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اریان

غسٚیع خثسی زٚش٘أ ٝازن-اغتا٘داز آذزتایزیاٖ
ؼستی تا قدٚز پلأی ضٕیٗ اتیساش خیسغیٙیدی اش
ٔٛـملت رٛا٘اٖ اغتاٖ تسای عضٛز دز ٔػاتمات تلٗ
إِّّی ٟٔازت تس ٟٔازت ٔغیٛز تیٛدٖ خیسٚریی
آٔٛشؼٞای ـٙی  ٚعسـٝای تاولد وسد.
تٌ ٝصازؼ خثسٌصازی ٟٔس لستا٘عّیی غیعیادت تیا
قدٚز پلاْ تثسیىی ت ٝرٛا٘اٖ عاضس دز ٔػیاتیمیات
رٟا٘ی ٟٔازت  ۱۴۱۷اتٛظثی آٚزد ٜاغت :تیستیلیت
٘لسٚی ا٘ػا٘ی ٔاٞس ٔت كف  ٚوازآٔد اش عیٛأیُ
وّلدی  ٚا٘ىاز٘اپرییس دز تیٛغیعی ٝالیتیكیادی ٚ
ارتٕاعی ٞس وؿٛز ٔغػٛب ٔیؾٛد.

قلن ّای زریي از پرٍاًِ ّای زریي هی ًَیسٌذ

غسٚیع خثسی زٚش٘یأی ٝازن-اش ٔیلیاٖ ۱3۴
داٚعّة وٛدن ٛ٘ ٚرٛاٖ تسای خثسٍ٘یازی دز
 ۰۴رؿٛٙاز ٜتلٗ إِّّی وٛدن ٘ ٚیٛریٛاٖ ۰۴
وٛدن اقفٟا٘ی ا٘ت اب خٛاٙٞد ؾد تا لّٓ ٞای
شزیٗ دغت تٍلس٘د  ٚاش پسٚا٘ٞ ٝایی تٛٙیػٙد ویٝ
ٔی خٛاٙٞد آغٕاٖ اقفٟاٖ زا تاش  ٓٞدز٘ٛزد٘د.
تٌ ٝصازؼ غتاد اعال زغیا٘یی رؿیٙیٛاز ٜتیلیٗ
إِّّی ـلّٓ ٞای وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘یاٖ پیسدییع
غلٕٙایی صٟازتاغ ّٕٔ ٛاش وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘یا٘یی
تٛد و ٝآٔد ٜتٛد٘د خٛد زا ٔغه تص٘ٙد آٖ ٞیٓ
دز غٗ  ۱۱ ۱۴غاٍِی آ٘زایی ؤ ٝی خیٛاٞید
آیٙد ٜؾاٖ ؾىُ تٍلسد آٟ٘ا خٛد زا دز ٔعیسل
أتغاٖ خثسٍ٘ازی لساز داد٘د غاعت  ۱:۰۴دللمٝ
تعداشظٟس لثُ اش ؾس ٚآشٔ ٖٛایٗ اغتیسظ تیٛد
و ٝعسؾ ا َٚزا ٔی شد دختس  ٚپػس ٞیٓ ٘یٕیی
ؾٙاخت ٞسصٙد زألٗ غٟساتی ٔیی ٌیٛیید ویٝ
اغتسغی ٘دازد  ٚآٔیاد ٜآشٔی ٖٛاغیت أیا اش
ٔاِلدٖ د ٚدغتؽ ت ٚ ٓٞ ٝپا ت ٝپا ؾید٘یؽ ٔیی
تٛاٖ اغتسظ زا دز ا ٚدید ٞیسصیٙید ا ٚخیٛد زا
آٔاد ٜوسدٔ ٚ ٜی ٌٛید تا رایی و ٝأىاٖ داؾتٝ
رؿٛٙازٞ ٜای ٌرؾت ٝزا غسس وسد ٚ ٜدز ٔیٛزد
ـلّٓ ٞای رؿٛٙاز ٜخٛا٘د ٜاغت.دز قؿ اغأیی

خٛا٘دٔ ٜی ؾٛد یىی یىی وازت ٞیا تیغیٛییُ
وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔی ؾٛد ٔادزاٖ  ٚپدزاٖ ٓٞ
پس اش اغتسظ ٞػتٙد  ٚوٛدوا٘ؿاٖ زا دز قیؿ
دزیاـت وازت  ٓٞتٟٙا ٘یٕیی ٌیراز٘ید ا٘یٍیاز
خٛدؾاٖ أتغاٖ داز٘د.
اِثت ٝتٛد٘د ٔادزا٘ی  ٚپدزا٘ی و ٝویٛدوؿیاٖ زا
ٕٞساٞی ٕ٘ی وسد٘د  ٚاش ٕٞلٗ اتتدا ت ٝا ٚیاد ٔی
داد٘د و ٝتاید ـسش٘دؾاٖ ٌّلٓ خیٛد زا اش آب
تٍلسد.غاعت  ۱۰وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘یاٖ تیس زٚی
قٙدِی ٞای غلٕٙا لساز ٔی ٌلس٘د آٟ٘ا لساز اغت
دز ٔٛزد غلٕٙای ایساٖ دز ت ؽ وٛدن آشٔیٖٛ
تدٙٞد.
آ٘زایی و ٝولٕلا رعفسی تد ٖٚاغیتیسظ  ٚتیا
غسی تساـساؾت ٝدز ٔٛزد غلٕٙای وٛدن تسایٕاٖ
ٌفت ؾدیدا ِرت تسدْ و ٝدختسی دز غیٗ ۱۱
غاٍِی صٙاٖ اش وازٌسدا٘اٖ غلٕٙای ایساٖ ٘ ٚیٛ
غاخت ـلّٓ ٞایؿاٖ ٘اْ ٔی تسد ویٔ ٝیی تیٛا٘ید
دلایمی ت ٝـىس ـس ٚتثسد ت ٛزا  ٚتٍٛید و ٝتا صیٝ
ٔلصاٖ تٕسوص وسد ٜتا آشٔ٘ٛی ٔٛـك داؾت ٝتاؾد ٚ
ت ٝایٗ ٘تلزٔ ٝی زغلٓ و ٝوٛدواٖ أسٚش ؾیایید
دز دزن ٔفاٞلٓ اش وٛدواٖ دٞ ٝٞای پیلیؿیلیٗ
خٛد لدزی رّٛتس ٞػتٙد.

