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ثزای ؽ٘ب  ٝدیِز ثبسٗبٛذُبٗ ٙحتزٕ فجز خ٘یْ  ٝاخز خشیْ را
اس پیؾِب ٟپزٝردُبر ٗ٢زثب ٙخٞا١ب».ٖٛ

درپیبٗی ثً ٠جزی خشػٔی
حجتاالسالم هحوذیبى درگذضت ّوسز

ٗؼب٢ٛ ٙٝبد ٘ٛبیٜذُی ر١جزی در داٛؾِب١ٟب:

آیتاهلل خشعلی را تسلیت گفت

ّیچ داًطجَیی ثبثت ثیبى عمبیذ ٍ آساداًذیطی

خجزُشاری كبرط :حدت االعالٕ ٗح٘ذیب ٙدرُذؽت ٘١غز

دچبر آسیت ًویضَد/اگزکسی دچبر

آیتاهلل خشػٔی را تغٔیت ُلت

هطکل ضذُ پیگیزي هیکٌین

رئیظ ٢ٛبد ر١جزی در داٛؾِب١ ٟب ،درپی درُذؽت ٝآذً ٟجزی

ٗؼب ٙٝكزِٜ١ی  ٝعیبعی ٢ٛبد ٘ٛبیٜذُی ٗوبٕ ٗؼظٖ ر١جزی در

خشػٔی ٘ٛبیٜذ ٟؽٞرای ػبٓی اٛوالة كزِٜ١ی در ؽٞرای كزِٜ١ی ـ

داٛؾِب١ ٟب ،ثب تبًیذ ثز ایٛ ٠ٌٜجبیذ ِٛزاٛی ١بی دؿذؿٜٗ ٠ذا ٠ٛدر

اخت٘بػی سٛب ٝ ٙخبٞٛاد ،ٟپیبٕ تغٔیتی فبدر ًزد.

خقٞؿ آعیت ثؼذ اس آساداٛذیؾی ٗٞخت ٗحذٝدیت در

ثُ ٠شارػ خجزِٛبر ُز ٟٝداٛؾِب ٟخجزُشاری كبرط،

ثزُشاری ًزعی ١بی آساداٛذیؾی ؽٞدُ ،لت :تبً١ ٜٙٞیچ

حدت االعالٕ ٝآ٘غٔ٘یٗ ٚح٘ذیب ٙرئیظ ٢ٛبد ر١جزی در

داٛؾدٞیی ثبثت ثیب ٙػوبیذ

داٛؾِب١ ٟب ،درپی درُذؽت ٝآذً ٟجزی خشػٔی ٘ٛبیٜذ ٟؽٞرایؼبٓی

 ٝآساداٛذیؾی خٞد در داٛؾِب١ ٟب دچبر آعیت ٛؾذ ٟاعت  ٝاُز

اٛوالة كزِٜ١ی در ؽٞرای كزِٜ١ی ـ اخت٘بػی سٛب ٝ ٙخبٞٛاد ،ٟپیبٕ

ٗٞردی ٝ ٖ١خٞد داؽت ٠ثبؽذ ،داٛؾدٞیبٗ ٙزاخؼًٜٜ ٠ذ تب ثب

تغٔیتی فبدر ًزد.

خذیت پیِیزی ًٜیٖ.

ٗت ٚای ٚپیبٕ ث ٠ؽزح سیز اعت:

حدت االعالٕ  ٝآ٘غٔ٘یٗ ٚقغلی رعت٘ی در ُلت  ُٞ ٝثب

« عزًبر خب ٖٛدًتز ًجزی خشػٔی

ایغٜب ،ض٘ ٚثیب ٙایٗ ٚغٔت ،اظ٢بر ًزدً :زعی١بی آساداٛذیؾی

٘ٛبیٜذٗ ٟحتزٕ ؽٞرایؼبٓی اٛوالة كزِٜ١ی در ؽٞرای كزِٜ١ی ـ

ثبیذ ث ٠ػٜٞا ٙاٗزی ٗتذا٢ٛ ٝ ّٝبدی ٠ٜؽذ ٟدر داٛؾِب١ ٟب ثزُشار

اخت٘بػی سٛب ٝ ٙخبٞٛادٟ

ؽٛٞذ .آجت ٠ثٛ ٠ظز ٗی رعذ ػذٕ تؼزیق درعت اس ایً ٚزعی ١ب

عالٕ ػٔیٌٖ

ث ٠ػٜٞاٗ ٙبٛؼی در ثزُشاری ٗغٔٞة آ٢ٛب ؽذ ٟاعت.

احتزاٗبً ،خجز درُذؽت ٝآذٌٗ ٟزّٗ ٠عزًبر ػبٓی ٗٞخت تأثز

ٝی اكشٝدُ :ب١ی ٗٞاهغ تقٞر ٗد٘ٞػ١ ٠بی كؼبّ ٗثْ تؾٌْ ١ب،

ُزدیذ.

ًب١ ٙٞٛب ٗ ٝد٘ٞػ١ ٠بی اعتبدی اس ًزعی ١بی آساداٛذیؾی

آٗ ٙزح ٠ٗٞدر ع ّٞػ٘ز ثب ثزًت خٞد در ًٜبر ٗزح ٕٞآیت اهلل

كضبیی اعت ً ٠در آ ٙتؼذاد سیبدی ت٘بؽبچی ث ٠ػٜٞاٛ ٙبظز ثز

خشػٔی (ر )ٟدر دٝراٗ ٙجبرسات پیؼ اس اٛوالة اعالٗی٘١ ،زا١ی

ًزعی ١ب ٝخٞد داؽت ٠ثبؽذ  ٝدٛ ٝلز ثب ٗٞضٞع چبٓؾی ٗوبثْ

اعتٞار  ٝپظ اس اٛوالة ٛیش ،ؽزیٌی كذاًبر ث ٠ؽ٘بر ٗی ركت.

٘١ذیِز هزار ثِیزٛذ  .ای ٚػبْٗ ٗٞخت ؽذ ٟثحث ثزُشاری

خذاٛٝذ ٗتؼبّ ایؾب ٙرا در سٗز ٟآٝیبء فبٓحی ٚهزار داد ٝ ٟثب آٛبٙ

ؽبیغتً ٠زعی١بی آساداٛذیؾی ثٛ ٠وغٗ ٠غٔٞة ٛزعذ.

