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ایراى بب لبخنذ و اخن
دیگراى خوشحبل و هضطرة
نوی شود
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پس از  6۱هبه تالش بیوقفه و بب هسینهای ببلغ بر  21هيليبرد توهبى،

فيروزه درخشبى توسعه عورانی
و فرهنگی تبریس رونوبیی شذ
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هقبره آقبالر – هوزه سنگ
نگبره هبی هراغه

الیحه اصالح قبنوى
پولی و ببنکی کشور
به هجلس رفت
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ایراى بب لبخنذ و اخن
دیگراى خوشحبل و هضطرة
نوی شود

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازنٔ -حٕد خوٛا روسیو
تبوید وس  :ایساٖ تٟٙب وؿٛز ٔٙطم ٝاغت و ٝأٙیتؽ زا
تٟٙب اش ز ٖٚوؿٛز  ٚاش ٔس ْ ٔی ٌیس  ٚثب ِجخوٙود ٚ
اخٓ یٍساٖ خٛؾحبَ ٔ ٚضطسة ٕ٘ی ؾ. ٛ
ثٌ ٝصازؼ ایس٘بٚ ،ی ز خّػ ٝثسزغی قوحیویوت ٚ
ثس٘بٔٞ ٝبی خ ٛث ٝعٛٙاٖ ٚشیس أٛز خبزخ ٝپیؿٟٙوب ی
ثٔ ٝدّع ؾٛزای اغحٔی ایٗ ٔطّت زا ثیبٖ ووس ٚ.ی
ٌفت  :خبضعب٘ ٝث ٝزٌب ٜپسٚز ٌبز ؾىس ٔی ٌورازْ
و ٝثبز یٍس تٛفیك خدٔت ثٔ ٝس ْ فٟیٓ ؾدوب  ٚثوب
ٚفبی ایساٖ زا ث ٝایٗ ثٙد ٜیمیوس عوطوب ووس  ٜاغوت
ٔس ٔی و ٝثب چ ًٙش ٖ ث ٝزیػٕبٖ ٔحىٓ اِوٟوی ثوب
ایثبز فداوبزی وبز  ٚتحؼ ا٘ؽ  ٚثیٙؽ ٔمبٔٚوت ٚ
خ ٛثبٚزی ایساٖ زا ث٘ ٝظبٔی ثب ثجبت  ٚپویوؿوسفوتو ٝز
ٔٙطم ٝای ٘بأوٗ  ٚثوی ثوجوبت ثوٙویوبٖ ٘وٟوب  ٜا٘ود.
ٚشیس پیؿٟٙب ی خبزخ ٝافص : ٚایٗ ٔس ْ ز یوبِوی ثوب
ٔؿبزوت ثب ؾى ٜٛثیؽ اش ٔ 14یّی٘ ٖٛفوسی خو ٛز
ا٘تخبثبتی آزاْ  ٚأٗ ثسای وؿٛز  ٚغیبغت خوبزخوی