خَزستاى پیطتاز جطيّای
گلریساى در کطَر است

غسٚیع خثسی زٚش٘أ ٝازنٔ -دیسعیأیُ غیتیاد دییٝ
وؿٛز ٌفت :خٛشغتاٖ تا تسٌصازی رؿٗ ٌیّیسییصاٖ دز
 ۰۴ؾٟس اغتاٖ پلؿتاش تسٌصازی رؿٗٞای ٌیّیسییصاٖ دز
غساغس وؿٛز اغت.
تٌ ٝصازؼ خثسٍ٘از ایػٙا ٙٔ -غم ٝخٛشغتاٖ غلداغیدا
رٛالیی دز ٔساغٓ رؿٗ ٌّسیصاٖ آشادی ش٘دا٘لاٖ رسائٓ
ؼلسعٕد اغتاٖ خٛشغتاٖ و ٝؾة ٌرؾت ۰۴( ٝخسدادٔا)ٜ
تسٌصاز ؾد تا اؾاز ٜت ٝآی ۱۱۱ ٝغٛز ٜتمیس« ٜتَیّىیم َٔیٗ
أىغِّىَٓ َٚرُِٔ ََُٛٞٚ َِِِّّٝ َُٟٝغِػٌِٗ ـىّى ُٝأىرِسُ ُٜعِٙدَ زَتَِِّٚ ِٝىا خىیِٛؾ
عَّىلَِِٚ ِِٟٓىا  ُِٓٞیَغِصىُٖ٘ٛى؛ آزى ٞس وع و ٝخٛد زا تا تٕیاْ
ٚرٛد ت ٝخدا تػّلٓ وٙد ٘ ٚلىٛواز تاؾد پع ٔیصد ٚى
پلؽ پسٚزدٌاز اٚغت  ٚتلٕم تس آ٘اٖ ٘لػت  ٚؼٕیٍیلیٗ
٘ ٛاٙٞد ؾد »اظٟاز وسد :خدا٘ٚد خیٛد پیاداؼ ٞیٕیٝ
٘لىٛوازا٘ی زا و ٝتا قدق  ٚاخالـ دز زا ٜا ٚا٘یفیاق
ٔیوٙٙد ٔیدٞد.
ٚی تا یادی اش ؾٟلد غیلید اغیدا الریٛزدی زئیلیع
غاشٔاٖ ٚلت ش٘داٖٞا  ٚپایٌٝراز غتاد دی ٝوؿٛز ٌفت:
تا تٛر ٝت ٝآ٘ى ٝایٗ ؾٟلد ٚاالٔماْ خٛد عیٛال٘یی تیسییٗ
عثعٞا  ٚؾىٙزٞٝا زا ٔتغُٕ ؾد ٜتٛد ٔیدا٘ػیت ویٝ
ش٘داٖ رایی تسای آدْٞای خٛب ٘لػت.
تٙاتسایٗ پلؿٟٙاد تؿىلُ ایٗ غتیاد زا دز ٔیأ ٜیثیازن
زٔضاٖ غاَ  ۱۰۳۱دز اتاق تاشزٌا٘ی ایساٖ ٔغسط وسد.
رٛالیی تا تلاٖ ایٗو ٟٓ٘ ٝخسدادٔا ٜغیی أیلیٗ رؿیٗ
ٌّسیصاٖ دز تٟساٖ تسٌصاز ؾد تلاٖ وسد :آؼیاشٌیس اییٗ
عُٕ خلس ٔماْ ٔعظٓ زٞثسی تا اٞدای ٔ ۰۱۰لّل ٖٛتٔٛیاٖ
ت٘ ٝلت  ۰۱۰یاز أاْ شٔاٖ(عذ) تٛد٘د.
پع اش آٖ ٘لص زیلع رٕٟٛزی تا ٔثیّیػ ٔ ۱۷۴یلیّیلیٖٛ
تٔٛاٖ زئلع ل ٜٛلضائل ٝتا ٔثّػ ٔ ۰۴لّل ٖٛتٔٛاٖ زئلیع
لٔ ٜٛم ٝٙٙتا ٔ ۰۴لّل ٖٛتٔٛاٖ زئلع غاشٔاٖ ش٘داٖٞیا تیا
ٔ ۱۰لّل ٖٛتٔٛاٖ دز ایٗ عُٕ خلس ؾسوت وسد٘د.
ٔدیسعأُ غتاد دی ٝوؿٛز ٌفت :تلیؽ اش  ۰۴۴رؿیٗ
ٌّسیصاٖ دز وؿٛز تسٌصاز ؾد  ٚاغتاٖ خٛشغتاٖ دز اییٗ
شٔل ٝٙپلؿتاش اغت .تا لثُ اش غاَ ٔ ۱۰۱۴ا اش ٚضیعیلیت
غتاد دی ٝاغتاٖ خٛشغتاٖ ٘ازاضی تٛدیٓ أا تا ـیعیاِیلیت
ٔدیسوُ ردید ش٘داٖ ٞا  ٚعٕیاییت ٞیای زئیلیع ویُ
دادٌػتسی خٛشغتاٖ  ٚعّٕىسد ٔٛـك عیزیت االغیالْ
ٞاؾٓ٘لا خٛشغتاٖ تا  ۰۴ؾٟس تاالتسیٗ زلیٓ تیسٌیصازی
رؿٗ ٞای ٌّسیصاٖ دز وؿٛز زا ت ٝخٛد اختكیاـ دادٜ
اغت.
ٚی تا تلاٖ ایٗو ٝدز  ۱۷غیاَ ٌیرؾیتی ٝتیا تیسٌیصازی
رؿٗٞای ٌّسیصاٖ تلؽ اش ٞ ۱۴۰صاز ٘فس و ٝتی ٝدالییُ
ٔاِی  ٚعٛادث اتفالی دز ش٘داٖ تٛد٘د آشاد ؾد٘د؛ عٛٙاٖ
وسد :دز غاَ  ۱۰۱۰تسای آشادی ٞ ۱صاز  ۱۰۰ ٚش٘دا٘یی
ٔثّػ ٔ ۷۰۱لّلازد تٔٛاٖ ٘لاش تٛد و ٝاِیثیتی ٝؾیاویلیاٖ ٚ
عّثىازاٖ اش ٔثّػ ٔ ۱۷۱لّلازد تٔٛاٖ ت ٝعٛٙاٖ عیك خیٛد
ٌرؾت وسد٘د.
رٛالیی دز پایاٖ اش عٕیاییت ٞیای آییت ا ٔیٛغیٛی
رصایسی آیتا ؾفلعی  ٚاغتا٘داز خٛشغتاٖ لیدزدا٘یی
وسد.تٌ ٝصازؼ ایػٙا عزتاالغالْ لدزتا ٞاؾٓ ٘یلیا
ٔدیسعأُ غتاد دی ٝخٛشغتاٖ ٘لص دز ایٗ ٔساغٓ تا تیلیاٖ
ایٗو ٝغتاد دی ٝتا تس٘أٝزیصی  ۰۴رؿیٗ ٌیّیسییصاٖ دز
غساغس اغتاٖ پلؿتاش دز وؿٛز اغت ٌفتٕٞ :ی ٝتیالؼ
غتاد دی ٝتس آٖ اغت و ٝش٘دا٘لا٘ی وی ٝاش تیاب ٘یدازی
عمی تس ٌسد٘ؿاٖ غٍٙلٙی ٔیوٙد زا آشاد وٙٙد.