ٗحؾٞر ٘ٛبیذ.
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ٝی در اداٗ ٠تقزیح ًزد :آٛچٗ ٠ً ٠وبٕ ٗؼظٖ ر١جزی اس
ًزعی ١بی آساداٛذیؾی ٗغزح ٗ ٝغبٓجً ٠زد ٟاٛذ ،ای ٚاعت ً٠
داٛؾِب١ ٟب كز َٜ١عزح ٛ ٝوذ ٛظز در كضب١بی ػ٘ٗٞی ثب ١ز تؼذاد
ٗخبعت را كزاًٜٜ ٖ١ذ ،اعبتیذ ٗؼبرف در ًالط ١بی خٞد خٔغبت
ًزعی ١بی آساداٛذیؾی داؽت ٠ثبؽٜذ  ٝداٛؾدٞیب ٙدر ٗٞرد
ٗٞضٞػبت اػتوبدی ،عیبعی ،كزِٜ١ی  ٝاخت٘بػی ث ٠ثیبٛ ٙظز ٝ
دیذُب ٟخٞد ثپزداسٛذ  ٝكضبی ًالط ٛیش ٛبظز ثز ٜٗبظزات
داٛؾدٞیی ثبؽذ ،ثغٞری ً ٠ای ٚخٔغبت در ٗحیظ ١بی ثشرٍ تزی
ٛظیز آٗلی تئبتز١ب  ٝعبٓ١ ٚبی ثشرٍ در كضبی داٛؾِب١ی ثزُشار
ؽٞد.
ٗؼب ٙٝكزِٜ١ی  ٝعیبعی ٢ٛبد ٘ٛبیٜذُی ٗوبٕ ٗؼظٖ ر١جزی در
داٛؾِب١ ٟب خبعزٛؾبً ٙزد :ػبْٗ دٗٝی ًٞٗ ٠خت ؽذ ٟثزُشاری
خبدٗی خجز داد

ًزعی ١بی آساداٛذیؾی در داٛؾِب١ ٟب خذی دٛجبّ ٛؾٞد ،ای ٚاعت
ً ٠در ٝاهغ ثزخی تقٞر ٗی ًٜٜذ اُز در ًزعی ١بی آساداٛذیؾی

هْلت ثجتًبم اسدٍاج داًطجَیی توذیذ

ٗجبٛی ٛظز آ١ ٙب در حٞس ٟعیبعی  ٝاػتوبدی ٗغزح ؽٞد ،ث ٠ػٜٞاٙ

ضذ /ثجتًبم ّ۴5شار سٍج

خغز  ٝثحزا ٙتٔوی ٗی ؽٞد ،در حبٓی ً ٠ای ٚچٜیٛ ٚیغت  ٝثبیذ اس

رئیظ عتبد اسدٝاج داٛؾدٞیی ًؾٞر ثب ثیب ٙای ٠ٌٜتب ًٜٙٞ

آ ٙث ٠ػٜٞاُ ٙبٗی ر ٝث ٠خٔ ٞدر دكبع اس ارسػ١ب ٗ ٝجبٛی ث٢ز ٟثزد ٝ

حذٝد ١ 65شار سٝج در ثیغت  ٝیٌ٘ی ٚدٝرٗ ٟزاعٖ اسٝداج

ثبیذ ِٛزاٛی ١بی دؿذؿٜٗ ٠ذاٞٗ ٙخت ٗحذٝدیت در ثزُشاری

داٛؾدٞیی ثجت ٛبٕ ًزد ٟاٛذُ ،لتٔ٢ٗ :ت ثجت ٛبٕ تب  2۳ثٚ٘٢

ًزعی١بی آساداٛذیؾی ؽٞد.

ٗب 31 ٟت٘ذیذ ؽذ.

ٝی٘١ ،چٜی ٚتزط اس آسادی ثؼذ اس ثیب ٙػوبیذ را ػبْٗ عٕٞ

ثُ ٠شارػ ُز ٟٝداٛؾِب ٟخجزُشاری داٛؾد ،ٞحدت االعالٕ

ٗحذٝد ًٜٜذ ٟثزُشاری ًزعی١بی آساداٛذیؾی داٛغت ُ ٝلت :در

ٗح٘ذ خبدٗی ،رئیظ عتبد اسدٝاج داٛؾدٞیی ًؾٞر ثب اؽبر ٟث٠

ٝاهغ ػذٕ آسادی ثؼذ اس ثیبٛ ٙظز در ًزعی ١بی آساداٛذیؾی پٜذار

آٗبر ثجت ٛبٕ ثیغت  ٝیٌ٘یٗ ٚزاعٖ اسدٝاج داٛؾدٞیی تب اٗزٝس

ؿٔغی اعت ً ٠در ثی ٚػذٟای اس داٛؾدٞیبٝ ٙخٞد دارد .ثبیذ ػٜٞاٙ

ُلت :تب فجح اٗزٝس ؽٜج 32 ٠دی ٗب١ 65 ٟشار سٝج داٛؾدٝ ٞ

ًزد ًً ٠غی ثخبعز ثیب ٙدیذُب ٟخٞد در ًزعی ١بی آساداٛذیؾی

حذٝد  4۳۳سٝج اس اعبتیذ ،در ثیغت  ٝیٌ٘یٗ ٚزاعٖ اسدٝاج

پبعخِ٘ٛ ٞی ؽٞد ،حتی در آئیٛ ٚبٗ١ ٠بی ًزعی ١بی آساداٛذیؾی

داٛؾدٞیی ثجت ٛبٕ ًزد ٟاٛذ.

ٛیش رٝی ایٞٗ ٚضٞع تبًیذ ؽذ ٠ً ٟاُز ًغی دیذُب١ی را ٗغزح

ٝی اداٗ ٠داد :پیؼ ثیٜی ٗب ای ٚاعت ً ٠تب پبیب ٙدٝر ٟثجت ٛبٕ،

ٗی ًٜذ ،در ١ز عغحی ًٗ ٠زثٞط ثٞٗ ٠ضٞع ًزعی اعت ت٘بٗب

تؼذاد ١ 3۳شار سٝج داٛؾد ٞدر ای ٚدٝر ٟثجت ٛبٕ ًٜٜذ.

ٗٞرد ح٘بیت ٢ٛبد ٗ ٝد٘ٞػ ٠هزار ٗیُیزد.