التداز افسید٘د و ٝز ٔحیط پیسأ٘ٛی ؾبٖ ٌوب ٜثوسای
ا از ٜیه ؾٟس  ٚیب زٚغتب ٔبٞ ٜب وؿتبز  ٚخو٘ٛوسیوصی
قٛزت ٔی ٌیس .رسی ا أ ٝا :خٛاٞساٖ  ٚثوسا زاٖ
اغتمحَ ،خ ٛثبٚزی ٟ٘ساغیدٖ اش لدزت ٞبی ثوصزي
 ٚخب٘جدازی اش ٔظّٔٛبٖ ز ثساثس غتٍٕساٖ ؤ ٝوعوٙوبی
ٚالعی فب اش یمٛق ثؿس اغت غیبغت خبزخی ایوساٖ
ز چٟبز ٌ ٝٞرؾت ٝزا ؾىُ ا  ٚ ٜایٗ اقو َٛزٔوص
التداز  ٚلدزت وؿٛز ٔبغتٚ .شیس پیؿوٙوٟوب ی أوٛز
خبزخ ٝاضبف ٝوس  :أبْ ثصزٌٛاز ٔب ایٗ ثبٚز عٕیوك زا
ز ٔس ْ ایساٖ ٟ٘ب ی ٝٙوس و ٝلدز لدزتی ز خوٟوبٖ
خص خدا٘ٚد ثبزیتعبِی ٚخ٘ ٛداز  ٚتٕبْ لدزت ٞوبی
خٟبٖ ٘بٌصیس٘د ز ثساثس ازا ّٔ ٜتٟب غس تػوّویوٓ فوسٚ
آٚز٘دٚ.ی ثب ثیبٖ ایٙى ٝچبزچوٛة ٞوبی ٔكوسر ز
لب٘ ٖٛاغبغی ٚربی ٚشازت خبزخ ٝز پبغودازی اش
اغتمحَ  ٚیبوٕیت  ٚتٕبٔیت ازضی زا ثو ٝتكوٛیوس
وؿید ٜاغت ،ارٟبز وس ٔ :دٕٛع ٝاغٙب وّیدی ٘ظیوس
غٙد چؿٓ ا٘داش ،غیبغت ٞبی ٔمبْ ٔعظٓ زٞوجوسی ز
التكب ٔمبٔٚتی  ٚثس٘بٔ ٝؾؿٓ تٛغع ٝثس٘بٔٞ ٝبی وؿٛز
ز یٛش ٜغیبغت خبزخی زا ٔؿخف ٔی وٙد .رسی
افص : ٚفساش زاٞجس ی ٔمبْ ٔعظٓ زٞجسی ثوس زعوبیوت
عصت ،یىٕت ٔ ٚكّحت ثس ٌٚب٘ ٝا٘دیؿی  ٚفبقّوٝ
ثیٗ ا٘محثی ث ٚ ٖ ٛعمح٘ی ث ٖ ٛخط ثطحٖ ٔی وؿود
 ٚزٚؾٗ ٔی وٙد و ٝثیٗ یفظ ازشؾٟب  ٚآزٔوبٖ ٞوبی
ا٘محة اغحٔی  ٚغیبغت زفتبز عوموح٘وی زاثوطو ٝای
ٔبٛٞی ٚخ ٛاز ٚ.ی ا أ ٝا  :ثوی توس یود عكوس
ثستسی غسة ز ٘ظبْ ثیٗ إِّّی ث ٝغس آٔود ٜاغوت ٚ
خٟبٖ ٚاز عكس پػبغسثی ؾود ٜاغوت  .ز ٚزاٖ
پػبغسثی غیبغت خٟب٘وی ز چوٙود لودزت ثوصزي
خحقٕ٘ ٝی ؾ . ٛوٙؿٍساٖ ٔتعد ٔ ٚتىثس ؾود٘ود ٚ
ا٘حكبز ثبشی اش غت لدزت ٞبی غسثی خبزج ؾودٜ
اغت.

