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اریان وجهان

تبوید دثیس ول غبشهبى هلل
ثس حفظ ثسجبم

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارک-دثفیفزکفل عفبسهفبى هفلفل
خَاعشبر آى اعز کِ ًگزاًی ّب درثبرُ اجفزای ثفزجفبم اس
عزیق عبسٍکبرّبیی کِ در داخل خَد ایي سَاهق دیدُ ؽدُ
اعز ثزعزف ؽَد.ثِ گشارػ ثبؽگبُ خجفزًفگفبراى جفَاى
اعشربى دٍجبری عوٌگَی دثیزکل عبسهبى هلل ثب اًشؾفبر
ثیبًیِ ای ثِ هٌبعجز دٍهیي عبلزٍس اجفزای ثفزجفبم گفرفز۽
دثیزکل عبسهبى هلل خَاعشبر آى اعز کِ ًگزاًیّب درثفبرُ
اجزای ثزجبم اس عزیق عبسٍکبر ّبیی کِ در داخل خَد ایي
سَاهق دیدُ ؽدُ اعز ثزعزف ؽفَد.دٍجفبریف گفرفز۽
آًشًَیَ گَسزػ ثز ایي ثبٍر اعز کِ هغبیلی کِ هغشقیوب ثفِ
سَاهق ّغشِای هزثَط ًویؽًَد ثبید ثفدٍى دفیفؼ داٍری
ثزعزف ؽًَد سب ایي سَاهق ٍ دعشبٍردّبیؼ دبثفزجفب ثفبقفی
ثوبًدّ.وچٌیي ایي ثیبًیِ هیاهشاید۽ ثزجبم دعشبٍردی ثفشر
در سهیٌِ هٌغ گغشزػ عفالح ّفبی ّغفشفِ ای اعفز ٍ
دیذلوبعی اعز کِ ثِ صلح ٍ اهٌیز هٌغقِای ٍ ثیيالولفلفی
کو کزدُ اعز .دثیز کل ّوچٌبى هؼشقد اعز کِ ثزجبم
ثْشزیي راُ ثزای اعویٌبى اس هبّیز صزهب صلحآهیش ثفزًفبهفِ
ّغشِ ای ایزاى ٍ سحقق هٌبهغ اقفشفصفبدی هفلفوفَط ٍػفدُ
دادُ ؽدُ ثِ هزدم ایزاى اعز .اٍ یبدآٍر ؽفد کفِ آصاًفظ
ثیيالوللی اًزصی اسوی ثبر ّب سبیید کفزدُ اعفز کفِ ایفزاى
سؼْدار هزسجظ ثب ّغشِای خَد ایل ثزجبم را اجزا هیکٌد.
تبوید هػىَ ثس لصٍم حل هؿىالت
داخلی ػساق دز غطح هلی
عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارکٍ-سیز خفبرجفِ رٍعفیفِ ثفز
دبیجٌدی کؾَرػ ثز لشٍم حل هؾکالر داخلی در ػفزا
در عغح هلی سبکید کزد.ثِ گشارػ ایغٌب ٍسارر خفبرجفِ
رٍعیِ در ثیبًیِای اػالم کزد کِ عزگئفی الٍرٍف ٍسیفز
خبرجِ رٍعیِ در ًؾغشی در هغکَ ثب یبى کَثیظ ًوبیفٌفدُ
ٍیضُ دثیزکل عبسهبى هلل در ػزا دیدار کزد.دٍ عزف در
ایي دیدار درهَرد گبم ّبیی کِ هوکي اعز دظ اس دفبیفبى
ػولیبر ػلیِ داػؼ در ػزا اسوبا ؽًَد ٍ سحَالر اقلفیفن
کزدعشبى گرشگَ کزدًد.الٍرٍف در ایي دیدار ثز دبیجفٌفدی
کؾَرػ ثِ حوبیز اس سوبهیز ارضی ػزا ٍ لفشٍم حفل
هؾکالر داخلی در ػزا در عغح داخلی سبکید کفزد.دٍ
عزف درهَرد رؽد اقشصبد ػزا ٍ سیزعبخز ّْفبیفی کفِ
عی جٌگ آعیت دیدُ اعز گرشگَ کزدًد.

