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اقتصاد و جامعه
هقالِ

 ۰هسیت اصلی افسایش سْن
سی.اى.جی در سثذ سَخت

ٔـبٚس ٔهیي صیؼت ػبصٔبٖ ثش٘بٔ ٚ ٝثٛدر ٝثب اؿابس ٜثاٝ
پٙذ ٔضیت اكّی اـضایؾ ػٟآ ػای.اٖ.رای دس ػاجاذ
ػٛخت خٛدسٞٚب ٌفت :ایاٗ ٔاضایاب ؿابٔاُ وابٞاؾ
آالیٙذٌی ،ایٕٙی ثبالتش ،وبٞؾ ٞضی ٝٙتعٕیشات خٛدس،ٚ
توٕیٗ پبیذاسی تبٔیاٗ ػاٛخات  ٚالاتالابدی ثاٛدٖ
ػی.اٖ.ری اػت.
اثٛعّی ٌّضاسی ثب ثیبٖ ایٙى ٝاص صٔب٘ی و ٝثهاج وابست
ػٛخت ثٙضیٗ خٛدسٞٚب رذیتش  ٚـبص عّٕیبتی آٖ آؼابص
ؿذ ،اػتمجبَ اص خٛدسٞٚبی دٌٚب٘ ٝػٛص(ػای.اٖ.رای -
ثٙضیٗ) ٘یض دس وـٛس اـضایؾ یبـت ،اـضٚد :ث ٝایٗ تشتایات
ثب وبٞؾ ػٕٟیٞ ٝبی ثٙضیٗ  ٚتٛر ٝث ٝكشـ ٝالتلبدی دس
ٔلشؾ ػی.اٖ.ری سا٘ٙذٌبٖ ثشای دٌٚب٘ ٝػاٛص واشدٖ
خٛدسٞٚبی خٛد الذاْ وشد٘ذ ،ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝثب ادأ ٝایٗ
س٘ٚذ ٔبِىبٖ ثیـتشی خٛدسٞٚبی دٌٚاب٘ا ٝػاٛص سا ثاش
خٛدسٞٚبی ثٙضیٙی تشریح داد٘ذ  ٚایٗ أش ؿتبة ثیـتشی
ٌشـت.
ٚی ثیبٖداؿتٔ :ؼبِ ٝپیچیذ ٜآِٛدٌی ٛٞای والٖؿٟشٞب
و ٝثش احش عٛأُ ٔختّفی دس چٙذ د ٝٞاخایاش ثا ٝؿاىاُ
و٘ٛٙی دسآٔذ٘ ،ٜیبصٔٙذ ؿٙبخت دلیك اص عٛأاّای اػات
وٛٔ ٝرت ا٘تـبس آٖ ؿذ ٜاػت ،دس ایٗ ٔیابٖ ٞاشچاٙاذ
ػیبػت ٌزاسی دِٚت ثشای تشؼیت ٔبِىبٖ خاٛدسٞٚابی
ثٙضیٗػٛص ث ٝدٌٚب٘ٝػٛص خٛد ٔیتٛا٘اذ ٔؼایاشی ثاشای
وبٞؾ آِٛدٌی ثبؿذ أب ٔلٛث ٝرذیذ ؿٛسای الاتالابد
ؤ ٝهذٚد ث ٝدٌٚب٘ ٝػٛص وشدٖ خٛدسٞٚبی حُٕ٘ٚماُ
عٕٔٛی اػت ثًٛٝس حتٓ ٕ٘یتٛا٘ذ ٔٙزش ث ٝسـع آِٛدٌی
اص والٖؿٟشٞبی وـٛس ؿٛد.
ایٗ اػتبد دا٘ـٍب ٜتلشیح وشد :دسكٛستیوٌ ٝابصػاٛص
وشدٖ خٛدسٞٚب اص ػٌح خٛدسٞٚبی حُٕ٘ٚمُ عٕٔٛی
ث ٝخٛدسٞٚبی ػٛاسی تٛػع ٝیبثذ ،أیذ ٔیسٚد و ٝثتٛاٖ
ػٌح آِٛدٌی دس ؿٟشٞب سا ثب وبٞؾ خٛدسٞٚبی ثٙضیٙی
(ث ٝعٛٙاٖ یىی اص ٔٙـبء ٞبی آِٛدٌی واالٖ ؿاٟاشٞاب)
وبٞؾ دادٚ.ی ادأٝدادٌٔ :بِاعابت  ٚا٘ذاصٌٜیشیٞبی
ا٘زبْؿذ ٜسٚی ؼّظت آالیاٙاذٞ ٜاب دس ٘مبى ٔختّؿ
ؿٟشٞبی پشتشاـیه ٘ـبٖ داد ٜو ٝدس ثؼایابسی اص ٔٛاسد
ٛٞایی و ٝتٙفغ ٔیوٙایآ اص ٘اظاش ٔٛٙاوؼیذ وشثٗ ٚ
رسات ٔعّك ثٔ ٝشاتت اصحذ ٔزبص آِٛدٜتش اػت ،أاشٚصٜ
دِٚتٞب  ٚكبحجبٖ كٙبیع ث ٝد٘جبَ آٖ دػت ٝاص حبُٔٞبی
ا٘شطی ٞؼتٙذ و ٝآالیٙذٜٞبی وٕتشی تِٛیذ ٔیوٙٙذ ،ثاٝ
ٕٞیٗ دِیُ رٟبٖ ثٌ ٝبص ًجیعی سٚی آٚسد ٜاػت.
ٌّضاسی خبًش٘ـبٖ وشد :دس ایشاٖ ٘ایاضٔ ،تخللبٖ ٚ
وبسؿٙبػبٖ ث ٝعّت آِٛدٌی ثؼیبس ثبِبی ٔهیي صیؼات
ثٚٝیظ ٜدس ؿٟشٞبی ثضسي ٔ ٚلشؾ  ٚتِٛیذ ثبِبی
خٛدس ٚ ٚدس ٟ٘ابیات ٔلشؾ ثبِبی ػٛخت ،ث ٝد٘جبَ
ػٛختی اسصاٖ  ٚپبن ثشای وبسثشد دس وٙبس ثٙضیٗ ثٛد٘ذ
و ٝدس ٔزٕٛک ػی.اٖ.ری ٔٛسدتٛر ٝلشاس ٌشـت.
ٚی خبًش٘ـبٖوشدٓٞ :او ٖٛٙثش٘بٔ ٝتجذیُ خٛدسٞٚبی
دٌٚب٘ٝػٛص دس وـٛس ثشای ٘بٌٚبٖ عٕٔٛی ثا ٝكاٛست
سایٍبٖ ثب حٕبیت دِٚت دس حبَ ارشاػت ٕٞ ٚابٖ ًاٛس
و ٝؿبٞذ ٞؼتیٓ خٛدسٚػبصاٖ ایشا٘ی ،ثیؾ اص ٞااش
خٛدسٚػبص دیٍشی دس رٟبٖ خٛدسٚی ٌبصػٛص تِٛیذ
وشدٜا٘ذ  ٚایٗ تزشثٔ ٝتفبٚت ٙٔ ٚهلاشثا ٝـاشد كٙعت
ػی.اٖ.ری دس ایشاٖ اػتٔ.ـبٚس ٔهیي صیؼت ػابصٔابٖ
ثش٘بٔ ٚ ٝثٛدر ٝاـضٚد :تبحیشات ٔخجت ایٗ تؽییش ٔی تاٛا٘اذ
دس ٔهیيصیؼت ٛٞ ٚای ؿٟشٞب ثٝػشعت ٕ٘ٛد پیذا وٙذ،
صیشا ػی.اٖ.ری دس ثیـتش ٔٙبًك وـٛس دس دػتشع ثٛد،ٜ
عبسی اص ٌٌٛشد ،آسٔٚبتیه  ٚاِفیٗ اػت  ٚثا ٝعاّات
ػجه ثٛدٖ ،رسات ٔعّك و ٝیىی اص ثضسٌتشیٗ ٔٙـبٞبی
آِٛدٌی دس والٖؿٟشٞبػت سا تِٛیذ ٕ٘یوٙذ.
کاهش آلودگی هوا با استفاده از سی.ان.جی
ٌّضاسی تبویذ وشدٔ :تِٛیبٖ خٛدسٞٚبی دٌٚاب٘ا ٝػاٛص،
دػت وٓ ث ٝپٙذ ٔضیت اكّی اػتفبد ٜاص ٌابص ًاجایاعای
ثٝعٛٙاٖ ػٛخت دس خٛدسٞٚب اؿبسٔ ٜیوٙٙذ و٘ ٝخؼت،
ٌبص ًجیعی  ٕٝٞاػتب٘ذاسدٞبی آالیاٙاذٌای اسٚپابیای ٚ
آٔشیىبیی  ٚآطا٘غ )(EPAسا پٛؿؾ ٔی دٞاذ  ٚاص
اؼّت ػٛختٞبی ٔٛرٛد پبنتش اػاتٚ.ی ادأا ٝداد:
ٌبص ثٝعٛٙاٖ یه ػٛخات ثاذ ٖٚػاشة ٞایا ٌا٘ٛاٝ
اوؼیذٞبی ػِٛفٛس یب رسات ٔعّك تِٛیذ ٕ٘یوٙذ ،ثًٝاٛس
ٔتٛػي اػتفبد ٜاص ٌبص ًجیعی ثٝعٛٙاٖ ػاٛخات ٔایاضاٖ
ا٘تـبس آالیٙذٜٞبی ٔختّؿ سا ثٝؿذت وبٞؾ ٔای دٞاذ،
ٕٞچٙیٗ ا٘تـبس ًجیعی ثخبس ػٛختٞبی ٔبیع اص ػیاؼاتآ
ثبن خٛدس ٚوٕٛٞ ٝاس ٜث ٝعٛٙاٖ یه ٔاٙاجاع آِاٛدٌای
ٌٔشح ثٛد ٜدس خٛدسٞٚبی ٌبصػٛص ثًٛ ٝس تمشیجی كفاش
اػت ،دِیُ ایٗ أش ٘یض ایٕٙی ثبالی ثٝوبس سـت ٝدسػیؼتآ
ایٗ خٛدسٞٚب اػت و ٝاص ٘ـت ٞشٌٌ ٝ٘ٛبص ثا ٝثایاشٖٚ
رٌّٛیشی ٔی وٙذ.ایٗ ٔذسع دا٘ـٍب ٜتٟشاٖ ،دس تـشیح
ٔضیت د ْٚاـضٚدٖ ٌبصًجیعی ث ٝػاجاذ ػاٛخات خاٛد
ٌفتٞ :شچٙذ ثعوی تلاٛس ٔای واٙاٙاذ خاٛدسٞٚابی
ٌبصػٛص ٘ب أٗ ٞؼتٙذ ،أب تزشث٘ ٝـبٖ داد ٜخاٛدسٞٚابی
ٌبصػٛص اص خٛدسٞٚبی ثٙضیٗػٛص ثٔ ٝاشاتات ایإاٗ تاش
ادأ ٝداسد
ٞؼتٙذ...