رئیظ عتبد اسدٝاج داٛؾدٞیی ًؾٞر خبعزٛؾبً ٙزد :ث٠

حدت االعالٕ رعت٘ی در پبیب ٙتبًیذ ًزد :تبً١ ٜٙٞیچ ٗٞردی

درخٞاعت داٛؾِب١یبٔ٢ٗ ٙت ثجت ٛبٕ ثیغت  ٝیٌ٘ی ٚدٝرٟ

ٝخٞد ٛذاؽت ٠ً ٠كزدی ٗذػی ؽٞد ث ٠دٓیْ اثزاس ػوبیذ خٞد ٝ

اسدٝاج داٛؾدٞیی تب تبریخ  2۳ثٗ ٚ٘٢ب 31 ٟت٘ذیذ ؽذ.

آساداٛذیؾی دچبر ١شی ٝ ٠ٜآعیت ؽذ ٟثبؽذ  ٝاُز ًغی دچبر چٜیٚ

ٝی اداٗ ٠داد :در ثیغت  ٝیٌ٘ی ٚدٝر ٟاسدٝاج داٛؾدٞیی اٗغبّ

ٗؾٌٔی ؽذ ٟثبؽذٗ ،ب حبضز ١غتیٖ ثب خذیت آ ٙرا پیِیزی ًٜیٖ.

ٗشدٝخی ٚداٛؾدٞیی ً ٠اس ا٢ٗ ّٝزٗب 34 ٟتب ا ّٝدی ٗب31 ٟ
اسدٝاج ًزد ٟاٛذ ٗی تٞاٜٛذ در ای ٚعزح ثجت ٛبٕ ًٜٜذ .ای ٚاكزاد
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ٗی تٞاٜٛذ ثب ٝرٝد ث ٠عبٗب ٠ٛاسدٝاج داٛؾدٞیی ٗ ٝؾب١ذٗ ٟذارى
السٕ خ٢ت ارائ ٠آ ٙث ٠دكبتز ٢ٛبد ر١جزی در داٛؾِب١ ٟب در ایٚ
ٗزاعٖ ثجت ٛبٕ ًٜٜذ.
حدت االعالٕ كوی٢ی:

ثجتٛبٕ ثیغت  ٝیٌ٘ی ٚدٝر ٟاسدٝاج داٛؾدٞیی اس ا ّٝدی ٗب ٟآؿبس

ّ 2۲شار داًطجَ ٍام عتجبت دریبفت هیکٌٌذ

ؽذ 2۳ ٝ ٟدی ٗب 31 ٟآخزیٔ٢ٗ ٚت ثجت ٛبٕ اػالٕ ؽذ ٟثٞد ً ٠ث٠

 /اعشامّب اس اٍل ثْوي آغبس هیضَد

درخٞاعت داٛؾِب١یب ٙت٘ذیذ ؽذ.

رئیظ عتبد ػ٘ز ٝ ٟػتجبت داٛؾِب١یب ٙاس پزداخت ٝإ ػتجبت ث٠
١ 3۳شار داٛؾد ٞدر ١دذ٘١ی ٚدٝر ٟػتجبت داٛؾدٞیی خجز داد
ُ ٝلت :اػشإ١ب اس ا ّٝث ٚ٘٢آؿبس ٗیؽٛٞذ.
حدت االعالٕ كوی٢ی ،رئیظ عتبد ػ٘ز ٝ ٟػتجبت داٛؾِب١یب ٙدر
ُلت  ُٞٝثب خجزِٛبر داٛؾِب ٟخجزُشاری داٛؾد ،ٞدر خقٞؿ
پزداخت ٝإ ػتجبت ث ٠داٛؾدٞیبُ ٙلت :در ١دذ٘١ی ٚدٝرٟ

ثب ًبرٗشد  5درفذی؛

اػشإ داٛؾدٞیب ٙث ٠ػتجبت ١ 3۳شار داٛؾدٝ ٞإ دریبكت

 2۶۲داًطجَي علَم پشضکی ٍام

ٗیًٜٜذ.

عتجبت عبلیبت دریبفت کزدًذ
ٛ 312لز اس داٛؾدٞیب ٙداٛؾِب١ ٟبی ػٔ ٕٞپشؽٌی ًؾٞر در عبّ

كوی٢ی اكشٝد :پزداخت ٝإ ث ٠داٛؾدٞیب ٙآؿبس ؽذٝ ٟ

تحقیٔی ٝ 31-34إ ً٘ي ١شی ٠ٜعلز ث ٠ػتجبت ػبٓیبت دریبكت

داٛؾدٞیبٛی ً ٠اس عزین ثبٛي ٗٔت ٝإ دریبكت ٗیًٜٜذ یي ٝ

ًزدٛذ.

ٛیٖ ٗیٔی ٙٞتٗٞب ٙثزای علز ١بی ٞ١ایی  ٝیي ٗیٔی ٙٞتٗٞب ٙثزای

ثُ ٠شارػ ُز ٟٝداٛؾِب ٟخجزُشاری داٛؾد ،ٞتؼذاد ٛ 312لز اس

علز١بی سٗیٜی پزداخت ٗیؽٞد.

داٛؾدٞیب ٙداٛؾِب١ ٟبی ػٔ ٕٞپشؽٌی ًؾٞر در عبّ تحقیٔی 31-

ٝی اضبكً ٠زد :اػشإ داٛؾدٞیب ٙث ٠ػتجبت اس ا ّٝث ٚ٘٢آؿبس

ٝ 34إ ً٘ي ١شی ٠ٜعلز ث ٠ػتجبت ػبٓیبت را اس عزین فٜذٝم ركبٟ

ٗی ؽٞد  ٝاس سٗبٛی ً ٠اعبٗی اػالٕ ؽذ ٟاعت پزداخت ٝإ ث٠

داٛؾدٞیبٝ ٙسارت ث٢ذاؽت دریبكت ًزدٛذ.

داٛؾدٞیب ٙآؿبس ؽذ.

١ز یي اس ای ٚداٛؾدٞیب ٙػٔ ٕٞپشؽٌی ثزای علز ٗؼٜٞی  ٝسیبرتی

رئیظ عتبد ػ٘ز ٝ ٟػتجبت داٛؾِب١یب ٙخبعزٛؾبً ٙزد:

ػتجبت ػبٓیبت ٗجٔؾ ٗ 4یٔی ٙٞریبّ ً٘ي ١شی ٠ٜعلز ثً ٠زثالی

داٛؾدٞیبٝ ٙسارت ػٔٛ ٕٞیش ٗی تٞاٜٛذ ٝإ ػتجبت را اس فٜذٝم

ٗؼٔی را دریبكت ًزدٛذ.