غْن جوؼیت ؾْسًؿیي اغتبى ازدثیل
ثِ  ۸۶دزصد زغید

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارک -هدیزکل اهَر اقشفصفبدی ٍ
دارایی اعشبى اردثیل گرز۽ عْن جوؼیز ؽْزًؾیي اعفشفبى
اردثیل اس  ۹۴درصد در عب ۸ۻ ثِ ۻ ۹درصد در عفب ۸ۼ
رعیدُ ٍ عْن رٍعشبًؾیٌبى اس ۼ ۶درصفد ثفِ  ۶۵درصفد
کبّؼ یبهشِ اعز.ثِ گشارػ سغٌین ّبؽن هظرزی در جلغِ
ثزرعی ًشبیج عزؽوبری اردثیل اظْبر داؽز۽ ثزاعبط ًشبیج
عزؽوبری عب گذؽشِ عِ درصد اس عفْفن رٍعفشفبًؾفیفي
کبعشِ ؽدُ ٍ ثِ عْن ؽْزًؾیٌبى در کؾَر اضبهِ ؽدُ اعز
کِ در ایي هدر عْن جوؼیز ؽْزًؾیي اعشبى اردثیل اس ۹۴
درصد ثِ ۻ ۹درصد رعیدُ ٍ عْن رٍعفشفبًؾفیفٌفبى اس ۼ۶
درصد ثِ  ۶۵درصد کبّؼ یبهشِ اعزٍ.ی اهفشٍد۽ سفغفیفیفز
عْن جوؼیشی در اعشبى اردثیل ّرز درصد ثفَدُ کفِ در
هقبیغِ ثب هشَعظ کؾَری رقن ثبالسزی اعز ٍ اعشبى اردثیل
ثب عزػز ثیؾشزی ثِ عوز ؽْزًؾیٌی حزکز کزدُ اعز ثب
ثزرعی رًٍد رؽد عبالًِ جوؼیز اعشبىّب عی  ۴۳عفب اس
۸ۻ سب ۸ۼ هؾبّدُ هی ؽَد اهشایؼ جوؼیز کل کؾفَر در
ایي هدر ۻ ۴۶.۶درصد ثَدُ کِ هؼبد رؽد عفبالًفِ ۴۵.۹
درصد اعز.هدیزکل اهَر اقفشفصفبدی ٍ دارایفی اعفشفبى
اردثیل ثب اؽبرُ ثِ ثزرعی عْن جوؼیشی ؽفْفزعفشفبى ّفبی
اردثیل گرز۽ در عب ۸ۼ ؽْزعشبىّبی اردثیل دبرط آثفبد
ٍ هؾگیيؽْز ثِ سزسیت ثب  ۹۳۹ۻۺّ ۴۸۳ ٍ ۴شار ًفرفز دفز
جوؼیزسزیي ؽْزعشبى ّبی اعشبى ٍ ؽْزعشبى عزػیي ثب ۻ۴
ّشار ًرز کن جوؼیزسزیي ؽْزعشبىّبی اعشبى ثَدُ اعز.

فسٍؼ هحصَالت فَالد هجبزوِ دز غبل جبزی
اش هسش ّفت هیلیَى تُي هی گرزد

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارک-ثِ ًقل اس ایفزًفب ‘ هفحفوفَد
اکجزی ‘ در گرز ٍگَ ثب دبیگبُ اعالع رعبًی اخجبر هفلفشار
گرشِ اعز۽ هیشاى هزٍػ ایي ؽزکز در عب ۸ۼ حدٍد ۹
هیلیَى ٍ ۵ۺّ ۵شار سي ثزآٍرد ؽدُ اعز .اس کل هزٍػ یبد
ؽدُ ی هیلیَى ٍ ّ ۸۸۷شار سي آى صبدراسی ثَد هبثقفی
ًیش در داخل ثِ هزٍػ رهزٍ.ی اضبهِ کزد۽ اًشظبر هفی رٍد
سب دبیبى عب جبری رکَرد هزٍػ ثیؼ اس ۺ هیلیَى سي در
ایي ٍاحد طجز ؽَد .گرشٌی اعز اس رقن یبد ؽدُ حدٍد ۸
هغیلیَى ٍ ۳۳ۺ سب ۳۳ۻ ّشار سي آى در ثفبسار داخفلفی ثفِ
هزٍػ ثزعد ٍ ثزای سبهیي ًیبس ٍاحدّبی داخفلفی هصفزف
ؽَد .هبثقی آى ًیش کِ هؼبد ی هیلیَى ٍ  ۵۳۳سفب ۶۳۳
ّشار سي اعز صبدر خَاّد ؽفدٍ .ی هفقفبصفد اصفلفی
صبدراسی ایي ؽزکز را کؾَرّبی ؽز آعیب کؾفَرّفبی
ارٍدبیی هٌغقِ خبٍرهیبًِ سؼدادی اس کؾفَرّفبی ٍCIS
آهزیقب داًغز.هؼبٍى هزٍػ ٍ ثبساریبثی هَالد هجبرکِ سبکید
کزد۽ هجبرکِ ی ؽزکز صبدراسی اعز ٍ هزٍػ در ثفبسار
خبرجی ثِػٌَاى اعشزاسضی در ایي ٍاحد هحغَة هیؽَد.
اهب ایي هَضَع ثدیي هؼٌب ًیغز کِ سَلید هب صفزهفب ثفزای
ثبسار خبرجی اعز ثلکِ ثبید خبعزًؾبى عبخز سفَسیفغ ٍ
هزٍػ هحصَ در ثبسار داخلی ٍ ّوچٌیي سَجِ ثِ صٌفبیفغ
دبییيدعشی در اٍلَیز هب قزار دارد.