آٔٛشؼ ٞای ـٙی  ٚعسـٝای تاید ٕٛٞاز ٜت ٝغٕت ٚ
غٛیی غٛق یاتد تا خسٚری آٔٛشؼ ٟٔازت ٔغٛز
 ٚؾسایظ اعساش اؾتؽاَ زا ـسا ٓٞویٙید تیا ٘یلیسٚی
ا٘ػا٘ی ٔت كف ٟٔ ٚازت دید ٜتتٛا٘ٙد ٕٞا ًٙٞتا
ٚیطٌیٞای رأع ٝـسا ٔدزٖ أسٚش ٌاْ تسدازد.
دز ادأ ٝایٗ پلاْ آٔد ٜاغت :پل٘ٛد عّٓ  ٚعیٕیُ ٚ
ایٕاٖ زؾد  ٚتٛغع٘ ٚ ٝله شیػتی دز  ٕٝٞؾیویٖٛ
ش٘دٌی اش رّٕ ٝاقِٛی اغت و ٝتٛر ٝتی ٝآٖ دز
 ٕٝٞعسقٞ ٝا پلٛغتٙٔ ٝؿأ خلیسات  ٚتیسویات دز
غغٛط ٔ تّؿ ارتٕاعی اغت.
آٔٛشؼ ٞای ـٙی  ٚعیسـی ٝای تیا ـیساٞیٓ ویسدٖ

