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 پایذاراهٌیتّایّشیٌِ

 48 تیپ( ع)حسیٗ أبْ ٌشداٖ ٔشصثب٘بٖ اص چٙذتٗ وٝ ثٛد پیص ضت چٙذ

 دس ٘بٔسبػذ ضذت ثٝ جٛی ضشایظ دس ثٛیشاحٕذ ٚ وٍٟیّٛیٝ استبٖ فتح

 ٔشصی صفش ٔٙغمٝ)غشة ضٕبَ استفبػبت فشسبی عبلت سشٔبی ٚ ثشف

 داٚٚد ضٟیذ ثسیجی)ػضیضاٖ ایٗ اص یىی ٚ ضذ٘ذ ٌشفتبس( جبسٛسبٖ

 تصٛیشی وّیپ اخیش سٚصٞبی. سسیذ ضٟبدت ثٝ سشٔب ضذت اص( جبٚدا٘یبٖ

 اص صیبدی ٘ظشات ٚ ثبصدیذٞب پبیذاس أٙیت ٔذافغ ضٟیذ ایٗ پیىش ا٘تمبَ

 ٚ ٔشدْ ثیٗ سٚحی لٛی استجبط اص ٘طبٖ آٟ٘ب دس تأُٔ. وشد دسیبفت ٔشدْ

 است آفشیٙب٘ی أٙیت سٛی اص پبیذاس أٙیت ثش٘ذٜ پیص ٚ ثبصداس٘ذٜ الذأبت

 ثبس ٚ ٘خٛسد تىبٖ ٔشدْ دَ دس آة تب ا٘ذ ثشٌضیذٜ سا ٘بأٙی دس خٛدصیست وٝ

 ٚ آٔذ٘ذ پبیتخت ٔشوض تب وٝ ٘جبضیٓ ٞبیی تشٚیست ثضدال٘ٝ ٘فٛر ضبٞذ دیٍش

 .وشد٘ذ تؼشض ٔشدْ أٙیت ٚ ٔجّس ٚ( سٜ)أبْ حشْ ثٝ

 ٔشصثبٖ پیىش ا٘تمبَ سخت ٟ٘بیت ثی ِحظبت تب ٔب سیضثیٗ ٔشدْ است جبِت

 سا ػضیض ایشاٖ غشة ضٕبَ ٔشصٞبی دس جٛی ضشایظ تشیٗ سخت دس ضٟیذ

 چٝ ثب أٙیت وٝ ثجیٙٙذ ثیٕبسدالٖ وٝ ٌفتٙذ ٚ ٘ذاضتٙذ دٚس ٘ظش اص ٞٓ

 ٕٞٝ اص لصذضبٖ ثْٛ ٚ ٔشص ایٗ دضٕٙبٖ ٚ آیذ ٔی دست ثٝ ٞبیی ٞضیٙٝ

 ایشاٖ سبصی ٘بأٗ تٟٙب اخیش اغتطبضبت ٘ٛع اص ٞبیی عشاحی ٚ ٔذاخالت

 ٚ سصٔٙذٌبٖ ٞبی ایخبسٌشی ٚ ٞب سضبدت ٔسّٕب. است آٖ تجضیٝ ٚ ػضیض

 ٔشصثب٘ی خذْٚ ٘یشٚٞبی ٚ غیٛس سپبٜ تب ػضیض استص اص وطٛسٔبٖ ٔشصثب٘بٖ

 أبْ تؼجیش ثٝ وٝ داسد غیٛسٔشدا٘ی پٛالدیٗ ػضْ اص ٘طبٖ ا٘تظبٔی

 آٖ ٕٞب٘ٙذ ثبیذ ٚ ٞستٙذ ٔشدْ «حصٖٛ» اش صحیفٝ دس( اِسالْ ػّیٝ)سجبد

 ٚ وشد دػب آفشیٙی أٙیت دس ضبٖ ٔٛفمیت ٚ آٟ٘ب سالٔتی ثشای ٕٞبْ أبْ

 ٞبی تالش اص وٛچىی ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ اِجتٝ الذأبت ایٗ. ثٛد آٟ٘ب صحٕبت لذسداٖ