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارک-رییظ عشبد هؾشزک ارسفؼ رصیفن
صْیًَیغشی در اظْبراسی ثیاعبط هدػی ؽد سْدیفد ایفزاى یف
سئَری ًیغز ٍ ایي کؾَر ّوچٌبى خَاعشبر دعشیبثی ثِ سغلیفحفبر
ّغشِای اعز.ثِ گشارػ ثبؽگبُ خجزًگبراى جفَاى ریفیفظ عفشفبد
هؾشزک ارسؼ اعزاییل هیگَید سْزاى ثب ٍجَد سَاهفق ّغفشفِ ای
ٌَّس سوبیل دارد ثِ عالح ّغشِای دعز یبثد.گبدی آیفشًفکفَر
رییظ عشبد هؾشزک ارسؼ رصین صْیًَیغشی رٍس عفِ ؽفٌفجفِ در
اظْبراسی ثیاعبط هدػی ؽد۽ سوبیل ایزاى ثزای داؽشي سغلیحبر ّغشِای ثب ٍجَد سَاهق ّغشِای اس
ثیي ًزهشِ اعز.اٍ اهشٍد۽ سْدید ایزاى ی سئَری ًیغز .قصد ٍ سوبیل ایي کؾَر ثزای دعشیبثفی ثفِ
قبثلیزّبی ّغشِای ثب ٍجَد ایي سَاهق ّوچٌبى ٍجَد دارد.دًٍبلد سزاهخ رییظ جوَْر آهفزیفکفب
رٍس جوؼِ اػالم کزد گرز ٍاؽٌگشي اهغب اس ثزجبم خبرج خَاّد ؽد هگز آى کفِ ؽفزایفظ آى
سغییز کٌد .ایي در حبلی اعز کِ ایزاى ثبرّب گرشِ اعز سَاهق ّغشِای قبثل هذاکزُ هادد ًفیفغفز.
هحود جَاد ظزیف ٍسیز اهَر خبرجِ ایزاى در ثیبًیِ ای اػالم کزد سْزاى ّیچ سغییزی را در ایفي
سَاهق ًوَاّد دذیزهز ٍ اجبسُ ًوَاّد داد ایي سَاهق ثِ هَضَػبر غیزّغشِای هزسجظ ؽَد.



عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارکٍ-سیز خبرجِ آهزیکب اػالم کزد ّفدف
اصلی ایي کؾَر در عَریِ اس ثفیفي ثفزدى ًفرفَا ایفزاى اعفز.ثفِ
گشارػ هْز رکظ سیلزعَى ٍسیز خبرجِ آهزیکب عی عوٌفبًفی در
هَعغِ ٍَّر داًؾگبُ اعشٌرَرد آهزیکب ثِ سؾزیح راّجزد ایي کؾفَر
در عَریِ دزداخزٍ.ی حضَر ًظبهی ٍ عیبعی آهزیکب در عَریفِ را
ثزای هٌبهغ هلی آهزیکب ثغیبر هْن داًغز ٍ هدػی ؽد کِ آهزیکب سفب
ًبثَدی کبهل سزٍریغز ّبی داػؼ در ایي کؾَر هی هبًد.سیلفزعفَى
ثبر دیگز ثب اًشقبد اس حکَهز ثؾبر اعد ادػبّبی دفیفؾفیفي هفقفبهفبر
آهزیکبیی را در خصَؿ ٍی سکزار کزدٍ.سیز خبرجِ آهزیکب ّوچٌیي دٍلز قجلی ایي کؾَر را ثِ کفن
کبری ٍ غرلز در خصَؿ عَریِ هشْن کزد ٍ گرز ایي هَضَع ثبػض گغشبخی دهؾق ؽدُ اعفز.ثفِ
ادػبی ایي هقبم آهزیکبیی ثؾبر اعد ثب ٍجَد کو ّبی ایزاى ٍ رٍعیِ در حب هجبرسُ ثب هؼبرضبى ثفَدُ
ٍ ثب سزٍریغز ّب کبری ًداردٍ.ی در ثوؼ دیگزی اس عوٌبى خَد ثِ سکزار ادػبّبی هغفزح ؽفدُ در
خصَؿ هؼبلیز ایزاى در عَریِ دزداخز ٍ گرز۽ ایي کؾَر ثِ دًجب هغشقز کفزدى ًفیفزٍّفبی عفذفبُ
دبعداراى در عَریِ اعز.سیلزعَى سبکید کزد ایزاى ثب حضَر در عَریِ در هَقؼیشی اعز کِ هی سفَاًفد
هٌبهغ آهزیکب ٍ هشحداًؼ را سْدید کٌد.