شرایط هعبفيت
از سرببزی اعضبی خبنواده هبی
دارای هعلول

همین صفحه

صفحه 21

فيروزه درخشبى توسعه عورانی و فرهنگی
تبریس رونوبیی شذ
غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -ثب زٕ٘ٚبیی اش فیسٚش ٜپسٚضٜٞبی عٕسا٘ی ٚ
ٟٔٓتسیٗ شیسغبخت فسٍٙٞی ؾٕبَغسة وؿٛز ،ازشؾٕٙدتسیوٗ زووٛز
عٕسا٘ی ز تبزیخ تٛغع ٚ ٝعٕساٖ وحٖؾٟس تجسیص ،ث ٝثجت زغید.
ثٌ ٝصازؼ ؾٟسیبز ،ثب یضٛز ؾٟس از تجسیص ،زئیع ؾٛزای اغحٔی ؾٟس،
خٕعی اش چٟسٜٞبی فسٍٙٞی  ٚثب اغتمجبَ چؿٍٕیوس ؾوٟوس٘ٚوداٖ ،پوسٚضٜ
عظیٓ ٔسوص ٕٞبیؽٞبی ثیٗإِّّی تجسیص ،پع اش توٙوٟوب ٔ 4۱وب ٜتوحؼ
ثیٚلف ٝثب ٞصی ٝٙای ثبِغ ثس ٔ ۰۶یّیبز تٔٛبٖ تٛغوط ؾوٟوس ازی توجوسیوص،
زٕ٘ٚبیی  ٚز آغتب٘ ٝثٟسٜثس ازی فسٍٙٞی ٙٞ ٚسی لساز ٌسفت.
ٔسوص ٕٞبیؽٞبی ثیٗإِّّی تجسیص ،ز شٔیٙی ثٔ ٝػبیت ٞ 4۶وصاز ٔوتوس
ٔسثع  ٚشیس ثٙبی ٞ ۰۶صاز ٔتس ٔسثع ،طسایی  ٚاخسا ؾد ٜاغت.
غبِٗ ٕٞبیؽ اقّی ثب ٌٙدبیؽ٘ 4۱۶۶فس ،غبِٗ ٕٞبیؽ  ْٚثٌٙ ٝدبیؽ
٘ ۱۶۶فس ،غبِٗٞبی خب٘جی ،پبزویًٞٙبی اقّی  ٚفسعی ،فضبٞبی زفبٞی
 ٚخدٔبتی ،وحظٞبی آٔٛشؾی ٔ ٚدٕٛع ٝپّٞٝبی ثسلی  ٚآغب٘ػٛزٞوب،
اش ثخؽ ٞبی عٕد ٜپسٚضٔ ٜسوص ٕٞبیؽٞبی ثیٗإِّّی تجسیص اغت.
تٕٟیدات فٙی ،تدٟیصاتی ،زفبٞی  ٚتسافیىی ٕٞ ٚچٙیٗ اثعب شیجبؾٙبغوب٘وٝ
ٔسوص ٕٞبیؽٞبی ثیٗ إِّّی تجسیص ٔٛخت ؾد ،ٜایوٗ ٔوسووص اش یویو

ؾبخف تٛغع ٚ ٝؾٟسغبشی ،ز ٘ٛث ٝخ ٛوٓ٘ظیس ثبؾد.
ثٌ ٝفتٔ ٝتخككبٖ عٕسا٘ی ،تدسث ٝپسٚضٞ ٜبی عوٕوسا٘وی ز ؾوٟوسٞوبی
ٔختّ وؿٛز ٘ؿبٖ ٔی ٞد اخسای پسٚضٜای ثب ویفیت  ٚیدٓ عّٕیوبتوی
ٔسوص ٕٞبیؽ ٞب ،ث ٝطٛز ٔتٛغط پٙحغبَ ٘ٚیٓ ث ٝطٔ َٛی ا٘ودوبٔود أوب
ٔسوص ٕٞبیؽٞبی تجسیص ،عّی زغٓ ٕٞصٔب٘ی ثب شٔػتبٖ غوبَ ٌورؾوتوٚ ٝ
ؾسایط ؾٛاز فعبِیت عٕسا٘ی ز ؾٟسن خبٚزاٖ ،رسف ٔ 41ب ٜتىٕویوُ
ؾد ٜاغت.
ایٗ زوٛز ازشؾٕٙد ز یبِی زلٓ خٛز  ٜو ٝپسٚض ،ٜث ٝطٛز ٔػتٕوس ،ز
ٔعسل ثبش ید ٌسٞ ٜٚبی فٙی  ٚوبزؾٙبغی لوساز اؾوتو ٚ ٝوویوفویوت،
اغتحىبْ  ٚشیجبیی آٖٛٔ ،ز تحػیٗ  ٚتبئویود ٔوتوخوكوكوبٖ أوس لوساز
ٌسفتٝاغت.
زفع ٘یبش شیسغبختی ؾٟس ز یٛش ٜفسٙٞ ٚ ًٙٞس ،ثٟسٌٜیسی اش ٔكوبِو
غبختٕب٘ی ثٔٛی قٙعت غبختٚغبش ،اخسای پسٚض ٜثد ٖٚثسخٛز ازی اش
اعتجبزات ّٔی ِٚ ٚتی ٕٞ ٚچٙیٗ ٘مؽ آفسیٙی ز ٚزٕ٘وبی اخوتوٕوبعوی
ؾٟسن تبشٜتبغیع خبٚزاٖ ،اش ٚیطٌی ٞبی ٔ ٟٓایٗ پوسٚض ٜووٓ ٘وظویوس
اغت.

