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تًضیحبتی در مًرد شُرک يلیعصر (عج)
پزاوٌسگی جوؼیت ؽْز گزهی ثِ زلیل تَپَگزافی هٌحصز ثِ فزز آى ثبػج ؽسُ اعت اّبلی هتوبیل ثِ عبذت ٍ عبس ٍ اعىبى زر
هحالت ّوَارتز ثبؽٌس .اس ایي رٍ ثب یه ًگبُ وَتبُ هی تَاى پی ثزز ًمبط وَّپبیِ ای وِ زر گذؽتِ هزوش اصلی ؽْز هحغَة هی
ؽس ،اوٌَى ثِ ػٌَاى هحالت وَچىتز ثب جوؼیتی ووتز ؽٌبذتِ هی ؽًَس.
ؽْزن ٍلیؼصز (ػج) گزهی زر عِ ویلَهتزی ؽوبلغزة هزوش ؽْزعتبى هغبى ٍالغ ؽسُ اعت .ایي ؽْزن وِ ثیؼ اس ً 2222فز
را زر ذَز جبی زازُ اعت ،یىی اس ًمبط هغتؼس ؽْز گزهی ثزای تَعؼِ هحغَة هی ؽَز .وبرؽٌبعبى هؼتمسًس گغتزػ ؽْز
گزهی هٌَط ثِ تَعؼِ ّوِ جبًجِ ؽْزن ٍلیؼصز (ع) ثَزُ ٍ زر صَرت تَجِ ثِ ایي هحلِ ثب تأهیي عزعبذت ّبی اعبعی ؽْز
ثشري ٍ جسیسی زر ایي لغوت اس ؽْز هتَلس ذَاّس ؽس.
لزارگیزی ثزذی اس ازارات ،هزاوش آهَسؽی ،هجتوغ فزٌّگی ٌّزیً ،شزیىی ثِ هٌغمِ گززؽگزی گیالرلَ ،هغىي هْز ٍ چٌس
هجتوغ هغىًَی زیگز اس جولِ ظزفیت ّبیی اعت وِ تَعؼِ رٍس افشٍى ؽْزن ٍلیؼصز (ػج) را عزػت ثرؾیسُ اعت .ایي هىبى
ثسلیل ّوَار ثَزى ٍ زاؽتي چٌسیي ٍیضگی هٌحصز ثِ فزز ،ثِ ػٌَاى چؾن اًساس تَعؼِ ؽْز گزهی ؽٌبذتِ هی ؽَز وِ اگز ثِ
صَرت ٍیضُ تَجِ ؽَز ،هی تَاًس ًَیسثرؼ ایجبز ؽْز جسیس زر ایي هٌغمِ ؽَز.

«للیشازُ» وبرؽٌبط هؼوبری ؽْزن ٍلیؼصز را آیٌسُ تَعؼِ یبفتِ ؽْز گزهی زاًغت ٍ گفت :زر صَرت تَجِ ثِ ایي هٌغمِ هی
تَاى ثب پبیِ ریشی یه ؽْز جسیس ٍ هسرى وِ اس اصَل اعتبًسارز ؽْزعبسی ثزذَرزار اعت ،آیٌسُ تَعؼِ یبفتِ ؽْز گزهی را زر
آى تزعین وزز.
ٍی زر گفتگَ ثب پبیگبُ ذجزی آسازلَ هی افشایس :عبوٌبى ؽْزن ٍلیؼصز وِ پیؼ اس ایي هغئَالى ایي هٌغمِ را ثِ ػٌَاى چؾن
اًتظبر تَعؼِ گزهی للوساز هیوززًس ،ایي رٍسّب ثب زغسغِ ٍ ًگزاًی اصلی هزثَط ثِ ًجَز هجزای هٌبعت ثزای وٌتزل آةّبی
عغحی ٍ ّوچٌیي هؾىل زفغ فبضالة رٍثِرٍ ّغتٌس .ثِ عَریىِ ایي اهز ثِ زاهٌِ هؼضالت ٍ هؾىالت ثْساؽتی ٍ سیغت
هحیغی زر ایي هٌغمِ ثزای عبوٌبى زاهي سزُ اعت.
