ارتش اسالم

جغرافیای تهدیدات دشمن به مرزهای اعتقادی رسیده است

 امروز جغرافیای تهدیدات دش��من از:فرمان��ده نیروی هوایی ارت��ش گفت
مرزهای زمینی به مرزهای اعتقادی تغییر پیدا کرده اس��ت و فضای مجازی تا
.داخل منازل و کانون خانوادهها نیز امکان نفوذ پیدا کرده است
امی��ر س��رتیپ خلبان عزیز نصی��رزاده در جمع تعدادی از پیشکس��وتان و
نویس��ندگان نیروی هوایی ارت��ش ضمن تجلیل از نقش ارزن��ده آنها در دوران
 ثبت و ضبط و انتش��ار خاط��رات و وقایع جنگ را در ش��رایط کنونی،دفاعمق��دس
.استمرار دفاع در جبههای به مراتب سختتر دانست
 در شرایطی که فضای مجازی تا داخل منازل و کانون خانوادهها نیز امکان:وی افزود
 تقویت باورهای دینی و مکتبی و انتشار تجربیات دوران دفاعمقدس،نفوذ پیدا کرده است
،که تابلویی درخشان از تحقق وعده نصرت الهی و بیانگر ضرورت مبارزه در راه آرمانهاست
.ضرورتی است که هر کدام از ما به سهم خود در قبال آن مسئول هستیم

پاسداران

پارلمان

خیلی با اروپا مدارا کردیم

واکنش عارف به احتمال کاندیداتوری ریاست مجلس

جانشین قرارگاه ثاراهلل سپاه با بیان اینکه در وضعیت کنونی مذاکره به هیچوجه
 باید قرارگاه جنگی در حوزه اقتصاد تشکیل میشد ولی فقط: گفت،صحیح نیست
.حرف آن زده شد
 سال گذشته هر جا استقامت و مقاومت۴۰  در:سردار اسماعیل کوثری افزود
. موفق ش��دیم و به پیش��رفت دس��ت یافتیم،کردیم و در صحنه حضور داش��تیم
 میش��د برای بار دوم پای میز نشس��ت اما، اگر مذاکره یک بار بود:وی اذعان داش��ت
.بدعهدی برای چندمینبار تکرار شد و مذاکره این بار برای ملت ایران قابل قبول نیست
 با اروپا بس��یار مدارا کردیم چون میخواس��تیم حقانیت خود را ثابت:کوثری افزود
 وی با بیان اینکه غرب برای ما تخم دو زرده نکرده.کنیم و بگوییم ش��ما بدعهد هستید
 اگر امتیازی که تاکنون ب��رای اینها قائل بودیم برای تولیدکنندگان: تصریح کرد،اس��ت
. وضعیت تولید و رونق اقتصادی مانند امروز نبود،خود قائل میشدیم

، اعضای هیئترئیس��ه مجلس اعم از رئیس،طب��ق آییننامه داخلی مجلس
نواب رئیس و دبیران این هیئت هرس��اله و همزمان با روز بازگشایی مجلس در
 خردادماه برگزار میش��ود که در همین راس��تا و با تصمیم هیئترئیس��ه7 روز
 خرداد5 قوه مقننه قرار اس��ت این انتخابات برای اجالسیه چهارم روز یکشنبه
.برگزار شود
در همین زمینه محمدرضا عارف درباره اینکه برای این پست کاندیدا خواهد شد
 این موضوعی نیست که: وی گفت. در حال کار بهروی این موضوع هس��تیم: گفت،یا نه
.در یک جمله بگویم که کاندیدای ریاست مجلس میشوم یا نه
رئیس فراکس��یون امید مجلس س��ال گذش��ته نیز برای پس��ت ریاست مجلس در
اجالس��یه سوم کاندیدا شده بود که نتوانس��ت بر این کرسی تکیه بزند و علی الریجانی
فارس
.این پست را بهعهده گرفت

رویـداد
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:محورهای این بیانیه عبارت است از
 برخی اقدامات98  اردیبهشت18 ایران از
.خود در توافق برجام را متوقف میکند
در مرحل��ه فعلی دیگر خ��ود را متعهد به
رعایت محدودیته��ای مربوط به نگهداری ذخائر
.اورانیوم غنیشده و ذخائر آب سنگین نمیدانیم
کشورهای باقیمانده در برجام برای اجرای
تعه��دات خود بهوی��ژه در حوزههای بانکی و نفتی
. روز مهلت دارند60
روسیه نیز در حمایت از سیاست ایران موضعگیری
.کرد
وزیر خارجه روسیه در نشست خبری مشترک
با ظریف وزیر خارجه ایران که در روسیه انجام شد با
تأکید بر اینکه اقدام تهران در توقف برخی تعهداتش
در چارچوب برجام مغایرتی با قطعنامه شورای امنیت
، آمریکا دیگر به برجام باز نخواهد گشت: گفت،ندارد
ولی اروپاییها باید به تعهدات خویش در چارچوب
.برنامه جامع اقدام مشترک عمل کنند
 روز مهلت ایران به اروپا60 قرار است در پایان
در صورتی که اتحادیه اروپایی هیچ گامی در راستای
برجام برندارد اقدامات بعدی ا ز س��وی ایران انجام
.شود که به گفته مسئولین قاطعتر خواهد بود

 نقش اساسی آژانس، در این زمینه،ارزیابی میکنیم
بینالمللی انرژی اتمی در نظارت و راستیآزمایی از
 ما.اجرای تعهدات هستهای ایران را یادآور میشویم
همچنین امیدواریم ایران به پایبندی به فرمتها و
 از جمله کمیسیون،س��ازوکارهای موجود در برجام
 در عین حال ما به تعهدات.مشترک برجام ادامه دهد
خود در این توافقنامه که ش��امل لغو تحریمها برای
 ما، در این رابطه،منفعت مردم ایران است پایبندیم
از اعم��ال تحریمهای مجدد آمریکا پس از خروج از
 ما مصمم هستیم تا اقدامات الزم.برجام متأس��فیم
برای انج��ام تجارت قانونی با ای��ران را ادامه دهیم
که ش��امل عملیاتی ش��دن کانال وی��ژه مالی اروپا
 ما از کشورهای غیرعضو در.«اینستکس» میشود
برجام میخواهیم ت��ا از هرگونه اقدامی که مانع از
اجرای کامل تعهدات کشورهای باقیمانده در توافق
. بپرهیزند،هستهای با ایران میشوند
بهدنب��ال خ��روج دول��ت آمری��کا از برج��ام و
 و همچنین،کارشکنیهای واشنگتن در اجرای آن
بدعهدی طرفهای باقیمانده در برجام نس��بت به
 شورای عالی امنیت ملی جمهوری،اجرای تعهدشان
اسالمی روز چهارشنبه هفته گذشته بیانیهای خطاب
 که مهمترین،به کش��ورهای عضو برجام صادر کرد