حل هشکالت کبرگری را اولویت اصلی هی دانين
غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازنٔ -عب ٖٚغویوبغوی  ٚأوٙویوتوی اغوتوب٘وداز
آذزثبیدبٖ ؾسلی ٌفت :یُ ٔؿىحت وبزٌسی زا اقّی تسیٗ اِٚوٛیوت
خٔ ٛی ا٘یٓ  ٚثس ایٗ ثبٚزیٓ و ٝاعتسال ٞبی وبزٌسی ٘جبید ثب ٘وٍوسؼ
أٙیتی ٍ٘سیػت ٝؾ. ٛ
ثٌ ٝوصازؼ خوجوس٘وٍوبز ٌوس ٜٚاغوتوبٖ ٞوبی ثوبؾوٍوب ٜخوجوس٘وٍوبزاٖ
خٛاٖ اش تجسیص غعید ؾجػتسی ٔعب ٖٚغیبغی  ٚأٙیتی اغتب٘داز آذزثبیودوبٖ
ؾسلی ز یداز ثب اعضبی ٞیأت ٔدیس ٜوبٕ٘ٞ ٖٛبٍٙٞی ؾوٛزاٞوبی ووبز
اغتبٖ ثب اؾبز ٜث ٟٓٔ ٝتسیٗ الداْ ا٘دبْ ؾد ٜثسای زفع ٔؿىحت وبزٌوسی
اغتبٖ ثعد اش اغتمساز ِٚت تدثیس  ٚأیدٌ ،فت :زغیدٌی ثوٟوٕوؿوىوحت
وبزٌساٖ  ٚزفع وبُٔ آٖ یىی اش اقّی تسیٗ اِٛٚیت ٞب  ٚغدغٞ ٝوبی
ٔدیسیت ازؾد اغتبٖ ٔ ٚعب٘ٚت غیبغی ،أٙیتی  ٚاختٕبعی اغت.
ٚی افص : ٚاش زٚشی ؤ ٝػئِٛیت خ ٛز ٔعب٘ٚت غیوبغوی  ٚأوٙویوتوی
اغتب٘دازی زا آغبش وس ْ پیٍیس زفع ٔؿىحت وبزٌساٖ  ٚووبزخوب٘وٞ ٝوب
ث ٚ ْ ٛیتی اِٚیٗ زٚش خدٔت ٔٗ ز اغتب٘دازی ثب تودوٕوع اعوتوساضوی
وبزٌساٖ ؾسوت ٔبؾیٗ آالت قٙعتی تساوتٛزغبشی ٔكب ف ث. ٛ
ؾجػتسی ثب ثیبٖ ایٙى ٝتعدا ٚایدٞبی تِٛیدی  ٚقٙعتی اغتبٖ آذزثبیدوبٖ
ؾسلی ز ٔمبیػ ٝثب اغتبٖ ٞبی یٍس ثػیبز شیب اغت اعحْ وس  :ز طوَٛ
ِٚت ٌرؾت ٝاش غبَ  41تب  ٝ٘ ۶۰تٟٙب ؾغُ خدیدی ز اغتبٖ آذزثبیدوبٖ
ؾسلی ایدب ٘ؿد ثّى ٝاش ٔدٕ ٛؾبغحٖ اغتبٖٞ ۰۱ ،صاز ٘فس ٘یص ووبغوتوٝ
ؾد ایٗ ٔٛض ٛثٔ ٝثبث ٝفبخع ٝای خبٔٛؼ ثسای اغتبٖ ث ٛؤ ٝػوئوٛالٖ
ٚلت ث ٝآٖ تٛخ٘ ٝىس ٘دٚ.ی ا أ ٝا  :ز غبَ ٞبی ٌرؾوتو ،ٝثػویوبزی
اش ٚایدٞبی ثصزي قٙعتی اغتبٖ ث ٝافسا ی ٚاٌراز ؾد ؤ ٝف ْٟٛقٙعت
 ٚتِٛید زا ٕ٘ی ا٘ػتٙد  ٚاغتبٖ زا چبز فبخع ٝوس ٘د  ٚث ٝعٙوٛاٖ ٔوثوبَ،