ركب ٟدریبكت ًٜٜذ.

ٝإ ػتجبت ػبٓیبت ً ٠ث ٠ػٜٞا ٙیٌی اس ٝإ ١بی ضزٝری تخقیقی
ثزای داٛؾدٞیب ٙداٛؾِب١ ٟبی ػٔ ٕٞپشؽٌی ًؾٞر  ٠٘١عبٓ ٠اس
عٞی فٜذٝم ركب ٟداٛؾدٞیبٝ ٙسارت ث٢ذاؽت اػغب ٗی ؽٞد ثب
ثب حضٞر رئیظ عتبد ػ٘ز ٝ ٟػتجبت داٛؾِب١یبٙ؛

ًبرٗشد  5درفذ ٗحبعجٗ ٠یؽٞد.
اس اثتذای عبّ خبری تبًٛ ٜٙٞیش تؼذاد سیبدی اس داٛؾدٞیبٙ

ًمبط لَت ٍ ضعف اعشام ّبي عتجبت

داٛؾِب١ ٟبی ػٔ ٕٞپشؽٌی ًؾٞر ثزای علز ٗؼٜٞی  ٝسیبرتی ػتجبت

داًطگبّی ثزرسی هی ضَد

ػبٓیبت اس فٜذٝم ركب ٟداٛؾدٞیبٝ ٙسارت ث٢ذاؽت ٝإ دریبكت

رئیظ عتبد ػ٘ز ٝ ٟػتجبت داٛؾِب١یب ٙثب حضٞر در ػزام ٛوبط

ًزدٛذ ً ٠تؼذاد دهین آ١ ٙب در پبیب ٙعبّ ٗؾخـ  ٝاػالٕ خٞا١ذ

هٞت  ٝضؼق اػشإ ١بی ای ٚعتبد را در دٝرُ ٟذؽتٞٗ ٠رد

ؽذ.

ثزرعی هزار داد.
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ثُ ٠شارػ خجزُشاری ٗ٢ز ثٛ ٠وْ اس عتبد ػ٘ز ٝ ٟػتجبت
داٛؾِب١یب ،ٙحدت االعالٕ عیذ ٗح٘ذ رضب كوی٢ی؛ رئیظ عتبد
ػ٘ز ٝ ٟػتجبت داٛؾِب١یبٝ ٙارد ػزام ؽذ.
ٝی در ای ٚعلز ٛوبط هٞت  ٝضؼق اػشإ ١بی ای ٚعتبد را در دٝرٟ
ُذؽتٞٗ ٠رد ثزرعی هزار داد ٝ ٟاس ١تْ ١بیی ً ٠هزار اعت ًبرٝاٙ
١بی ػتجبت داٛؾِب١یب ٙدر ای ٚدٝر ٟدر آ٢ٛب ٗغتوز ؽٛٞذ ،ثبسدیذ
ًزد.
رئیظ ٘ٛ ٝبیٜذُب ٙعتبد ػ٘ز ٝ ٟػتجبت داٛؾِب١یب ٙدر ٛظز دارٛذ ثب
ثزُشاری خٔغبت ٗختٔق ثب ٘ٛبیٜذُب ٙعبسٗب ٙحح  ٝسیبرت  ٝثؼث٠
ٗوبٕ ٗؼظٖ ر١جزی در ؽ٢ز١بی ٗوذط ػزامٗ ،وذٗبت ثزُشاری
ثزٛبٗ١ ٠بی ٗختٔق حضٞر داٛؾِب١یب ٙدر ١دذ٘١ی ٚدٝر ٟػتجبت
را كزا ٖ١آٝرٛذ.
اس خ٘ٔ ٠پیؾ٢ٜبدات ٗغزح ؽذ ،ٟاكشایؼ حضٞر سائزی ٚدر ًبظ٘یٚ
 ٝثبسدیذ اس ٗغدذ تبریخی ثزاثب ثٞد ًٛ ٠تید ٠ای ٚپیؾ٢ٜبدات ثب
ثزرعی ١ب  ٝپیِیزی اس ٝاحذ١بی ٗزثٞعٗ ،٠تؼبهجب اػالٕ ٗی ؽٞد.
اػشإ سائزا ٙداٛؾِب١ی ث ٠ػتجبت ػبٓیبت اس ا ّٝثٗ ٚ٘٢ب ٟعبّ
خبری آؿبس  ٝتب اردیج٢ؾت ٗب ٟعبّ آیٜذ ٟاداٗ ٠خٞا١ذ داؽت.
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پزدیس ّبي پَلی داًطگبّْب ثِ تذریج تعذیل هی ضًَذ

فبٓحی خجز داد

ٝسیز ػُٔ ٕٞلت :ثب تٞخ ٠ث ٠ظزكیت ثبالی داٛؾِب١ ٟب در دٝر١ ٟبی

دستَر رئیس جوَْر ثزاي اجزاي پیطزاى

ثذ ٙٝؽ٢زی ٝ ٠رٝسا ،٠ٛدٝر١ ٟبی پزدیظ ١بی خٞدُزدا( ٙپزدیظ

ّستِاي /اختػبظ ثَدجِ ثِ ٍسارت

١بی پٓٞی) ث ٠تذریح تؼذیْ ٗی ؽٛٞذ.

علَم ثزاي تجْیش آسهبیطگبُّب

ثُ ٠شارػ «خجزٛبٗ ٠داٛؾدٞیب ٙایزا »ٙثٛ ٠وْ اس ٗ٢ز؛ ٜٗقٞر ؿالٗی

رئیظ عبسٗب ٙاٛزصی ات٘ی ُلت :رئیظ خ٘ٞ٢ر كزٗب ٙپیؾزاٙ

درثبرٝ ٟضؼیت پزدیظ ١بی خٞدُزدا ٙداٛؾِب١ ٟب( ،پزدیظ ١بی

١غت ٠ای را فبدر ًزد ٝ ٟت٘بٕ ٛیز١ٝبی عبسٗب ٙاٛزصی ات٘ی

پٓٞی) ُلت :دٝر١ ٟبی پزدیظ ١بی خٞدُزدا ٙدٝر١ ٟبیی ١غتٜذ

ثزای ایً ٚبر ثغیح ؽذٟاٛذ.