هراوسات غَزیِ دز ٍیي ثب هحَزیت
لبًَى اغبغی ثسگصاز هیؾَد

الدام ًظبهی دز غَزیِ حتوی اغت هگس ایٌىِ ٍاؾٌگتي
حوبیت اش وسدّب زا هتَلف وٌد
عَریِ را اس ؽبخِ حشة کبرگفزاى کفزدعفشفبى
سزکیِ (ح.ک.ک) هیداًد .گفزٍّفی کفِ اس
۷ۻۼ ۴در جٌَة ؽزقی سزکیِ هؼفب ثفَدُ ٍ اس
ًظز اسحبدیِ ارٍدب سزکیِ ٍ آهزیکب یف گفزٍُ
سزٍریغشی هحغفَة هفی ؽفَد.ثفکفز ثفَسداؽ
عوٌگَی دٍلز سزکیِ ٍ هؼبٍى ًوفغفز ٍسیفز
دظ اس جلغِ کبثیٌِ ثفِ خفجفزًفگفبراى گفرفز۽
عزح ّبی آهزیکب خغزی ثزای اهفٌفیفز هفلفی
سوبهیز ارضی ٍ اهٌیز جبى ؽْزًٍداى سفزکفیفِ
اعز .هب سبکید هیکٌین کِ رٌیي اقداهی ثغفیفبر
غلظ اعز .صجز سزکیِ حدی دارد ٍ ّیچ کفظ
ًجبید اًشظبر داؽشِ ثبؽد کِ سزکیِ ثفیفؼ اس ایفي
خَیؾشٌداری کٌدٍ.سارر دهفبع آهفزیفکفب در
ثیبًیِ ای اػالم کزد در حب آهَسػ ؽجِ ًظبهیبى
عَریِ خَاعز ثب ّدف جلَگیزی اس هفؼفبلفیفز
هادد داػؾیّب ٍ سضویي ثفبسگؾفز آٍارگفبى
عَری ثِ جَاهغ خَد اعز .دٌشبگَى گرز ایفي

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارک-سزکیِ اػالم کزد۽
ّیچ سزدیدی در اقدام ًظبهی در هٌغقِ ػفرفزیفي
عَریِ ٍ عبیز هٌبعق ثِ خَد راُ ًفوفَاّفد داد
هگز ایٌکِ ایبالر هشحدُ حوفبیفز خفَد را اس
ًیزٍّبی سحز حوبیز کزدّب در آًفافب دفظ
ثگیزدّ .وشهبى دٌشبگَى عزحّفبی خفَد ثفزای
آهَسػ ؽجِ ًظبهیبى عَری را کن اّویز سلقفی
کزد.
ثِ گشارػ ایغٌب رجت عیت اردٍغفبى ریفیفظ
جوَْری سزکیِ در رٍسّبی اخیز هکزرا درثفبرُ
حولِ قزیت الَقَع ثِ ػرزیي ّؾدار دادُ اعفز
ایي سحَالر دظ اس آى صفَرر گفزهفشفِ کفِ
ٍاؽٌگشي اػالم کزد۽ ثِ ًیزٍّبی دهَکفزاسفیف
عَریِ کِ سحز حوبیز ًفیفزٍّفبی ی.ح.
کزد ّغشٌد حوبیز هیکٌد سب ی ًیزٍی جدید
ّ ۶۳شار ًرزی سؾکیل دٌّد.ایي عفزح هفَجفت
ًگزاًی سزکیِ ؽدُ اعفز رفزا کفِ ی.ح.

ی ارسؼ جدید ٍ یفب ًفیفزٍی گفبرد هفزسی
هشؼبرف ًیغز .هب کبهال در ایي راثغِ ثب سفزکفیفِ
ؽربف ػوفل خفَاّفیفن کفزد .هفب کفبهفال اس
ًگزاًی ّبی اهٌیشی سزکیِ آگبُ ّغشیفن .سفزکفیفِ
ؽزی ایشالهی هب ٍ هشحد ػضفَ ًفبسفَ اعفز.
ًگزاًیّبی اهٌیشی سزکیِ کبهال هؾزٍع ّغشٌد.
ثب ایي حب عوٌگَی دٍلز سزکیِ گرز۽ سهبًی
کِ هغئلِ اهٌیز هزدم ٍ کؾَر سزکیِ هغزح ؽَد
ًیبس ثِ رهغ خغزار ٍ ًبثَدی سْدیدار ثِ هفیفبى
هی آید .سزکیِ در ایي راثغِ ثدٍى سزدید ػفوفل
هیکٌد.