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ضريرت تًجٍ بٍ مبلمبن شُری
ؽْززاری گزهی زارای عبثمِ ثغیبر عَالًی اعت ٍ زر ایي هست تالػ ثغیبر سیبزی زر عغح هحالت هرتلف ؽْز ثزای ػوزاى ٍ
آثبزاًی اًجبم زازُ اعت .زر عبلّبی پظ اس اًمالة ؽىَّوٌس اعالهی ٍ ثِ ٍیضُ زر عبلّبی اذیز الساهبت ثغیبر سیبزی زر
راعتبی ثْجَز هجلوبى ؽْزی ٍ تغییز چْزُ وَچِّب ٍ ذیبثبىّبی ؽْز صَرت گزفتِ اعت ٍ عزحّب ٍ پزٍصُّبی ثغیبر سیبزی ًیش
زر ایي راعتب زر زعت اجزا اعت.
ثب ایي ٍجَز ،ثزذی ًمبط ؽْز ػلی رغن ًَعبس ثَزى آى ّوچٌبى زر هحزٍهیت ثِ عز هیثزًس ٍ اس ًظز تَعؼِ ؽْزی زارای
هؾىالت سیبزی ّغتٌس .هززم ایي هٌبعك ًیش ذَاعتبر رعیسگی ثیؾتز هغئَالى ثِ ایي ًیبسّب ّغتٌس وِ یىی اس ایي هحالت
ؽْزن ٍلیؼصز (ػج) گزهی اعت.

یىی اس اّبلی ؽْزن ٍلیؼصز (ػج) گزهی رعیسگی ثِ ٍضؼیت ظبّزی ایي ًمغِ اس ؽْز را ضزٍری زاًغت« .ویبى پَر» زر گفتگَ
ثب پبیگبُ ذجزی آسازلَ گفت :یىی اس هْنتزیي ؽبذصِّبیی وِ یه ؽْز را اس عبیزیي هتوبیش هیوٌس ٍ تبحیز فزاٍاًی ثز چْزُ
ؽْزی هیگذارز ،آعفبلت یه زعت ٍ هٌبعت هؼبثز اعت.
ٍی افشٍزٍ :ضؼیت ًبهٌبعت هؼبثز ایي ؽْز ٍ ػلی الرصَؿ هؼبثز ؽْزن ٍلیؼصز (ػج) ثزای اّبلی آى زرزی آؽٌب اعتّ ،ز چٌس
وِ ؽبیس ثزای هیْوبًبى ٍ اّبلی عبیز ؽْزّب اهزی غیز هتؼبرف ثِ ًظز ثیبیس.
ایي ؽْزًٍس اّل گزهی ثب ثیبى ایٌىِ چؾن اًساس تَعؼِ ؽْز گزهی زر ؽْزن ًْفتِ اعت ،اظْبر وزز :یىی اس هْوتزیي هؾىالت
ایي ًمغِ اس ؽْز گزهی ًجَز رٍؽٌبیی هٌبعت ٍ اجزای آعفبلت هٌبعت وَچِّب ٍ ذیبثبىّبی ایي ؽْز اعت.
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ویبى پَر تصزیح وززً :جَز فزٍؽگبُ ّبی ثشري ،ثبًه ،والًتزی ٍ ذسهبت ؽْزی ٍ اجتوبػی ًیش ثِ ػٌَاى ثرؾی اس هؾىالت
عبوٌبى ؽْزن ٌَّس ّن ثِ لَت ذَز ثبلی اعتٍ ،لی فبضالة رّب ؽسُ زر هؼبثز وَچِ اس اٍلَیت ثیؾتزی ثزای رفغ هؾىل
ثزذَرزار ثَزُ وِ ثٌب ثز ازػبی هغئَالى ًجَز اػتجبر السم ثزای اجزای تصفیِ ذبًِ ٍ یب ذظ اًتمبل تب تصفیِ ذبًِ فؼلی هؾىل را
زٍ چٌساى عرت تز وززُ اعت.