ً ٠ثب ؽ٢زی ٠ادارٗ ٟی ؽٛٞذ .ای ٚدٝر١ ٟب اس هجْ ثزهزار ؽذ ٟاٛذ  ٝتب

ثُ ٠شارػ خجزِٛبر ُز ٟٝداٛؾِب ٟخجزُشاری كبرط ،ػٔی

سٗبٛی ًٗ ٠ؾتزی داؽت ٝ ٠ثزای داٛؾِب ٟفزكٗ ٠بٓی داؽت ٠ثبؽٜذ،

اًجز فبٓحی رئیظ عبسٗب ٙاٛزصی ات٘ی در ٛؾغت ارتوبء 4

داٛؾِب١ ٟب آ ٙدٝر١ ٟب را حلظ ٗی ًٜٜذ.

داٛؾِب ٟثزتز ًؾٞر در ٝسارت ػُٔ ٕٞلت :پظ اس ُذؽت 5
د ٠١خٔغ ٠ای ث ٠فٞرت خذی در راثغ ٠ثب ارتوبء ٝضؼیت
داٛؾِب١ ٟب  ٝپض١ٝؾِب١ ٟب ثزُشار ؽذ ً ٠ثتٞاٜٛذ در ػزف٠
ثیٚآ٘ٔٔی ٞ٘ٛد داؽت ٠ثبؽٜذ.

تطکل ّب ثبیذ ثبعث رضذ ٍ پیطزفت داًطجَیبى ضًَذ
ٗؼب ٙٝكزِٜ١ی  ٝاخت٘بػی داٛؾِب ٟآساد اعالٗی ُلت :كؼبٓیت
تؾٌْ ١ب ً ٝب١ ٙٞٛبی داٛؾدٞیی ثبیذ سٗی ٠ٜعبس رؽذ  ٝپیؾزكت
داٛؾدٞیب ٙؽٞد.

ؿالٗی:

ثُ ٠شارػ «خجزٛبٗ ٠داٛؾدٞیب ٙایزا »ٙثٛ ٠وْ اس داٛؾِب ٟآساد

داًطگبُّب چطناًتظبر پطتیجبًی دٍلت ّستٌذ

اعالٗیٛ ،ؾغت تخققی ثب ٗٞضٞع ثزرعی كؼبٓیت تؾٌْ ١ب ٝ

ٝسیز ػُٔ ٕٞلت :اٛتظبر رؤعبی داٛؾِب١ ٟـب ایـ ٚاعـت ًـ٠

ًب١ ٙٞٛبی داٛؾدٞیی داٛؾِب ٟآساد اعالٗی هشٝی ٚثب حضٞر حدت

پؾتیجبٛی١بی دٓٝت را در سٗی١٠ٜبی ٗختٔق داؽت ٠ثبؽٜذ.

االعالٕ اثزا١یٖ ًالٛتزی ٗؼب ٙٝكزِٜ١ی  ٝداٛؾدٞیی داٛؾِب ٟآساد

ثُ ٠شارػ خجزِٛبر ُز ٟٝداٛؾِب ٟخجزُشاری كبرطٜٗ ،ـقـٞر

اعالٗی ثزُشار ؽذ.

ؿالٗی ٝسیز ػٔ ،ٕٞتحویوبت  ٝكٜبٝری در ٛؾغت ارتوبی پـٜـح

اثزا١یٖ ًالٛتزی ثب تبًیذ ثز ً٘ی عبسی كؼبٓیت ١بی داٛؾدٞیی،

داٛؾِب ٟثزتز در ٝسارت ػُٔ ٕٞلت :عزح ارتوبی پٜح داٛؾِبٟ

ُلت :در ثحث ٛؾزیبت داٛؾدٞییٓ ،شٗٝب تیزاص ثبال السٕ ٛیغت؛ ٛلظ

ثزتز یي پزٝص ٟاهتقبد ٗوبٗٝتی اعت ً ٠ثزرعی ٛوبط ضـؼـق

تؾٌیْ ًبٛ ٝ ٙٞٛؾزی ٠داٛؾدٞیی یي ت٘زی ٝ ٚثغیبر ثب ارسػ اعت.

 ٝهٞت در ای ٚپزٝص ٟاٞٓٝیت دارد.

6

ؽ٘بر3543:ٟ
اهتقبد ٗوبٗٝتی :تٓٞیذ  -اؽتـبّ 32دی ٗب ٟعبّ 6231

آعتبٝ ٠ٛرٝد ث ٠چ٘ٔ٢ی ٚعبِٓزد اٛوالة ؽٌٜ٘١ٞذ اعالٗی
١غتیٖ ً ٠ثب آرٗب١ ٙبی ػذآت خٞیب ٝ ٠ٛآسادی خٞا١ب ٠ٛث ٠ثبر
ٛؾغت تب سٛدیز١بی ثویْ اعتجذاد ،اعتث٘بر  ٝاعتٌجبر را اس
ٝخذا١ ٙبی كزٝخلت ٝ ٠ت٢ٜبی رٛدٞر  ٝعت٘ذیذ ٟثِغٔذ  ٝدر

حغیٜی در ُلتُٞٝی تلقیٔی ثب كبرط:
هسئَالى ثب درهبى سخنّبي جبهعِ فزغت سَءاستفبدُ

اداٗ٠

ایثبرُزی ١بی ٗزدٕ در٢ٛضت ٗؾزٝعٝ ٠

دضوٌبى را ثگیزًذً /جبیذ ثب کسی کِ آگبّبًِ

دعت ٛؾبٛذ١ ٟبی اخبٛتٗ ،زدٕ را ثز عزٞٛؽت اخت٘بػی،

آضَة کزدُ هسبهحِ کزد /لشٍم تفکیک هیبى

اهتقبدی  ٝعیبعی خٞد حبًٖ ُزداٛذ تب خبٗؼ ٠ای ٗجتٜی ثز

حزکبت ٍحطیبًِ ٍ هطبلجبت هزدم

ٗؼٜٞیّت  ٝآرٗب١ٙبی ركیغ اٛغبٛیت ثٜب ؽٞد.