همه موسسات حاکمیتی
تحت شمول الیحه جامع شفافیت قرار دارند
معاون اقتص��ادی رئیسجمهور با بیان اینکه الیحه جامع
:شفافیت امروز در جلسه هیئت دولت مطرح و نهایی شد گفت
 مجریه و قضائیه،همه موسس��ات حاکمیتی در قوای مقنن��ه
.تحت شمول این الیحه هستند
 الیحه جامع شفافیت در جلسه:محمد نهاوندیان اظهار داشت
.هیئت دولت همچون دو و سه جلسه گذشته مطرح و نهایی شد
 تامین حقوق عمومی مردم و اطالع،برای مقابله ریشهای با فساد
 افزایش سرمایه،یافتن از آنچه که به حق و تکلیف مربوط میشود
 باید دسترسی، اعتماد عمومی و مش��ارکت اجتماعی،اجتماعی
.مردم را به اطالعات به صورت حداکثری تأمین کنیم
. این الیحه به صورت جامع به آن نگاه ش��ده:وی بیان کرد
 مجریه و قضائیه تحت،همه موسسات حاکمیتی در قوای مقننه
 حتی نهادهای موسسات خصوصی که.شمول این الیحه هستند
.عهدهدار وظایف عمومی هم تحت شمول این قانون قرار گرفتند
 الیحه جامع ش��فافیت در:وی در پایان خاطرنش��ان کرد
نشس��ت هیئت دولت تمام ش��د و در روزه��ای آینده تقدیم
.مجلس شورای اسالمی خواهد شد

توقف برخی تعهدات برجامی آغاز شده است

 روز تا واکنش قاطعتر ایران51

 اما،توافق هس��تهای با ای��ران حمای��ت میکنیم
هی��چ ضرباالجلی را از س��وی ته��ران برای زنده
.نگهداشتن برجام نمیپذیریم
در بیانیه مش��ترک موگرین��ی و وزرای خارجه
 ما با نگرانی: فرانس��ه و آلمان آمده اس��ت،بریتانیا
عمی��ق بیانی��ه ایران درب��اره تعهدات��ش در برجام
ال ب��ه حفظ و اجرای
ً  ما کام.را مالحظ��ه میکنی��م
 توافق��ی که دس��تاوری مهم در،برج��ام پایبندیم
س��ازوکار عدم اشاعه هستهای در جهان داشته و به
 م��ا قویاً از ایران.نفع امنیت تمامی طرفها اس��ت
میخواهی��م به تعهدات��ش در برجام همانگونه که
 ادامه داده و از برداشتن هرگونه،تاکنون پایبند بوده
 ما هرگونه ضرباالجل در.گامهای تنشزا بپرهیزد
ای��ن زمینه را رد کرده و پایبن��دی ایران به اجرای
تعهدات��ش در برج��ام را براس��اس عملک��رد آن و
)NPT( معاهده منع اش��اعه تسلیحات هس��تهای

 هزار تن کاغذ به بازار عرضه میشود۱۰  تا۶ حدود
 هزار تن کاغذ در یک۱۰  تا۶  حدود:وزیر ارشاد نیز گفت
.تا دو هفته آینده ترخیص و به بازار عرضه میشود
 مسئله کاغذ که در چند ماه اخیر:سیدعباس صالحی افزود
مطرح ش��ده مس��ئله مهم همه کسانی اس��ت که هم در حوزه
 وی.فرهنگی و هم در حوزه مطبوعات در حال فعالیت هستند
، هزار تن است۴۰۰ با بیان اینکه نیاز کاغذ ما در س��ال حدود
 س��هم تولیدات ما بسیار اندک است بنابراین:خاطرنش��ان کرد
 از قبل اقدامات،نیاز به واردات داریم و باید در بحث خودکفایی
 بخش عمدهای از نیاز ما به کاغذ از راه.الزم را انجام میدادیم
،هزار تن کاغذ مصرف سالیانه۴۰۰ واردات تامین میش��ود و از
میزانی که در بخش نش��ریات و روزنامهها باتوجه به تیراژشان
 گفتوگوهای. هزار تن است۱۰۰  تا۸۰  حدود،مورد نیاز است
مختلفی در دولت با تاکید مقام معظم رهبری مطرح شد که دو
محور برای تصمیمگیری از آن بیرون آمد و موجب ش��د کاغذ
. تومانی باشد۴۲۰۰ مطبوعات و نشر با همان

ب��ه خروج آمریکا از برجام و بدعهدی اروپا در اجرا
.تعهداتش اجرا نخواهد کرد
دو تعهدی که ایران آنها را کنار گذاشته و اجرا
نخواهد کرد شامل توقف فروش اورانیوم غنی شده
 پس از آن که ایران رسماً اعالم.و اب سنگین است
 روز مهلت میدهد تا تعهدات60 ک��رد که به اروپا
برجامی خود را اجرا و خس��ارات تأخیر در اجرای
 اتحادیه اروپا نیز موضع رس��می،آن ب��ا تقبل کند
.خود را اعالم کرد
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بههمراه
 فرانسه و آلمان در واکنش،وزرای خارجه انگلیس
ب��ه کاهش تعهدات برجامی ای��ران بیانیهای صادر
.کردند
فدری��کا موگرینی هفته گذش��ته در بیانیهای
مش��ترک و در واکنش به اقدام ای��ران در کاهش
 م��ا هنوز از:تعهدات��ش در برج��ام اع�لام کردند