 ایٗ ٘مبط الصی دس وطٛس ایٗ پیطشفت ٔسیش دس وٝ است ثضسٌی ٚ ضٕبس ثی

 است ایٗ  لذسدا٘ی، ایٗ دیٍش ٚجٝ ٔسّٕب، .ضٛد ٔی ا٘جبْ ٔمذس ثْٛ ٚ ٔشص

 أٙیت ٚ سالٔت خذٔت، ٔختّف ٞبی ػشصٝ ٔذافؼبٖ وٝ عٛس ٕٞبٖ وٝ

 ایٗ تحشیف ٚ تخشیت دس ٞب سشایی یبٜٚ ػظیٓ حجٓ ثٝ تٛجٝ ثذٖٚ وطٛس

ٙذی ٚ ٔشدْ ثٝ ٔٙت ثی خذٔت ثٝ تٟٙب  ٞب، ایخبسٌشی ٚ ٞب سضبدت  ایٗ سشّث

 جًٙ سبصی خٙخی ثب ثبیذ ٘یض ػضیضٔبٖ جٛا٘بٖ ٚ ٔشدْ ا٘ذیطٙذ، ٔی وطٛس

 ٚالؼیت ایٗ. دٞٙذ ٘طبٖ سا خٛد لذسدا٘ی دضٕٙبٖ ضٙبختی ٚ ادساوی

 چٟبس ایٗ عَٛ دس ضذٜ ا٘جبْ الذأبت فٟٓ ٚ ٔغبِؼٝ ٔسیش اص جضء ٔمذس

 چٝ ٚ «ایٓ سسیذٜ وجب» ثٝ ٚ «ثٛدیٓ وجب» وٝ ایٗ ٚ ا٘مالة اص دٞٝ

 جٟبد» ٕٞبٖ ایٗ آیذ؛ ٕ٘ی دست ثٝ وٙیٓ، عی ثبیذ سا «ا٘ذاصی چطٓ»

( ع)وجشی صیٙت حضشت «جٕیال اال سایت ٔب ٚ» ٚ سٞجشی ٘ظش ٔذ «تجییٗ

 .وشثالست ثضسي سسبٖ پیبْ آٖ ٚفبت سٚص أشٚص وٝ است
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 ّاچالشبزغلبِبزایسفزی

 اضغبِی فّسغیٗ ٚ ٔٙغمٝ ثٝ سفشی دس آٔشیىب خبسجٝ ٚصیش ثّیٙىٗ، آ٘تٛ٘ی
 دس ٚ وشد ٔغشح سا صٟیٛ٘یستی سطیٓ اص آٔشیىب ٞبی حٕبیت ثحج دٚثبسٜ

 .داضت تأویذ عشف دٚ اسبسی ٔسئّٝ ػٙٛاٖ ثٝ ایشاٖ تٟذیذ ثش سفش ایٗ

 دس ضٕب ثب دیذاس: »ٌفت ثّیٙىٗ ثب دیذاس دس ٘تب٘یبٞٛ ـ1: خجشی ٞبی ٌضاسٜ
 جبٔؼٝ دس ثسیبسی وٝ است صٔب٘ی ایٗ. ضٛد ٔی ا٘جبْ ٟٕٔی صٔبٖ
 ایشٖا چٍٛ٘ٝ وٝ ا٘ذ دیذٜ آٟ٘ب. ا٘ذ دیذٜ سا ایشاٖ ٚالؼی چٟشٜ... إِّّی ثیٗ

 ٔب. وٙذ ٔی صبدس خبٚسٔیب٘ٝ اص فشاتش ٚ خٛد ٔشصٞبی اص خبسد ثٝ سا خطٛ٘ت
 ثشای تالش دس ٔطتشن سیبست یه ایجبد ٔٛسد دس خٛثی ثسیبس ٞبی ثحج

 دٚثبسٜ تٛا٘ٓ ٔی. ایٓ داضتٝ خغش ایٗ وشدٖ خٙخی ثشای یىذیٍش ثب ٕٞىبسی
 ٔٗ سیبست ٚ ٔب سیبست: ایذ ضٙیذٜ ٔٗ اص ثبسٞب وٝ وٙٓ تىشاس سا چیضی

 دستیبثی اص جٌّٛیشی ثشای اسشائیُ تٛاٖ دس وٝ وبسی ٞش وٝ است ایٗ
 ا٘جبْ سا است آٖ ضّیه ثشای ٘یبص ٔٛسد اثضاس ٚ ای ٞستٝ تسّیحبت ثٝ ایشاٖ
 دٚ: ٌفت ٚ ٕ٘ٛدٜ تأویذ ٘تب٘یبٞٛ ٔٛضٛػبت ٕٞبٖ ثش ٘یض ثّیٙىٗ ـ2.« دٞیٓ
 ٞبی فؼبِیت ثب ٔمبثّٝ ٚ ٔٛاجٟٝ ثشای تش ػٕیك ٕٞىبسی ٔٛسد دس عشف