دثیزًْ ًب ٙٞٛداٛؾِب١یب ٙث ٠تؼجیز سیجبی ر١جزی در خقٞؿ
« ٛؾغتِٗ ٚظ رٝی سخٖ ٛبؽی اس ٗؾٌالت  ٝضؼق ١ب» اؽبرٟ
ًزد  ٝاس ٗغئٞال ٙخٞاعت ثب درٗب ٙسخٖ١بی خبٗؼ ٝ ٠خُٔٞیزی
اس ایدبد سخٖ خذیذ كزفت عٞءاعتلبد ٟدؽٜ٘ب ٙرا ثِیزٛذ.

ثب ارعبّ ٛبٗ٠ای فٞرت ُزكت

ثُ ٠شارػ خجزِٛبر ُز ٟٝداٛؾِب ٟخجزُشاری كبرطٗ ،وبٕ ٗؼظٖ

دعَت ثسیج داًطجَیی داًطگبُ

ر١جزی در دیذار ثب ١شاراٛ ٙلز اس ٗزدٕ هٖ ثب تدٔیْ  ٝتحغیٚ

ضزیف اس ٍسیز التػبد

حزًت ػظیٖ ،پزؽٞر ،ثٞٗ ٠هغ ٜٗ ٝغدٖ ٗٔت در رٝس١بی اخیز،

ثغیح داٛؾدٞیی داٛؾِب ٟفٜؼتی ؽزیق در ؽؾ٘یٛ ٚبٗ٠

ث ٠تؾزیح اثؼبد  ٝالی١ ٠بی ٗختٔق تٞعئ ٠دؽٜ٘ب ٙثزای

دػٞت خٞد اس تیٖ اهتقبدی دٓٝت اس ٝسیز اهتقبد ثزای

عٞءاعتلبد ٟاس ٗغبٓجبت ث ٠حن ٗزدٕ پزداختٜذ ٌٛ ٝبت ٗ٘٢ی را

حضٞر در ای ٚداٛؾِب ٟدػٞت ًزد.

پیزاٗ ٙٞایٗ ٚغئٔ ٠ثیبً ٙزدٛذ ً ٠در راثغ ٠ثب ثخؾی اس عخٜبٙ

ثُ ٠شارػ ُز ٟٝداٛؾِب ٟخجزُشاری كبرط ،ثغیح داٛؾدٞیی

ٗؼظُٖٓ ٠لتُٞٝیی تلقیٔی ثب عیذٗح٘ذ حغیٜی اٛدبٕ دادٟایٖ.

داٛؾِب ٟفٜؼتی ؽزیق ثب ارعبّ ٛبٗ ٠ای ثٗ ٠غؼٞد ًزثبعیبٙ
ٝسیز اهتقبد  ٝاٗٞر دارایی اس ٝی ثزای حضٞر در داٛؾِبٟ
ؽزیق  ٝپبعخ ث ٠پزعؼ١بی داٛؾدٞیب ٙدػٞت ًزد.

ثزخی اٛد٘١ٚبی اعالٗی ػض ٞدكتزتحٌیٖ ٝحذت اػالٕ ًزدٛذ
ثزاي احمبق حك اًمالة هستضعفیي تالش
هیکٌین /اجبسُ ًویدّین خَاستِ ثِ

رییظ داٛؾِب ٟخجز داد؛

حك هزدم ًبدیذُ گزفتِ ضَد

آسادي توبهی داًطجَیبى ثبسداضتی داًطگبُ عالهِ

ثزخی اٛد٘١ ٚبی اعالٗی ػض ٞدكتز تحٌیٖ ٝحذت در ثیبٛی ٠ای

رییظ داٛؾِب ٟػالٗ ٠عجبعجبیی اس آسادی  64داٛؾدٞی ایٚ

اػالٕ ًزدٛذٗ :ثٔث ؽ ٕٞدؽ٘ ٚدر خٞاة آؽلت ٠اػ ثزای ایزاٙ

داٛؾِب ٠ً ٟدر پی ٝهبیغ اخیز ثبسداؽت ؽذ ٟثٞدٛذ ،خجز داد.

١یچِب ٟاس تالػ ثزای ضزث ٠سد ٙدعت ٘ٛی ًؾذ اٗب ٛخٞا١یٖ

دًتز حغی ٚعٔی٘ی در ُلت  ُٞٝثب ایغٜب ثب اػالٕ ایٗ ٚغٔت

ُذاؽت ای ٚاٗز عزپٞؽی ثز ٛبًبرآٗذی١بی ٗغئٞال ٙؽٞد.

اظ٢بر ًزد :عی رٝس١بی ُذؽت ٠تؼذادی اس داٛؾدٞیبٙ

ثُ ٠شارػ ُز ٟٝداٛؾِب ٟخجزُشاری كبرط ،ثزخی اٛد٘١ ٚبی

داٛؾِب ٟػالٗ ٠عجبعجبیی ثٜٗ ٠ظٞر پیِیزی ٗغبئْ یٌی اس

اعالٗی ػض ٞدكتز تحٌیٖ ٝحذت در ثیبٛی ٠ای درثبرٝ ٟهبیغ اخیز

ثبسداؽت ؽذُب ٙتحٞالت اخیز ث ٠داٛؾِبٗ ٟزاخؼً ٠زد ٟثٞدٛذ

در ح٘بیت اس ٗٞاضغ ٗوبٕ ٗؼظٖ ر١جزی اػالٕ ًزدٛذ :اً ٜٙٞدر

ً ٠ثؼذ اس خزٝج اس داٛؾِب ٟثب ٗؾٌْ ٗٞاخ ٠ؽذٛذ ٛ 64 ٝلز اس
آ٢ٛب ثبسداؽت ؽذٛذ.
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در ٛبٗ ٠ای ث ٠رئیظ ؽٞرای عیبعت ُذاری ائ٘ ٠خ٘ؼٗ ٠غزح

ٗؼب ٙٝكزِٜ١ی داٛؾِب ٟخجز داد؛
 ۴۱داًطجَي ثبسداضتی داًطگبُ تْزاى آساد

ؽذ:

ضذًذٌَّ/س ً 2۲فز ثبسداضت ّستٌذ

دستَر رّجز اًمالة ثِ ائوِ جوعِ ،ثز سهیي هبًذُ

ٗؼب ٙٝكزِٜ١ی داٛؾِب ٟت٢زا ٙتؼذاد داٛؾدٞیب ٙآسادؽذ ٟایٚ

است  /در اًتخبة ائوِ جوعِ جَاًگزایی کٌیذ

داؽِٜب ٟرا ٛ 6۱لز ػٜٞاً ٙزد ُ ٝلت :ثخؼ ػ٘ذ ٟای اس

ثغیح داٛؾدٞیی داٛؾِب ٟاٗبٕ فبدم ػٔی ٠آغالٕ ،در ٛبٗ ٠ای ث٠

داٛؾدٞیب ٙعی د ٝرٝس آیٜذ ٟآساد خٞاٜ١ذ ؽذ.