ستاد تٌظین تازار قیوت شیرخام درب داهذاری را  ۰۰۴۴تَهاى تصَیة کرد
ػشٚیغ خجشی -ػتبد تٙظیٓ ثبصاس ٔزذداً لیٕت ؿیشخبْ سا ثٝ
اصای ٞش ویٌّٛشْ دسة دأذاسی ث ۸۰۹۴۴ ٝتٔٛابٖ اـاضایاؾ
داد.ثشخی ٔٙبثع ٞفتٌ ٝزؿت ٝخجش داد ٜثٛد٘ذ ػتبد تٙظیٓ ثبصاس
ایٗ ٘شخ سا  ۸۵۹۴تٔٛبٖ تلٛیت وشد ٜاػت.دس حابِای واٝ
ٞفتٌ ٝزؿت ٝاعالْ ؿذ ًی تٛاـك كٛست ٌشـاتأ ٝایابٖ دٚ
تـىُ ِجٙی ،ػبصٔبٖ حٕبیتٔ ،عب ٖٚأٛس داْ ٚصاست راٟابد
وـبٚسصی ٔ ٚعب ٖٚثبصسٌب٘ی ٚصاست رٟبد وـبٚسصی لیٕت
ؿیشخبْ  ۸۰۵۹۴تٔٛبٖ تعییٗ ؿذ ِٚی ػتبد تٙظیٓ ثبصاس ٔزذد ًا لیٕت ؿیشخبْ سا ثا ٝاصای ٞاش
ویٌّٛشْ دسة دأذاسی ث ۸۰۹۴۴ ٝتٔٛبٖ اـضایؾ داد ٜاػتٞ.فت ٝلجُ ،ػخٍٛٙی ا٘زٕٗ ِجاٙای
ایشاٖ اعالْ وشد ٜثٛد :لیٕت ؿیش خبْ دسة دأذاسی  ۸۰۵۹۴تٔٛبٖ  ٚث ٝاصای ٞش د ٓٞچاشثای
ثبالتش اص  ۷ .۶دسكذ ۴ۺ تٔٛبٖ اهبـٔ ٝیؿٛد  ٚدس كٛستیى ٝوٕتش اص  ۷ .۶دسكذ چشثی ثبؿاذ
۴ۺ تٔٛبٖ وؼش ٔیؿٛد.أب آٍ٘ ٝ٘ٛؤ ٝلٛث ٝأشٚص ػتبد تٙظیٓ ثبصاس ٘ـبٖ ٔیدٞذ ،سلٓ ۸۰۹۴۴
تٔٛبٖ ثشای ؿیش خبْ دسة دأذاسی ٔلٛة ؿذ ٜاػت.