فبضالة شُرک يلیعصر (عج)
یىی اس زغسغِّب ٍ ًگزاًیّبی هززم ؽْزن ٍلیؼصز(ػج) ،هؾىل فبضالة ایي ؽْز اعت وِ ّویؾِ هَجت ًبرضبیتی ؽْزًٍساى
ؽسُ اعت .زر ثرؾی اس ؽْز ،ؽجىِ فبضالة ٍجَز ًسارز ٍ زر ثرؾی زیگز ًیش آثفبی ذبًگی ثِ ؽجىِ فبضالة هتصل ًؾسُ
اعت.
زعتگبّْبی ذسهبت رعبى ثب ٍجَز ّوِ هؾىالت هَجَز ثز عز راُ ،اجزای عزحْبی ذَز زر راعتبی ٍظبیف تؼییي ؽسُ ثزای
ؽْزن ٍلیؼصز (ػج)ٍ ،ظبیف ذَز را ػولیبتی ٍ زر ایي هیبى ،ؽزوتْبی هربثزات ،تَسیغ ثزق ٍ گبس هَفك ثِ اجزای سیز عبذت ّب
ؽسًس .
اهب ؽزوت آة ٍ فبضالة ؽْزی تٌْب هَفك ثِ تبهیي آة ٍاحسّبی تحَیل زازُ ؽسُ ثِ هززم ؽسُ ٍ فبضالة تَلیس ؽسُ ثِ زلیل
ًجَز سیزعبذتْب ثِ جَی وَچِ ّب ٍ هؼبثز رّب عبسی ؽس وِ ضوي ایجبز ثَی ًبهغجَع ،هٌجز ثِ ثزٍس هؾىالت ثْساؽتی ثزای
ذبًَارّبی ایي ؽْزن هی ؽَز .ضوي ایٌىِ عبوٌبى ایي ؽْزن زر وٌبر ّوِ ایي هغبئل اس ذسهبت ؽْزی ًیش هحزٍم ثَزُ ٍ تٌْب
ؽْززاری ذسهبت ػوَهی ٍ جوغ آٍری سثبلِ را ثز ػْسُ گزفتِ اعت.
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یىی اس اّبلی ؽْزن ٍلیؼصز (ػج) گفت :عبوٌبى ؽْزن ٍلیؼصز گزهی عبلّبعت وِ ثب هؾىل ًؾت آة ٍ ّوچٌیي ثیثٌیبى
ثَزى ذبًِّبیؾبى ثِ زلیل جبری ؽسى آةّبی عغحی گالیِّبیی زارًس اهب گَیی گَػ ؽٌَایی ثزای حل ایي هؾىالت هؾبّسُ
ًویؽَز.
ثْؾتی زر گفتگَ ثب پبیگبُ ذجزی آسازلَ گفت :زر ؽْزن جَیّبی رٍثبس ثزای زفغ آةّبی عغحی ًبؽی اس ثبرًسگی تؼجیِ ؽسُ
اعتٍ ،لی ثِ ػلت ًجَز ؽجىِ فبضالة ،پغوبًس ّبی ذبًگی ثِ ایي وبًبلّب عزاریش ؽسُ ٍ ثب تَجِ ثِ ؽزایظ ًبهغبػس جَی،
ٍضؼیت ًبهغلَة ثْساؽتی زر عغح هؼبثز را ثِ ٍجَز هی آٍرز.
ٍی ثب ثیبى ایٌىِ عبذت هجتوغ ّبی هغىًَی زر ایي هٌغمِ رٍس ثِ رٍس افشایؼ هی یبثس ،تصزیح وزز :زرهٌغمِ ای وِ ػالٍُ ثز
عىًَت اّبلی ،چٌسیي اهبوي ازاری ٍ آهَسؽی هرتلف فؼبل اعت ،هتبعفبًِ ّیچ یه اس هغئَالى ًگزاى ذزٍجی آة ٍ فبضالة
ًیغتٌس.
ایي ؽْزًٍس اّل گزهی هغبى ثب ثیبى ایٌىِ وغی زر ایي ؽْزعتبى پیسا ًؾس هؾىل هب راحل وٌس ،اظْبر وزز :ثبرّب زعت ثِ زاهي
رعبًِ ّب ؽسین تب هؾىل هب را ثِ ًحَی ثِ گَػ هغئَالى ثزعبًٌس تب ٍلتی وِ جلغِ توبم ؽس ٍ ٍلت وززًس ،ثیبیٌس هؾىل هب را
ثجیٌس.