حدت االعالٕ ٝآ٘غٔ٘ی ٚحبج ػٔی اًجزی ثز ا٘١یت تزیجٙٞ

دًتز ٗدیذ عزعِٜی در ُلت  ُٞ ٝثب ایغٜب ،ثب اػالٕ ایٗ ٚغٔت

٘ٛبس خ٘ؼ ٠تبًیذ ًزد ٞٛ ٝؽتٗ :تبعلب ٠ٛدعتٞر ر١جز اٛوالة ث٠

اظ٢بر ًزد :فجح اٗزٝس خٔغ ٠ای ثب عزپزعت ثبسداؽت ؽذُبٙ

ائ٘ ٠خ٘ؼ ٠در عبّ ٘١ 33چٜب ٙثز رٝی سٗیٗ ٚبٛذ ٟاعت ٝ

در سٛذا ٙاٝی ٚداؽتیٖ ٝ ٝضؼیت داٛؾدٞیب ٙثبسداؽتی ٗٞرد

تزیج٘ٛ ٙٞبس خ٘ؼ ٠ٛ ٠ت٢ٜب خذة ًٜٜذ ٟخٞاٛبٛ ٝ ٙیبس١بی آٛبٙ

ثزرعی هزار ُلت

ٛیغت ً ٠اس ثبسُٞیی ٗؾٌالت افٔی ٗزدٕ ٛیش ثؼضب خبٓی
اعت.

دثیز اتحبدی ٠دكتز تحٌیٖ ٝحذت در ُلت ُٞٝثب آٛب ٗغزح ًزد:
لشٍم اغالح رًٍذّب در سبختبرّبي فعلی کطَر/
هذل هطبلجِ جٌجص داًطجَیی ًیبسهٌذ تحَل
دثیز اتحبدی ٠دكتز تحٌیٖ ٝحذت تبًیذ ًزد :آٛچٗ ٠ً ٠ب ث ٠آٙ
اػتوبد داریٖٓ ،ش ٕٝایدبد رٛٝذ١بی افالحی در عبختبر١بی
ٗٞخٞد اعت ،ث ٠ػجبرت دیِز اُز یي رٛٝذ ؿٔظ در ًؾٞر
ٝخٞد دارد  ٝػذٟای اس ٗزدٕ ٛیش ث ٠حن ث ٠آٗ ٙؼتزك ١غتٜذ ،ثبیذ
در یي چبرچٞة ٗؾخـ افالح ؽٞد.
اع٘بػیْ ً١ٞی ٗوذٕ در ُلت  ُٞٝثب خجزِٛبر ُز ٟٝداٛؾِبٟ
خجزُشاری آٛب ،درثبر ٟاػتزاضبت اخیز ٗزدٕ اظ٢بر ًزد :در
اػتزاضبت اخیز ً ٠در ت٢زا ٝ ٙؽ٢زعتب١ ٙبی ًؾٞر اتلبم اكتبد ٝ
ٗزدٕ ٛغجت ث ٠ثزخی ٗغبئْ اهتقبدی ٗؼتزك ثٞدٛذ ،اًثز
تؾٌْ ١ب در ثؼذ تجییٜی ٛوؼ خٞد را ث ٠خٞثی ایلب ًزدٛذ  ٝعؼی
در ارائ ٠را ٟحْ اػتزاضبت داؽت
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دٍهیي کٌگزُ ًَآٍري ٍ فٌبٍري سالهت
در داًطگبُ اهیزکجیز ثزگشار هیضَد
دٗٝیًِٜ ٚزٞٛ ٟآٝری  ٝكٜبٝری عالٗت  35ثٗ ٚ٘٢ب ٟعبّ خبری
در داٛؾِب ٟفٜؼتی اٗیزًجیز ثزُشار ٗیؽٞد.
ثُ ٠شارػ ُز ٟٝداٛؾِب ٟخجزُشاری كبرط ثٛ ٠وْ اس رٝاثظ ػ٘ٗٞی
داٛؾِب ٟفٜؼتی اٗیزًجیز ،دٗٝیًِٜ ٚزٞٛ ٟآٝری  ٝكٜبٝری عالٗت
ثب ٗؾبرًت داٛؾِب ٟفٜؼتی اٗیزًجیز  ٝداٛؾِب ٟػٔ ٕٞپشؽٌی ؽ٢یذ
ث٢ؾتی ثزُشار ٗیؽٞد.

ایزخی ًدٞری ٗغزح ًزد
آغبس ثِکبر سی ٍ سَهیي جطٌَارُ سزاسزي
لزآى ٍ عتزت داًطجَیبى کطَر
ٗذیزًْ كزِٜ١ی  ٝاخت٘بػی ٝسارت ػٔ ،ٕٞتحویوبت  ٝكٜبٝری
ُلت :عی  ٝعٗٞی ٚخؾٜٞار ٟعزاعزی هزآ ٝ ٙػتزت داٛؾدٞیبٙ
عزاعز ًؾٞر ًبر خٞد را آؿبس ًزد.
كضْ اهلل ایزخی ًدٞری ٗذیزًْ كزِٜ١ی  ٝاخت٘بػی ٝسارت
ػٔ ،ٕٞتحویوبت  ٝكٜبٝری در ُلت  ُٞٝثب خجزِٛبر ُز ٟٝداٛؾِبٟ
خجزُشاری كبرطُ ،لت :عی  ٝعٗٞی ٚخؾٜٞار ٟعزاعزی هزآٝ ٙ
ػتزت داٛؾدٞیب ٙعزاعز ًؾٞر ًبر خٞد را آؿبس ًزد.