شٔلٞٝٙای ازتمای دا٘ؽ ٍ٘سؼٞا ٔ ٚیٟیازت ٞیای
ٔٛزد ٘لاش تاشاز واز  ٚاؾتؽاَ دز شٔلٞٝٙای ٔ تّیؿ
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غسٚیع خثسی زٚش٘أ ٝازن -اغتا٘داز ازدتیلیُ
اش ٔدیساٖ پازن عّٓ  ٚـٙاٚزی اغتاٖ خٛاغت تا
دز ازتثاط تا اـصایؽ تعداد ؾسوت ٞیای حیثیت
ؾد ٜایٗ اغتاٖ دز زدیؿ دا٘ؽ تٙلاٖ ٘ ٚلص ـسآٞ
وسدٖ شٔل ٝٙدزیاـت تػٟلالت تسای آٟ٘ا تلؽ اش
پلؽ تالؼ وٙٙد.
تٌ ٝصازؼ خثسٍ٘از ایس٘ا ٔیزیلید خیداتی یؽ
صٟازؾٙث ٝدز ٘ؿػت اعضیای پیازن عیّیٓ ٚ
ـٙاٚزی اغتاٖ ازدتلُ اـصٚد  :ایزاد اؾتؽاَ تیسای
ؾسوت ٞای دا٘ؽ تٙلاٖ وٛٔ ٝـك تی ٝدزییاـیت
تػٟلالت ٘ؿد ٜا٘د تػلاز ٔؿىُ اغت  ٚتایید دز

ایٗ زاغتا تلؿتس تالؼ وسدٚ.ی تا تیلیاٖ اییٙیىیٝ
ٚرٛد ٔٙاتع ٌ٘ٛاٌ ٖٛعثلعی تسای وػة حیسٚت
ٞای عٕٔٛی رأع ٝت ٝتٟٙیاییی ویاـیی ٘یلیػیت
ٌفت  :تاید ؾلٞ ٜٛای ٔٙاغة دزآٔدشایی اش ایٗ
داؾتٞ ٝا تٚ ٝاغغ ٝواز  ٚـعاِلت ٞای تیِٛیلیدی
ٔٛزد تٛر ٝردی لساز تٍلس٘د.خدات ؽ اظیٟیاز
وسد :تٛٔ ٝاشات پلؿسـت ٞای عاقّ ٝدز د٘یلیای
و٘ٛٙی او ٖٛٙؾلٞ ٜٛای غٙتی وػة  ٚویاز تیٝ
وٙاز ٌراؾت ٝؾد ٚ ٜتِٛلد ـسٚؼ ـىس  ٚا٘یٛا
ـٙاٚزی ٞای پلؿسـت ٝت ٝعٙیٛاٖ ییه زأ ٜیٟیٓ
وػة دزآٔد زٚاد یاـت ٝاغتٚ.ی تا اؾیاز ٜتیٝ
ایٙى ٝایساٖ تا داؾتٗ ٘لسٚی ا٘ػا٘ی ٔتی یكیف
رٛا٘اٖ ٘ ث ٚ ٝقاعة ـىسٞای ٘ٛیٗ  ٚاتتىیازی
عسؾ ٞای شیادی دز شٔل ٝٙتِٛلد  ٚـسٚؼ ا٘یٛا
عّٓ ت ٝرٟاٖ دازد اضاـ ٝوسد  :ت ٝؼلس اش قٙاییع
عػاظ ٘ظأی و ٝت ٝتألٗ أٙلت ایٗ ٔسش  ٚتیْٛ
ٔستٛط ٔی تاؾد وؿٛزٔیاٖ  ٚاشریّٕی ٝاغیتیاٖ
ازدتلُ ٔی تٛا٘د تٚ ٝاغغ ٝـسٚؼ ـٙیاٚزی ٞیای
پلؿسـت ٝعّٕی دز قٙایع ؼرایی وؿیاٚزشی
قٙایع دغتی ٞ ٚیٙیسٞیای ظیسییفی ٝدازٚییی
دزآٔدٞای غسؾازی زا ت ٝدغت آٚزد.

رضذ باالی جوعیت در البرز ٍ ضرٍرت اتخار تذابیر جوعیتی
غسٚیع خثسی زٚش٘أ ٝازن-اغتا٘داز اِثیسش تیا
تاولد تس پلٍلسی ٞسص ٝتلؿتس  ٚغسیعتس تٙیدٞیای
ؾٛزای زاٞثسدی رٕعلت ٌفت :زؾید تیاالی
رٕعلت دزایٗ اغتاٖ اتی یاذ تیداتیلیس الشْ زا
ضسٚزی ٔی غاشد.
تٌ ٝصازؼ ایس٘ا غلد عٕلد عٟائی دز٘ؿیػیت
اعضای ؾٛزای زاٞثسدی رٕعلت اغتاٖ اِیثیسش
اـصٚد :تساغاظ آخسیٗ غسؾٕازی غاَ  ۱۰زؾید
رٕعلت اِثسش د ٚ ٚغی ٞ ٚفیت قیدْ دزقید
اغتٚ.ی ادأ ٝداد :ایٗ آٔاز عاوی اش آٖ اغیت
و ٝدز اغتاٖ اِثسش ٟٔارستی ـعاَ  ٚییه تیساتیس
رٕعلت خٛد دازیٓ  ٚاش غٛیی دزٚاشٞ ٜای ؾٟس
زا ٕ٘ی تٛاٖ تػت.عٟائی تاولد وسد :تاید صیازٜ
ا٘دیؿی داؾت وٌ ٝاْ ٞای ٔیٛحیسی اش غیٛی