جریوِ یک هیلیَى ٍ پاًصذ ّسار تَهاًی ترای صٌَف هتخلف



ػشٚیغ خجشی -اػفٙب٘ی دسثابس٘ ٜاها ٜٛثاشخاٛسد ثاب
اكٙبـی ؤ ٝهذٚدیتٞب سا سعبیت ٘ىٙٙذ ،تٛهیهابتای
دادٚ.ی ادأ ٝدادٌٔ :بثك ٔبد ٜۻ ۵لب٘ ٖٛأاٛس كاٙافای،
تخّؿ ایٗ اـشاد ٔٛسد سػیذٌی لشاس خٛاٞذ ٌشـات ٚ
ٔزبصات ٔی ؿ٘ٛذ.اػفٙب٘ی ثب ثیبٖ ایٙىا ٝدس ایاٗ ٔابدٜ
آٔذ ٜو ٝاـشاد كٙفی ٔىّفٙذ لٛا٘یٗ ربسی وـاٛس ،اص
رّٕ ٝلٛا٘یٗ كٙفی ،ثٟذاؿتی ،ایٕٙی ،ا٘تظبٔای ،ـاٙای،
صیجب ػبصی ٔهیي وبس  ٚدػتٛساِعُٕ ٞبی ٔاشثاًٛاٚ ٝ
٘شخ ٌزاسی خذٔبت  ٚوبال و ٝاص ػٛی ٔشارع لوبیی
ری سثي اثالغ ٔیؿٛد سا سعبیت  ٚارشا وٙٙاذ ،اـاضٚد:
ثٙبثشایٗ وؼی و ٝایٗ ٔمشساتی و ٝاثالغ ؿذ ٜسا عُٕ ٘ىٙذٌٔ ،بثك ٔبد ٜۼۺ ٕٞیٗ لب٘ ٖٛثشای ٔشحّ ٝا َٚثاٝ
ٞ ۷۴۴ضاس تٔٛبٖ ٔ ٚشحّ ٝد ْٚث۹۴ ٝۺ ٞضاس تٔٛبٖ  ٚدس ٔشحّ ٝػ ْٛثٔ ۵ ٝیّیٞ ۹۴۴ ٚ ٖٛضاس تٔٛبٖ راشیإاٝ
٘مذی ٔهىٔ ْٛیؿٛد.

دٍلت ترای اصٌاف ،تخشَدگی هالیاتی ٍ تخفیف حق تیوِ لحاظ کٌذ

هْلت تکویل ٍجِ هتقاضیاى هسکي هلی تازّن توذیذ شذ

ػشٚیغ خجشی ٘-بیت سئیغ اتبق اكٙبؾ ایشاٖ رالَ اِذیٗ ٔهٕاذ
ؿىشی ٝاظٟبسوشد :ثب آؼبص ؿشٚک ًشح ربٔع ٔذیاشیات ٞاٛؿإاٙاذ
ٔهذٚدیتٟب ػبیش ٌشٜٞٚبی ٔ ۸ٚ ۷۰۶تٙبػت ثب ٔٛلعیت ٚرؽاشاـایابی
ؿٟشٞب ٚاػتبٟ٘بّٔضْ ث ٝسعبیت حذاوخشی لٛا٘ایاٗ اعاالْ ؿاذ ٜدس
ٔلٛثبت اخیشػتبدّٔی ٔمبثّ ٝثبوش٘ٚبٞؼتٙذ ٚدسكٛست أاتاٙابک ٚ
عذْ سعبیت ٔلٛثبت ٌٔبثك لب٘ ٖٛثشخٛسدخٛاٞاذؿاذ.ایاٗ ـاعابَ
كٙفی اـضٚد:دسپی رّؼبت ٔتعذد ثب ثخـذاساٖ ،ـشٔب٘ذاساٖ  ٚاػتب٘ذاساٖ ثب تٛر ٝث ٝتفٛین اختیبسات ثٝ
اػتب٘ذاسیٟبٕٞبٍٙٞیٟبی الصْ ثب اتهبدیٞ ٝبی ریشثي دسخلٛف اراشای دلایاك ٘ٚاظابست ثاشسعابیات
تعٌیّیٟبٔٚهذٚدیتٟبی ـعبِیت ٔـبؼُ كٙفی ث ٝعُٕ آٔذ ٜاػت ٚچٙب٘اچا ٝدسًای اراشای ًاشح ثاب
ٔهذٚدیت خبكی سٚثشٚؿٛیٓ ٔشاتت اصًشیك اػتب٘ذاسی پیٍیشی خٛاٞذؿذ تبدسكٛست ِض ْٚث ٝػتابد
ّٔی اعالْ ٌشددٚ.ی تلشیح وشد :خٛؿجختب٘ ٝسئیغ اتبق اكٙبؾ ایشاٖ ث ٝعٛٙاٖ ٕ٘بیٙاذ ٜاكاٙابؾ دس
وٕیتٞٝبی عبِی تلٕیٓ ػبصحوٛسداؿتٕٛٞٚ ٝاس ٜصٔی ٝٙا٘تمبَ ٔـىالت  ٚا٘تظبسات ربٔع ٝاكاٙابؾ سا
ـشأ ٓٞیؼبصدِ .زا تعییٗ كٛست ٔـبؼُ دسٌشٞ ٜٚبی ٔختّؿ ثبًشح ٘ٚظبست اكٙبؾ ٞٚإاچاٙایاٗ ثاب
سعبیت ٔالحظبت ٚصاست ثٟذاؿت ٚدسٔبٖ  ٚتٛر ٝث ٝتٛكیٞٝبی ـٙی ایـبٖ تعییٗ ٔیـٛدٌ.فتٙی اػات
ثبتٛر ٝثٚ ٝاثؼتٍی سػتٞ ٝبی كٙفی دٚثشخی ٔـبؼُ سایض٘یٟبی الصْ ثشای كذٚسٔزٛصـعبِیت تعاذادی
اصسػتٞٝبدسحبَ ا٘زبْ اػت تبثتٛا٘ذدسٌشٞ ٜٚبی ؿؽّی یه یبدٔ ٚتٙبػت ثب٘مابى صسد٘ٚابس٘ازای لاشاس
ٌیشد.ؿىشی ٝاعالْ وشد :اص اػفٙذ ػبَ ٌزؿت ٝتب ث ٝأشٚص اكٙبؾ دس ٔٛار ٟٝثب ایٗ پذیذٛ٘ ٜظاٟاٛس ثاب
چبِؾٞبی التلبدی ثؼیبسی سٚثش ٚ ٚآػیتٞبی رجشاٖ ٘بپزیشی سا ٔتاهإاُ ؿاذ ٜا٘اذ ٘ ٚایابصٔاٙاذ
حٕبیتٞبی الصْ رٟت وبٞؾ ٞضیٞٝٙبی ربسی ـعبِیتـبٖ ٘ظیش ثخـٛدٌی ٔبِیبتی تخفیؿٞبی ثیٕٝای
دس ٘ظبْ تأٔیٗ ارتٕبعیٕٔ ،ب٘عت اص ثشٌـت خٛسدٖ چهٞب  ٚتخلیق اعتجبس الصْ ثشای تؼاٟایاالت
ٚاْٞبی لشم اِهؼٞ ٝٙؼتٙذ.