ًخستیي اجالس گفتٍگَّبي فزٌّگی
آسیبیی فزدا در تْزاى افتتبح هی ضَد
ٛخغتی ٚاخالط ُلت ١ُٞٝبی كزِٜ١ی آعیبیی ،كزدا  32دیٗب ٟثب
عخٜزاٛی ٝسیزا ٙكز ٝ َٜ١ارؽبد اعالٗی ،اٗٞر خبرخ ٝ ٠ػٔ،ٕٞ
تحویوبت  ٝكٜبٝری  ٝثب حضٞر ٛ 0۳لز اس ؽخقیت ١بی كزِٜ١ی ٝ
ػٔ٘ی اس ً 3۳ؾٞر آعیبیی در عبسٗب ٙكز ٝ َٜ١ارتجبعبت اعالٗی
اكتتبح ٗیؽٞد.
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رئیظ فٜذٝم ركب ٟداٛؾدٞیب ٙخجز داد:

رئیظ داٛؾٌذٌٗ ٟبٛیي ،ثزم ً ٝبٗپیٞتز ٝاحذ ػٔ ٝ ٕٞتحویوبت

تعییي ضبخع ثزاي تَسیع عبدالًِ

داٛؾِب ٟآساد خجزداد؛
تجویع داًطکذُّبي ثزق ٍ کبهپیَتز ٍ

تسْیالت ثِ داًطجَیبى کنثضبعت

ثخص هکبًیک ٍاحذ علَم ٍ تحمیمبت

ٗؾبٝر ٝسیز ػٔ ٝ ٕٞرئیظ فٜذٝم ركب ٟداٛؾدٞیبُ ٙلت :عی

ػض ٞؽٞرای ٘١بِٜ١ی ٝاحذ ػٔ ٝ ٕٞتحویوبت داٛؾِب ٟآساد اس

ثخؾٜبٗ٠ای اس داٛؾِب١ٟب ٞٗ ٝعغبت آٗٞسػ ػبٓی خٞاعت٠ایٖ تب

تد٘یغ داٛؾٌذ١ٟبی ثزم ً ٝبٗپیٞتز ثب ثخؼ ٌٗبٛیي اس داٛؾٌذٟ

ٛظزات  ٝپیؾ٢ٜبدات خٞد را ثزای پٌپبرچ ٠عبسی رٝػ ١ب ٝ

ٌٗبٛیي ٞ١ ٝاكضبی ٝاحذ ػٔ ٝ ٕٞتحویوبت داٛؾِب ٟآساد

تٞسیغ ػبدال١ ،٠ٛذكٜ٘ذ ٞٗ ٝثز تغ٢یالت ث ٠داٛؾدٞیبٙ

اعالٗی خجز داد  ٝای ٚتد٘یغ را سٗی ٠ٜعبس كزفت ١بی تبسٟ

ًٖثضبػت تب پبیب ٙدیٗب ٟث ٠ای ٚفٜذٝم ارعبّ ًٜٜذ.

پض١ٝؾی  ٝتحویوبتی داٛغت.
ثُ ٠شارػ ایغٜب ،دًتز ٗح٘ذٛبفز ٗوذعی ،رئیظ داٛؾٌذٟ
ٌٗبٛیي ،ثزم ً ٝبٗپیٞتز ٝاحذ ػٔ ٝ ٕٞتحویوبت ،ثب ثیب ٙای٠ٌٜ
ػٌٔٗ ٕٞبٛیي ،ثزم ً ٝبٗپیٞتز ٌْٗ٘ یٌذیِز ١غتٜذُ ،لت:
یٌی اس خٜج١ ٠بی ٗثجت ای ٚتد٘یغ ،ایدبد كزفت ١بی تبسٟ
پض١ٝؾی  ٝتحویوبتی اعت .چزاً ٠هزار ُزكت ٚػٔ ٕٞثزم،
ًبٗپیٞتز ٌٗ ٝبٛیي در یي داٛؾٌذٗ ٟیتٞاٛذ سٗی ٠ٜثغیبر ٜٗبعجی
را ثزای كؼبٓیت١بی پض١ٝؾی  ٝتحویوبتی كزا ٖ١آٝرد.
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در پض١ٝؾِب ٟػٔ ٕٞاٛغبٛی؛

اثالغ طزح تخفیف جبًجبساى سیز  24درغذ ثِ داًطگبُّب

ثزگشاري ًطست «ثیيالوللیسبسي آهَسش عبلی»

ٗذیزًْ اٗٞر ؽب١ذ  ٝایثبرُزا ٙداٛؾِب ٟآساد اعالٗی ػٜٞاً ٙزد

ٛؾغت «ثیٚآ٘ٔٔیعبسی آٗٞسػ ػبٓی» در پـض١ٝؾـِـب ٟػـٔـٕٞ

اس عبّ  30عزح تخلیق ایثبرُزا ٝ ٙخبٛجبسا ٙسیز  34درفذ ث٠
داٛؾِب١ ٟب اثالؽ ؽذ ٝ ٟهبثْ اخزاعت .ثُ ٠شارػ «آٛب» ،حغیٚ

اٛغبٛی ٗ ٝغبٓؼبت كزِٜ١ی ثزُشار ٗیؽٞد.

ٛقیزساد ٟثب حضٞر در ٝاحذ رٝدُ ٚ١لت« :ثب ت٘بٕ ٝخٞد در

ثُ ٠شارػ پض١ٝؾِب ٟػٔ ٕٞاٛغبٛی ٗ ٝغبٓؼبت كزٜ١ـِـی ،دكـتـز

خذٗت ایثبرُزا١ ٙغتیٖ تب ثتٞاٛیٖ ٗؾٌالت آٛب ٙرا ًبٗال ثزعزف

ٌ٘١بری ١بی ػٔ٘ی  ٝثی ٚآ٘ٔٔی ای ٚپض١ٝؾِبٛ ٟؾغتی ثب ػٜـٞاٙ
«ثیٚآ٘ٔٔیعبسی آٗٞسػ ػبٓی» ثب عخٜزاٛی حغیـٗ ٚـحـ٘ـذی

ًٜیٖ.

دٝعتذار ثزُشار ٗیًٜذ.
ایٛ ٚؾغت دٝؽٜج 34 ٠دی در پض١ٝؾِب ٟػٔ ٕٞاٛغبٛی ٗ ٝغبٓؼبت
كزِٜ١ی عبٓ ٚاٛذیؾ ٠ثزپب ٗیؽٞد.
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