دِٚت تسداؾت ٝؾد ٚ ٜدزایٗ شٔل ٝٙتیایید تیالؼ
تلؿتسی قٛزت ٌلسدٚ.ی اضاـ ٝوسدٟٔ :اریست
ٔعىٛظ  ٚاؾتؽاِصایی دز زٚغیتیاٞیا اش ٔیٛازد
ٕٟٔی اغت و ٝتاید دزایٗ شٔلٔ ٝٙیٛزد تیٛریٝ
لساز ٌلسد.اغتا٘داز اِثسش ٌفت :أسٚش اِثسش تغت
تاحلسپایت ت اغت ٚتاتٛر ٝتی ٝغیلیاغیت ٞیای
اؾتؽاَ شایی  ٚعٕایت اش رٛا٘اٖ تایید ٌیاْ ٞیا
تلؿتسی تسداؾتٚ.ی خاعیس٘ؿیاٖ ویسد :أیسٚش
شٔل ٝٙررب غسٔای ٝدز اِثسش تٚ ٝاغغ ٝغیلیاغیت
ٞای دِٚت تدتلس  ٚألد ـسا ٓٞؾد ٚ ٜپیتیا٘ػیلیُ
ٞای خٛتی دازیٓ  ٚتٛغع ٝؾٟسٞا تاید شیستٙاییی
تاؾد .
عٟائی اضاـ ٝوسد :تسخی اش تیٙیدٞیای ؾیٛزای
زاٞثسدی رٕعلت دز اغتاٖ اِثسش ـسٍٙٞػاشی ٚ

لسٍم تَجِ بِ ًیاز ٍ زهاى در برًاهِّای
غٌیسازی اٍقات فراغت سازهاىّا

غسٚیع خثسی زٚش٘أ ٝازن -ـسٔا٘داز ؾٟسغتاٖ ش٘زاٖ اظٟیاز ویسد:
دز تس٘أٞ ٝای اٚلات ـساؼت تاید ت٘ ٝلاش  ٚشٔاٖ ٔتٙاغة تیا ٔی یاعیة
رٛاب داد ٜؾٛد.
تٌ ٝصازؼ ایػٙا ٔٙغم ٝش٘زاٖ زغ َٛتلات دز رّػ ٝؾیٛزای غیتیاد
غاشٔا٘دٞی أٛز رٛا٘اٖ ؾٟسغتاٖ ش٘زاٖ ضٕٗ تػّلت تٔ ٝیٙیاغیثیت
غاٍِسد دزٌرؾتٍاٖ شِصِ ٝعازْ  ٚزٚدتاز ٘ ٚلص ٌیسأیی داؾیت زٚش
لدظ  ٚعلد غعلد ـغس ٌفت :تا تٛر ٝت ٝعػاغلتٞای غلاغی ٔٛرٛد
أػاَ زٚش لدظ تاید پسزً٘تس اش غاَٞای ٌرؾت ٝتسٌصاز ؾٛد؛ صیسا
ؤ ٝا ٕٞلؿٔ ٝداـع عمٛق ٔظّٔٛاٖ ٞػتلٓٚ .ی ادأ ٝداد :دز تیغیج
ؼٙیغاشی اٚلات ـساؼت ت ؿی اش ٔؿىالت ت ٝاعتثازات تی یكیلیف
یاـت ٝتسٔی ٌسدد و ٝتا آ٘زا و ٝدز تٛاٖ دازیٓ دز اییٗ شٔیلیٙی ٝتیالؼ
ٔیوٙلٓ ٔؿىالت زا عُ وٙلٓ .اعتثازاتی و ٝدز غغظ ؾٟسغتاٖ تٛشیع
ٔیؾٛد ٔغدٚد اغت ٘ ٚثاید ٙٔ ٕٝٞتظس اعتثازات تاؾلٓ تا وازی ا٘زیاْ
دٞلٓ تّى ٝتاید ٍ٘أ ٜاٖ ایٗ تاؾد و ٝصغیٛز اش أیىیا٘یات ٔیٛریٛد
ٔیتٛاٖ عداوخس اغتفاد ٜزا وسد .ـسٔا٘داز ؾٟسغتاٖ ش٘زاٖ ادأی ٝداد:
دز عاَ عاضس ٔدیسیت ٔٙاتع ٔ ٚدیسیت تٟسٜتسدازی اغت و ٝریٛاب
ٔیدٞد؛ صسا و ٝتسخی اش دغتٍاٜٞا ت٘ ٝغٔ ٛغّٛب اش أىا٘ات ٔٛرٛد
خٛد اغتفادٕ٘ ٜیوٙٙدٔ .ا تاید اش أىا٘ات ٔٛرٛد ادازات دز ریٟیت
دزغت  ٚت٘ ٝغٔ ٛغّٛب تٟسٜتسدازی وسدٞ ٚ ٜصیٞٝٙا زا دز ایٗ شٔلیٙیٝ
ٔدیسیت وٙلٓ .تلات ٌفت :تاید زٚط تاشٌی ٘ ٚؿاط زا ت ٝتس٘أٞ ٝیای
ؼٙیغاشی اٚلات ـساؼت تصزیك وٙلٓ؛ صسا و ٝت٘ ٝظس ٔیزغید تیسخیی
ادازات تٟٙا تسای زـع تىّلؿ ٔؿؽ َٛت ٝـعاِلت ٞػتٙد.