ػشٚیغ خجشی ٔ-عبٔ ٖٚؼىاٗ  ٚػابخاتإابٖ ٚصاست ساٚ ٜ
ؿٟشػبصی اص تعییٗ ٚهعیت ٔتمبهیبٖ ًشح ٔؼىٗ ّٔی خجش داد
ٌ ٚفت :پبیبٖ آرس ظشـیتٞبی خبِی ایٗ ًشح ؿٙبػبیی  ٚثاشای
آٟ٘ب ربیٍضیٗ ا٘تاخابة ٔای ؿاٛدٔ.اهإاٛد ٔاهإاٛدصاد ٜدس
خلٛف ًشح الذاْ ّٔی ٔؼىٗ  ٚتعییٗ تىّیؿ ٔتمبهیبٖ ثاشای
ٚاسیض ٚر ٝاِٚی ٚ ٝوٕه ث ٝارشا  ٚػبخت ٚاحذٞبی ٔؼىا٘ٛای
ایٗ ًشحٌ ،فت :پیؾ تش تب  ۷۴آثبٖ ث ٝوؼب٘ی و ٝپیبٔه اسػبَ
ؿذ ٜثٛد ،صٔبٖ داد٘ذ تب ٔذاسن خٛد سا تىٕیُ ٚ ٚاسیض اِٚیٚ ٝر ٝا٘زبْ دٙٞذ ٓٞ .او ٖٛٙثب تٛر ٝثاٝ
آ٘ى ٝثشسػیٞب دس اػتبٖٞب وبُٔ ٘ـذ ٚ ٜثعوبً پیبٔه ثشای حوٛس ٔ ٚـبسوت ٔتمبهیبٖ اسػبَ ٘ـذٜ
اػت ّٟٔت تىٕیُ اًالعبت  ٚتشؼیت ٔتمبهیبٖ ثٚ ٝاسیض ٚر ٝاِٚی ٝتب  ۷۴آرسٔب ٜتٕذیذ ؿذ.
ٔعبٚ ٖٚصیش سا ٚ ٜؿٟشػبصی ادأ ٝداد :وبسٌضاساٖ ًشح الذاْ ٔاّای ٔؼاىاٗ؛ اداسات واُ ساٚ ٜ
ؿٟشػبصی اػتبٖ ٞب ،ؿٟشٞبی رذیذ  ٚثٙیبد ٔؼىٗ ا٘مالة اػالٔی تب پبیبٖ آرسٔاب ٜـاشكات داس٘اذ،
اًالک سػب٘ی سا وبُٔ وٙٙذ تب دس ػتبد ٚصاستخب٘ ٝثعذ اص پبیبٖ آرسٔب ،ٜثتٛا٘یٓ ظشـیتٞبی خابِای سا
ؿٙبػبیی  ٚثشای آٟ٘ب ربیٍضیٗ ا٘تخبة وٙیٓٔ.هٕٛدصاد ٜتٛهیح داد :ثشخی اص اػتبٖٞاب دس اراشای
ًشح الذاْ ّٔی ٔؼىٗ عمت ٞؼتٙذ ٔ ٚتمبهیبٖ سا تعییٗ تىّیؿ ٘ىاشد ٜا٘اذ ،ثاٙابثاشایاٗ ٞاشٌا٘ٛاٝ
الذأی دس خلٛف ربیٍضیٙی  ٚیب پیـشـت پشٚطٜٞب ٚاثؼت ٝث ٝتعییٗ تىّیؿ اـشادی اػت وٚ ٝاراذ
ؿشایي ؿٙبخت ٝؿذ٘ذٌ.فتٙی اػت ،ارشای ًشح الذاْ ّٔی ٔؼىًٗ ،شحی اػت و ٝثب آٔذٖ ٔاهإاذ
اػالٔی ثٚ ٝصاست سا ٚ ٜؿٟشػبصی  ٚػپشدٖ ػىبٖ ٔذیشیت ایٗ ٚصاستخاب٘ا ٝدس دػاتاٛسوابس لاشاس
ٌشـت .ثٙب ثش ػیبػتٍزاسیٞبی ا٘زبْ ؿذً ،ٜشح الذاْ ّٔی ٔؼىٗ احذاث ٞ ۸۴۴ضاس ٚاحذ ٔؼاىاٗ
ّٔی سا ًی  ۶ػبَ دس ثش٘بٔ ٝلشاس داد .ثٌ ٝفتٚ ٝصیش سا ٚ ٜؿٟشػبصیً ،شح الذاْ ّٔی ٔؼىٗ تب پابیابٖ
دِٚت دٚاصد ٓٞث ٝػشا٘زبْ خٛاٞذ سػیذ.

