ﺗﺪاوم ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر در ﺷﻤﺎل
اﺳﺘﺎن

ﮔﺮوه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ -ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر در ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﻓﺮدا ﺗﺪاوم دارد .ﺎرﺷﻨﺎس ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨ اداره ﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ ﮔﻔﺖ :ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻓﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺮد
و ﺧﺎ دﺮوز در ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺑﻪ  ٩٠ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ رﺳﻴﺪ» .ﻋﻠ ﻣﻼﺷﺎﻫ« اﻓﺰود :وﻗﻮع ﺗﻮﻓﺎن ﮔﺮد و ﺧﺎ در اﻦ ﻣﺪت ﺑﺎ ﺎﻫﺶ دﺪ اﻓﻘ  ٥٠٠ﻣﺘﺮ ﻣﺸﻼﺗ
را ﺑﺮا ﻣﺮدم اﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .و اﻓﺰود :ﺑﺎد و ﮔﺮد و ﺧﺎ در ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺷﺪت ﻤﺘﺮ ﺗﺪاوم دارد .و ﺑﻴﺎن ﺮد :اﻣﺮوز در ﺑﺮﺧ ﻧﻘﺎط ﻧﻮاﺣ
ﻣﺮﺰ و ﺟﻨﻮب ﺷﺮق در ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ و اواﻞ ﺷﺐ ﺷﺮاﻂ ﺑﺮا رﮔﺒﺎر ﭘﺮاﻨﺪه ﺑﺎران ﮔﺎﻫ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻋﺪ و ﺑﺮق و وزش ﺗﻨﺪ ﺑﺎد ﻣﻮﻗﺘ ﻣﻬﻴﺎﺳﺖ.

ﺷﻨﺒﻪ  ٣٠اردﺒﻬﺸﺖ  ٢٣ . ١٣٩٦ﺷﻌﺒﺎن  . ١٤٣٨ﺷﻤﺎره ٨٣٩

ﺣﺮف ﻣﺮدم
ﺳﺘﻮن »ﺣﺮف ﻣﺮدم« روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
اﻧﻌﻜﺎس دﻫﻨﺪه ﺻﺎدق ﻧﻈﺮﻫﺎ ،اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت ﺷﻤﺎﺳﺖ.

ﭘﻴﺎﻣﻚ ٢٠٠٠٩٩٩

ﻧﻤﺎﻨﺪه وﻟ ﻓﻘﻴﻪ در اﺳﺘﺎن:

ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺸﺎﻧﻪ

اﻋﺘﻤﺎد آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ
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ﺟﻤﻌﻪ ﺑــﺎزار و دوﺷﻨﺒﻪ ﺑــﺎزار زاﻫــﺪان ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
اﺣﺪاث ﭘﺎرﻴﻨﮓ ﺧﻮدرو دارد.
ﺑــﺮﺧــﻮرد ﺑــﺮﺧــ از ﭘــﺮﺳــﺘــﺎران و ﻣﺎﻣﺎﻫﺎ در
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ زاﻫــــﺪان ﺑﺎ
ﺑﻴﻤﺎران و ﻫﻤﺮاﻫ آن ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ.
ﭼﺮا ﺑﺎ راﻧﻨﺪﮔﺎﻧ ﻪ ﻫﻨﮕﺎم راﻧﻨﺪﮔ ﺑﺎ ﮔﻮﺷ
ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﻨﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺪ ﻧﻤ ﺷﻮد؟
ﺑــﺮﺧــ از ﺳــﻮﭘــﺮﻣــﺎرــﺖ ﻫــﺎ ﻋـــﻼوه ﺑــﺮ ﻣــﻮاد
ﺧــﻮراــ ﻗﻠﻴﺎن و ــﺎ ﻣــﻮاد آراــﺸــ ﻫــﻢ ﻣ
ﻓﺮوﺷﻨﺪ آﺎ اﻦ ﺎر آن ﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧ اﺳﺖ؟
آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ زاﻫـــﺪان ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
ﺑﻬﺴﺎز دارد.
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺮﺧ از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻧﻴﺴﺖ.
آﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ رﺳﺘﻮران
ﻫﺎ زاﺑﻞ رﺳﻴﺪﮔ ﻣ ﻨﻨﺪ؟ﻏﺬا ﺑﺮﺧ از
اﻦ رﺳﺘﻮران ﻫﺎ از ﻴﻔﻴﺖ ﭼﻨﺪاﻧ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻧﻴﺴﺖ.
اﻣﻴﺪوارم اﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺘﻈﺎرات و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
واﻗﻌ ﻣﺮدم را ﻣﺤﻘﻖ و ﻋﻤﻠ ﻨﺪ.
ﺑﺮﺧ از اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎ ﺑﺮون ﺷﻬﺮ ﻓﺮﺳﻮده و
ﻗﺪﻤ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﻬﺴﺎز دارﻧﺪ.
ﺑﺮﺧ از ﺗﺎﺴ ﻫﺎ زاﻫﺪان ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮﺳﻮده
و داﺧﻞ آن ﻧﻴﺰ ﺜﻴ ºاﺳﺖ و ﺑﺮﺧ راﻧﻨﺪﮔﺎن
از آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ ﺳﻴﮕﺎر ﻣ ﺸﻨﺪ و
ﻣﺮاﻋﺎت ﺣﺎل ﻣﺴﺎﻓﺮان را ﻧﻤ ﻨﻨﺪ.
ﺗﻌﺪاد اﻏﺬﻪ ﻓﺮوﺷ و ﻓﺴﺖ ﻓﻮد ﻫﺎ زاﻫﺪان
روز ﺑﻪ روز در ﺣﺎل اﻓﺰاﺶ اﺳﺖ و ﺑﺮﺧ از آن
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻴﻔﻴﺖ ﭼﻨﺪاﻧ ﻧﺪارﻧﺪ.آﺎ ﻧﻈﺎرﺗ ﺑﺮ
آن ﻫﺎ ﻣ ﺷﻮد؟
ﺷـــﻬـــﺮدار ﺳـــــﺮاوان ﺑــﺎــﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑــﻪ ﻓﺮ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ ﻓﻀﺎ ﺳﺒﺰ اﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺸﻴﻨ در ﭼﺎﺑﻬﺎر روز ﺑﻪ روز در ﺣﺎل
اﻓﺰاﺶ اﺳﺖ و ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﻪ ﻓﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﻌﺪاد ﺎﻧﺪﺪاﻫﺎ ﺷﻮرا ﺷﻬﺮ در زاﻫﺪان ﺑﺴﻴﺎر
زﺎدﺑﻮدﻪاﻦاﻣﺮﺑﺎﻋﺚﺷﺪهﺑﻮدﻣﺮدمﺎﻧﺪﺪاﻫﺎ
ﻣــﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧــﻮد را ﺑــﻪ ﺧﻮﺑ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﻗﻴ ﺎﻣﻴﻮن ﺑﺎ ١٠ﻫﺰار ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻮﺧﺖ ﻗﺎﭼﺎق
ﮔﺮوه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ È -ﺎﻣﻴﻮن ﺑﺎ  ١٠ﻫﺰار ﻟﻴﺘﺮ
ﺳﻮﺧﺖ ﻗﺎﭼﺎق در زاﻫــﺪان ﺗﻮﻗﻴ ºﺷﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
اﻧﺘﻈﺎﻣ زاﻫــﺪان ﮔﻔﺖ :در ﭘ ﺗﺸﺪﺪ اﻗﺪاﻣﺎت
اﻧﺘﻈﺎﻣ و ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴﺎن ﺳﻮﺧﺖ،
ﻣــﺎﻣــﻮران ﮕﺎن اﻣ ــﺪاد ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺸﺖ زﻧــ ﻫﺎ
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻪ  Èدﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻠ ﺸﻨﺪه ﻣﺸﻮ
ﺷﺪه و آن را ﻣﺘﻮﻗ ºــﺮدﻧــﺪ .ﺑﻪ ﮔــﺰارش ﭘﺎﮕﺎه
ﺧﺒﺮ ﭘﻠﻴﺲ ،ﺳﺮﻫﻨﮓ »ﻋﻠ ﻋﺎرف ﻧﮋاد« اﻓﺰود:
ﻣﺎﻣﻮران در ﺑﺎزرﺳ از اﻦ ﺎﻣﻴﻮن  ١٠ﻫﺰار ﻟﻴﺘﺮ
ﻧﻔﺖ ﻗﺎﭼﺎق را ﺸ ºﺮدﻧﺪ و در اﻦ راﺑﻄﻪ  Èﻧﻔﺮ
دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﺷﺪ.
ﻛﺸ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻴﻠﻴﺎرد در ﻧﻴﻤﺮوز
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻴﻠﻴﺎرد در ﻧﻴﻤﺮوز ﺸ ºﺷﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣ ﻧﻴﻤﺮوز ﮔﻔﺖ :ﻣﺎﻣﻮران اﺴﺖ و
ﺑﺎزرﺳ ﺳﻔﻴﺪآﺑﻪ و ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻈﺎﻣ ﺻﺎﺑﺮ ﺑﻪ ﺳﻪ
دﺳﺘﮕﺎهﺗﺮﻠﺮﻣﺸﻮﺷﺪﻧﺪوآنﻫﺎراﺑﺮاﺑﺮرﺳ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﻗ ºﺮدﻧﺪ .ﺳﺮﻫﻨﮓ »ﺣﺴﻦ آﺷﻴﺎﻧ«
اﻓــﺰود :ﻣﺎﻣﻮران در ﺑﺎزرﺳ از اﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ٢٤
ﺗﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﺎﭼﺎق و  ٢ﻫﺰار و  ٢٠٠ﻣﺮغ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺠﻮز
ﺑﻪ ارزش  Èﻣﻴﻠﻴﺎرد و  ٥٠٠ﻣﻴﻠﻴﻮن رﺎل را ﺸº
ﺮدﻧﺪ ٣ .ﻗﺎﭼﺎﻗﭽ در اﻦ راﺑﻄﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
اﻧﻔﺠﺎر ﺳﻴﻠﻨﺪر ﮔﺎز ﻣﺎﻊ ﺟﺎن  ٢ﻧﻔﺮ را ﮔﺮﻓﺖ
اﻧﻔﺠﺎر ﺳﻴﻠﻨﺪر ﮔــﺎز ﻣﺎﻊ در ﺧــﺎش ﺟــﺎن دو ﻧﻔﺮ
را ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﻧﺘﻈﺎﻣ ﺧــﺎش ﮔﻔﺖ :در
ﭘ اﻋﻼم ﻣﺮﺰ ﻓﻮرﺖ ﻫﺎ ﭘﻠﻴﺴ  ١١٠ﻣﺒﻨ
ﺑﺮ وﻗﻮع  Èﻓﻘﺮه اﻧﻔﺠﺎر ﺳﻴﻠﻨﺪر ﮔﺎز در  از
روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺣﻮزه ﻣﺎﻣﻮران در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﺮﻫﻨﮓ »اﺣﻤﺪ ﺛﻤﺮه ﺣﺴﻴﻨ « اﻓﺰود:
در اﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم رﻋﺎﺖ ﻧﺎت اﻤﻨ،
ﺳﻴﻠﻨﺪر ﮔﺎز ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪ ﻪ دو دﺧﺘﺮ ﺧﺮدﺳﺎل ﺟﺎن
ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ.
ﺳﺎرق ﺟﻮاﻫﺮات دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ
ﺳﺎرق ﺟﻮاﻫﺮات در ﻗﺼﺮﻗﻨﺪ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
اﻧﺘﻈﺎﻣ ﻗﺼﺮﻗﻨﺪﮔﻔﺖ :در ﭘ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮر
ﻓــﺮد ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲ آﮔﺎﻫ اﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫ ،ﻪ اﻇﻬﺎر
ﺮد از ﻣﻨﺰل او  ٢١ﻣﺜﻘﺎل ﻃﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ
دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺳﺎرق ﺎ ﺳﺎرﻗﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت وﮋه در دﺳﺘﻮر
ﺎر ﺎرآﮔﺎﻫﺎن ﭘﻠﻴﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺮﻫﻨﮓ »ﺣﻤﻴﺪ
ﻧﻮر « اﻓــﺰود :ﺎرآﮔﺎﻫﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎ اﻦ
ﺳﺎرق ﺣﺮﻓﻪ ا ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻗﻀﺎ
در اﻗــﺪاﻣــ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﺷــﺪﻧــﺪ .و
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺮد :در ﺑﺎزﺟﻮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ
ﺟﺮم ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف و ﺑﻴﺎن ﺮد ﻪ ﺟﻮاﻫﺮات ﺳﺮﻗﺘ
را ﺗﺤﻮﻞ  Èﻣﺎﻟﺨﺮ داده اﺳــﺖ ﻪ ﻣﺎﻟﺨﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
اﺗﻬﺎم ﺧﺮﺪ و ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻣﺴﺮوﻗﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﺑﺮا
ﺳﻴﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺗﺤﻮﻞ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎ ﺷﺪ.