اغتبًداز آذزثبیجبى غسثی خَاغتبز تجویغ هَشُ ّب دز ؾْس ازٍهیِ ؾد

عزٍیظ خفجفزی رٍسًفبهفِ ارک -اعفشفبًفدار
آارثبیابى غزثی گرز۽ هیزاص هزٌّگی هضفبی
هٌبعجی ثزای هزدم ؽْز ٍ گزدؽگزاى داخلی ٍ
خبرجی در هحَعِ سهیٌْبی دبدگبى لؾگفز ۹۷
اجزا کٌد.ثِ گشارػ ایغٌب هٌغفقفِ اارثفبیفافبى
غزثی هحودهْدی ؽْزیبری عی دیفداری ثفب
هدیز کل اهَر هَسُ ّب ٍ اهَا هٌقَ سبریوفی
 هزٌّگی کؾَر در هفحفل دهفشفز اعفشفبًفداراساًشقب ثبهز سبریوی سهیٌْبی خیفبثفبى ارسفؼ
در ارٍهیِ ثِ عبسهبى هیزاص هزٌّگی اعشبى خجز

داد ٍ گرز۽ ضزٍرر دارد عفبسهفبى هفیفزاص
هزٌّگی ثب ارایِ عزح ٍیفضُ ٍ خفبؿ هضفبی
هٌبعجی ثزای هزدم ؽْز ٍ گزدؽگزاى داخلی ٍ
خبرجی در ایي هحَعِ سبریوی عزاحی ٍ اجزا
کٌد.اعشبًدار آارثبیابى غزثی گرز۽ دیفؾفیفٌفِ
سبریوی ٍ هزٌّگی ّز کؾَری جفشٍ صفحفٌفِ
ّبی درخؾبى ٍ اس اهشوبرار هلفی آى کؾفَر
اعز ٍ ثبید حرظ ٍ ثِ ًغل ّبی آیٌدُ اًفشفقفب
دادُ ؽَد.ؽْزیبری ثب اؽبرُ ثِ سبریخ ٍ سفوفدى
کؾَر اداهِ داد۽ سبریخ ایزاى ًؾبى هی دّد
ایي هزسٍ ثَم جشٍ اٍلیي سودى ّبی سفبریفوفی
دًیب اعزٍ.ی اداهِ داد۽ هشبعفرفبًفِ ثفِ دالیفل
هوشلف ثؼد اس اًقالة اعالهی ٍ دٍراى دهفبع
هقدط سَجِ کوشزی ثِ حرظ ٍ ثفبسعفبسی اس
اهبکي سبریوی کؾَر ؽدُ اعز ٍلی ثب ثِ رٍی
کبر آهدى دٍلز سدثیز ٍ اهید ٍ دیدگبُ دٍلفز
آقبی رٍحبًی حرظ ٍ هزهز آطبر سفبریفوفی
کؾَر هَرد سَجِ ٍیضُ قزا گزهشِ اعز.

ٍی ثب اؽبرُ ثِ دیؾیٌِ سبریوی آارثبیابى غزثفی
ٍ ٍجَد آطبر سبریوی ٍ ثبعشبًی ثیؾوبر در ایفي
اعشبى ٍ هؼب ثَدى هفَسُ ّفبی هفوفشفلفف
خَاعشبر ساویغ هَسُ ّب در ؽفْفز ارٍهفیفِ ٍ
اهشایؼ آطبر ٍ اؽیبی سبریوی جْز رٍیفز ٍ
ثبسدید هزدم ؽد.هحود رضب کبرگز هدیز کفل
اهَر هَسُ ّب ٍ اهَا هٌقَ سبریوی -هزٌّگفی
کؾَر ًیش در ایي جلغِ هَهقیز عیبعز ّفبی
کالى در حَسُ حربظز اس هیزاص هزٌّگفی را
هٌَط ثِ سغییز ًگبُ هزدم ًغجز ثِ ایي ثوؼ اس
هزٌّگ ٍ سبریخ کؾَر ػٌَاى کفزد ٍ اهفشٍد۽
ارسقب آگبّی اس َّیز سبریوی هَجت اًغافبم
ٍ ّوجغشگی ثزای حربظز اس ایي داؽشفِ ّفبی
هزٌّگی هی ؽَدٍ.ی ثب اؽبرُ ثِ هفؼفب ثفَدى
 ۹۳۳هَسُ هوشلف در کؾَر گرز۽ ایفافبد ٍ
هؼب ثَدى هَسُ ّب هَجت خَاّد ؽد آگبّفی
ّبی هزدم ًغجز ثِ گذؽشِ ٍ دیفزیفٌفِ خفَد
اهشایؼ یبثد.