تسخی ٘لص دزعاَ پلٍلسی اغت و ٝاش رّٕی ٝآٖ
ٔی تٛاٖ ت ٝعیٕیاییت اش ریٛا٘یاٖ اشدٚاد
غالٔت  ٚأیلید تی ٝش٘یدٌیی اؾیاز ٜویسد .
ٚی ٕٞضٙلٗ تس اغتفاد ٜاش ظسـلت ٘لسٞٚای تٔٛی
تسای پلؿثسد اٞداؾ تٛغع ٝای  ٚپیلیؿیسـیت دز
اغتاٖ اِثسش تاولد وسد.

اهٌیت اٍلَیتدارتریي هطالبِ هردم
از حاکویت است

غسٚیع خثسی زٚش٘أ ٝازن -اغتا٘داز لصٚیٗ تا اؾاز ٜتی ٝاییٙیىیٝ
أٙلت اِٛٚیت دازتسیٗ ٔغاِثٔ ٝسدْ اش رأع ٚ ٝعیاویٕیلیت اغیت
ٌفت :تاید  ٕٝٞتالؼ وٙٙد تا أٙلت پایداز زا دز غغظ رأع ٝـسآٞ
وٙٙد.تٌ ٝصازؼ ایػٙا ٔٙغم ٝلصٚیٗ ـسیدٕٞ ٖٚتی اغتا٘داز لیصٚییٗ
دز ٕٞایؽ ٘ؿػت ٔؿتسن تلٗ ٘لسٚی ا٘تظأی  ٚل ٜٛلضیائیلی ٝویٝ
پلؽ اش ظٟس أسٚش دز غاِٗ ارتٕاعیات ؾیٟیدای ٌیٕیٙیاْ ٔیسویص
ـسٔا٘دٞی ا٘تظأی اغتاٖ لصٚیٗ تسٌصاز ؾد اظٟاز ویسد :أیسٚش تیا
تىل ٝتس ٘لسٞٚای دا٘ؿٕٙد  ٚخیٛدتیاٚزی ریٛا٘یاٖ تیٛا٘ػیتیلیٓ تیٝ
پلضلدٜتسیٗ غالطٞای ٘ظأی  ٚا٘تظأی تٙٔٝظٛز تاشداز٘دٌی عیفیظ
ولاٖ وؿٛز دغت پلدا وٙلٓٚ.ی اـصٚد :تاید اش الداْ دغتٍا ٜلضاییی
٘ ٚلسٚی ا٘تظأی و ٝدز شٔلٞ ٝٙای ٔ تّؿ اشرّٕ ٝتیأٔیلیٗ أیٙیلیت
ا٘ت اتات ٘مؽ تیتدیّی داؾتٙد تمدیس  ٚتؿىس وسد.اغتا٘داز لیصٚییٗ
خاعس٘ؿاٖ وسد :دز ؾسایغی و ٝدؾٕٗ ت ٝد٘ثاَ اییزیاد ٘یاأیٙیی دز
رأع ٝتٛد ٔؿازوت تی٘ظلس تاالی  ۷۴دزقد ٔسدْ دز ا٘ت اتات ٘ؿاٖ
داد ٔسدْ دز ٞس ؾسایغی پؿتلثاٖ ٘ظاْ  ٚا٘یمیالب اغیالٔیی اییساٖ
ٞػتٙدٚ.ی ادأ ٝداد :تسٌصازی ایٗ ٘ؿػت ٔیتٛا٘د رٟت ؾیٙیاخیت
تلؿتس ٘ماط لٛت  ٚتعأُ ٕٞاٍٙٞی دغتٍاٜٞا تا یىدیٍیس احیسٌیراز
تاؾد  ٚایٗ دز عاِی اغت و ٝاٌس ایٗ ٕٞاٍٙٞی دز غغظ ٔیغیّیٛب
ا٘زاْ ؾٛد ٘تایذ خٛتی زا دز پی خٛاٞد داؾتٕٞ.تی ییادآٚز ؾید:
أسٚش ٘لاش اغت تا تسای ازتمای تأٔلٗ أٙلت دغتٍاٜٞا تعأیُ خیٛد
زا تا یىدیٍس اـصایؽ دٙٞد  ٚت ٝؾٙاغایی اتصازٞیای ٔؿیٟیٛدی ویٝ
تسای تأٔلٗ أٙلت الشْ اغت تپسداش٘د.