فرصت ارسال اظْارًاهِ هالیاتی یک هاُ توذیذ شذ
ػشٚیغ خجشی ٔ -عب ٖٚػبصٔبٖ أٛسٔبِیبتی وـٛس ٌفت :ـشكت اسػبَ اظٟبس ٘بٔٔ ٝبِیبتی اسصؽ اـاضٚدٜ
ثٔ ٝذت یه ٔب ٜتٕذیذ ؿذ ٜاػت.
ٔهٕٛد عّیضاد ٜاـضٚد :ایٗ اظٟبس٘بٔ ٝلشاس ثٛد  ۵۹دی ٔب ٜػبَ ربسی ث ٝحٛصٞ ٜبی ٔبِیبتی اسائ ٝؿٛد و ٝتب
 ۵۹ثٔ ٕٟٗب ٜػبَ ربسی تٕذیذ ؿذ ٜاػتٚ.ی ٌفتٕٞ :چی ٗٙلشاس ثٛد ایٗ اظٟبس٘بٔ ٝدس ٔشحّ ٝثعذی ۵۹
ـشٚسدیٗ ٔب ٜػبَ  ۵۸۴۴ث ٝػبصٔبٖ أٛس ٔبِیبتی اسػبَ ؿٛد و ٝآ٘ ٟٓتب  ۵۹اسدیجٟاـات ٔاب ٜػابَ ۵۸۴۴
تٕذیذ ؿذ ٜاػتٚ.ی تبویذ وشد :ث ٝعّت ؿشایي خبف وؼت  ٚوبس ّٟٔت اسػبَ اظٟبس ٔبِیبتای تاب ۵۴
ثٔ ٕٟٗب ٜػبَ ربسی ثشای ٔٛدیبٖ تٕذیذ ؿذ ٚ ٜایٗ ـشكت ثبعج آسأاؾ ٔاٛدیاب٘ای ٔابِایابتای ؿاذٜ
اػت.پیـتش ٔهٕذ ٟ٘ب٘ٚذیبٖ ٔعب ٖٚالتلبدی سییغرٕٟٛسی دس استجبى ثب وؼت  ٚوبسٞب ٘یض اـضٚد :ثشای  ٕٝٞوؼت  ٚوبسٞب ٔمشس ؿذ عّٕیابت اراشایای
ٚكٔ َٛبِیبت ٔؼتمیٓ تب ثٔ ٕٟٗبٔ ٜتٛلؿ ؿٛد  ٚثشای كذٚس یب تزذیذ پشٚا٘ٞٝبی وؼت  ٚوبس ٚاحذٞبی التلبدی اؿخبف حمیامای٘ ،ایابصی ثا ٝاخاز
ٌٛاٞی پشداخت ٔبِیبتی ٘خٛاٙٞذ داؿتٚ.ی ٌفت :اظٟبس٘بٔٔ ٝبِیبت ثش اسصؽ اـضٚد ٜوٞ ٝش ػٔ ٝب ٜیه ثبس ثبیذ تؼّیٓ ؿٛدٔ ،مشس ؿذ ثٔ ٝذت یاه ٔابٜ
ثشای ػٔ ٝب ٝٞػ ٚ ْٛچٟبسْ أؼبَ تٕذیذ ؿٛد.
تثلیػ کار در خارج داهی ترای فارغالتحصیالى جَیای کار
ػشٚیغ خجشی -سئیغ ٔشوض تـخیاق
 ٚپیـٍیشی اص رشائٓ ػبیجشی پّیغ ـاتاب
٘برب دس خلٛف ث ٝداْ ا٘ذاختاٗ اـاشاد
رٛیبی وبس اص ػٛی ٔزشٔبٖ ػابیاجاشی
ٞـذاس داد ٌ ٚفت :تجّیؽبت اؿتؽابَ دس
وـٛسٞبی خبسری  ٚدسآٔذ اسصی دس
وب٘بَٞب ٌ ٚشٜٞٚبی ؿجىٞٝبی ارتٕبعی ،تشـٙذ ٔزشٔبٖ ػبیجشی اػات.
ػش ًٙٞعّی ٔهٕذ سرجی اـضٚدٔ :زشٔبٖ ػبیاجاشی دس واب٘ابَ ٞاب ٚ
ٌشٜٞٚبی ؿجىٞٝبی ارتٕبعی ثب تجّیػ وبسیبثیٞبی خبسری یب اؿتؽبَ دس
خبسد ثب پشداختٞبی دالسی دس پی رٕعآٚسی اًالعبت ٛٞیتی اـاشاد،
ػشلت  ٚػٛءاػتفبدٞ ٜبی ٔبِی اص آٟ٘ب ٞؼاتاٙاذٚ.ی اـاضٚدٔ :ازاشٔابٖ
ػبیجشی اص رٛیٙذٌبٖ وبس دس ـشا ػاٛی ٔاشصٞابی وـاٛس ثا ٝثاٟاب٘اٝ
ٞضیٞٝٙبی اعضاْ ث ٝخبسد اص وـٛس ،البٔت ،آٔٛصؽٞ ،ضیٞٝٙبی پضؿىی
دسیبـت ٌٛاٞی ػالٔت ٔجبِؽی سا دسیبـت وشد ٚ ٜدیٍش پابػاخاٍاٛی
ٔتمبهیبٖ ٘یؼتٙذ.سئیغ ٔشوض تـخیق  ٚپیـٍیشی اص رشائٓ ػابیاجاشی
پّیغ ـتب ادأ ٝداد :اص دیٍش تشـٙذٞبی ٔزشٔبٖ ػبیجشی ایٗ اػت و ٝاص
ٔتمبهیبٖ وبس دس خبسد اص وـٛس خٛاػتٔ ٝیؿٛد تب ٞضی ٝٙحجت ٘بْ سا ثٝ
ؿىُ ایٙتش٘تی  ٚاص ًشیك ػبیت ؿشوت پاشداخات واٙاٙاذ  ٚدس ایاٗ
پشداخت ایٙتش٘تی ث ٝدسٌبٞ ٜبی ـیـیٞ ًٙذایات ؿاذ ٚ ٜدس پای آٖ
اًالعبت ثب٘ىی آٟ٘ب ػشلت ٔیؿٛد.ػش ًٙٞسرجی ٌفتٔ :زشٔبٖ ثاب
تشـٙذٞبی ٔختّؿ الذاْ ث ٝدسد آٌٟیٞبی تجّیؽبتی رعّای دس ـوابی
ٔزبصی  ٚوبسیبثی آ٘الیٗ رعّی ثٚ ٝیظ ٜدس ثؼتش ؿجىٞٝبی اراتإابعای
وشد ٚ ٜثب ایٗ تشـٙذ اًالعبت خلٛكیٔ ،ذاسن  ٚسص ٝٔٚوبسی اـاشاد
سا رٕع آٚسی  ٚدس یه ـشكت ٔٙبػت ثش عاّایا ٝؿاخاق اػاتافابدٜ
ٔیوٙٙذ .آٟ٘ب اص ٔتمبهیبٖ وبس دس خبسد اص وـٛس ٔای خاٛاٞاٙاذ یاه
حؼبة ثب٘ىی اـتتبح وشد ٚ ٜیه ٘شْ اـضاس ثب٘ىی سا ٘لت وٙٙذ و ٝدس
پی ایٗ الذاْ ٔزشٔبٖ ػبیجشی الذاْ ث ٝپِٛـٛیی ٔیواٙاٙاذٚ.ی یابدآٚس
ؿذٔ :زشٔبٖ ػبیجشی اص اًالعبت ؿخلی دیٍشاٖ ثشای استىبة رشائٓ
اػتفبدٔ ٜیوٙٙذِ ،زا ٔتمبهیبٖ وبس ثذ ٖٚتهمیك ،ثشسػی  ٚإًیاٙابٖ اص
اعتجبس ؿشوت آٌٟی دٙٞذ ٜالذاْ ث ٝاسػبَ تلبٚیاش اٚساق ٞاٛیاتای ٚ
ٔذاسن ؿخلی خٛد ث ٝاـشاد ٘بؿٙبع ٘ىٙٙذ.