ادازُ اٍلبف ٍ اهَز خیسیِ ًبحیِ یه ؾْسغتبى تجسیص
آگْی هصایدُ
ازتمبء ثْسُ ٍزی هَلَفبت ٍثمبع هتجسوِ ثب زٍیىسد التصبد همبٍهتی  ،تَلید ٍ اؾتغبل
ادازُ اٍلبف ٍ اهَز خیسیِ ًبحیِ یه ؾْسغتبى تجسیص دز ًظس دازد  31ثبة ٍاحد تجبزی ٍ  ۸ثبة ٍاحد خدهبتی ٍ ٍ 3احد
هػىًَی ثِ ؾسح جدٍل ذیل زا اش طسیك هصایدُ ٍ ثساثس ؾسایط آگْی هٌتؿسُ ثِ اجبزُ ٍاگراز ًوبید .هتمبضیبى هحترسم
هی تَاًٌد جْت تْیِ فسم ؾسوت دز هصایدُ ٍ وػت اطالػبت ثیؿتس دز غبػبت ادازی تب زٍش ؾٌجِ  31/۸933931ثِ ایري
ادازُ ٍالغ دز آثسغبى  -جٌت هػجد طَثی -اًتْبی پبزن هفبخس هساجؼِ ٍ یب ثب ؾوبزُ تلفي  113111۸/1۶0توربظ
حبصل ًوبیٌد.
زدیف

هَلَفِ

ًَع زلجِ

هػبحت

آدزظ

1

هػجد حضست اثَالفضل

تجبزی

16

هٌطمِ  4ؾْسن ازم -جٌت هػجد حضست اثَالفضل

2

هػجد الصبدق(ع)

تجبزی ثب پبزویٌگ

 109هتس تجبزی ٍ  298هتس
پبزویٌگ

ٍلیؼصس -جٌت هػجد الصبدق(ع)

3

هػجد الصبدق(ع)

تجبزی

156

ٍلیؼصس -جٌت هػجد الصبدق(ع)

4

هػجد الوْدی (ػج)

تجبزی

6

ػجبغی -جٌت هػجد الوْدی (ػج)

5

هػجد اهبم جوؼِ

تجبزی

15

تجسیص  -ثبشازصفی -اٍل ثبشاز آیت ا ...ؾْیدی-
جٌت هػجد اهبم جوؼِ

6

حػیٌیِ غیدالؿْداء

خدهبتی

286

خیبثبى حجتی -هیداى حبج الْیبز -طجمِ فَلبًی
حػیٌیِ غیدالؿْداء ػلیِ الػالم

7

حبج حجیت الِ خطیجی

هػىًَی

90

ؾوع تجسیصی -ایػتگبُ گسٍ ثي ثػت غمبخبًِ وبؾی 134

8

ؾبُ حػیي ٍلی 1

تجبزی

64

ًجؽ خیبثبى زضبًطاد -جٌت همجسُ ؾبُ حػیي ٍلی(زُ)

9

ؾبُ حػیي ٍلی 2

تجبزی

30

ًجؽ خیبثبى زضبًطاد -جٌت همجسُ ؾبُ حػیي ٍلی(زُ)

10

ؾبُ حػیي ٍلی 3

خدهبتی

38

ًجؽ خیبثبى زضبًطاد -جٌت همجسُ ؾبُ حػیي ٍلی(زُ)

11

ؾبُ حػیي ٍلی 4

خدهبتی

21

ًجؽ خیبثبى زضبًطاد -جٌت همجسُ ؾبُ حػیي ٍلی(زُ)

12

ؾبُ حػیي ٍلی5

خدهبتی

131

ًجؽ خیبثبى زضبًطاد -جٌت همجسُ ؾبُ حػیي ٍلی(زُ)

13

هػجد ؾیؿِ گسخبًِ

تجبزی

12

خیبثبى جوَْزی اغالهی -پبییي تس اش هػجد آیت ا ...اًگجی
پبغبض ؾْسیبز -طجمِ ّوىف وبؾی 39