ادارُ کل اهَر هالیاتی استاى آرربایجاى ضرقی

قابل تَجِ هؤدیاى هحترم
هالیات بر ارزش افسٍدُ:
هْلت ارائِ الکترًٍیکی اظْارًاهِ هالیات برر ارزش
افسٍدُ دٍرُ بْار  69از طریق ساهاًرِ www.evat.ir
حذاکثر تا  51تیر هاُ سالجاری هی باضذ.
رٍابط عوَهی ادارُ کل اهَر هالیاتی آرربایجاى ضرقی
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ت ٝتٛغع ٝالتكادی وٕه شیادی ٔیوٙد ٞ ٚیٕیلیٗ
عٛز عضٛز ٔمتدزا٘ ٝدز عسق ٝتلٗ إُِّ عىیاییت
اش دزایت ٕٞ ٚت تّٙید  ٚتیٛا٘یٕیٙیدی ٞیای تیی
ٔا٘ٙدرٛا٘اٖ ایٗ ٔسش  ٚت ْٛدازد.
اغتا٘داز آذزتایزاٖ ؼستی دز ادأی ٝاییٗ پیلیاْ تیا
تثسیه زاٞلاتی ٘ ثٍاٖ ٟٔازتی اغتاٖ دز زؾتٞٝای
اتٔٛىا٘له واؾی وازی عال  ٚرٛاٞیسغیاشی ٚ
لٙادی زا ت ٝص ٚ ُٟصٟازٔلٗ ٔػیاتیمیات ریٟیا٘یی
ٟٔازت  ۱۴۱۷اتٛظثی اظٟاز ألدٚازی وسد ٜاغیت
و ٝتا پؿتىاز  ٚردیت تلؿتس دز ٔػاتمات ریٟیا٘یی
 ۱۴۱۷اتٛظثی تاز دیٍس اـت ازی تصزي دز واز٘أیٝ
دزخؿاٖ ّٔت ایساٖ حثت ؾٛد.
ٔػاتمات تلٗ إِّّی ٟٔازت ٞس دٚغاَ ییىیثیاز دز
وؿٛزٞای ٔ تّؿ تسٌصاز ٔیؾٛد.