تازهاًذگاى از تحصیل ّن آًالیي در کالس درس هی ًشیٌٌذ

ػشٚیغ خجشی  -سئیغ ػبصٔبٖ
ٔذاسع ٔ ٚشاوض ؼایاشدِٚاتای ٚ
تٛػعٔ ٝـبسوت ٞبی آٔٛصؽ ٚ
پشٚسؽ ٌفت :آٔٛصؽٚپشٚسؽ
ثب ًشح آثب دسكذد اػت تاب دس
ٔٙبًمی و ٝدا٘ؾ آٔاٛصاٖ الصْ
اِتعّیٓ دػتشػای ثا ٝواالع ٚ
دسع ٘ذاس٘ذ ٕٞ ٚچٙیٗ دس صٔبٖ ٞبیی ؤ ٝاذاسع تاعاٌایاُ اػات،
والع دسع سا ثشٌضاس وٙذ.ؿٟشیبس ـٛالد٘ٚذ سئیغ ػبصٔبٖ ٔاذاسع
ٔ ٚشاوض ؼیشدِٚتی  ٚتٛػعٔ ٝـبسوت ٞبی آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ دس ایاٗ
٘ـؼت ثب اؿبس ٜث ٝإٞیت ارشای ًشح آثب دس ؿشایي وش٘ٚب  ٚتعٌیّای
ٔذاسع ٌفت :آٔٛصؽ ٚپشٚسؽ دس ایٗ ًشح دسكذد اػات تاب دس
ٔٙبًمی و ٝدا٘ؾ آٔٛصاٖ الصْ اِتعّیٓ دػتشػی ثا ٝواالع  ٚدسع
٘ذاس٘ذ ٕٞ ٚچٙیٗ دس صٔبٖٞبیی ؤ ٝذاسع تعاٌایاُ اػات ،واالع
دسع سا ثشٌضاس وٙذ.ـٛالد٘ٚذ ثیبٖ وشد :سٚؽ آٔٛصؽ دس ًشح آثاب
دس صٔبٖ وش٘ٚب ًیؿ ٌؼتشدٜای ٔخبًت داسد و ٝؿبیاذ ثا ٝكاٛست
ارتٙبة ٘بپزیش دػتشػی ث ٝأىب٘بت آٔٛصؿی ٘ذاؿت ٝثبؿٙاذٞ .اشچاٙاذ
ٔعتمذیٓ و ٝآٔٛصؽ ثبیذ ٔعٌٛؾ ث ٝتعبُٔ ثبؿذ ِیاىاٗ دس ؿاشایاي
خبف  ٚهشٚستٟب،ث ٝایٗ سٚؿٟب ثؼیبس ٘یبصٔٙذیٓٚ.ی ٌافاتٚ :صاست
ـٙبٚسی ثشای ٔٙبًمی و ٝثیؾ اص ثیؼت خب٘ٛاس داس٘ذ ثؼتش ایٙتش٘ات سا
ـشا ٓٞوشد ٜاػت ٔ ٚب٘یضثٙبداسیٓ ثباػتفبد ٜاص اثضاسٞبی اِىتش٘ٚایاىای،
ایٙتش٘ت ٔٛرٛد  ٚثب ٔهٛسیت یه ٔذیش سإٙٞب ،والعٞبی دسع سا
ثشای ثبصٔب٘ذٌبٖ اص تهلیُ ثشٌضاس وٙیٓ.سئیغ ػابصٔابٖ ٔاذاسع ٚ
ٔشاوض ؼیشدِٚتی  ٚتٛػعٔ ٝـبسوتٞبی ٔشدٔی ٌفت :عال ٜٚثش ایاٗ،
آٔٛصؽٚپشٚسؽ ٘یض ثشای دا٘ؾآٔٛصا٘ی و ٝدػتشػی ثا ٝواالع ٚ
دسع ٘ذاس٘ذ ٔهتٛا ،دسع٘بٔ ٝتِٛیذ  ٚثؼتٞٝبی آٔٛصؿی سا ثا ٝایاٗ
ٔٙبًك اسػبَ ٔی وٙذٔ.عب ٖٚأٛس ـشٍٙٞی وٕیت ٝأذاد أبْ خإایاٙای
(س )ٜثب ٌفت :ثش اػبع ٘یبصػٙزیٞبی ػابصٔابٖ ٔاذاسع ٔ ٚاشاواض
ؼیشدِٚتی  ٚؿٙبػبیی ثبصٔب٘ذٌبٖ اص تهلیُ دس ػشاػش وـاٛس ،ایاٗ
وٕیت ٝثش٘بٔ ٝسیضی خٛاٞذ وشد تب دس ٌبْ ا٘ َٚؼجت ثا ٝپاٛؿاؾ ۵۴
دسكذ اص ایٗ دا٘ؾ آٔٛصاٖ الذأبت الصْ سا پیٍیشی وٙذ.

هجَز افسایش  ۰۴تا  ۰۱درصذی قیوت رٍؼي صادر شذ

ػشٚیغ خجشی  -ػتبد تٙظیٓ ثبصاس ثب تٛر ٝث ٝاـضایؾ لیٕت سٚؼٗ خبْ  ٚػبیش ٞضیٞٝٙب اص رّّٕٔ ٝضٔٚبت ثؼتا ٝثاٙاذی ٚ
ٚسق ،حذاوخش اـضایؾ لیٕت ٔلشؾوٙٙذ ٜا٘ٛاک سٚؼٗ دس ثؼتٝثٙذی پت سا  ۵۴دسكذ  ٚػبیش ا٘ٛاک ثؼتٝثٙذیٞاب سا ۵۷
دسكذ اعالْ وشد .ثش ٕٞیٗ اػبع ،لیٕت ٞش ویٌّٛشْ سٚؼٗ خبْ ػٛیب  ٚپبِٓ دس ٔجبدی ٚسٚدی پٙذ ٞضاس  ۹۴۴تٔٛابٖ ٚ
لیٕت ٞش ویٌّٛشْ سٚؼٗ خبْ آـتبة  ٚوّضا دس ٔجبدی ٚسٚدی ٘یض ۺ ٞضاس تٔٛبٖ تعییٗ ؿذ.دس ایٗ ػتبد ٔمشس ؿذ لیإات
احزبْ  ٚثؼت ٝثٙذی ٞبی ٔختّؿ سٚؼٗ تٛػي ػبصٔبٖ حٕبیت ٔلشؾ وٙٙذٌبٖ  ٚتِٛیذوٙٙذٌبٖ ٔهبػج ٚ ٝدس ػابٔاب٘اٝ
 ۵۶۸ثبسٌزاسی ؿٛدٕٞ.چٙیٗ ٔمشس ؿذ ػبصٔبٖٞبی كٙعتٔ ،عذٖ  ٚتزبست  ۷۵اػتبٖ هٕٗ اٞتٕبْ ٞشچا ٝثایاـاتاش دس
خلٛف سعبیت لیٕت ٞبی ٔلٛة٘ ،ؼجت ث ٝوٙتشَ اػٙبد ٔ ٚذاسن ٔشثٛى ثاٚ ٝسٚد  ٚخاشٚد سٚؼاٗ ٘اجابتای اص
وبسخب٘زبت تِٛیذی  ٚا٘جبسٞبی ٔؼتمش دس اػتبٖ٘ ،ه ٜٛتٛصیع آٖ ٕٔ ٚب٘عت اص ـشٚؽ ثا ٝعاٛأاُ ٚاػاٌا ٝثاب ٞاذؾ
ثبصاسػبصی  ٚاـضایؾ لیٕتالذاْ  ٚثب تخّفبت احتٕبِی ثشخٛسد لب٘٘ٛی وٙٙذ.دس سٚصٞبی ٌزؿت ٝاعالْ ؿذ و ٓٞ ٝاوٙاٖٛ
ٞ ۸۴۴ضاس تٗ سٚؼٗ خبْ ٔٛرٛدی ثبصسٌب٘ی دِٚتی اػت ٞ ۷۴۴ ٚضاس تٗ ٘یض دس ٔؼایاش ٚاسدات لاشاس داسد  ٚثاخاؾ
خلٛكی ٘یض داسای ٔٛرٛدی ٌّٔٛثی اص ایٗ ٔهل َٛاػتٔ.لشؾ سٚؼٗ خبْ وـٛس ٔبٞب٘ٞ ۵۴۴ ٝضاس تٗ اػت  ٚثاشای
تعبدَ ثخـی ث ٝثبصاسٚ ،اسدات  ٚتِٛیذ اـضایؾ یبـت ٚ ٝس٘ٚذ تٛصیع ایٗ ٔهل٘ َٛیض ػشعت ثیـتشی پیذا وشد ٜاػت.