14

هػجد هؼجصلس

خدهبتی

44

خیبثبى دازائی غَمً -جؽ وَچِ ووپبًی غبختوبى اٍلبفٍ -احد
خدهبتی دًٍجؽ

15

هػجد هؼجصلس

خدهبتی

55

خیبثبى دازائی غَمً -جؽ وَچِ ووپبًی غبختوبى اٍلبفٍ -احد
خدهبتی ؾوبزُ 2

16

خدیجِ خبًن لبئن همبهی 2

تجبزی

32

خیبثبى دازائی غَمً -جؽ وَچِ ووپبًی غبختوبى اٍلبف -هغبشُ دٍ ًجؽ

17

خدیجِ خبًن لبئن همبهی 2

تجبزی

12

خیبثبى دازائی غَمً -جؽ وَچِ ووپبًی غبختوبى اٍلبف هغبشُ
ؾوبزُ4

18

هػجد هؼجصلس

شیس شهیي

96

خیبثبى دازائی غَمً -جؽ وَچِ ووپبًی شیس شهیي غبختوبى اٍلبف

19

هػجد هٌب

شیسشهیي تجبزی

50

خیبثبى داهپصؾىی  -وَی الجسش -خیبثبى ؾْید اػظوی
شیسشهیي هػجد هٌب

20

هػجد اغتبد ؾبگسد

تجبزی

11

تجسیص خیبثبى فسدٍغی هغبشُ غَم

رضا جعفری-رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شهرستان تبریز
ؾٌبغِ آگْی*31333/ :تبزیخ اًتؿبز*31/۸931911 :زٍشًبهِ غساغسی ازن

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارک -هزعشبدُ ٍیضُ عبسهبى هلل
در اهَر عَریِ اس اػالم هَػد جدید هذاکزار در ًؾغز
ٍیي ثب هحَریز قبًَى اعبعی خجز داد.
ثِ گشارػ گزٍُ ثیي الولل ثبؽگبُ خفجفزًفگفبراى جفَاى
اعشربى دیهیغشَرا هزعشبدُ ٍیضُ عبسهبى هفلفل در اهفَر
عَریِ اػالم کزد کِ در رٍسّبی  ۵۹ ٍ ۵۸صٍیي (۹ ٍ ۸
ثْوي) ًؾغشی ثب حضَر ّفیف ر ّفبی دٍلفز عفَریفِ ٍ
هوبلربى در ٍیي ثزگشار خَاّد ؽد.
ٍی در ایي ثبرُ اهفشٍد۽ در ایفي ًؾفغفز ثفِ صفَرر
اخشصبصی ثز رٍی هغئلِ قبًَى اعبعی عَریِ سفوفزکفش
خَاّد ؽد.

اثساش اطویٌبى ًتبًیبَّ دزثبزُ اًتمبل غفبزت
آهسیىب ثِ لدظ دز طَل یه غبل آتی

عزٍیظ خجزی رٍسًبهفِ ارکً -فوفغفز ٍسیفز رصیفن
صْیًَیغشی گرز هغوئي اعز عفرفبرر آهفزیفکفب در
هلغغیي اؽغبلی ظزف ی عب آیٌدُ اس سلآٍیَ ثِ قدط
اؽغبلی هٌشقل هیؽَد.ثِ گشارػ گزٍُ ثیيالولل ثبؽفگفبُ
خجزًگبراى جَاى ثِ ًقل اس آعَؽفیفشفددفزط ثفٌفیفبهفیفي
ًشبًیبَّ ًوغز ٍسیز رصین صْیًَیفغفشفی اػفالم کفزد
هغوئي اعز کِ عربرر آهزیکب ظزف ی عب آیٌدُ ثِ
قدط هٌشقل خَاّد ؽدً.شبًیبَّ ثِ خجزًگبراى صْیًَیغز
گرز ارسیبثی قبثل اعویٌبى اٍ ایفي اعفز کفِ عفرفبرر
آهزیکب ثغیبر عزیؼشز اس آى رِ هب هکز هیکٌین ٍ در عَ
ی عب هٌشقل خَاّد ؽد.ایي ارسیبثی ًشبًیفبّفَ ثغفیفبر
سٍدسز اس سهبًی اعز کِ هقبهبر دٍلز دًٍبلد سفزاهفخ
رییظ جوَْر آهزیکب درثبرُ ػفوفلفی ؽفدى سصفوفیفن
یکابًجِ ایي کؾَر درثبرُ قدط سوویي سدُاًد .هقفبهفبر
آهزیکبیی اػالم کزدُ اًد ثؼید اعز عربرسوبًِ آهفزیفکفب
در قدط اؽغبلی دیؼ اس دبیبى دٍرُ ًوغز سفزاهفخ در
عوز ریبعز جوَْری ثبس ؽَد.سصوین سزاهخ در ثفِ
رعویز ؽٌبخشفي قفدط ثفِ ػفٌفَاى دفبیفشفوفز رصیفن
صْیًَیغشی هَجت ؽدُ اعز کِ هحوَد ػجبط رییفظ
سؾکیالر خَدگزداى هلغغیٌی اٍ را ثزای هیبًافیفگفزی
هذاکزار ثب صْیًَیغزّب ًبهٌبعت اػالم کٌد.