 دس ایشاٖ. ا٘ذ وشدٜ ٌٚٛ ٌفت آٖ اص فشاتش ٚ ٔٙغمٝ دس ایشاٖ وٙٙذٜ حجبت ثی
 ثشای سش٘طیٗ ثذٖٚ ٞٛاپیٕبٞبی سٚسیٝ، پیطشفتٝ تسّیحبت دسیبفت اصای

 .دٞذ ٔی لشاس سٚسیٝ اختیبس دس اٚوشایٗ دس جًٙ

 چٙذٌبٝ٘ اٞذاف ثب سفش یه ٔٙغمٝ ثٝ ثّیٙىٗ سفش ـ1: تحّیّی ٞبی ٌضاسٜ
 سطیٓ سٚاثظ سبصی ػبدی ایشاٖ، ثحج ٕٞچٖٛ ٟٕٔی ٔٛضٛػبت ٚ ثٛدٜ

 دس ٔٛجٛد ٞبی چبِص ٚ ػشثی وطٛسٞبی ثشخی ثب صٟیٛ٘یستی
 ٝث آٔشیىبیی ٔمبٔبت سفش ٕٞٛاسٜ. است ٌشفتٝ صٛست اضغبِی ٞبی سشصٔیٗ

 ٘یض سفش ایٗ دس. ٌیشد ٔی صٛست ایشا٘ستیضی ٚ ٞشاسی ایشاٖ ٞذف ثب ٔٙغمٝ
 وشدٜ تىیٝ تٟشاٖ ای ٔٙغمٝ الذأبت ٚ ایشاٖ تٟذیذ سٚی ثش دٚثبسٜ ثّیٙىٗ

 چٙذ عت صٟیٛ٘یستی ٚ آٔشیىبیی ٔمبٔبت سبیش ٚ ثّیٙىٗ سفش ـ2. است
 ثشخی ثب آٔشیىب وٝ دٞذ ٔی ٘طبٖ سا ٌضاسٜ ایٗ خٛثی ثٝ اخیش ٚلت

 یب ٌٛیش ثٗ وٝ الذأبتی. است ٔخبِف ٘تب٘یبٞٛ وٙٛ٘ی دِٚت ٞبی ٌیشی جٟت
 دٞٙذٜ ٘طبٖ دٞٙذ ٔی ا٘جبْ ٞب تٙص افضایص جٟت دس وبثیٙٝ اػضبی سبیش
 دٚ ثحج دٚثبسٜ سفش ایٗ دس ثّیٙىٗ اِجتٝ. است عشف دٚ اختالفبت ػٕك

 ٕٞیٗ وٝ وشد ٔغشح ٘یض سا ٘تب٘یبٞٛ لضبیی عشح ثب ٔخبِفت ٚ ثٛدٖ دِٚتی
 .است ٘تب٘یبٞٛ دِٚت ٚ آٔشیىب ثیٗ ٘ضاع ٚ اختالف ػبُٔ

 سطیٓ ٚ آٔشیىب وٝ دٞذ ٔی ٘طبٖ ٘تب٘یبٞٛ ٚ ثّیٙىٗ ٞبی صحجت
 ػّیٝ فضبسبصی د٘جبَ ثٝ جٟب٘ی اثؼبد ثب دٚجب٘جٝ عشح یه دس صٟیٛ٘یستی

 ثٝ ایشاٖ تسّیحبتی ٞبی وٕه ٌضاسٜ ٔیبٖ  ایٗ دس ٚ ٞستٙذ آیٙذٜ دس ایشاٖ
 ٌضاسٜ  یه ثٝ ٌشچٝ وٝ ای ٌضاسٜ. است فضبسبصی ایٗ آضیُ پبضٙٝ سٚسیٝ

 اٚوشایٗ ٚ سٚسیٝ جًٙ ٌستشش ثٝ تٛجٝ ثب أب است، ضذٜ تجذیُ ٕ٘ب ٘خ
 ٔٛضٛع وٙبس دس ایشاٖ ثش حذاوخشی فطبس جٟت دس ٔىُٕ ٌضاسٜ یه