 پیش��نهاداتی است که سازمان،الکترونیکی یا روشهای دیگر
.برنامه و بودجه و برخی از دستگاههای دیگر تنظیم کردند
واعظ��ی با اش��اره ب��ه حاش��یههای ایج��اد ش��ده درباره
 پیش از آنک��ه دولت درباره:س��همیهبندی بنزین اظهارداش��ت
 براس��اس،س��همیهبندی تصمیم بگیرد و موضوع نهایی ش��ود
 وی با. التهابی در جامعه به وجود آمد،اش��تباه در خبررس��انی
بیان اینکه در همان زمان هم مسئوالن درباره شایعه بودن این
: گفت،موضوع و قعطی نش��دن آن واقعیت را ب��ه مردم گفتند
البته ما جلسات مختلفی در این باره تشکیل دادیم اما اینکه این
 هنوز تصمیم قطعی،تصمیم چه زمانی و چگونه اجرایی میشود
.گرفته نشده است و منتظر هستیم که آرامشی به وجود بیاید
رئیس دفتر رئیسجمهور در پاس��خ به این سوال که آقای
رئیسجمهور گفتهاند «بازار رها است» پس چه کسی باید بازار
 ببینید در حال طبیعی است که: گفت،را س��ر و س��امان دهد
 وزارت بازرگانی گذشته دو.دولت باید بازار را سر و سامان دهد
 و بخشی در وزارت بازرگانی، بخشی در وزارت صنعت،شقه شد
اس��ت و این دو بخش از یک سیاست تبعیت نمیکنند و با هم
اختالف س��لیق ه دارند بنابراین یک نف��ر باید بر آنها نظارت و
 ما در دور میز دولت به یک نفر.اقدام��ات را هم هماهنگ کند
.حامی از مصرفکننده نیاز داریم که آن وزیر بازرگانی است
رئیس دفتر رئیسجمهوری در پاس��خ به پرسش��ی درباره
 روز زمان برای نش��ان دادن تعهدش به120 اینک��ه اروپا ب��ه
 به نظر من حرف درستی: خاطرنشان کرد،اینستکس نیاز دارد
،نیس��ت آن چیزی که ثبت شده و سازوکارش مشخص است
 ما به هیچوجه.اجرایش نباید بیش از یک هفته طول بکش��د
 روز به60 (از مهل��ت ارائه ش��ده) کوتاه نمیآیی��م و در زمان
آنچه که اعالم کردیم اقدام میکنیم که این زمان ش��روع هم
 روز دوم هم آنچه که در مرحله دوم است60 شده است و در
.اجرایی خواهد شد

 روز مهلت60 ایران به اروپ��ا
گــ�زارش دو
داده که به برج��ام بازگردد و
 روز از این9 تا ام��روز،تعه��دات خ��ود را اجرا کند
مهلت گذشته و اروپا نیز اقدامی تاکنون انجام نداده
.است پس باید در انتظار پاسخ قاطعتر ایران باشد
یک مقام مطلع در س��ازمان انرژی اتمی اعالم
 اج��رای برنامههای مربوط ب��ه توقف برخی:ک��رد
تعهدات کشور در برجام که در بیانیه شورای عالی
.امنیت ملی بر آن تاکید شده آغاز شده است
 توقف برنامههای مربوط:وی خاطرنش��ان کرد
ب��ه رعای��ت س��قف تولی��د اورانیوم غنی ش��ده و
همچنین تولید بدون محدودیت آب س��نگین در
 روزه مربوط به گام۶۰ تاسیسات اراک که در دوره
 برنامههایی است که،اول بر انجام آن تاکید ش��ده
.با جدیت دنبال میشود
،این مقام مسئول که نخواست نام وی اعالم شود
 طی روزهای جاری برای آگاهی افکار عمومی از:افزود
 برنامههایی برای بازدید نمایندگان،اقدامات انجام شده
رسانههای گروهی از تاسیسات فعال در نطنز و اراک
.پیشبینی شده که به زودی اعالم خواهد شد
رئیسجمهور در جلس��ه هیئ��ت دولت هفته
پی��ش اعالم کرد ایران دو تعهد خود را در پاس��خ

واعظی تأکید کرد

خبر
 تن صید ماهی ترال۲۰  کشتی با۲
در کنارک توقیف شد

 صیادان محلی، چند شب پیش:فرماندار کنارک گفت
 خبر دادند،کنارک که برای صید شبانه به دریا رفته بودند
دو کشتی در حال انجام صید ترال هستند که این موضوع
.از طریق دریابانی پیگیری شد
 نحوه صید، با توجه به اینکه صید ترال:ابابکر بلوچ گفت
مخربی است؛ در چند سال اخیر ناراحتی شدیدی را در بین
 در: وی تصریح کرد.اهالی چابهار و کنارک ایجاد کرده است
 آنها،جلساتی که با مدیران س��ازمان شیالت برگزار کردیم
 ماه س��ال ممنوع است لذا این۱۲ گفتند که صید ترال در
تصمیم و نتیجه گرفته شد که اگر صید ترال در طول سال
. آنها را متوقف کنیم،توسط کشتیهایی صورت بگیرد
وی با بیان اینکه دو کش��تی از سازمان شیالت مجوز
 قبال دریابانی این اخطار را داده بود که در: گفت،داش��تند
 اما وقتی که آنها بعد از،طول س��ال نباید صید ترال کنند
 با هماهنگی، مایلی دیده شدند۱۰ این اخطاریه در فاصله
.دادستانی دستگیر شدند و برایشان حکم قضایی صادر شد
،بلوچ با بیان اینکه صیادان این دو کشتی ایرانی بودند
 گفتند که، با مدیرکل شیالت که صحبت کردیم:تاکید کرد
 در هر صورت.این مجوز را از سازمان شیالت مرکزی گرفتند
 میزان.ما با اینگونه صیدها برخورد میکنیم

لزوم تصمیمگیری شجاعانه
در برابر آمریکا
 ضرورت:رئیس دفتر رئیسجمه��ور گفت
خیابان پاستور
مدیری��ت متمرک��ز و منس��جم ب��ا هدف
تصمیمگی��ری س��ریع و ش��جاعانه در برابر فش��ارهای آمریکا و
واگذاری تصدیگریها به مردم از جمله محورهای بحث نشست
.هیئت دولت بود
محمود واعظی با حضور در جمع خبرنگاران پس از پایان
 بخش قابل توجهی از وقت نشست: گفت،نشست هیأت دولت
 وی با اشاره به اینکه. اختصاص به الیحه ش��فافیت بود،دولت
بخش دیگری از محتوای نشست هیأت دولت به سخنان رهبر
،معظ��م انقالب در دیدار با مس��ئوالن نظام اختصاص داش��ت
 رونق تولی��د و اینکه چگونه، مس��ائل اقتصادی:اظهار داش��ت
میتوانیم اشتغال و تسهیالت برای سرمایهگذاریهای داخلی
و خارج��ی به وجود آوریم و چگونه میتوانیم بنگاههایی را که
هم دولت و هم نیروهای نظامی تصدیگری میکنند به مردم
.واگذار کنیم از جمله محورهای نشست امروز در دولت بود
 بحثی دیگر نیز در نشست هیأت دولت انجام شد:وی افزود
درباره اینکه که همانطور که در صحبتهای رهبر معظم انقالب
 در این ش��رایط باید بتوانیم با فشارهای آمریکا،هم مطرح ش��د
 که بس��یار مهم اس��ت که یک مدیریت متمرکز و،مقابله کنیم
.منسجم داشته باشیم تا سریع و با شجاعت بتواند تصمیم بگیرد
 و4200 رئیس دفت��ر رئیسجمهوری همچنین درباره ارز
 تصمیم سال گذشته دولت:تصمیم دولت درباره کاالبرگ گفت
به قوت خود باقی است و مباحث مطرح شده درباره کاال برگ
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نگاه
چنین شخصیتی چه نوع شخصیتی است؟
محمد ایمانی