وبزخب٘ ٝثّجسی ًٙغبشی و ٝیىی اش ثس٘دٞبی ٔعتجس  ٚزخؿوبٖ اغوتوبٖ
اغت زا ث ٝیه زا٘ٙد ٜتسیّس ٚاٌراز وس ٘د.
ٚی ثب ثیبٖ ایٙى ٝاٌس ایٗ وبزخب٘ٞ ٝب زا ث ٝیساج ٔی ٌراؾتٙد ٚضوعویوت
ثٟتسی اؾتٙد ارٟبزوس  :افسا ی و ٝز ایٗ شٔی ٝٙوٛتبٞی وس  ٜا٘ود ز
پیؿٍب ٜآیٙدٌبٖٔ ،س ْ  ٚخدا٘ٚد ٔػئٞ َٛػتٙد.
ٚی ثب اؾبز ٜثٔ ٝؿىحت اخیس پیؽ آٔد ٜز وبزخب٘ ٝثّجوسیوٙوً غوبشی
تجسیص ٘یص ٌفتٔ :دیس فعّی ایٗ ٔدٕٛع ٝثبید پبغخٍٛی تبزاج خ ٛثبؾود
شیسا و ٝوبزخب٘ ٝای غسیبَ  ٚفعبَ زا تحٛیُ ٌسفتو ٚ ٝا٘وتوظوبز ازیوٓ
غتٍب ٜلضبیی ز ایٗ ٔٛز ٘یص ٕٞچ ٖٛغبیس ٔٛاز پیؽ آٔدٕٞ ،ٜىبزی
خٛثی اؾت ٝثبؾد.