دٍرّویّای خاًَادگی عاهل  ۰۰درصذ تستری تیواراى کرًٍا است

ػشٚیغ خجشی  -ػخٍٛٙی ٚصاست ثٟذاؿت ،دسٔبٖ  ٚآٔٛصؽ پضؿىی ٌفتٕٞ :ىبسی ٔشدْ دس اِٚایاٗ سٚص اراشای
ٔهذٚدیتٞبی وش٘ٚبیی ٔٙبػت ثٛد ٜاػتٕٟٔ .تشیٗ الذاْ پشٞیض اص تزٕع  ٚدٚسٕٞیٞبػت صیاشا  ۹۵دسكاذ ثؼاتاشی
ثیٕبساٖ ث ٝعّت دٚسٕٞی ٞبی خب٘ٛادٌی اتفبق ٔیاـتذ .ػیٕب ػبدات السی اـضٚد :ارشای ٔهذٚدیتٞبی وش٘ٚبیی و ٝاص
ا َٚآرس آؼبص ؿذ ٜدس اِٚیٗ سٚص آٖ ٔٙبػت اسصیبثی ؿذ ٜاػت .ثش اػبع ثشسػیٞبی ا٘زبْ ؿذٔ ٚ ٜـبٞاذات ٔایاذا٘ای،
ٔیضاٖ سعبیت اكٙبؾ ٔٙبػت ثٛدٕٞ ٚ ٜىبسی خٛثی اص ًشؾ ٔشدْ  ٚاكٙبؾ ثب ایٗ ًشح ا٘زبْ ؿذ ٜاػت.
ٚی ٌفت :ایٗ ٔهذٚدیتٞب دس ٔـبؼُ ٌش ٜٚد ،ٚػ ٚ ٝچٟبس ٔیتٛا٘ذ دس كٛست ٕٞىبسی ٕٞ ٚشاٞی ربٔع ٚ ٝاكاٙابؾ
تب حذ صیبدی اص ایزبد تزٕع دس ٔشاوض خشیذ رٌّٛیشی وٙذٕٟٔ .تشیٗ ساٞىبس دس صٔیاٙأ ٝاذیاشیات ٚیاشٚع واش٘ٚاب،
رٌّٛیشی اص ٞشٌ ٝ٘ٛتزٕع اـشاد دس ساػتبی وبٞؾ خٌش ا٘تمبَ ٚیشٚع وش٘ٚبػتٞ .شچ ٝتزٕع اـشاد وبٞؾ پیذا وٙاذ،
خٌش ا٘تمبَ ٚیشٚع وش٘ٚب ٘یض وبٞؾ پیذا خٛاٞذ وشد.

ًحَُ رسیذگی تِ اهَر تیوِ شذگاى
تاهیي اجتواعی

ػشٚیغ خجشی ٔ -ذیشوُ أٛس ثیٕٝؿاذٌابٖ ػابصٔابٖ
تبٔیٗ ارتٕبعی دس پی آؼبص اعٕبَ ٔاهاذٚدیات ٞابی
رذیذ وش٘ٚبیی ،رضئیبت وبّٔی اص تٕٟیذات اتخبر ؿذٜ
پیشأ ٖٛسػیذٌی ث ٝأٛس ثیٕ ٝای ثایإا ٝؿاذٌابٖ ٚ
وبسـشٔبیبٖ دس آرسٔب ٜسا اعالْ وشدٔ.اٟاذی ؿاىاٛسی
اظٟبس وشد :دس اثتذای ؿایاٛک واش٘ٚاب اص اػافاٙاذ تاب
اسدیجٟـت ٔب ،ٜػبصٔبٖ تبٔیٗ ارتٕبعی تٕٟیذاتی سا ثاٝ
ٔٙظٛس رٌّٛیشی اص ٌؼتشؽ وش٘ٚب ٚهع وشد و ٝؿبُٔ
تعذادی خذٔبت ٔتٛٙک دس ثخؾ ثایإا ٝای اص رإّاٝ
تٕذیذ دـتشچٞ ٝبی خذٔبت دسٔب٘ی  ٚتٛلؿ راّاؼابت
پشتزٕع ثٛدٚ.ی اـضٚد :اخیشا ثب ٌؼتشد ٜتش ؿذٖ دأاٙاٝ
ؿیٛک ثیٕبسی  ٚدس ساػتبی تلٕیٕبت ػتبد ّٔی وش٘ٚب ٚ
ایٙى ٝاػتبٖ ٞب دس ػٚ ٝهعیت لشٔض٘ ،بس٘زی  ٚصسد لشاس
داد ٜؿذ ٚ ٜاوخش اػتبٖ ٞب دچبس ایٗ ثهشاٖ ٞؼتٙذ؛ ٘اظاش
ٔذیشعبُٔ ػبصٔبٖ ثش ایٗ ثٛد و ٝتٕٟیذات وش٘ٚبیی دس
ایٗ ثش٘ ٝٞیض تىشاس  ٚثٛ٘ ٝعی تٕذیذ ؿٛدٔ.ذیشوُ أٛس
ثیٕٝؿذٌبٖ ػبصٔبٖ تبٔیٗ ارتٕبعی ثب ثیبٖ ایٙى ٝثش ایاٗ
اػبع رّؼبت  ٚوٕیؼیٞ ٖٛبی پشتزٕع ؤ ٝی تٛا٘اٙاذ
دس ا٘تمبَ ثیٕبسی ٔٛحش ثبؿٙذ ،ؿٙبػبیی ؿاذ٘اذ وا ٝدس
ثخـٙبٔ ٝاثالغ ؿذ ٜدس سٚص چٟبسؿٙج ،ٝۼ ۶آثبٖ ٔب ٜلایاذ
ؿذ ٜا٘ذ .تبسیخ ارشای ایٗ تلٕیٕبت ٔمابثّا ٝای ثابصٜ
یه ٔب ٝٞآرس خٛاٞذ ثٛد  ٚتٕٟیذات وش٘ٚبیی تب پبیابٖ
آرسٔب ٜثشلشاس اػت.ؿىٛسی ث ٝس٘ٚذ ثشٌضاسی رّؼابت
ٞیئت ٞبی ثذٚی  ٚتزذیذ ٘ظش تـخیق ٌٔابِاجابت دس
ایٗ ٔذت اؿبس ٜوشد ٌ ٚفت :آٖ دػت ٝاص وبسـشٔبیاب٘ای
و ٝلشاس ثٛد دس ٔٛعذٞبی ٔمشس ٔشارع ٝوٙٙذ  ٚپایاٍایاش
اعتشام حك ثیٕ ٝؿبٖ ثـ٘ٛذ ،اًالک سػب٘ی ٕٞ ٚبٍٙٞی
الصْ اص ًشیك پیبٔه  ٚیب تٕبع تّفٙی كٛست پزیشـاتاٝ
 ٚدس رشیبٖ لشاس ٌشـت ٝا٘ذ و ٝرّاؼا ٝؿابٖ ثا ٝصٔابٖ
دیٍشی ٔٛو َٛؿذ ٜاػت .سٚص ٌزؿتاٞ ٝآ ثاشسػای
وشدیٓ  ٚحتی یه وبسـشٔب ٔشارع ٝؼیشهشٚس ث ٝؿعات
٘ذاؿت ٝاػت.