تصور کنید یک روز یک سیاستمدار هنگام اعالم
نامزدی میگوی��د "واهلل العلی العظیم اگر مش��کالت
".کشور راهحل نداشت من کاندیدا نمیشدم
 وعده گش��ودن،او بالفاصل��ه ضم��ن نمایش کلید
قفلهای اقتصاد و حل مشکالت اقتصادی ظرف صد روز
 روزه۱۰۰  نوبت دوره۱۴ ، اما پس از انتخاب.را میده��د
. بدون اینکه از رونق اقتصاد خبری باشد،سپری میشود
نوب��ت ثبتنام ب��رای دور دوم ریاس��ت جمهوری
بازسازی راههای مناطق سیلزده تا پایان سال تمام
 خبرنگاران در نشستی مطبوعاتی میگویند.میرس��د
وزیر راه و شهرسازی درباره ساماندهی خانههای خالی بیان
"ش��ما چهار س��ال قبل در هن��گام کاندیداتوری خود
ما با مجلس در تعامل و گفتوگو هس��تیم در همین راستا:کرد
وعده داده بودید مش��کالت اقتصادی را در عرض صد
نرخهای کنونی ارز پایدار نیست
.بحث تمدید مشوقهای مالیاتی برای موجرها انجام دادهایم
 اس��فند گذشته اعالم کردید۳۰ روز حل میکنید اما
رئیس کل بانک مرکزی نیز با بیان اینکه من همچنان اعالم
 کیلومت��ر از راههای۱۲۸۰۰  بیش از:محمد اس�لامی گفت
". سال دیگر نیز حل نمیشود۴۰ مشکالت تا
 نرخهای پایدار نیس��ت و هر لحظه ممکن،میکنم که این نرخها
 کیلومتر از این راهها بازسازی۱۱۸۰۰ کشور آس��یب دید؛ حدود
او پاس��خ میدهد "ای��ن دروغ بزرگی اس��ت که در
 مردم عادی و کسانی که میخواهند: تصریح کرد،است تغییر کنند
 برخی. البته بسیاری از راهها هنوز نیاز به ترمیم اساسی دارد،کردیم
سایتها منتشر شده و من مدتهاست منتظر این سوال
.سرمایهگذاری کنند روی این نرخها سرمایهگذاری نکنند
از این راهها که مهمترین آنها در پلدختر است هم بخش بازسازی
 من هرگز نگفتم مشکالت اقتصادی را تا صد روز حل.بودم
 حرکاتی بعد از اعالمیه ایران درباره:عبدالناصر همتی گفت
 به طور کلی در فرایند.دارد و هم بخشی جدید را خواهیم ساخت
 اع�لام کردم تا پایان صد روز گزارش خود را.خواهم کرد
 من.برجام صورت گرفت تا نرخ ارز را باال ببرند که نتوانس��تند
 به جز جاده.بازسازی هستیم و منابع مالیاش را تامین میکنیم
" او ادامه میدهد "آن کسی که یکشبه عمل.ارائه میدهم
نمیتوانم بگویم در آینده نرخ ارز چه میشود ولی مطمئناً این
پلدختر که کاری سنگین است و بیش از یک سال ساخت آن طول
 فقط یک آدم بیعقل... یکی دیگر بود ما نبودیم،میکرد
فارس
.نرخها نرخ قطعی نیست
. مابقی راهها را تا آخر سال تحویل میدهیم،میکشد
".میتواند بگوید مشکالت را در صد روز حل میکنم
ام��ا مدتی بع��د مجددا ب��ه هنگام مراجع��ه برای
ضبط برنامه تبلیغاتی در س��یما میگوید "درباره رونق
 من:در کار خودش جدی نیست خاطرنشان میکند
.را بیتقصیر در قبال چالشهای کنونی معرفی کند
اخیرا ً یادداشتی به قلم سعید
 يک برنامه صد روزه هم خواهم داش��ت که،اقتص��ادي
درحـــاشيه
انتخابات اسفند و عبور حجاریان از روحانی
،بارها گفتهام و اس��م این دول��ت را دولت بیتصمیم
ًحال مش��خص نیست چرا چنین س��خنانی دقیقا
حجاری��ان ب��ا عن��وان« کدام
 حاال دو س��ال از آن زمان گذش��ته... "!اعالم مي کنم
.دیرتصمیم و بدتصمیم گذاشتهام
چند ماه قبل از انتخابات بیان میش��ود و اگر باور
اصالحطلبی؟ کدام بقاء؟» منتشر شده که در بخش
 ساله را گذرانده و در۸  او شش س��ال از فرصت.اس��ت
اما اصالحطلبان نیز در آخر دوره و در سالهای
 و92 قلبی اصالحطلبان است آیا بهتر نبود در سال
»پایانی آن به توضیح تاکتیک «مش��ارکت مشروط
آغاز س��ال هفتم ریاس��ت میگوید اگر مشکالت حل
 دیدی��م در مدت کوتاهی، تومان اعالم ش��د۲۰۰ و
.خود بخشی از مشکالت را به دولت نسبت دادهاند
.پایان��ی نمیتوانند راه خ��ود را از دولت جدا کنند
. چنین سخنانی گفته میشد96
 حجاریان.که قب��ل تر عنوان کرده پرداخته اس��ت
نشده [بلکه به مراتب بدتر شده] به خاطر این است که
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 در.نظارتی در برگزاری انتخابات مجلس اس��ت
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 استاندار و رده بخشدار همÄ]ºÌ|¿§ÄmÂ·Â«Ö¿Z»Æ«Ä¼Z§
| بخوابی تاÀ¿YÂfÌ»|ÀZ]ÄfY{ÖYfYÖZ¬f»dÌ°·Z»|ÀÁ|Ä]d^¿Zz//YÄ¯ÖeÂ
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Ä]d//Y¹Â°v»ÄÌ¸¹Â°v»º°u¾ËY Z//Y] |Ë{³ÄÌËYmYÁ|Ä]nÀ»Ä¯{Â//¼¿
ËÆ¯¥ÔfyY¶uÕYÂÄ^
ÌW
YÂË{Z]®¸»Á{ZeÁ{d//YÖ»ÂÌÀÌ»Â·MÂ¿YZÅÃnÀaÁÖ]ÂqZÅ[{,Ö¿Z¼Ì//{Á|¿YY
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  ÃZ¼//Ö
ÁÖf^idÌ Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â//¿Z«Ä»Z¿¾ÌWMÃ{Z»Á½Â¿Z«Ã{Z»ÂÂ»Ö//Æ³M
¹Âu»gYÁYÕ|//uY½YÂ//ÀÄ]ÖËZÌ¸kZ//uÃÅ\¿ZnÀËY|¿Z//Ö»Ô//YÄ//]
Ö»Â¼ËYÖ»Â¼Ã|ËY»ÖÆ³M
¿xËZeY|//Z]Ö»ÁY{¿Ö§Âf»YÕYÄ»Z¿dÌÁZËÁ{Y{ÖYfYÖ//¯ÅZe|ËZ¼¿
Ä]ÖÌvË|¿§ÖZ]ÂËÄ·Ydnu