ػجبظّ :یچ والهی زا اش تساهپ
دزثبزُ لدظ ًویپریسین

عزٍیظ خفجفزی رٍسًفبهفِ ارک-ریفیفظ سؾفکفیفالر
خَدگزداى هلغغیي سبکید کزد عوٌبى ریفیفظ جفوفْفَر
آهزیکب درثبرُ قدط دذیزهشٌی ًیغز ٍ ایي ؽْز دبیشوفز
ّویؾگی هلغغیي اعز.ثِ گشارػ گزٍُ ثیيالولل ثبؽگبُ
خجزًگفبراى جفَاى ثفِ ًفقفل اس ؽفجفکفِ سفلفَیفشیفًَفی
الویبدیي هحوَد ػجبط رییظ سؾکیفالر خفَدگفزداى
هلغغیي در عوٌبًی درًؾغفز حفوفبیفز اس قفدط در
االسّز هصز سبکید کزد۽ ّیچ کفالهفی را اس سفزاهفخ ٍ
دیگزاى درثبرُ قدط ًوی دفذیفزیفن .قفدط دفبیفشفوفز
هبعز.اٍ ثب اؽبرُ ثِ سصوین غیزقبًًَی آهفزیفکفب درثفبرُ
اًشقب عربرر ایي کؾَر در هلغغیي اؽغبلی اس سلآٍیَ ثِ
قدط سبکید کزد۽ ثب ربلؼّبی ثشرگی رٍثزٍ ّغشین کفِ
قدط را ثب ّوِ ارسػّبی سبریوی اًغبًی ٍ هزٌّگی آى
ّدف قزار دادُ اعز.
ثشرگشزیي اؽشجبُ درثبرُ قدط ادػبیی ثفَد کفِ سفزاهفخ
اخیزا هغزح کزد ٍ احغبعبر هغلوبًبى ٍ هغفیفحفیفبى را
آؽکبرا ثِ ربلؼ کؾید.رییظ سؾکفیفالر خفَدگفزداى
هلغغیي در در اداهِ اظْبراسؼ گرز۽ ًبسفَاًفی جفبهفؼفِ
ثیيالوللی هبًغ اس اجزای دُّب قغؼٌبهِ ثیيالوللفی درثفبرُ
قدط ؽد ثٌبثزایي هلز هظلَم هلغغیي ثفِ کفافب دفٌفبُ
ثجزد.ػجبط در اداهِ سبکید کزد۽ هب ثزای گزهشفي حفقفَ
خَد ثِ عزاؽ سزٍریغن ٍ خؾًَز ًوی رٍیفن ثفلفکفِ اس
راُّبی هغبلوزآهیش حقَ خَدهبى را دًجب هیکٌیفن.اٍ
اهشٍد۽ دیگز ثِ آهزیکب ثِ ػٌَاى هیبًای ثیي هب ٍ اعزاییفل
اػشوبد ًوَاّین کزد.

پدافٌد َّایی ًجساى ػسثػتبى ّدف
هَؾه لساز گسفت

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارک-یگبى هَؽکی ارسؼ یوفي
ٍ اًصبراهلل ی هزًٍد هَؽ ثبلغشی کفَسفبُ ثفزد ثفِ
عَی ی هقز دداهٌد َّایفی در جفٌفَة ایفي کؾفَر
ؽلی کزد.ثِ گشارػ هبرط یگبى هَؽکفی ارسفؼ ٍ
اًصبراهلل یوي ی هزًٍد هَؽ ثبلغشی کَسبُثفزد ثفِ
عوز هقز دداهٌد َّایی ػزثغشبى در ًفافزاى ٍاقفغ در
جٌَة ایي کؾَر ؽلی کزدًدٍ.ثگبُ خفجفزی ؽفجفکفِ
الوغیزُ ثِ ًقل اس ی هٌجغ ًظبهفی گفشارػ داد۽ یف
هَؽ ثبلغشی کَسبُثُزد دیگز اس ًَع ّوبى هفَؽفکفی
کِ عی رٍسّبی گذؽشِ ػوق ػزثغشبى را ّدف گزهفشفِ
ثِ هقز دداهٌد َّایی ًازاى ؽلی ؽد ٍ هَؽ ثب دقفز
ثِ ّدف اصبثز کزد.در هقبثل ٍثفگفبُ خفجفزی عفجفق
ػزثغشبى ًیش گشارػ داد کِ دداهٌد ّفَایفی ایفي کؾفَر
هَهق ؽدُ ی هَؽ ثبلغشی را کِ اس داخل خفبک
یوي ثِ عَی خبک ػزثغشبى ؽلی ؽدُ ثَد رّگیزی ٍ
هٌْدم کٌد.عجق ًَؽز۽ ثزخی اّبلی هٌغقِ ًازاى صدای
ثلٌدی در آعوبى ؽْزؽبى ؽٌیدًد کِ ایي صدا ثِ ػفلفز
هقبثلِ هَؽ ّبی دبسزیَر ثب هَؽ دؽوي ثَد.