ًظارت َّشوٌذ تر تردد تیواراى کرًٍایی،ایجاد قرًطیٌِ هعکَس
ػشٚیغ خجشی  -ػخٍٛٙی ػتبد ّٔی ٔاجابسص ٜثاب
وش٘ٚب ،ثب اؿبس ٜث ٝآؼبص دٞ ٚفت ٝتاعاٌایاّای ثاشای
وٙتشَ ثیٕبسی وش٘ٚب دس وـٛس ،تٛهیهبتای اسائاٝ
داد .عّیشهب سئیؼیٌ ،فت :آ٘چ ٝایٗ سٚصٞب ثیـتاش
ٍ٘شاٖ وٙٙذ ٜؿذ ٜاػت ،ا٘تمبَ خاب٘اٛادٌای ایاٗ
ثیٕبسی اػتٚ.ی اـضٚد :آ٘چا ٝاص ٌاضاسؽ ٞابی
دا٘ـٍبٞ ٜبی عّ ْٛپضؿىی وـٛس ثأ ٝاب سػایاذٜ
اػت ،سعبیت پشٚتىُ ٞب خیّی خٛة ثٛد ٜاػت  ٚأیاذٚاسیآ ٞإایاٗ ًاٛس ادأاٝ
یبثذ.سئیؼی ٌفت :یىی اص ٔٛهٛعبت ٔلٛة دس ػتبد ّٔی ٔجبسص ٜثب وش٘ٚبٕٛٙٔ ،عیت
تشدد دس ػبعت  ۶۵تب  ۸كجح ثٛد وٟ٘ ٝبیی ؿذٚ.ی اص سا ٜا٘ذاصی ػیؼتٓ ٞاٛؿإاٙاذ
ثشای رٌّٛیشی اص ٚسٚد اـشاد ثیٕبس ثٔ ٝهُ ٞبی پش تزٕع خجش داد  ٚاـاضٚد :تاالؽ
ٔیوٙیٓ اص ٚسٚد اـشاد ٔجتال ث ٝوش٘ٚب ث ٝأبوٗ ؿّٛغ  ٚپش سـت  ٚآٔذ ،صیبستٍبٞ ٜاب ٚ
ٚػبیُ حُٕ ٘ ٚمُ عٕٔٛی  ،ٚرٌّٛیشی ؿٛد.سئیؼی ثب عٛٙاٖ ایاٗ ٔاٌاّات وا ٝدس
ٚهعیت ثهشا٘ی ثیٕبسی لشاس داسیآٌ ،افات :دس ؿاشایاٌای ٞؼاتایآ وا ٝایازابد
ٔهذٚدیتٞب ،اختیبسی ٘یؼتٚ.ی ادأ ٝدادٔ :خالً ثشخی ٔـبؼُ و ٝدس ؿت ٕٞاچاٙابٖ
ـعبَ ٞؼتٙذ ٔخُ ػٛپشٔبسوتٞب  ،ٚثٟتش اػت ٕٞبٖ ػبعت  ۶۵ثجٙذ٘ذ ،صیشا ایٗ ؿشایاي
ثشای دٞ ٚفت ٝاػت  ٕٝٞ ٚثبیذ ٕٞىبسی وٙیٓ.سئیؼی ثاب اؿابس ٜثا ٝحإاشات ایازابد
ٔهذٚدیتٞبٌ ،فت :ثشای  ۸۷ؿٟش دس پٙذ آثبٖ ٔهذٚدیت ایزبد وشدیٓ و ۸۴ ٝؿٟاش
ػیش ٘ضِٚی ثیٕبسی سا ًی ٔیوٙٙذ .ایٗ ٔٛهٛک ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝایزبد ٔهذٚدیتٞاب،
آحبس خٛثی ثش ربی ٔیٌزاسد وٍٕٞ ٝی ثبیذ سعبیت وٙیٓ.ػخٍٛٙی ػتبد ّٔی ٔجبسصٜ
ثب وش٘ٚب ،تبویذ وشد :لشٌ٘یٔ ٝٙعىٛع ثشای اـشاد ػبِٓ ارشا ٔیؿٛد ؤ ٝب٘ع اص ثایإابس
ؿذٖ آٟ٘ب ثـٛیٓ .ایٗ اـشاد وؼب٘ی ٞؼتٙذ و ٝؿبیذ تٛا٘بیی ٔبِی ثشای ٔشالجت اص خاٛد
٘ذاس٘ذٚ.ی دس استجبى ثب س٘ٚذ ادأ ٝتعٌیّیٞب دس وـٛسٌ ،فت :ایٗ تعٌیّیٞب تب صٔابٖ
خبسد ؿذٖ ؿٟشٞب اص ٚهعیت لشٔض تذا ْٚپیذا ٔیوٙذ.