 .    است ای ٞستٝ
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 اخبار▼

 

 اًقالبهعظنرّبزپذراًِاقذامباستاب

 ٞب حشف ایٗ اص تش وٛچه ٔٗ: »ٌفت پٛسػشة اثٛاِفضُ اخیش اغتطبضبت ٔتٟٕبٖ ٚ ٔحىٛٔبٖ ثشخی ػفٛ ثٝ ا٘مالة ٔؼظٓ سٞجش الذاْ اص پس
. ا٘ذ ضذٜ خشسٙذ ا٘مالة ٔؼظٓ سٞجش ِغف ایٗ ٚاسغٝ ثٝ ٞبیی خب٘ٛادٜ وٝ خٛضحبِٓ ثسیبس أشٚص أب ثض٘ٓ، حشفی ثضسٌبٖ ثٝ ثخٛاٞٓ وٝ ٞستٓ
 لبثُ تؼذاد ػفٛ ضیشیٙی وٝ ضشایظ ایٗ دس. سسذ ٔی آسأص ثٝ ػفٛ ایٗ اص جبٔؼٝ اص ثخطی سٞجشی، ٔٛافمت خجش اػالْ ثب تشدیذ ثذٖٚ أشٚص

 ثٝ ثتٛا٘یٓ تب وٙٙذ آضتی ٔشدْ ثب ٔسئٛالٖ ٚ ٔسئٛالٖ ثب ٔشدْ است خٛة وشدٜ ضیشیٗ سا جبٔؼٝ وبْ اخیش حٛادث ٔحىٛٔبٖ اص تٛجٟی
 وبٞص ٞب ا٘ذاصی سًٙ ٚ ضٛد ٔی وطٛسٔبٖ ثٝ دضٕٙبٖ دساصی دست ٔب٘غ ٚ یىپبسچٍی ٔٛجت ّٔی آضتی. وٙیٓ فىش وطٛسٔبٖ سبختٗ
 اجبصٜ ٘جبیذ ّٔی آضتی ٕٞبٖ ثب ٚ ٘یست خٛضبیٙذ ثٍیش٘ذ  تصٕیٓ ٔب ثشای ثخٛاٞٙذ ایشاٖ اص خبسد ویّٛٔتشٞب اص دیٍشاٖ ایٙىٝ. یبفت خٛاٞذ
 ٚ داخُ دس چٝ افشاعی ٞبی ٍ٘بٜ: »ٌفت جٕٟٛسی سیبست دٚسٜ دس خبتٕی دفتش سئیس اثغحی ٔحٕذػّی ٕٞچٙیٗ. ثیبفتذ اتفبق ایٗ وٝ دٞیٓ

 ٔجبصات تخفیف ٚ ػفٛ ثب ا٘مالة ٔؼظٓ سٞجش ٔٛافمت. ضٛد ٔغشح آٔیض ٔحجت ٞبی ٍ٘بٜ اخیش اتفبلبت دس وٝ ٘یستٙذ ٔٙذ ػاللٝ وطٛس خبسد چٝ
 صٛست  ثٝ وٝ است داضتٝ سبثمٝ وٕتش ٔٛضٛع ایٗ. وطٛس سیبسی أٛس دس ثبضذ ٌطبیطی تٛا٘ذ ٔی اخیش ٞبی ٘بآسأی ٔحىٛٔبٖ ٚ ٔتٟٕبٖ
 .«ضٛد اػالْ سیبسی ٚ أٙیتی ص٘ذا٘یبٖ ٔٛسد دس سسٕی

  

 سزابدرگذاریسزهایِ

 اػتمبد ثٝ. است یبفتٝ افضایص تٛجٟی  لبثُ عٛس  ثٝ تشویٝ دس ایشا٘یبٖ ٌزاسی سشٔبیٝ وبسضٙبسبٖ، ٞطذاسٞبی سغٓ  ثٝ اخیش ٞبی سبَ عی
 ثٝ سا دالس ٌزاساٖ بیٝسشٔ ایٙىٝ ثٝ تٛجٝ ثب أب وٙٙذ ٔی ججشاٖ خبسجی ٌزاسی سشٔبیٝ جزة ثب سا ِیش اسصش افت تشویٝ دِٚتٕشداٖ وبسضٙبسبٖ،