هقالِ
ضْرّای پرازدحام جْاى ،هعضل
ترافیک را چگًَِ حل کردُ اًذ؟

ادأ ٝاش ؾٕاز ٠لثُ...
د٘لا أا زٚؼ ٞای ٔثتىسا٘ ٝدیٍسی  ٓٞتسای ٔمیاتّی ٝتیا
تساـله پلدا وسد ٜاغت .یه ؾسوت ت٘ ٝیاْ Urban
Engineتٔ ٝدت غ ٝغاَ ٔغاِعات پایّیٛتیی زا زٚی
ٚضعلت عُٕ ٘ٚمُ  ٚزا٘ٙدٌی ؾٟسٞایی ٔا٘ٙد تٍّٛٙز ٚ
غٍٙاپٛز ا٘زاْ داد  ٚدز ٟ٘ایت تیسای اـیسادی وی ٝدز
ٔػلسٞای عٛال٘ی (ٔا٘ٙد وسد ت ٝتٟیساٖ) زـیت ٚآٔید
ٔىسز داؾتٙد یه تاشی آ٘الیٗ عساعی وسد.
ایٗ تاشی تسای غفسٞای دزٖٚؾٟسی تٛقلیٞ ٝیاییی تیٝ
زا٘ٙدٌاٖ ازائٔ ٝیداد  ٚتا لسع ٝوؿی  ٚاعغای ریاییصٜ
آٟ٘ا زا ت ٝتؽللس غاعات تسدد اش غاعات پیستیساـیلیه تیٝ
غاعات خّٛت تؿٛیك ٔیوسدٔ .غاِعات اییٗ ؾیسویت
٘ؿاٖ ٔی دٞد دز تٍّٛٙز اش ٞس ؾؽ زا٘ٙد ٜیه ٘فس  ٚدز
غٍٙاپٛز اش ٞس ٞؿت ٘فس یىی پع اش ٔؿیازویت دز
تس٘أ ٝغاعات تسدد خٛد زا تؽللس داد ٜاغت.
أا تسخی ٔعتمد٘د ٞلش وداْ اش ایٗ زٚؼٞیا عیاقیّیی
٘ ٛاٞد داؾت ٍٔس آ٘ىٔ ٝاؾلٗٞای وٕتسی ت ٝخلاتاٖٞا
غساشیس ؾٛد .آٟ٘ا ٔعتمد٘د تٟٙا زا ٜعُ عٛال٘یی ٔیدت
تسای زٞایی اش تساـله تؿٛیك ؾٟس٘ٚداٖ ت ٝاغتفیاد ٜاش
زٚؼٞای رایٍصیٗ تسدد ٔخُ پیلیاد ٜزٚی دٚصیسخیٝ
غٛازی  ٚعُٕ ٘ ٚمُ عٕٔٛی تاولفلت اغت .دزییاـیت
عٛازل اش خٛدزٞٚایی و ٝدز غاعات اٚد تساـله دز
ٔعاتس تسدد ٔیوٙٙد ٘لص ٔیتٛا٘د ا٘ت اب دیٍسی تیاؾید.
ایٗ زا ٜعّی اغت ؤ ٝدیساٖ ؾٟیسی دز غیٙیٍیاپیٛز
اغتىِٙ ٚ ّٟٓدٖ ت ٝخٛتی اش آٖ اغتفاد ٜوسدٜا٘د.
٘زات یاـتٍاٖ
 ٕٝٞؾٟسٞای رٟاٖ و ٝؾاٞد زؾید غیسییع تیٛد ٜا٘ید
ٕٞصٔاٖ تا ٌػتسؼ  ٚپلضلدٜتس ؾدٖ غاختاز ؾٟیسی تیا
صاِؽ ٞای ٔتعددی زٚتٝز ٚؾدٜا٘د .تساـله ییىیی اش
ردیتسیٗ ایٗ صاِؽ ٞاغت :خلاتیاٖ ٞیای ٔیٕیّی ٛاش
خٛدز ٚرٟاٖ زا ت ٝت ًٙآٚزدٜا٘د  ٚاش  ٕٝٞتدتیس ـؿیاز
ٔضاعفی زا تس التكاد ٔغلظ شیػت  ٚولفلت ش٘یدٌیی
ؾٟس٘ٚداٖ ٚازد ٔیوٙٙد.
یاـتٗ زاٞ ٜایی و ٝضٕٗ عفظ  ٚعیٕیاییت اش تیٛغیعیٝ
ؾٟسٞا تتٛا٘د اش ٔعضالت  ٚپلأدٞای آٖ تىاٞد دؼدؼٝ
تػلازی اش وازؾٙاغاٖ تٚ ٝیطٔ ٜدیساٖ  ٚتیس٘یأی ٝزییصاٖ
ؾٟسی اغت .تٕٞ ٝلٗ دِلُ اغت ؾٟسٞایی و ٝدز وٙتسَ
آِٛدٌی ٛٞا یا عُ تساـله ٔٛـك عٕیُ ویسد ٜا٘ید تیٝ
عٛٙاٖ اٍِٛیی تسای دیٍس ٘ماط رٟاٖ ت ٝواز ٔی ز٘ٚید.
ٌصازؼ ٔزٕع رٟا٘ی التكاد دز غاَ  ۱۴۱۰و ٝتا عٛٙاٖ
«آیٙد ٜتٛغع ٝؾٟسی »ٔٙتؿس ؾد دز ٚالع تٌ ٝسدآٚزی
زاٜعُٞایی ٔیپسداخت و ٝرٟاٖ دز ٔماتّ ٝتا ٔؿىالت
ؾٟسی دز پلؽ ٌسـت ٝاغت .دز اییٗ ٌیصازؼ ٞیفیت
تزست ٝتستس دز زٞایی اش تٙد تساـله ذوس ؾد ٜاغت.
اغتى :ّٟٓعٛازل اِىتس٘ٚله
غلػتٓ اِىتس٘ٚله دزیاـت عیٛازل دز اغیتیىیٟیّیٓ
عساعی ؾد ٜاغت تا اش زا٘ٙدٌا٘ی و ٝدز زٚشٞای ٞفتٝ
تلٗ غاعات  ۳:۰۴تا  ۱3:۰۴لكد ٚزٚد تٔ ٝسوص ؾٟیس زا
داز٘د ٞصی ٝٙتسدد دزیاـت وٙد.
تٟٙا ٚغایُ عُٕ٘ٚمُ عٕٔٛی تاوػیٞا خٛدزٞٚای تا
غٛخت التكادی() ٚ eco-fuelخٛدزٞٚای أیدادی
اش پسداخت عٛازل ٔعاؾا٘د .دز غاَ ٘ ػیت اریسای
ایٗ عسط عزٓ تساـله دز غاعات ؾّٛؼی ؾیٟیس ۱۰
دزقد واٞؽ پلدا وسد  ٚاش تسدد یه ٔلّلی ٖٛخیٛدزٚ
دز زٚش دز خلاتاٖٞا واغت ٝؾد.
دزآٔد عاقُ اش ایٗ عسط و ٝتاِػ تس ٞ ۰۴۴صاز دالز دز
زٚش اغت تسای تٟثٛد غایس خدٔات عُٕ٘ٚمُ ؾٟسی تٝ
واز ٌسـتٔ ٝیؾٛد.
ٔدیساٖ ؾٟسی تازغّ٘ٛا وٛؾلید ٜا٘ید تیا اغیتیفیاد ٜاش
تىِٛٛٙضی ٞای ٛٞؾٕٙد تسدد دز پاییتی یت پیساشدعیاْ
اغپا٘لا زا تػٟلُ  ٚزٚاٖ وٙٙد.
ٔدیسیت پازولًٞٙا  ٚدٚزتلٗٞای وٙتسَ تساـیلیه دٚ
رٙث ٟٓٔ ٝاش تس٘أٛٞ ٝؾٕٙد ایٗ ؾٟس ٞػتٙد .غٙػٛزٞایی
و ٝدز ٔغُ ٞای پازن خٛدزٞٚا ٘كة ٔیی ؾی٘ٛید ٚ
تكاٚیس ٚیدئٛیی اعالعات ٔستٛط تٚ ٝریٛد ییا ٘یثیٛد
أىاٖ پازن زا ٌسدآٚزی ٔیوٙٙد.
ایٗ اعالعات اش عسیك شیسغاخت ٚای ـای عٕٔٛیی دز
غساغس ؾٟس دز اختلاز ؾٟس٘ٚداٖ لساز ٔیٌلسد  ٚدز ٚالع
زاتظ زا٘ٙدٌیاٖ ٔ ٚػیٚٛالٖ ٘یظیٓ  ٚتیسدد ؾیٟیسی
اغت .دٚزتلٗ ٞای وٙتسَ تساـله  ٓٞاش عیسییك ـیلیثیس
٘ٛزی تا ادازات عُٕ٘ٚمُ ؾٟس دز ازتثاعٙد تیا أیىیاٖ
پایؽ ِغظٝای تساـله ٔلػس ؾٛد ٔ ٚساوص وٙتسَ تتٛا٘ٙد
تا اـصایؽ یا واٞؽ شٔاٖ صساغ غثص دز تماععٞای ٟٔیٓ
تسدد زا دز خلاتاٖٞا  ٚتصزٌساٜٞا زٚاٖ وٙٙد.
ادأ ٝدازد