ﺷﺎﻫ -ﺣﻀﻮر ﻣــﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺸﺎن از ﻋﻼﻗﻪ
و اﻋﺘﻤﺎد آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮر اﺳﻼﻣ اﺮان
و ــﺎرﮔــﺰاران ﻧﻈﺎم اﺳــﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش»ﺳﻴﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن« ﻧﻤﺎﻨﺪه وﻟــ ﻓﻘﻴﻪ در اﺳﺘﺎن و اﻣﺎم
ﺟﻤﻌﻪ زاﻫﺪان در ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﺎزﺟﻤﻌﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻪ در ﻣﺼﻼ ﻗﺪس زاﻫﺪان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
 ٢٩اردﺒﻬﺸﺖ روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﻔﺖ :اﻦ روز ،روز
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ  ٤ﺳﺎﻟﻪ ﺸﻮر و روز ﺧﻠﻖ ﺣﻤﺎﺳﻪ
ا دﮕﺮ اﺳــﺖ .آــﺖ ا» ...ﻋﺒﺎﺳﻌﻠ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧ«
ﻋﻨﻮان ﺮد :اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  از ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺳﻴﺎﺳ و اﻔﺎ ﻧﻘﺶ ﻣــﺮدم در ﺣﻮﻣﺖ دﻨ و
اﺳﻼﻣ اﺳﺖ .در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣ ﺗﻮان ﺑﺮش ﺳﻴﺎﺳ و
اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ارﮔﺎن ﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﺮد و ﺣﻘﻮق
دﻣﻮﺮاﺳ و ﺷﻬﺮوﻧﺪ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .و ﺑﻴﺎن
ﺮد :ﺗﺎﻨﻮن  ١١دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر
در ﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﻪ در اﻦ دوره ﻫﺎ  ٧رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .و ﻋﻨﻮان ﺮد :ﻧﻘﺶ آرا
ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  از ﺑﻬﺘﺮﻦ ﻋﺒﻮد اﻟﻬ اﻧﺴﺎن
ﻫﺎ و  از زﺒﺎﺗﺮﻦ ﻣﻴﺮاث ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ و ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﻪ از اﻣﺎم راﺣــﻞ)ره( ﺑﻪ ﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧﺪ.

و اداﻣﻪ داد :رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب در دﺪار ﺑﺎ ﻣﺮدم
ﻗﺰوﻦ ،ﺳﻤﻨﺎن و  ...اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را  Èﺟﺸﻦ ﺑﺰرگ
و اﻧﺪﺸﻪ ﻧﻮ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺪﮔﺎن ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن داﻧﺴﺘﻨﺪ و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم در ﭘﺎ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ
رأ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻴﺎن ــﺮدﻧــﺪ ﻫــﺮ ــﺲ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رأ ﺑﻴﺎورد ﺑﺮﻧﺪه ﻧﻬﺎ ﻣﺮدم ،ﻧﻈﺎم و ﻣﻠﺖ اﺳﺖ.
آﺖ ا ...ﺳﻠﻴﻤﺎﻧ ﺑﻴﺎن ﺮد :ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﻴﺶ رو دو ﮔــﺮوه را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ و آن ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را دﻧﺒﺎل ﻣ ﻨﻨﺪ
ﻪ ﮔﺮوه اول اروﭘﺎ ﻫﺎ و آﻣﺮﺎ ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘاﻧﺪ ﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﺮان و ﻧﻈﺎره ﮔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﻣﺮدم اﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ
و در ﭼﻪ ﺣﺠﻤ در ﺻﺤﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
و اﻓﺰود :ﮔﺮوه دﮕﺮ ﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺮان را دﻧﺒﺎل
ﻣ ﻨﻨﺪ ﻣﻠﺖ ﻫــﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﭼﮕﻮﻧﮕ ﺣﻀﻮر ﻣــﺮدم اــﺮان در ﺻﺤﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣــﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ا ﻪ از دﻣﻮﺮاﺳ دور
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﻖ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﻣﻮﺮاﺳ
و ﻧﻈﺎم دﻣﻮﺮاﺗﻴ Èدﻨ اﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و آن را از دور
ﻧﻈﺎره و ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم اﺮان را در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻧﺒﺎل ﻣ

ﻨﻨﺪ و اﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮا آن ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ
اﺳﺖ و ﺣﺴﺮت آن ﻫﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ﻪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
در ﺸﻮر ﺧﻮد اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ زاﻫــﺪان ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﻣﺮدم در ﺻﺤﻨﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﻮ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺛﺒﺎت و ﭘﺎﺪار را ﻧﺸﺎن
ﻣ دﻫﺪ و ﭘﺎﻪ ﻫﺎ ﺣﻮﻣﺖ را ﻗﻮ ﻣ ﻨﺪ و ﺑﺮا
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﻈﺎم ﻗﺪرت ﭼﺎﻧﻪ زﻧ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣ آورد.
آﺖ ا ...ﺳﻠﻴﻤﺎﻧ اداﻣﻪ داد :ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮ ﺣﻀﻮر
ﻣﺮدم ﭘﺎ ﺻﻨﺪوق رأ را ﻧﺸﺎن از ﻋﻼﻗﻪ و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم
ﺑﻪ ﻧﻈﺎم وﺸﻮر و ــﺎرﮔــﺰاران ﻣ داﻧﻨﺪ .و اﻓــﺰود:
ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺸﺎن از زﻧﺪه ﺑﻮدن و ﭘﺎﺪار و
ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮدن ﻣﺮدم اﺮان در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠ ºﺸﻮر
اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﻪ ﻫﺮ ﺠﺎ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
ﺣﻤﺎﺖ دارد ﻣﺮدم در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .و ﮔﻔﺖ:
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻣﺴﺎل  ٥٦ﻣﻴﻠﻴﻮن و  ٤٦٠ﻫﺰار و ٢٣٤
ﻧﻔﺮ واﺟﺪ ﺷﺮاﻂ رأ دادن در ﺸﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﻪ از اﻦ
ﻣﻴﺰان  Èﻣﻴﻠﻴﻮن و  ٢٣٤ﻫﺰار ﻧﻔﺮ رأ اوﻟ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﻤﺎﻨﺪه وﻟ ﻓﻘﻴﻪ در اﺳﺘﺎن ﺑﻴﺎن ــﺮد :ﻧﻤﺎﻨﺪﮔﺎن
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ  ٤٢ﺸﻮر از ﻧﺰد Èاﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮر و ﺷﻮراﻫﺎ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﺸﻮر را ﭘﻮﺷﺶ

ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ .آﺖ ا ...ﺳﻠﻴﻤﺎﻧ اداﻣﻪ داد :ﺑﺮا
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ  ٣٩ﻫﺰارو٥٥٧
ﻧﻔﺮ در ﺸﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮا زﺮﺳﺎﺧﺖ
ﻫﺎ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣ ﻨﻨﺪ.
و ﻋﻨﻮان ــﺮد :ﻫﻢ زﻣــﺎن ﺑﺎ اــﺮان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر در  ١٠٣ﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
و دو ﻣﻴﻠﻴﻮن و  ٥٠٠ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اﺮاﻧﻴﺎن ﺧﺎرج
از ﺸﻮر ﻧﻴﺰ در اﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﺖ ﺮده اﻧﺪ.
و اداﻣــﻪ داد ١٦٠ :ﻫﺰار ﻧﻴﺮو اﻧﺘﻈﺎﻣ ﻧﻴﺰ
ﺑﺮﻗﺮار اﻣﻨﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺸﻮر
ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ زاﻫﺪان ﺑﻴﺎن ﺮد:
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮ آرا ﻣــﺮدم اﻣﺎﻧﺖ
ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﺑﺎﺪ در اﻣﺎﻧﺖ ﻮﺷﺎ ﺑﻮد .و در ﭘﺎﺎن
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺮد :اﻣﻴﺪ ﻣ رود ﻓﺮد اﺻﻠﺢ ﺑﺮا
رﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر و اﻓﺮاد اﺻﻠﺢ ﺑﺮا ﺷﻮراﻫﺎ
ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﺑﻪ دور از ﻗﺸﺮﮔﺮا و ﺣﺰب ﮔﺮا
و  ...اﻧﺘﺨﺎب ﺷــﻮﻧــﺪ.و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺑ ــﺎره روز
اﻫﺪا ﻋﻀﻮ ﮔﻔﺖ :اﻫﺪا ﻋﻀﻮ  از ﺎرﻫﺎ
اﺜﺎرﮔﺮاﻧﻪ اﺳﺖ ﻪ اﻨﻮن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ رواج ﺑﺴﻴﺎر
ﺧﻮﺑ ﭘﻴﺪا ﺮده اﺳﺖ.

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺮان اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﻴﺴﺘﺎن
و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺻﺒﺢ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
آﻏﺎز دوازدﻫﻤﻴﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر و
ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ در
 از ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأ زاﻫﺪان ﮔﻔﺖ ٢ :ﻫﺰار و ٢٢١
ﺷﻌﺒﻪ اﺧﺬ رأ ﺑﺮا درﺎﻓﺖ آرا ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن در
ﺗﻤﺎﻣ ﻧﻘﺎط ﭘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ» .ﻋﻠ اوﺳﻂ ﻫﺎﺷﻤ« اﻓﺰود :اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﺸﺎرﺖ را ﻧﻬﺎدﻨﻪ ﺮده و زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز اراده ﻣﺮدم
اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺮاﺑﺮ از اﻦ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧ ﻣﺮدﻣ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻓﺘﺨﺎر
ﺑﺮا ﺸﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﻨﺪ .و اداﻣــﻪ داد :ﺣﻖ
رأ ﻣﺮدم ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺸﻮر را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻨﺪ و ﺣﻀﻮر آن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻮﺟﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺸﻮر اﺳﺖ.و اداﻣﻪ داد :اﻦ ﺣﻖ ﻣﺮدم ﻣ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ روﺮدﻫﺎ را رﻗﻢ زﻧﺪ ﭼﺮا ﻪ اداره ﻣﻤﻠﺖ
ﺑﺮ ﭘﺎﻪ اﻦ روﺮدﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣ ﮔﻴﺮد و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﻀﻮر
ﻣﺮدم ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻦ روﺮدﻫﺎ اﺳﺖ از ﺳﻮ دﮕﺮ اﻦ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و اﺣﺘﺮام ﻫﻤﮕﺎن

ﻗــﺮار ﮔﻴﺮد .و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ــﺮد :ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ
اﺮاﻧﻴﺎن در ﭘﺎ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ رأ ﺳﺒﺐ ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺮان اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﺮدﻣ را ﺗﻀﻌﻴ ºﻨﻨﺪ ﺑﻠﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اراده دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌ ﻣﺮدم ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘ
ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ آرا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﺳﺘﺎﻧﺪار اﻓﺰود :ﺣﻀﻮر ٨٠
درﺻﺪ ﻣﺮدم در ﭘﺎ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ رأ ﺑﺎ اﺷﺘﻴﺎق
ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﺖ È ،ﻗﺪرت اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﻗﺪرﺗ
ﻗﻮ ﺗﺮ از آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد ﻧﻤﺎ
ﻨﺪ ﻟﺬا اﻦ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ  Èﺑﺮد ﻣﻠ را ﺑﻪ
ﺛﺒﺖ ﻣ رﺳﺎﻧﺪ ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم و دوﻟﺖ ﻗﺪرت و اﻋﺘﺒﺎر
ﻧﻴﺰ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ و در ﭘ آن زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﭘﺬﺮش ﻫﺮﭼﻪ
ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و ﺑﻴﺎن ﺮد:
ﭘﻴﺮوز واﻗﻌ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻪ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از آﮔﺎﻫ ،ﺷﻌﻮر و ﺷﻌ ºدر ﭘﺎ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ
رأ ﺧﻮد ﻧﻤﺎ ﺮدﻧﺪ .و اداﻣﻪ داد :ﻫﺮﺲ در
ﭘﺎ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ رأ ﺣﺎﺿﺮ ﻣ ﺷﻮد ﺑﻪ آﻨﺪه ﺧﻮد،
ﻓﺮزﻧﺪ و ﺸﻮرش ﻣ اﻧﺪﺸﺪ و ﻣ داﻧــﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻦ
ﺣﻀﻮر ﻢ و ﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻴﺶ از

ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﻦ ﺣﻀﻮر و ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻣ
ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﻪ ﮔﺬار  Èرﻓﺘﺎر ﺑﺴﻴﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﺣﻮﻣﺘ
ﺑﺎﺷﺪ ﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ آﻨﺪه دل ﺧﻮش و اﻣﻴﺪوار
ﻧﮕﺎه ﻣ دارد .ﻧﻤﺎﻨﺪه ﻋﺎﻟ دوﻟﺖ در اﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ:
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮا ﻣﺮدم اﺳﺖ و دوﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ وﻇﻴﻔﻪ ﺗﺪار
آن را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺖ .در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ اﻣﺴﺎل ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
 ٨٥ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺮدم در ﺑﺨﺶ ﻫﺎ اﺟﺮا،
ﻧﻈﺎرﺗ ،اﻣﻨﻴﺘ ،ﺑﺎزرﺳ ،ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧ و ﺗﺪارﺎﺗ
ﺑﺮا ﺑﺮﮔﺰار ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺪون دﻏﺪﻏﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﺷﺘﻪ و
ﺑﺮﮔﺰار اﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را در اﺳﺘﺎن ﻣﺪﺮﺖ ﺮدﻧﺪ.
ﻫﺎﺷﻤ ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﻗﺸﺮ ﺟﻮان ﻗﺸﺮ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺮده
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺪرت ﺗﺠﺰﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دارﻧﺪ و اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻀﻮر
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﻪ ﺧﻮﺑ در ﻣ ﻨﻨﺪ و ﺣﻀﻮر در
اﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮا آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﭼﺮا
ﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ اﻦ ﺣﻀﻮر آﻨﺪه ﺧﻮد را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣ ﻨﻨﺪ.

ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ٢ ،ﻣﻴﻠﻴﻮن و  ٧٧٥ﻫﺰار و  ١٤ﻧﻔﺮ اﺳﺖ
ﻪ از اﻦ ﺗﻌﺪاد  Èﻣﻴﻠﻴﻮن و  ٦٠٨ﻫﺰار و  ٨٤٢ﻧﻔﺮ
واﺟﺪ ﺷﺮاﻂ رأ دادن ﺑﻮدﻧﺪ.
»ﻋﻠ اﺻﻐﺮ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻧــﮋاد« اﻓــﺰود :ﺑــﺮا ﺑﺮﮔﺰار
دوازدﻫﻤﻴﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر و
ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎ اﺳﻼﻣ ﺷﻬﺮ و
روﺳﺘﺎ در اﺳﺘﺎن  ٢ ،ﻫﺰار و  ٢٢١ﺷﻌﺒﻪ اﺧﺬ را در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
و اداﻣﻪ داد :از اﻦ ﺗﻌﺪاد  È ،ﻫﺰار و  ٤٩٥ﺷﻌﺒﻪ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎ و  ٧٢٦ﺷﻌﺒﻪ اﺧﺬ را ﻧﻴﺰ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ ﺑﻮد .و ﺗﺼﺮﺢ ــﺮد :ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن
ﻠﻴﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪﻦ  ٢٩اردﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل  ٧٨و ﻗﺒﻞ از
آن واﺟﺪ ﺷﺮاﻂ را دادن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻦ دوره
رﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر و ﺷﻮراﻫﺎ اﺳﻼﻣ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ .و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ــﺮد :از ﻣﺠﻤﻮع  ٢ﻫــﺰار و
 ٢٢١ﺷﻌﺒﻪ اﺧﺬ را در اﺳﺘﺎن È ،ﻫﺰار و ٢٧٨
ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻴﺎر و  ٩٤٣ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ
ﺎر ﺟﻤﻊ آور آرا ﻣﺮدم را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﻋــﻼم ﻣﺮﺰ ﻓﻮرﺖ ﻫﺎ
ﭘﻠﻴﺴ  ١١٠ﻣﺒﻨ ﺑﺮ وﻗﻮع  Èﻓﻘﺮه ﺗﺼﺎدف در
ﺣﺪود  ٢ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺤﻮر اﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﻓﺮﻋ
اﺑﺘﺮ ﻣﻬﺮﺳﺘﺎن ،در ﺑﺮﺧﻮرد  Èدﺳﺘﮕﺎه ﺳﻮار
ﭘﮋو و ﭘﺮاﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ  ٣ﻧﻔﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ٢ﻣﺼﺪوم ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺮﺰ درﻣﺎﻧ اﺮاﻧﺸﻬﺮ
اﻧﺘﻘﺎل ﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺳﺮﻫﻨﮓ »ــﺪا ...ﺳﺘﻮده« اﻓــﺰود :ﻣﺎﻣﻮران ﭘﻠﻴﺲ
راه ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳ ﺻﺤﻨﻪ ،ﻋﻠﺖ ﺗﺼﺎدف را رﻋﺎﺖ
ﻧﺮدن ﺣﻖ ﺗﻘﺪم از ﻃﺮف راﻧﻨﺪه ﺳﻮار ﭘﮋو و اﻤﻦ
ﺳﺎز ﻧﺮدن ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻣﻬﻢ ﺳﺮزه ﻓﺮودﮔﺎه ﺗﺸﺨﻴﺺ
دادﻧــﺪ.و اداﻣﻪ داد :ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺼﺎدﻓ دﮕﺮ
ﻣﻘﺎرن ﺳﺎﻋﺖ  ٢١ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ  Èدﺳﺘﮕﺎه ﺳﻮار
ﭘﮋو در ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ٤٨ﻣﺤﻮر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻨﺎر واژﮔﻮن
ﺷﺪ ﻪ  Èﻧﻔﺮ ﻓﻮت ﺮد و ﻋﻠﺖ ﺗﺼﺎدف از ﻃﺮف

ﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺨﻄ از ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ
داده ﺷﺪ .و ﺑﻴﺎن ﺮد :در ﺗﺼﺎدﻓ دﮕﺮ در ﺣﺪود
 ٣٢ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺤﻮر اﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎز ﺗﺼﺎدﻓ
ﺑﻴﻦ  Èدﺳﺘﮕﺎه ﭘﮋو و  Èدﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮاﺪ رخ داد ﻪ
ﺑﺮ اﺛﺮ اﻦ ﺗﺼﺎدف  ٢ﻧﻔﺮ ﻓﻮت ﺮدﻧﺪ و  ٣ﻧﻔﺮ ﻣﺼﺪوم
ﺷﺪﻧﺪ.
و اﻓﺰود :ﻋﻠﺖ اﻦ ﺗﺼﺎدف از ﺳﻮ ﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و
ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﭼﭗ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ.
و ﺑﻪ ﺗﺼﺎدف دﮕﺮ ﻫﻢ اﺷﺎره ﺮد و ﮔﻔﺖÈ :
ﻓﻘﺮه ﺗﺼﺎدف در ﺣــﺪود  ١٦٠ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺤﻮر
ﻧﻴﺸﻬﺮ ﺑﻪ اﺳﭙﻪ ﺑﻴﻦ دو دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻴﻠﺖ
رخ داد ﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻦ ﺗﺼﺎدف  Èﻧﻔﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد را
از دﺳﺖ داد.و اداﻣﻪ داد :ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳ ﺻﺤﻨﻪ
ﺗﺼﺎدف ﺗﻮﺳﻂ ﻣــﺎﻣــﻮران ﭘﻠﻴﺲ راه ﻋﻠﺖ ﺗﺼﺎدف
اﻧﺤﺮاف ﺑﻪ ﭼﭗ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ.

ﺗﺨﻠﻔﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗ اﺳﺘﺎن روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻴﺎر
اﺧﺬ رأ دادﮔﺴﺘﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ ﮔﻔﺖ:
ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻ رﺗﺒﻪ اول ﺎ دوم را
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻤﺘﺮﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻠ ºدر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻴﻦ
اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
»ﻣﺤﻤﺪﻋﻠ ﺣﻤﻴﺪﺎن« اﻓﺰود :دادﺳﺘﺎن ﻫﺎ اﺳﺘﺎن
از زﻣــﺎن ﻣﻨﻊ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗ و در زﻣــﺎن را
ﮔﻴﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﺨﻠ ºرا ﮔﺰارش ﺮده اﻧﺪ ﻪ ﺑﻌﺪ
از ﺑﺮرﺳ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺑﺮﺧ از آن ﻫﺎ ﺗﺨﻠ ºﻧﺒﻮده
اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓ دﺳﺘﻮر ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻔﺎﺗ ﻪ ﺟﻨﺒﻪ
ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺻﺎدر ﺷﺪ .و اداﻣــﻪ داد :ﺑﺮا
ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از اﻦ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺸﻴﻞ ﺷﺪ ﻪ
ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ آن ﻫﺎ در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎ
ﺑﻪ ﺟﺮﺎن ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد و ﺑﺪون اﻏﻤﺎض ﺑﺎ اﻦ ﻫﻨﺠﺎر

ﺷﻦ ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﮔ ﺑﻪ
ﺟﺮاﻢ آن ﻫﺎ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ .ﺣﻤﻴﺪﺎن
 از ﺟﺮم ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗ را اﻋﻼم ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻗﺒﻞ از ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎ ﻋﻨﻮان ﺮد و ﮔﻔﺖ :اﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺟــﺮم و در واﻗــﻊ ﺟــﻮﺳــﺎز ﻣﺤﺴﻮب ﻣــ ﺷــﻮد ﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﻢ رﺳﻴﺪﮔ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت رﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮر و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻋﻤﻮﻣ ﺗﺸﻮﺶ اذﻫﺎن
ﻋﻤﻮﻣ ﺗﻠﻘ و ﺑﺎ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .دﺑﻴﺮ
ﺳﺘﺎد ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از ﺟﺮاﻢ و ﺗﺨﻠﻔﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗ اﺳﺘﺎن
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺮد È :ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﺮ روز
ﺟﻠﺴﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از وﻗﻮع ﺟﺮم ﺑﺮا ﭘﺎﺶ و رﺻﺪ
ﺟﺮاﻢ و ﺗﺨﻠﻔﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺗﺒﻂ
در اﺳﺘﺎن ﺗﺸﻴﻞ و ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎ ارﺳﺎﻟ از ﺟﺮاﻢ
و ﺗﺨﻠﻔﺎﺗ در ﻃﻮل اﻦ ﻣﺪت رﺳﻴﺪﮔ ﺷﺪ.

ﺟﺎﻣﻊ روﺳﺘﺎ ﻟﻮﺗ Èو ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﻮﻫﻪ در
ﻫﺎﻣﻮن ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار رﺳﻴﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش اﺮﻧﺎ» ،ﻋﻠ
اﺒﺮ ﻧﺼﻴﺮ« اﻓــﺰود :ﻣﺮﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ روﺳﺘﺎ
ﻟﻮﺗ Èﻫﺎﻣﻮن در راﺳﺘﺎ ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ
ﺑﺎ زﺮﺑﻨﺎ  ٤٦٧ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﻔﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎرد
و  ٧٠٠ﻣﻴﻠﻴﻮن رــﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑــﺮدار رﺳﻴﺪ .و ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روﺳﺘﺎ ﺳﻮﻫﻪ ﻫﺎﻣﻮن
ﮔﻔﺖ :اﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﻔﺮ وزﺮ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷ و در راﺳﺘﺎ ﻃﺮح
ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ در ﻤﺘﺮ از  Èﺳﺎل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .و ﮔﻔﺖ :اﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ زﺮﺑﻨﺎ  ١٠٠ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
و ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر  Èﻣﻴﻠﻴﺎرد و  ٩٠٠ﻣﻴﻠﻴﻮن رﺎل اﻓﺘﺘﺎح

ﺷﺪ .اﺟﺮا ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻨﺸﺎء ﺧﺪﻣﺎت
ارزﻧﺪه و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻪ  ٤٠٠ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣ
در ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ ٢ﻫﺰار ﻣﻮرد اﻓﺰاﺶ ﭘﻴﺪا ﺮده اﺳﺖ .و
اﻓﺰود :ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻼت
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮدم ﺷﻤﺎل ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺎﻫﺶ ﻫﺰﻨﻪ ﻫﺎ درﻣﺎﻧ ﻣﺮدم در
ﺑﺨﺶ ﻫﺎ زﺮ ﺳﺎﺧﺘ ﺑﻬﺪاﺷﺘ و درﻣﺎﻧ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ
ﺑﺴﻴﺎرﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ .و ﺗﺼﺮﺢ ﺮد :اﻓﺰاﺶ اﻓﺰون
ﺑﺮ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺘ ،راه اﻧــﺪاز
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﻠﻴﻨﻴ Èﻫﺎ وﮋه ،اﻓﺰاﺶ اﻣﺎﻧﺎت اﺗﺎق
ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﺶ ﺗﻌﺪاد اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣ از ٤٠٠
ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺣﺪود  ٢ﻫﺰار ﻣﻮرد در ﻣﺎه ﺷﺪ.