|Ì//|ÅYÂyÁ§Ä]Ö¿|»¹Z°uYÕYmY{ÕÂuÃ|ËY»cÂÄ]t^Ö·Y
º°uÕYmYdËZ¤·  xËZeYÄË{ZeÁÌyZecZydyY{aÁÖ//{Y{ÄÀËÅY
diYÁuÖÆ³M
را
باالتری
های
ت
اولوی
تواند
ی
م
که
اس��ت
رقمی
بدهیم
ÁÄqÂ¯´Ë{d¼//{ZÀ]gY|uYÄ]ÄmÂeZ]¾//°Ì·|//Z]Ö»f»
Yf¼¯ÄqÂ¯//
ÕZn¿Õ|Æ»Ã|¿YÂyÕ|//¼v»f¼·¶Ì¸yd·Z¯ÁZ]{§Ö//¬·Zy¾Ì»Y½Z//ÅYÂy


dÌÁÄWYYZËYfYZËÄvËÓÄ¿Â³ÅµÂÁ¹|ÁÄ»Z¿Á{ÖÆ³Md]Â¿®ËZ//f¿YÁ
ÄqÂ¯Öf//Æ]|ÌÆ//½Y¼q //¸]Z]{«YÁZÀe{Â»®¸»Ä¯Z//»®¸»Á§
ÖÀj¼·YdÌ°·Z»|À//Á|½ZÅYÂyÁÃ|Ë{³{Â¬¨»µÀ»ÖËZmÄ]Zmd¸Ä],Ã|//¶¬fÀ»
ÃZ¼ÕYY]Y]Ö¼//|À|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZÁÖYY
«YÁ
Öf^iÔaZ//»²¿Y{YZ»ºÆ//Öf¼//«®·Z»ÖËZÌ¸kZu|¼v»
||ÅYÂy{ZÖÅYÂ³cÂÀËYÌ£{{Y{ºË|¬eYÂf§{Ä]ÃZ»®Ë¥ÖÆ³M
ÃZ¼Ä]ÖÌvË|¿§ÖZ]ÂËÖ¸

|ÀÅYÂyÃ|ËY»Ã|¿]|ÀËZ¼¿¹ÔYÖZÀZ¯ÄË¿Ä]ÄmÂeZ]Yd¼Ì«¾ËeÓZ]Ä¯Ö¿Z//¯
¦·Y ¹ |ËZ¼¿Ö»¹ÔYÁ{Zd·Á{ªu{Öf·Á{ºÌ¿dyY{aÁ½ZÅYÂyªu{
¾ËYY

Ä//Ô¯Ä]d//YÂy{Y{s//Ä]ÕfÀ»YÅº¿Zy
½ZZ¯ÕY{Æ
ËY§Y®Ë{¿Ã|ÀËM{Z¿ZÌuYÄqÂ¯f»
YÌ]//Ä]½MË
eZ//eÁ
dÆmÄ¯Ã{Â¼¿Ö»Â¼ÕZÅÃZ³{Y{ºÌ¸eÖfYÂy{Y{½ZÅYÂyÄmÁÄ^·Z»ÄfYÂy|¼¥
Ä]gY]cZ//Ì·Z»Ä»ZÀÌÅYÂ³ÄuÔ»ÁÄ//Â]»Õ|f»ÖÅYÂ³\//uÕ//ZËÖ¼//Ä»Z¿
Á{²¿Y{Öf^iª]YÂ
ZY],|//Z]Ö»Ôa¹Âd]¾] Ã{Y¤Y|ÌÆ//
Ö¸v»|ËYm{d]Â¿®Ëd^i½Â¿Z«ÖuÔYÄ»Z¿¾ÌËMÃ{Z»ÕYmY{\eY»
|¿YÃ|
½Â¿Z«ÂÂ»µÁYcZ//ÌÅ   Á  
|ÀÂÂ»¾Ìu¹Z»YYÂ¸]ÖÀÌ¼y¹Z»Y½Y|Ì»|¿ÁZ»{½ZfÆÖ¿Z¿Ä]|¿ÁZ»{Æ//{
خوانیم که
 وقت��ی در اخبار می.کند
نیاز و حلÃZ¼//Ä]ÖÌvË|¿§Ö//Z]ÂËZ
تامی��ن
{]MÃÂu¥ÔfyY¶uÕYÂÌW
½ZÌz]Âa »YÖfÆ]|ÌÆ¥ÔfyY¶uÕYÂ¹Á{ÃÂuf§{Ë|»
¥j¯Y|uY¢¸^»Ö¬]Z»ÁÃ|//ËY»Á{Y|¬¿Y¢¸^»|{Ã{|ËZ]Ã|//ËY»Ã|//¿] {Â]
Ã{Y«Z]Õ|Æ»½YÁ{ZÄ¯Ã{Y{tÌÂe¾ÌÀqÁÃ{Â¼¿diYÁuÖÅYÂ³dYÂy{YÂ
Ä]]»f»
duZ»Ä]Ã|»M{Ä¿Zy[Z]®ËcÂÄ]Ä¯ºÅÄ]¶f»¾Ì»Ä
«
dÌ°·Z»|À//{ÂmÁZËÄ¸»Z
»¹Zn¿YZËdÌ°·Z»Ö|»Ö«Â¬uZËÖ¬Ì¬uZz//YÄr¿ZÀq,ÖÆ³M
Öf^i|uYÁ{¬f//»Ö¼//|À|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZ//ÁÖYYÖf^idÌ Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e
Á¨»¦¯Z]dy{Ä¸Y|ÀqÁÖÀÌËe½ZÅZÌ³ÁZÅ¶³Ã|//ÕZ//ÄÂv»ZÌu
|]ZËÖ»
¾ÌÌ
eÖ³|Ì//d«ÁÁÃ|Ë{³ZmY¥ÔfyY¶uÕYÂ//ÕÆ//µÁYÃÂuÄ]Ö³|Ì//
Z»YÕ|eÄ]
Ö»Â¼ÃZ³{Y{
Ä^
Ã{Z
·Y©Â§d«Á{
xËZe{¹Zn¿Y
ÃZ¼