 ٘یست، تٛسْ فمظ خبسجی ٌزاساٖ سشٔبیٝ ٔطىُ أب. ثّؼذ ٔی سا آ٘بٖ ٞبی سشٔبیٝ ػٕذٜ ثخص تشویٝ دسصذی 80 تٛسْ ا٘ذ، وشدٜ تجذیُ ِیش
 اسٚپبیی، وطٛس 41 ثیٗ دس تشویٝ 2021 سبَ عی وٝ چشا است؛ أٙیت دس اسٚپبیی وطٛسٞبی ثذتشیٗ اص یىی تشویٝ دٞذ ٔی ٘طبٖ آٔبسٞب

 وٝ داسد ٚجٛد ص٘ذا٘ی 113 جٕؼیت ٘فش ٞضاس 100 ٞش اصای ثٝ اسٚپب وُ دس حبِی دس آٔبسٞب، ایٗ ثشاسبس. است داضتٝ سا ص٘ذا٘یبٖ تؼذاد ثیطتشیٗ
 روش لبثُ. اسٚپبست دس آٖ ٔیبٍ٘یٗ ثشاثش 3 تشویٝ دس ص٘ذا٘ی سشا٘ٝ یؼٙی. ٞستٙذ ص٘ذاٖ دس 325 جٕؼیت ٘فش ٞضاس 100 ٞش اصای ثٝ تشویٝ دس

 8/9 اص ثیص ثٝ( 2021 سبَ ٚ لجُ ٞبی سبَ تجٕیؼی) وطٛس ایٗ لضبی ٞبی پشٚ٘ذٜ تؼذاد تشویٝ دادٌستشی ٚصاست آٔبسٞبی عجك است
 اصّی ضىبیبت اص یىی آٔبسٞب، عجك ٕٞچٙیٗ. است 2012 سبَ اص ثیطتش پشٚ٘ذٜ ٔیّیٖٛ 5/3 حذٚد وٝ سسیذٜ 2021 سبَ دس پشٚ٘ذٜ ٔیّیٖٛ
 .است ثٛدٜ ٔضاحٕت ایجبد ٚ سشلت والٞجشداسی، تشویٝ، دس ٌزاس سشٔبیٝ ٞبی خبسجی

  

 صفزسیزًقطِدرسًَاک

 اسّحٝ اسسبَ ثشای ِٙذٖ تصٕیٓ دِیُ ثٝ اٍّ٘یس سّغٙتی تٛپخب٘ٝ ًٞٙ 2 است، ضذٜ ٔٙتطش تبصٌی ثٝ وٝ ای ٔحشٔب٘ٝ ٌضاسضی اسبس ثش
 استفبدٜ لبثُ 90ـAS خٛدوططی تٛپخب٘ٝ اسّحٝ 30 تٕبٔی: ٘ٛضت ٌضاسضی دس اٍّ٘یس سبٖ ٘طشیٝ. ا٘ذ ضذٜ خبِی اٚوشایٗ ثٝ سٍٙیٗ
  ثٝ اجتٕبػی تأحیشٌزاس ٚ ٟٔٓ ٔطبغُ دس اٍّ٘یسی ٞضاس صذٞب وٝ حبِیست دس خجش ایٗ. است ضذٜ اسسبَ اٚوشایٗ جٕٟٛس سئیس ثشای اٍّ٘یس

 حضة دس ٘بوبٔی ٚ ضىست ٔغّك ٕ٘بد ثٝ اٚ تب ا٘ذ صدٜ اػتصبة ثٝ دست سٛ٘بن سیطی  سفبٞی ٚ التصبدی ٞبی ٚػذٜ تحمك ػذْ دِیُ
 ثٝ ٔٙجش ٘تٛا٘ستٝ ٘یض آسیب غشة ٔٛضٛػبت ٚ اٚوشایٗ جًٙ جّٕٝ اص خبسجی ٞبی پشٚ٘ذٜ دس افشاعی ٔٛاضغ اتخبر. ضٛد تجذیُ وبس ٔحبفظٝ
 ٔذیشیت لذست سٛ٘بن وٝ ٔؼتمذ٘ذ وبسٌشی ٞبی اتحبدیٝ. ضٛد وطٛس ایٗ التصبدی ٞبی ثحشاٖ ٚ داخُ اص اٍّ٘یسی ضٟشٚ٘ذاٖ ارٞبٖ ا٘حشاف