اﺳﺘﺎﻧﺪار :ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

اﺮان اﺣﺘﺮام ﻣ ﮔﺬارﻧﺪ

ﮔــﺮوه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫــﺎ -ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ اﺮاﻧﻴﺎن در
ﭘﺎ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ رأ ﺳﺒﺐ ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﺑﻪ

ﺟﺎده ﻫﺎ اﺳﺘﺎن در  ٢روز ٧

ﺣﻮادث

٢

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ

ﻗﺮﺑﺎﻧﮔﺮﻓﺖ

ﮔﺮوه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ٤ -ﺗﺼﺎدف در ﺟﺎده ﻫﺎ ﺟﻨﻮب
اﺳــﺘــﺎن در ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ  ٧ﺸﺘﻪ
ﺑﺮﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ.ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﭘﻠﻴﺲ راه ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن

دﺑﻴﺮ ﺳﺘﺎد ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از ﺟﺮاﻢ و ﺗﺨﻠﻔﺎت
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗ:

ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻤﺘﺮﻦ ﺗﺨﻠ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗ در ﺸﻮر را دارد

ﮔﺮوه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ -ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺟﺰو ٢
اﺳﺘﺎن ﺑﺮﺗﺮ از ﻧﻈﺮ ﻤﺘﺮﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻠﻔﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗ
در ﺸﻮر اﺳــﺖ .دﺑﻴﺮ ﺳﺘﺎد ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از ﺟﺮاﻢ و

 ٢ﻃﺮح ﺑﻬﺪاﺷﺘ و درﻣﺎﻧ در
ﻫﺎﻣﻮن اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ

ﮔﺮوه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ٢ -ﻃﺮح ﺑﻬﺪاﺷﺘ -درﻣﺎﻧ در
ﻫﺎﻣﻮن اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ .رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ و
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘ درﻣﺎﻧ زاﺑﻞ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮﺰ ﺧﺪﻣﺎت

 ٥٨درﺻﺪ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻂ را دادن
رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ ﮔﻔﺖ:
ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎر ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﻦ

ﺸﺖ  ٣٠٠ﻫ¶ﺘﺎر ﭼﺎ ﺗﺮش در
دﻟﮕﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ

ﺷﺎﻫ -ﺸﺖ ٣٠٠ﻫﺘﺎر ﭼﺎ ﺗﺮش در دﻟﮕﺎن آﻏﺎز
ﺷﺪ .ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﻬﺎدﺸﺎورز دﻟﮕﺎن ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
ﻣﺎ ﮔﻔﺖ ٣٠٠ :ﻫﺘﺎر از اراﺿ ﺸﺎورز دﻟﮕﺎن ﺑﻪ

آﻏﺎز ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪ در روﺳﺘﺎ
ﺳﻴﺎه ﺟﻨﮕﻞ ﻣﻴﺮﺟﺎوه

ﮔــﺮوه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫــﺎ -ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮا
اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در روﺳﺘﺎ ﺳﻴﺎه ﺟﻨﮕﻞ ﻣﻴﺮﺟﺎوه آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﻣﺪﺮ ﺟﻬﺎد ﺸﺎورز ﻣﻴﺮﺟﺎوه ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ ﮔﻔﺖ:

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ  ٧ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ

در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اﺳﺘﺎن

ﮔﺮوه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ -ﺑﻴﺶ از ﻫﻔﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ در ﺑﺎزار
ﺑﻮرس اﺳﺘﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ .ﻣﺪﺮ ﺑﻮرس ﻣﻨﻄﻘﻪ ا اﺳﺘﺎن
ﮔﻔﺖ :اﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺘﺼﺎد در  Èﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻔﺖ

ﺸﺖ ﭼﺎ ﺗﺮش اﺧﺘﺼﺎص دارد ﻪ ﺸﺖ آن آﻏﺎز
ﺷﺪه و ﺗﺎ  Èﻣﺎه دﮕﺮ اداﻣــﻪ دارد» .ﺳﻴﺪﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
ﺳﺠﺎد« اﻓﺰود :ﺑﺮداﺷﺖ اﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻴﺰ از  ١٥آﺑﺎن
ﺗﺎ ﭘﺎﺎن آذر در اﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد .و ﺑﻴﺎن
ﺮد :ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨ ﻣ ﺷﻮد ﺑﻪ ازا ﻫﺮ ﻫﺘﺎر  Èﺗﻦ و
در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻴﺶ از  ٣٠٠ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﭼﺎ ﺗﺮش در
دﻟﮕﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد .و ﻋﻨﻮان ﺮد :ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮد
ﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪ و ﻓــﺮآور اﻦ ﻣﺤﺼﻮل در
دﻟﮕﺎن ،ﭼﺎ ﺗﺮش ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺎن
ﻫﺎ دﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺗﻬﺮان ،اﺻﻔﻬﺎن و ﺰد
ﺻﺎدر ﻣ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎر آن اﺳﺘﺎن وارد ﺑﺎزار
ﻓــﺮوش ﻣ رﺳــﺪ .و اداﻣــﻪ داد :ﻧﺒﻮد ﺎرﮔﺎه ﻫﺎ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻪ ﭼﺎ ﺗﺮش دﻟﮕﺎن
ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ اﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺸﺎورزان ﺑﻪ دﻻﻻن ﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﺷﻮد و ﺳﻮد زــﺎد ﺑﺮا ﺸﺎورزان ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑــﺮا اوﻟﻴﻦ ﺑــﺎر و ﺑﻪ ﺻــﻮرت ﭘﺎﻠﻮت در زﻣﻴﻨ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ  ٣ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در روﺳﺘﺎ ﺳﻴﺎه ﺟﻨﮕﻞ
ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺸﺖ ﺷﺪ ﻪ ﺑﺮداﺷﺖ آن آﻏــﺎز ﺷﺪ.
»ــﻬــﺮازﻫــ« اﻓ ــﺰود  :ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨ ﻣــ ﺷــﻮد از اﻦ
اراﺿــ ٥٠٠ﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد
و ﻫﺰار ﻟﻴﺘﺮ ﮔﻼب ﻧﻴﺰ از اﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ آﺪ.
و ﻋﻨﻮان ﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻦ ﻪ اوﻟﻴﻦ ﺸﺖ ﮔﻞ
ﻣﺤﻤﺪ در ﻣﻴﺮﺟﺎوه ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑ داﺷﺖ ،در ﻧﻈﺮ
دارﻢ اﻣﺴﺎل در  ١٠ﻧﻘﻄﻪ اﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
 ١٠٠ﻫﺘﺎر ﺸﺖ اﻦ ﮔﻞ را اداﻣﻪ دﻫﻴﻢ .و ﺑﺎ ﺑﻴﺎن
اﻦ ﻪ ﺸﺖ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻢ آب ﺑﺮا
ﺸﺎورزان ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎد دارد ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺮد:
ﺑﺮداﺷﺖ اﻦ ﮔﻞ ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ اول ﺧﺮداد ﻣﺎه در ﻣﻴﺮﺟﺎوه
اداﻣﻪ دارد.

