ٔقشح ٔیؿٛد و ٝایٗ فضبػبصیٞب ٔشدْ سا
ٍ٘شاٖ ٔیوٙذ تب ثٟٔ ٝبرشت ٔمذع اص خب٘ ٝثیٍب٘ ٝث ٝخب٘ ٝخٛدی سٚی ٘یبٚس٘ذ.
ٚی دس ادأ ٝثب ثیبٖ ایٙى ٝدس حبَ حبوش  ۵ؿجى ٝپیبْسػبٖ داخّی تٛػط ٚصاست استجبطبت ترأیریرذ ؿرذٜ
اػت ػٛٙاٖ وشد :پیبْ سػبٖ تٍّشاْ داسای تٟذیذٞبی التلبدی اػت  ٚاص اسصٞبی ٔزبصی ثشای خشیرذ ٚ
فشٚؽٞبی ٔتذا َٚاػتفبدٔ ٜیوٙذ وٕٞ ٝیٗ ٔیتٛا٘ذ دس آیٙذ ٜثبػج حٛادث تّخی ؿٛد  ٚاٌرش اص ٞرٓ
او ٖٛٙث ٝایٗ ٔٛوٛع تٛر٘ ٝىٙیٓ ٕٔىٗ اػت حٛادث تّخ ٔٛػؼبت ٔبِی  ٚاػتجبسی تىشاس ؿٛد.
سئیغ وٕیؼی ٖٛأٙیت ّٔی  ٚػیبػت خبسری ٔزّغ ؿٛسای اػالٔی دس پبیربٖ خربطرش٘ـربٖ ورشد :دس
ٔٛػؼبت ٔبِی  ٚاػتجبسی ٘یض پیؾ اص ٚلٛع ایٗ حٛادث ٘تٛا٘ؼتیٓ پیـٍیرشی دسػرتری ا٘رزربْ دٞریرٓ ٚ
فشافىٙیٞبیی دس خلٛف ٔؼئِٛیت پزیشی ایٗ اتفبق ثٚ ٝرٛد آٔذ اص ایٗ س ٚثبیذ ایٗ ٔؼرئّرٞ ٝـرذاسی
ثشای ٔؼئٛالٖ ثبؿذ ؤ ٝزذداً ؿبٞذ اتفبلبت تّخ التلبدی دس حٛص ٜفضبی ٔزبصی  ٚث ٝػّت اػتفربد ٜاص
پیبْسػبٖٞبی خبسری ٘جبؿیٓ.
ٔحٕذسوب پٛساثشاٞیٕی سئیغ وٕیؼی ٖٛالتلبدی ٔزّغ ٘یض دس ادأ ٝایٗ رّؼٌ ٝفرت :الصْ اػرت دس
خلٛف اػتفبد ٜاص پیبْسػبٖٞب تلٕیٕبتی اتخبر ؿٛد و ٝحبئض ٔٙبفغ ّٔی  ٚفشدی افشاد ثبؿذ.
وبس خٛدؿبٖ سا ثىٙٙذ  ٚتبثغ ٚالیت فمی ٝثبؿٙذ.
حزت االػالْ ٔحٕٛد ؿشثیب٘ی ثب ثیبٖ ایٙىٔ ٝشدْ ایرٗ
ٔٙقم ٝاص دػٛاٞب  ٚثب٘ذ ثبصی ٞبی ػیبػی ثذؿربٖ ٔری
آیذ ،ػٛٙاٖ وشد :ثٔ ٝؼئِٛیت ٞب ثبیذ ث ٝچـٓ أرب٘رت
ٍ٘ب ٜوٙیٓ ٞ ٚش فشدی ایٗ ٚیظٌی سا داؿت ٝثبؿذ ٔٛفك
خٛاٞذ ثٛد.
ٚی تبویذ وشد :اص آ٘زبیی و ٝایٗ ٘ظبْ ٚالیی اػرت،
 ٕٝٞثبیذ ٚالیتٕذاس ثبؿٙذ  ٚحضة ثبصی ٞرب سا ورٙربس
ثٍزاس٘ذ؛ ٔ ٕٝٞؼئٛالٖ ثبیذ تبثغ ٚالیت فمی ٝثبؿٙرذ ٚ
ٔؼئِٛی و ٝاص خط ٚالیت خبسد ؿٛد ٔؼئِٛیتؾ ٘بٔـشٚع اػت.
أبْ رٕؼ ٝػزت ؿیش خقبة ث ٝػشپشػت فشٔب٘ذاسی ػزت ؿیش ٌفت :ؿٕب  ٓٞثبیذ ٕٞچر ٖٛفرشٔرب٘رذاس
ػبثك ٔشدٔی ثبؿیذ  ٚدس وربسٞربیرتربٖ ٔرٙرظرٓ  ٚدلریرك ثرٛد ٚ ٜثرب ػرّرٕرب دس استرجرب ثربؿریرذ.
دس ایٗ ٔشاػٓ اص خذٔبت ػیذ ؿٕغ اِذیٗ ٔشاحی تزّیُ  ٚػبدَ اكغشپٛس ث ٝػٛٙاٖ ػشپشػت فشٔب٘رذاسی
ؿٟشػتبٖ ػزت ؿیش ٔؼشفی ؿذ.