ٍی هی افشایس :ثسلیل ّسایت ًىززى آة ّبی عغحی ٍ تجوغ آى زر لغوت ّبی هرتلف ؽْزن ،چٌسیي ذبًِ ثصَرت صس زر صس
زرهؼزض ترزیت لزارزارز وِ ّوِ آًْب ّن اس لؾز آعیت پذیز جبهؼِ ّغتٌس ًِ .اعفبلت هی ذَاّین  ًِ ،جسٍل ٍ ًِ ذبن،
ووتزیي تمبضب رفغ هؾىل فبضالة وِ ثصَرت عزریش ٍ عزگززاى زرهٌغمِ رّب ؽسُ ٍ ثبتالق ثِ ٍجَز آهسُ اعت.
«اعسی» وبرؽٌبط ارؽس ؽْزعبسی هسرى گفت :رعیسگی ثِ ٍضؼیت فبضالة ؽْزن ٍلیؼصز ثِ ػٌَاى یه هؼضل ثشري
اجتوبػی ثْساؽتی ایي هٌغمِ اٍلَیت اصلی هغئَالى ثبیس ثبؽس.

.
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ٍی افشٍز :عبوٌبى ایي هٌغمِ ثِ ؽست اس جوغ ؽسى آةّبی عغحی زر ایي هٌغمِ ٍ سیز هٌبسل ذَز ٍ ّوچٌیي عغت ؽسى
سیزثٌبی هٌبسلؾبى ثِ زلیل رعَخ ایي آةّب گالیِ هٌس ّغتٌس .
ایي ؽْزًٍس اّل هغبى غفلت هغئَالى زر ازٍار گذؽتِ را ػبهل اصلی ایي هؼضل زاًغت ٍ گفت :ؽْززاری ٍ عبیز زعتگبُ ّبی
هتَلی ثسٍى جسٍلوؾی ٍ سّىؾی عؼی وززًس ثِ ًحَی ایي ؽْزن را تحَیل اّبلی زٌّس زر حبلی وِ ّیچ سیزعبذتی زر ایي
هٌغمِ ثزای هْبر آةّبی عغحی ٍ جزیبى پیسا وززى آى تؼییي ًؾسُ اعت.
ٍی اظْبر وزز :جوغ آٍری احؾبم اس ؽْزن ٍلیؼصز وِ تَعظ ثزذی اس اّبلی ًگِ زاؽتِ هی ؽَز ،جوغ آٍری سثبلِ ّب ٍ پغوبًس
ذبًگی ،جسٍل وؾی جَی آة هؼبثز ،عبهبًسّی ٍضؼیت فبضالة ؽْزنٍ ،اگذاری عبذتوبى جسیساالحساث ازارُ وبر،تؼبٍى ٍ
رفبُ اجتوبػی ثزای اًتمبل زرهبًگبُ ؽْزن ثِ آى ثِ زلیل فضبی هحسٍز زرهبًگبُ فؼلی ٍ تجْیش زرهبًگبُ ؽْزن اس جولِ
زرذَاعت ّبی اّبلی اعت وِ تبوٌَى ثِ آى تَجِ ًؾسُ اعت.
اعسی ثب ثیبى ایٌىِ اّبلی ثبرّب زر ایي راثغِ ثِ اظْبرًبهِ ٍ زرذَاعت ثِ ازارات هرتلف ارایِ وززُ اًس ،گفت :ػلی رغن پیگیزی
اّبلی ٍ رعبًِ ّب تبوٌَى زر ایي راثغِ ّیچ السام هلوَعی هؾبّسُ ًؾسُ اعت.
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پبسخ مسئًالن
ووجَز اػتجبر تٌْب زلیل هؾتزوی اعت وِ هغئَالى هحلی ٍ اعتبًی ػلت اصلی اجزاء ًىززى پزٍصُ عبهبًسّی فبضالة ؽْزن
ٍلیؼصز (ػج) ػٌَاى هی وٌٌس .چٌسی پیؼ هؼبٍى هٌْسعی ٍ تَعؼِ ؽزوت آة ٍفبضالة اعتبى ارزثیل زر جلغِ ثزرعی عزح
فبضالة گزهی حل هؾىل فبضالة ؽْزن ٍلیؼصز گزهی را ًیبسهٌس تبهیي اػتجبر زاًغت.