ﻣﻴﻠﻴﻮن و  ٤٥٨ﻫﺰار و  ١٣٦ﺳﻬﻢ و ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺑﻪ ارزش
ﺑﻴﺶ از  ٢١ﻣﻴﻠﻴﺎرد و  ١٠٠ﻣﻴﻠﻴﻮن رﺎل از ﻣﻴﺎن ٨٢
ﺷﺮﺖ داد و ﺳﺘﺪ ﺮد .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺎﻻر ﺑﻮرس ﻣﻨﻄﻘﻪ
ا » ﺳﻮﮔﻞ ﻫﻴﺮاد« اداﻣﻪ داد ٤٧ :درﺻﺪ از ﻣﺠﻤﻮع
ﺳﻬﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷــﺪه ﺑﻪ ﺧﺮﺪ و  ٥٣درﺻــﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوش
اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .و ﺷﻤﺎر ﺪﻫﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه
ﺟﺪﺪ را  ٢١ﻋﺪد ذﺮ ﺮد و ﮔﻔﺖ :اوراق ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣ
ﺑﻪ ارزش ﺑﻴﺶ از ﭼﻬﺎر ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮﻦ ارزش
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
و اﻓﺰود :ﺷﺮﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﺗﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻟﺤﺎظ داد
و ﺳﺘﺪ اوراق ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣ ،ﻗﻨﺪﺷﻴﺮﻦ ﺧﺮاﺳﺎن،
ﺳﺮﻣﺎﻪ ﮔﺬار رﻧﺎ و ﺗﺎﺑﺎن ﻧﻴﺮو ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﭘﻴﺸﺨﻮان
ﻃﻼ وﺳﮑﻪ ) ﺷﻨﺒﻪ (

ﻧﺮخ ارزﻣﺒﺎدﻻﺗﯽ)ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰى(
ﻧﻮع ارز

ﻗﻴﻤﺖ )رﯾﺎل(

ﻧﻮع

ﻗﻴﻤﺖ )ﺗﻮﻣﺎن(

ﻮرو

٣٦٬١٩٧

 ²ﮔﺮم ﻃﻼ  ١٨ﻋﻴﺎر

١١٥٫٧٩٠

دﻻر آﻣﺮﻜﺎ

٣٢٫٤٤٢

 ²ﮔﺮم ﻃﻼ  ١٩ﻋﻴﺎر

١٢٢٫٢٢٠

درﻫﻢ اﻣﺎرات

٨٫٨٣٢

 ²ﮔﺮم ﻃﻼ  ٢٠ﻋﻴﺎر

١٢٨٫٦٦٠

ﭘﻮﻧﺪ اﻧﮕﻠﻴﺲ

٤٢٫٠٥٨

 ²ﮔﺮم ﻃﻼ  ٢٢ﻋﻴﺎر

١٤١٫٥٣٠

ﻓﺮاﻧ ²ﺳﻮﺋﻴﺲ

٣٣٫١٢٩

 ²ﮔﺮم ﻃﻼ  ٢٤ﻋﻴﺎر

١٥٤٫٣٩٠

ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻮى اﺳﺘﺎن اﻣﺮوز ﺷﻨﺒﻪ ٩۶/٠٢/ ٣٠
ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ

زاﺑﻞ ،زﻫﻚ ،ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ ،ﻫﺎﻣﻮن ،ﻧﻴﻤﺮوز

وزش ﺑﺎدﻧﺴﺒﺘﺎﺷﺪﯾﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط
ﮔﺮدوﺧﺎك

ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﻛﺰى و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ

ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ

زاﻫﺪان  ،ﻧﺼﺮت آﺑﺎد  ،ﺧﺎش  ،ﻣﻴﺮﺟﺎوه
ﺳﺮاوان  ،ﺳﻴﺐ وﺳﻮران ،ﻣﻬﺮﺳﺘﺎن

اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ،دﻟﮕﺎن ،ﺑﺰﻣﺎن ،ﺳﺮﺑﺎز،
راﺳﻚ ،ﻧﻴﻜﺸﻬﺮ ،ﻗﺼﺮﻗﻨﺪ ،ﻓﻨﻮج،
ﭼﺎﺑﻬﺎر،ﮐﻨﺎرك ،زرآﺑﺎد

ﺻﺎف،ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮرﺷﺪاﺑﺮوﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط
وزش ﺑﺎدﻣﺘﻮﺳﻂ رﮔﺒﺎرﭘﺮاﻛﻨﺪه

ﻏﺒﺎرﻣﺤﻠﯽ،ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮرﺷﺪاﺑﺮ،ﺑﺮﺧﯽﻧﻘﺎط
وزش ﺑﺎد ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺮﻗﯽ درﯾﺎ ﻣﻮاج