ºËuÁf//]¾ÌÌ
eÖZ¬f»

xËZeÄ//]Ã{ZÃZ¼//d//Ì°·Z»{ZÀ//Y
k|À»ËY
ZY]Ä¿Z³Y|mÁÕ|^cÂ]ÕY{ÆÃ{¯Z¯ÕZÅÁ{ÂyYÕ{Y|
eÁ§
¹Z°uYÕYmYÄ]Ã|ËY»ÕY//³]Y¶^«ÁlÀa|À¿YÂeÖ»¾Ì^·Z |//ËZ¼¿dyY{aÃZ»®//Ë
,Äf¨³Ö³|¿{Á|]{Â//yÖ¼WY{ÃZ´f»Z«Y{
 x//ËZe{Ö//mËÂ»
فروردین امس��ال
20 درÄ¿Zy{Á
برنامهریزی و بودجهÄ»ZÀZÀÃZ¼Ä]ÖÌvË|¿§ÖZ
مع��اون
Ä]ÓZ¼//ÄvÀ»Äf//~³{ÄiÁÄ¯|ËZ¼¿Ö»ÖÅYÂ³Z¯Ã|¿ÁaÄuÔ»YaÁ¶Ì°//eËÃ|ÀÀ¯
]Y{Á|uZ]//¸]Z]d^iz]Ö¸Y®ËYÖ§ÁÕZÅÔa
Y{ÂycY|Àf//»ÁY|»Á¥ÖÆ³MZ//f¿YxËZeY|À¿YÂeÖ»|À//Z]{Ây{¿
ZË|À¨//Y|¿§ÖÅÂ¯Ì//Ö·Z¼mZÀu§ÁÄ·YÂ¿|¿§Õ{ÂmÓÖ¸ ¸³cZ§eZ]{Á
ÕY|¬»ÕYY{®¸»ZÀ¼
|//Z]Ö»Z³Á©]Á[McYZÌf»YÕYY{®¸»
d//Y®ÌËYÂ»Y
Ä]ÁÃZ³{Y{Âf//{Á½ZÅYÂyd//YÂy{Ä],Ã|¿YÂy½{Â]½Z°¼·YµÂ//Æn»d¸Ä],Ã|//
¹ÔY\//uÁº//Z]Ö»¯~·Y©Â§Öf^iÔacÁZn»Á¶yY{{Æ¿
¶Ì//»
Ã|ËY»{ZÀY{
Ö¼|À|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZÁÖYYÖf^idÌ
Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«ÂÂ»cZÌÅ
Ã|ÆÄ]µZ¬f¿YÁ¶¬¿ÄÀËÅ ZÀ¼ {{³Ä//WYY½Z¿MÄ]Ã|ËY»{Â»Ze|ÀËZ¼¿Ä mY»Ö//¿|»
diYÁuÖÆ³M
ÄÀÌ¼i
|À³Â//
Ä]d//YvÀ»¹Âu»½McÂ¨·Y¾ÌuÄiÁ
Ä»ZÀZÀÃZ¼//Ä]ÖÌvË|¿§Ö//
Ä]µÁY©Y//Ö§ÔaYÂË{Ä]f»
ÁYÂË{Ä]YÂË{f» ÕZ//ÅµÂ//Zz//YÄ]
¬»d¸Æ»ÕZ¬¿YYacÂ¾ËYÌ£{|¿Y{d§ZË{|Ì//ÁºÌ¸//eÃY{Y¾ËYÄ]
]»f» duZ»Ä]ÄÂv»ÁÄ¿Zy[Z]®Ë²¿Y|//
{ÄËÂ·Z]ZZ//»
ÄÌ¸¯Ä
mY»Ä]ÂÀ»ºËuÁf]¾ÌÌ
e,ÕZmcY¬»Á]YÂ
ZY]|¿ÁZ»{[MÂ»Y
ÁÖ§Öf^iÕZÅÔa²¿Y{//YiÂ»¶»YÂÄÌ¸¯Ä]ÄmÂeZ]
d//YË
eمیلی��ارد
ÖÆ³MZ//f¿ÓYÌj¯|ËYmYÖ°Ë{d]Â¿®Ë\eY»Ö¿|»Ö//{Y{¾ÌËMÃ{Z»ËÂne
a{Z¿YÁ½MÖËYY{Á{Y|¿Õ´Ë{gYÁÁÃ{Â]ÓZ]{Ã|//{ZËz//
ÁÖYYÁÖf^idÌ
Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«Ä»Z¿¾ÌWMÃ{Z»Á½Â¿Z«Ã{Z»ÂÂ»ÖÆ³M
¦·Y ¹ |Z]Ö»Ã|ËY»Y|Ëy
d//Â¿ÁÁcÂ§Ö//ÅYÂ³ÁÄ»ZÀe{ZÆ//{ZÀf//YÄ//]Ö//«{ZÂ//À»ÕZ//«M
½Yfy{
¶]Z]Ã{Z//YÅÁÕ|Æ»¥Ö//mËÂ»Ã{Y//«Z]Á{//Å
ریزی
ه
بودج
زدگان
ل
س��ی
برای
توم��ان
100
Ä»ZÀZÀÃZ¼Ä]ÖÌvË|¿§
ÁZn»[ÂÀm¹Âf»µÂÄ]dYÖza¹Á{Ö§ÔaYÂË{Ä]f»
µÂ
ºÌ¸eÖZ¬f»Ä]Á{ZcY¬»ª]Z»ÖÀj¼·YdÌ°·Z»|À//YfY½|Ì//¿ÁÖÆ³M{
½ÔÌ³z]Ö¸Y²ÀÂ¸¯{«YÁYÕn»Ö§ÔaÃZ¼//Ä]
Ö»ZZ¬eÖZ//»¾Ì°·Z»ÄÌ¸¯YY~·|//Z]Ö»Ã|¿Áa¶Ì¼°eÁ[MÂ»YÄ]ÖZ//»¾Ì°·Z»
Ã|ËY»s
ÁcYZÌf»YÄÌ¸¯Z//]½ZÌYÁÄYºY//¸]Z]d^iz]Ö¸Y®//ËYÖ//§
½Z¼Å]ÁÄf§ZÌ¿Âu¥ÔfyY¶uÕYÂ//Ä//¸m{Ö³|Ì//d«Á{Ã|¿YÂyÁ|Ë{³
  