هردم به شبیعبت
در خصوص فوت زائراى
حج توجه نکننذ

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -زئیع غبشٔبٖ یوح ٚ
شیبزت اش غحٔت شائساٖ ایسا٘ی یبضس ز عوسثػوتوبٖ
خجس ا  ٚثب تٛخ ٝث٘ ٝؿس ثسخی اخوجوبز ز خكوٛـ
فٛت  ۰۶شائس ز ؾجىٞ ٝبی ٔدوبشی ،اش ٞوٕوٛطوٙوبٖ
خٛاغت ث ٝایٔ ٍٝ٘ٛٙطبِت اطٕیٙبٖ ٘ىٙٙد.ثوٌ ٝوصازؼ
ٌس ٜٚاختٕبعی خجسٌصازی آ٘وب اش غوبشٔوبٖ یوح ٚ
شیبزت ،زیبغت غبشٔبٖ یوح  ٚشیوبزت ثو ٝاتوفوبق
ٔػئِٛیٗ ثخؽ ٞبی ٔختّ غتب عّٕیبتی یح أػوبَ
ز ٔػدد ؾدس ٜیضٛز پیدا وس تب اش ٘ص یه ثس ز٘ٚد
ازائ ٝخدٔبت ث ٝشائسیٗ ایسا٘ی ثبش ید ث ٝعُٕ آٚز .
آ٘چ ٝز ایٗ ثبش یدٞب ّٕٔٛظ ث ٛلودز ا٘وی شائوسیوٗ
ایسا٘ی اش ثبشٌؿبیی یح  ٚز ا أ ٝاثساش زضبیتوٕوٙودی
اش خدٔبت ازائ ٝؾد ٜث ٝایؿبٖ اش اثتدای غفس تب ووٙوٖٛ
ث ٛو ٝپبغخ زیبغت غبشٔوبٖ یوح  ٚشیوبزت ٘ویوص
ٔتمبثح ،لدز ا٘ی اش شائسیٗ ث ٛوو ٝثوب ثوجوت ٘وبْ ز
وبزٚاٖ ٞبی یح أػبَ ثعثٔ ٝمبْ ٔوعوظوٓ زٞوجوسی ٚ
غبشٔبٖ یح  ٚشیبزت زا ز زغیدٖ ث ٝایٗ ٞدف عظیٓ
 ٚثسپبئی ؾعبئس یٗ یبزی ا ٘د  ٚتٛطئ ٝؾوٕوٙوبٖ زا
خٙثی وس ٘د.زیبغت غبشٔبٖ یح  ٚشیبزت ثو ٝاتوفوبق
زٚغبی غتب ٞبی ٔىٔ ٚ ٝدیٔ ،ٝٙدیسوُ یوساغوت ٚ
غسپسغت زٚاثط عٕٔٛی غبشٔبٖ اش اتٛثٛظٞبی ٔوٛز
اغتفب  ٜثسای شائسیٗ ٘یص ثبش ید وس  ٚاش ٔػوئوِٛویوٗ
ٔسثٛط ٝوٟ٘ ٝبیت تحؼ زا ثسای ث ٝخودٔوت ٌویوسی
ثٟتسیٗ اتٛثٛظ ٞب ثسای شائوسیوٗ ایوسا٘وی اؾوتو ٝا٘ود
لدز ا٘ی وس .ا٘تمبَٞ 1۰صاز  ۰۶۶ ٚشائس ایسا٘ی ز یح
أػبَ اش ٔدیٛٙٔ ٝٙز ٜثٔ ٝىٔ ٝىسٔو ٝتوٛغوط چوٟوبز
ؾسوت ٔ٘ ٟٓمُ ثیٗ ؾٟسی قٛزت ٔیپریس و ٝخصٚ
ثٟتسیٗ ؾسوت ٞبی یُٕ ٘ ٚمُ ثیٗ ؾٟسی عوسثػوتوبٖ
ٞػتٙد  ٚاتٛثٛظٞبی ٔٛز اغتفب  ٜز یح اش ویفویوت
خٛثی ثسخٛز از اغت و ٝز ٌفتٍٛی ثب شائسیوٗ ٘ویوص
ایٗ ٔٛز اذعبٖ ؾد.یٕید ٔحوٕودی ز پوبیوبٖ ایوٗ
ثبش ید اش ٚضعیت غحٔت شائساٖ ایوسا٘وی یوبضوس ز
عسثػتبٖ خجس ا  ٚثب تٛخ ٝث٘ ٝؿس ثسخی اخجبز ٘وٍوساٖ
وٙٙد ٜز خكٛـ فٛت  ۰۶شائس ز ؾجىٞٝبی ٔدبشی
اش ٕٛٞطٙبٖ خٛاغت تب ث ٝایٌٗٔ ٝ٘ٛطبِت اطوٕویوٙوبٖ
٘ىٙٙد  ٚاخجبز یح  ۶۰زا اش وب٘بَ زغٕی پبیٍب ٜخجسی
غبشٔبٖ یح  ٚشیبزت ٘جبَ وٙٙد.