تبکيذ سبزمبن حج بر استفبدٌ
زائران از کبالی بب کيفيت ایراوی

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -سئیغ ػربصٔربٖ حرذ ٚ
صیبست ثب اؿبس ٜث ٝثشخی الالْ ٔلشفی صایشاٖ حذ تٕرترغ
ٕٞ ۷۹ب٘ٙذ ربٔ ٝداٖ ٞبی ٔتحذ اِـىُ ٌفت :ایٗ الرالْ
ثبیذ اص تِٛیرذ ثرب وریرفریرت داخرّری ترٟریر ٝؿرٛد.ثرٝ
ٌضاسؽ خجشٌضاسی ٟٔش٘ ،خؼتیٗ رّؼٔ ٝذیشاٖ ػبصٔربٖ
حذ  ٚصیبست دس ػبَ  ،۷۹ثب حضٛس سییغ ػبصٔبٖ حرذ
 ٚصیبست ٔ ٚؼب٘ٚبٖ ٔ ٚذیشاٖ ثشٌضاس ؿذ.حٕیذ ٔحٕذی
دس ایٗ رّؼ ٝث ٝثشسػی ثش٘بٔٞ ٝبی ا٘زبْ ؿذ ٜدس حرٛصٜ
ٔؼبیٙبت پضؿىی ٔتمبویبٖ ػفش حرذ ترٕرترغ ،اػرىربٖ
صایشاٖ ،تغزیر ٚ ٝترذاسوربت ،آٔرٛصؽ صایرشاٖ ... ٚ
پشداختٚ.ی تبویذ ورشد :اطرالع سػرب٘ری دس حرٛصٜ
پضؿىی  ٚوشٚست آٌبٞی سػب٘ی ثر ٝصایرشاٖ دس ایرٗ
صٔی ٝٙثبیذ ثب رذیت  ٚػشػت ا٘زبْ ٌیشد؛ دػتٛس اِؼٕرُ
الصْ ثٔ ٝذیشاٖ وبسٚاٖ ٞب ،ثشای تؼشیغ تىٕیُ ٔؼبیٙربت
ثبیذ ٞش چ ٝػشیؼتش كٛست پزیشد.سئیغ ػبصٔبٖ حرذ ٚ
صیبست دس ساثق ٝثب آٔٛصؽ صایشاٖ حذ تٕتغ  ۷۹تٛویرح
دادٛٔ :وٛع آٔٛصؽ حزبد  ٚصٔب٘جٙذی الصْ ثشای ایرٗ
ٔ ٟٓثبیذ ث ٝكٛست ؿفبف ٕٞ ٚب ًٙٞا٘زبْ ٌیشد.

ديلت اجبزٌ ومیدَذ
ثببت اقتصبدی کشًر آسيب ببيىذ

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔٝ
اسن-رررّررؼرر ٝػررترربد
فررشٔررب٘ررذٞرری الررتررلرربد
ٔمبٔٚتری ثر ٝسیربػرت
ٔررؼررب ٖٚا َٚسیرریررغ
رٕٟٛس ثشٌضاس ؿذ.
ثررٌ ٝررضاسؽ ایؼررٙررب،
اػحبق رٟبٍ٘یشی ثب ثیبٖ ایٙى ٝحجبت التلبدی یرىری اص
ٕٟٔتشیٗ دػتبٚسدٞبی التلبدی دِٚت ٘ ٚظبْ اػت ورٝ
ثب ثىبسٌیشی ػیبػت ٞبی ػبِٕب٘ٔ ٚ ٝذیرشیرت لرٛی ٚ
ٔٙؼزٓ اص آٖ حفبظت خٛاٞذ ؿذ  ٚاػتٕشاس ٔی یربثرذ،
ٌفت٘ :خٛاٞیٓ ٌزاؿت ثب ؿٛن ٞبی ثیش٘ٚری  ٚفضرب
ػبصی داخّی ایٗ دػتبٚسد ٔ ٟٓوـٛس آػیت ثجیٙذ.
ٔؼب ٖٚا َٚسییغ رٕٟٛس ٕٞچٙیٗ ثب تبویذ ثش ایٙى ٝثبیرذ
دس ػبَ رذیذ ثب رذیت ٞش چ ٝثیـتش ثشای تحمك التلبد
ٔمبٔٚتی حشوت وٙیٓ ،تلشیح وشد :ثبیذ ػرضْ  ٚاسادٜ
ای رذی تش دس ػبَ  ۷۹ثشای تحمك التلبد ٔرمربٔٚرتری
ایزبد ؿٛد ٔ ٚلٕٓ تش اص ػبِٟبی ٌزؿت ٝدس ایٗ ٔؼریرش
ٌبْ ثشداسیٓ.