ÃZ¼ÕY]Y]Ö¼|À|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZ
ÂaÄ·Yk§YÄ»ZÀÌÅYÂ³¾ËYÖ¿Â¿Z«Z^fY
¸]Z]Ö¿|»¹Z°uYYmYË|»{Ì³Ö»ª¸ eÄ¯e]Ä¯Ö¿ÂË{Á©Â¬u¹Zn¿YÁd//yY{aY
Y¾ÌÀqÁÃ{Â¼¿YÂ¾ËYºË|¬eÃZ¼Ä]ÖfYÂy{,ÄiÁÄ»ZÀ//ZÀ
|a ¶]Z]Ã{Z//ÄÀÌ°//Á½ZnÌ¸¥Ö//mËÂ»Ã{Y//«Z]Z//Ì¸
Ö§Âf»
Á[{f»
µÂÄ]¹ZÆq¹Â«»Ô//aYÂË{Ä]f» Áf»ÕZÅµÂÄ//]d//Y
¦·Y ¹ ||ÅYÂy
ÄfY{Z
Ã|Ë{³v»d»Ô½ZfZ¼Ì]\Àm
Ì^¯Ì»Y½Z]ZÌy {Z]Mºf//{«YÁ {MÄ]
Â»YÄ]ÖÆ³MZf¿YxËZeYÁÃ{c|»¥{ÂydÌ°·Z»Y|»¾fY{d{{Z]{Â
نیازهای
تامین
برای
دولت
چرا
که
پرسید
داش��ته
lÀa   ¢¸^»Ä]ZÂ¼n»Ö¸^«ÕZÅÖfY{Z]Á½ÂË{[ZfuY½Á|]cZ¬¸
f» بایدÃ{ZÄ»ZÀZÀÃZ¼Ä]ÖÌvË|
{Z   ÃZ¼Ä»Z¿{Y{ ZY]Ã|¿YÂydÌ»Â°v»]º°uYÂ
ZY
 ¦·Y¹ dY{Á|v»Z¿¢¸^»hÌu
ÕÁÄiÁÁÄf~³{Õ{Ä^À°ËxËZe{Ö«{Z¾Ìu½YÁ{ZÄ¯
//¼Å
¶]Z]Ã{ZÄnË|yÁÖ¸Ã¼u¥Öf//{ÂÆ¸¯ÕfÀ»Y//Å
Ö§Âf»

Á




Á
ºÖ§ÔaÄ]dYYÂË{f» Ä]dYÁZn»µZ¼//ºnÀaÄqÂ¯Ä]YÂË{
ÖËZÀÁ¾u|¼v»|Ì ¶»MÔ»YÁ{ZÀYd^iÌË
{{Â//Ö»ÖÆ³MÁÄ¸Z§Ä]d]Â¿Á{{\//eY»¹Â¼ÔYÂÀ»Ä//]Y~· d//Y
YÃ{ZÄ»ZÀZÀÃZ¼Ä]Ö
Ä
mY»Ö·ÁÃZ´//Z]ÕÁ]Á
ÕYÄÀ»ZyÄ·Yd//ËMYÂ¸]
|¿ÁÔÌ³Ö¿Z//¿Ä]|//¿ÁZ»{[M
 ZÀ//Z¯//Âe©Â§\eY»,Ã|Ë{³Ö]ZËYÄËZad¼Ì«µZË½ÂÌ¸Ì»Ã{Á|Æ¿Á{ZÌ¸Ì»
Ä]d//Y¹Â°v»ÄÌ¸¹Â°v»º°u¾ËY Z//Y] |Ë{³ÄÌËYmYÁ|Ä]nÀ»Ä¯{Â//¼¿
ËÆ¯¥ÔfyY¶uÕYÂÄ^
ÌW[ Ö¿Z]ÆÃZ¼ÕYY{µ|»Öb¼¯½ZÌ¿d¿YÁ
ÖYYÁÖf^idÌ
Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«Ä»Z¿¾ÌWMÃ{Z»Á½Â¿Z«Ã{Z»Â//Â»Ö//Æ³M
ÂÀ» Ä·Yc¿ º//Ìu Y|ÀeZ^d//~³{¹Z´//ÀÅ{
|ËZ¼¿Ö»ÖÆ³Md]Â¿®ËYÂ]»dYÂy{ÖeZ»|¬»cZ¨Ëe¹Zn¿YZ]YÂ//®ÀËY
Ö§Âf»
ÕZÆ¿Z¼fyZ//ÁÖYYÖf^idÌ
Á¦Ì¸°e¾ÌÌ
e½Â¿Z«ÂÂ»µÁYcZ//ÌÅ
 
با یکmY»¹|dYÖÆË|]
اختصاص میدهد که
اس��تان رقمی راÖ»ÖÆ³Md]Â¿®Ë{Â]»dYÂy
25 مردم
ÔaÄ]dYYÂË{f»µÂÄ]µÁYZ]ÂÀmÂ¯~»ÔaYÂË{Ä]f»
µÂÄ]
|À¿YÂfÌ»|ÀZ]ÄfY{ÖYfYÖZ¬f»dÌ°·Z»|ÀÁ|Ä]d^¿Zz//YÄ¯ÖeÂ
  
d¯cZ»Y|«YÖ§Z¿©Â§¬»d¸Æ»¥ÖZ»¾Ì°·Z»Ä
|ÀËZ¼¿
Ö¼|À|«Z§ÕZÅ½Z¼fyZÁ
½Y|¿§ ¾Ìu¥Ö«{ZÖ´¼ÅÄÌ» dÀ¸ 
¥ÖÆ³M//¿xËZeY|//Z]Ö»ÁY{¿Ö§Âf»YÕYÄ»Z¿dÌÁZË{Y{ÖYfY¯ÅZe
dZYÄ^ÀÄ//ÁZ//]{ÁÖf^i|uYÁ{¬f//»Ö¼//|À|//«Z§
 xËZe{ÁÄf§³Y«|Ë{Z]{Â»Õf//³{Y{Ö¼//
ºYÖ¿Â¿Z«cYZ//yÄÌ¸¯dyY{aÁÄf//YÂy¶Yd]Z]µZËd¨ÅÁÃZnÀa¢¸^»dyY{a
Õf//¸¯{Y¿©{ZÂÌ]cZ§e
 µÂÄ]µÁYZ]£Ö¸Y®ËÔaÃ|¿Z¼Ì«Z]Ä]dYYÂË{f» µÂÄ]¹Á{Ö§
~yYYaÁºÌ¸eÃY{Y¾ËYÄ]Y{ÂyYfYÃZ»Á{c|¼]ÖÆ³M¾Ì·ÁYZf¿YxËZeY
diYÁuÖÆ³MdÂ¿Á
¹ÓÖZ»¾Ì°·Z»ÄÌ¸¯ÕY]Ö»ÔYºËuÁf]ÁÃ{Â^¿[MÂ»Y½YÆeÕYÄ¬À»[M
¿xËZeY|//Z]Ö»ÁY{¿Ö§Âf»
µÁYcZ//ÌÅ  wÂ//»ÃZ¼//ÕY//]Y]
½YÁ{Z//Ä¯Ã{Y{tÌÂe¾ÌÀqÁÃ{Â¼¿diYÁuÖÅYÂ³d//YÂy{YÂ//¾ËYYÖ§Âf»
¦·Y
¹
||ÅYÂy{ZÖÅYÂ³6
Ó
YÁ|ËZ¼¿ºË|¬eYÂÄ]ÃZ»®Ë
Ö§ÔaÃZ¼Ä]]»f»
duZ»Ä]¡Z]Ä
«®Ë²¿Y|{Ö¸|¿§
!است؟
بسته
قرارداد
کار
سال
سه
فرد برای
|Ì//|ÅYÂyÁ§Ä]Ö¿|»¹Z°uYÕYmY{ÕÂuÃ|ËY»cÂÄ]t^Ö·Y
º°uÕYmYdËZ¤·