 اخیش، دٞٝ یه اػتصبة تشیٗ ثضسي دس دا٘طٍبٜ، اسبتیذ ٚ لغبس ساٞجشاٖ دِٚتی، وبسٔٙذ ٔؼّٓ، ٔیّیٖٛ ٘یٓ حذالُ ِزا ٘ذاسد، سا جبسی تحٛالت
 ضبیذ حتی ٚ ثشسب٘ذ پبیبٖ ثٝ سا خٛد ٚصیشی ٘خست دٚساٖ ٘تٛا٘ذ ٘یض سٛ٘بن ٞب، اػتصبة ادأٝ ثب ضٛد ٔی ثیٙی پیص. ا٘ذ وطیذٜ وبس اص دست

 .ضٛد ٔٙتطش اش وبثیٙٝ سمٛط خجش آتی ٞبی ٞفتٝ عی
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اخبارکَتاُ

 ٌسست اص ثؼذ خٛاٞذ ٔی دضٕٗ: ٌفت سپبٜ وُ فشٔب٘ذٜ ٔطبٚس عبئت االسالْ حجت/ اجتٕبػی ٌسست د٘جبَ ثٝ دضٕٗ ◄
 دس. ثطٛ٘ذ ٔتٙفش ٞٓ اص ٚ وٙٙذ دػٛا یىذیٍش ثب ٌسست عشف 2 خٛاٞذ ٔی. وٙذ ایجبد سا اجتٕبػی ٌسست ٔزٞجی ٚ لٛٔی ٘سّی،
 ثب چشا ٌٛیذ ٔی عشفی أب وٙیذ ٔی ٕٔبضبت چشا ٌٛیذ ٔی ٌشٜٚ یه. است حبوٕیت ٚ اجتٕبع ثیٗ ٌسست د٘جبَ ٞٓ ثؼذ ٔشحّٝ
 جّٛی چشا ٌٛیٙذ ٔی افشادی عشف آٖ اص وٙیذ ٔی ثشخٛسد حجبثی ثی ثب چشا ٌٛیذ ٔی ٌشٜٚ یه. وٙیذ ٔی ثشخٛسد خطٗ ٔشدْ

 .ٌیشیذ ٕ٘ی سا حجبثی ثی

 سبِٝ 44 ػّٕىشد ثٝ اضبسٜ ثب دسیب٘ٛسدی ٚ ثٙبدس سبصٔبٖ ٔذیشػبُٔ/ تٗ ٔیّیٖٛ 270 ثٝ 19 اص وطٛس ثٙبدس ظشفیت افضایص ◄
 سسیذٜ تٗ ٔیّیٖٛ 270 ثٝ تٗ ٔیّیٖٛ 19 اص وطٛس ثٙبدس ػّٕىشد ظشفیت ٞب سبَ ایٗ عی: ٌفت دسیبیی، حٛصٜ دس اسالٔی ا٘مالة

 ای ػٕذٜ ثخص دٞذ ٔی ٘طبٖ ایٗ ٚ ضٛد ٔی ا٘جبْ دسیبیی ٚ٘مُ حُٕ ٚ دسیب عشیك اص وطٛس خبسجی تجبست دسصذ 90 اص ثیص. است
 .است ٚاثستٝ دسیب ثٝ خبسجی تجبست اسصش اص

 ٔؼذٖ. ضذ ثشداسی ثٟشٜ ایشاٖ اٚسا٘یْٛ ٔؼذٖ تشیٗ ثضسي اص ٌزضتٝ سٚص/ ایشاٖ اٚسا٘یْٛ ٔؼذٖ تشیٗ ثضسي اص ثشداسی ثٟشٜ ◄ 
 تٛاٖ ٔی وطٛس ِٔٛیجذٖ اٚسا٘یٛٔـ ٔؼذٖ تشیٗ ثضسي ػٙٛاٖ ثٝ ٚ داسد لشاس ثبفك ضٟشستبٖ ویّٛٔتشی 35 ٚ یضد استبٖ دس ٘بسیٍبٖ

 .ضٛد ٔی ٔحسٛة اٚسا٘یْٛ استخشاد ٚ استحصبَ ثشای وطٛس پشاستؼذاد ٚ ثضسي ٔؼبدٖ اص یىی ٘بسیٍبٖ ٔؼذٖ. ثشد ٘بْ آٖ اص