xËZeYÄË{ZeÁÌyZecZydyY{aÁÖ//{Y{ÄÀËÅY
diYÁuÖÆ³M
YÂË{f» Áf» Áf»
ÖËZ«mY»Ä//]Y{Âyd//YÂy{Y{YfYºÌ¸//exËZeYÃZ»®Ëc|»¥|Ì//
{ZÀf//YÄ]Ö¸»Ä»ZÀ//ZÀÄ]Ä//mÂ·Â«Ö¿Z»Æ«¾//uº¿Zy ÕZ//«M
  µÂÄ]¹Á{½ZÌ¼//ZÅÖ§f»Ä]d//YYÂË{f»

[ Ö¿Z]ÆÃZ¼ÕYY{µ|»Öb¼¯½ZÌ¿d¿YÁ
|Z]Ö»ÄËZ·Y
{¬f»Ö¼|À|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZ//ÁÖYYÖf^idÌ
Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«ÂÂ»
Ä]d//YvÀ»¹Âu»½McÂ¨·Y¾ÌuÄiÁ,Äf¨³Ö³|¿{Á|]{ÂyÖ¼WY{ÃZ´//f»Z«Y{
¶]Z]¥ÔfyY¶uÕYÂ¹Á{Ä^
ÌË
||ÅYÂy{ZÖÅYÂ³cÂÀË
 f¸¯ Z]{Á{«YÁ
{MÄ]½ÔÌ³z]Ö¸Y²À//f//¸¯{«YÁ
|ÀÅYÂyÃ|ËY»Ã|¿]|ÀËZ¼¿¹ÔYÖZÀZ¯ÄË¿Ä]ÄmÂeZ]Yd¼Ì«¾ËeÓZ]Ä¯Ö¿Z//¯
¦·Y ¹ |ËZ¼¿Ö»¹ÔYÁ{Zd·Á{ªu{Öf·Á{ºÌ¿dyY{aÁ½ZÅYÂyªu{
¾ËYY  Ä//Ô¯Ä]d//YÂy{Y{s//Ä]ÕfÀ»YÅº¿Zy
Y|ÀeZ^Ö]ZËY{Â»Öf^iÔaÄ{{ÂmÂ»ÕZÅÖ¿ZÌY,Ö§ÔaÄ]dY
ª^YfYµÂ//Á¹|ÁÂ¯~»c|//»ÕZ¬¿YcÂ{d//YÖÆË|]
|ÀËZ¼¿º//Ë|¬e

 ÃZ¼//]Öf//YÂy{Y{ÄiÁÄ»ZÀ//ZÀÖ//b¯Âf§ÁcÂ//§Ö//ÅYÂ³ÁÄ»ZÀe{ZÆ//
 
|¿ÁZ»{[MÂ»YÃY{Y
که
پرسید
ورزش
وزارت
از
باید
تفاس��یر
این
همه
با
Õ|·Zy½Y»Z¯ÕZ«MÖ//Z¬f»Z
»Ô]Ä¿Z°·Z»cZ§e|¿ÁZ»{®//¸»d^iÃÂuÖf^i|//uYÁ
¯ÅZe|ËZ¼¿Ö»ÖÆ³Md]Â¿®ËYÂ]»d//YÂy{ÖeZ»|¬»cZ¨Ëe¹Zn¿YZ]YÂ//®ÀËY
¡Z]Ä
«®Ë²¿Y|{Ö¸|¿§Õf//¸¯{Y¿©{ZÂÌ]cZ§e

[Y//Ä¸v»
{]MÃÂu¥ÔfyY¶uÕYÂ
½ZÌz]Âa »YÖfÆ]|ÌÆ¥ÔfyY¶uÕYÂ¹Á{ÃÂuf§{Ë|»
¥j¯Y|uY¢¸^»Ö¬]Z»ÁÃ|//ËY»Á{Y|¬¿Y¢¸^»|{Ã{|ËZ]Ã|//ËY»Ã|//¿] {Â]
Ã{Y«Z]Õ|Æ»½YÁ{ZÄ¯Ã{Y{tÌÂe¾ÌÀqÁÃ{Â¼¿diYÁuÖÅYÂ³dYÂy{YÂ
ÕZÀ]d»|«Z]]»f»{Á|uduZ//»Ä]Y{Ö¯¦¯Á¦¯Ö¿Â°//»Ö¿Z¼fyZ//

Zf¿YxËZe  µÁYd]Â¿Zf¿YxËZe||ÅYÂy{ZdÌ°·Z»|À//cY¬»
ÄmÂ·Â«Ö¿Z»Æ«ºÌ½YÁ{Z//Ä¯d//YÄf//Y{Z
//Y¾ÌÀqÃ{Â¼¿ÃZ³{Y{¾ËYºË|¬e
  
[ Ö¿Z]ÆÃZ¼ÕYY{µ|»Öb¼¯½ZÌ¿d¿YÁ
Âv»¾Ì»Ä
«®Ë²¿Y|{½YÆeYÃ{ZÄ»ZÀZÀÃZ¼]ÂÀ»|¿§
Ä]ÃZ»®Ë¥ÖÆ³M//¿xËZeY|//Z]Ö»ÁY{¿Ö§Âf»YÕYÄ»Z¿dÌÁZË{Y{Ö//YfY
Ö¼|À|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZÁÖYYÖf^idÌ
Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«ÂÂ»cZÌÅ
Ö¸Y²Àf¸¯{«YÁÖ§ÔaÃZ¼Ä]]»f»
duZ//»Ä]
¹Z°uYÕYmYÄ]Ã|ËY»ÕY//³]Y¶^«ÁlÀa|À¿YÂeÖ»¾Ì^·Z
|//ËZ¼¿dyY{aÃZ»®//Ë
,Äf¨³Ö³|¿{Á|]{Â//yÖ¼WY{ÃZ´f»Z«Y{
 x//ËZe{Ö//mËÂ»
Ö]ÂqÕZËZ]Ö¿YÁÌ½M¦¬ÁÃ|ÄfyZÖfÀÖËZÀ]t·Z»Z]Ä¯µZYÌ]
  ¹Á{d]Â¿
ÄiÁÁÄf//~³{{ÂyÖ¼WY{ÃZ´f»Z«Y{
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