 ضجىٝ ثب ٌٚٛ ٌفت دس وِٛٔٛٝ تشٚسیستی حضة سیبسی دفتش ػضٛس آصسثبس ػجذاهلل/ وِٛٔٛٝ تشٚسیستی حضة ػضٛ ٚلبحت ◄ 
 است، ُّٔ سبصٔبٖ ٞبی پبیٍبٜ دس ٔب اجتٕبػی ص٘ذٌی ٚ سالح خّغ خٛاٞبٖ وٝ تصٕیٕی تسّیٓ ٞشٌض: ٌفت اِؼشثیٝ سؼٛدی

 !ػشاق ٔشوضی دِٚت ٘ٝ ٞستیٓ استجبط دس وشدستبٖ الّیٓ دِٚت ثب ٔستمیٕب ٔب ضذ؛ ٘خٛاٞیٓ

 ثشای وٝ ثشآٚسدی اظٟبس٘بٔٝ دس: ٌفت ٔبِیبتی أٛس سبصٔبٖ وُ سئیس ٔٙظٛس،/ ٔبِیبتی فشاس تٛٔبٖ ٔیّیبسد ٞضاس 90 ضٙبسبیی ◄
 سبَ 3 دس التصبدی ضشوت ٞضاس 300 ٚ صٙفی ٚاحذ ٔیّیٖٛ 3 حذٚد وٝ ضذ ٔطخص وشدیٓ تِٛیذ 1398 ٚ 1399 ،1400 ٞبی سبَ

 .داضتٙذ ٔبِیبتی فشاس تٛٔبٖ ٔیّیبسد ٞضاس 90 ٌزضتٝ

 ایبالت ٞٛایی حشیٓ ثٝ چیٙی ثبِٗ یه ٚسٚد دِیُ  ثٝ ٞب آٔشیىبیی آفشیٙی جٙجبَ اص ثؼذ/ ٞٛاضٙبسی سئیس جبٖ ثالی ثبِٗ ◄ 
 ٔبٞیت ثبِٗ ایٗ ثٍٛیذ تب دادٜ ا٘جبْ سا وبس ایٗ چیٗ ٌٛیٙذ ٔی ٌشاٖ تحّیُ. ضذ ثشوٙبس چیٗ ٞٛاضٙبسی سبصٔبٖ سئیس ٔتحذٜ،

 .است داضتٝ ٞٛاضٙبسی اٞذاف ٚ غیش٘ظبٔی

 ها14ِّدردٍلتهالیاتیهٌابعدرصذی31تحقق

 ٞضاس 454 وٝ ثٛد وشدٜ ثیٙی پیص ٔبِیبت دسیبفت ثشای تٛٔبٖ ٔیّیبسد 697 ٚ ٞضاس 561 سلٓ 1402 سبَ ثٛدجٝ لبٖ٘ٛ دس دِٚت

 دسیبفتی ٔبِیبت ثٝ ٔشثٛط آٖ تٛٔبٖ ٔیّیبسد ٞضاس 107 اص ثیص ٚ ٔبِیبتی أٛس سبصٔبٖ دسیبفتی ٔٙبثغ ثٝ ٔشثٛط آٖ تٛٔبٖ ٔیّیبسد

 85 خٛد 1401 سبَ تٛٔب٘ی ٔیّیبسد ٞضاس 454 تىّیف اص ٔبِیبتی أٛس سبصٔبٖ دٞذ ٔی ٘طبٖ آٔبسٞب. است ثٛدٜ ٚاسدات اص ٌٕشن

 سبَ لب٘ٛ٘ی تىّیف تٛٔب٘ی ٔیّیبسد ٞضاس 107 سلٓ اص ٘یض ٚاسدات ثش ٔبِیبت ثشای أب. است وشدٜ دسیبفت ٔبٞٝ 10 دس سا آٖ دسصذ

 تٛٔبٖ ٔیّیبسد ٞضاس 562 حذٚد اص أسبَ ٔبٞٝ 10 تب ػجبستی ثٝ. است ضذٜ ٔحمك آٖ اص تٛٔبٖ ٔیّیبسد ٞضاس 64 ٔبٞٝ 10 تب ،1401

 .است ضذٜ ٔحمك آٖ دسصذ 81 حذٚد ٌٕشن، ٚ ٔبِیبتی سبصٔبٖ دسآٔذ احتسبة ثب دِٚت، ٔبِیبتی ٔٙبثغ