«هیزسارحیوی» ثب ثیبى ایٌىِ ثبیس ًوبیٌسُ ٍ هغئَالى رزُ ثبالی ؽْزعتبى ٍ اعتبى ثزای تأهیي اػتجبر ایي عزح تالػ وٌٌس ،گفت:
عزریش چبُ ّبی فبضالة هجتوغ ّبی هغىًَی ؽْزن ،آلَزگی هؼبثز را عجت ؽسُ ٍ ثزای اجزای ؽجىِ فبضالة آى ثیؼ اس ۰۳
هیلیبرز ریبل اػتجبر السم اعت.
«هحوسی» هسیز فٌی ؽزوت آة ٍفبضالة اعتبى ًیش ثزای اجزای ؽجىِ فبضالة ؽْزن ٍلیؼصز آسهبیؼ صئَتىٌیه را ضزٍری
زاًغتٍ .ی ّوچٌیي ثز اعتفبزُ اس پىیج تصفیِ ذبًِ فبضالة ثزای ایي ؽْزن ٍ رٍعتبّبی اعزاف تبویس وزز.

«احس ّوبیَى» هسیز آة ٍ فبضالة ؽْزعتبى گزهی ًیش ثیبى وزز :هؾىل ایي ؽْزن جوغآٍری ٍ زفغ آةّبی سیزسهیٌی اعت
وِ ثِ ثبال آهسى آة زر زاذل هٌبسل هززم زر ایي ؽْزن هٌجز ؽسُ وِ هب زر عبل آیٌسُ  022هیلیَى تَهبى اػتجبر ّشیٌِ هی
وٌین تب ثِ ًحَی ثتَاًین ثب ّوزاّی هؾبٍر هغبلؼبت ٍ سهیٌِ عبسی ثزای حل ایي هؾىل گبم ثززارین .عِ هیلیبرز تَهبى ّشیٌِ
ثزای اجزای فبضالة ایي ؽْزن هَرز ًیبس اعت وِ هغئَالى اعتبًی ثبیس زر تأهیي آى تالػ ٍ جسیت وٌٌس.
ٍی اػتجبر السم ثزای عبهبًسّی فبضالة ؽْزن را عِ هیلیبرز تَهبى زاًغت ٍ گفت :هب زر ایي ؽْزن جش زٍ گشیٌِ راّی ثزای
ثزٍى رفت اس ایي هؾىل ًسارین .یب ثبیس ًغجت ثِ اجزای تصفیِذبًِ فبضالة السام وزز ٍ یب ایٌىِ ثب اعتفبزُ اس رٍػ پوپبص عؼی
وٌین سهیٌِ زفغ پغبةّب ٍ فبضالة را زر ایي هٌغمِ فزاّن آٍرین.
هسیز آة ٍفبضالة ؽْزی گزهی تؼساز اًؾؼبثبت آة ؽْزی گزهی را ّ ۹۸شار ثزؽوزز ٍ گفت :ثیؼ اس  ۰۳ویلَهتز ؽجىِ فبضالة
زر گزهی اجزا ؽسُ ٍ ثب اجزای  ۳۰ویلَهتز زیگز زر هحالت عزچؾوِ ،للؼِ ثبؽی ٍ ذیبثبى ّبی جبًجبساى ۳۰،ؽْزیَر ٍ اهبم،
فبضالة ایي ؽْز تىویل هی ؽَز .اجزای ؽجىِ فبضالة ایي ؽْز اس عبل  ۳۰۰۱آغبس ؽسُ ،تبوٌَى ثیؼ اس  ۲۱هیلیبرز ٍ ۹۳۳
هیلیَى ریبل ّشیٌِ ؽسُ ٍ ثزای تىویل آى ثیؼ اس  ۳۳هیلیبرز ریبل السم اعت.
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ضريرت تأمیه زیرسبخت َب
ثب ٍجَز هؾىالت فَق چٌسیي ٍیضگی هٌحصز ثِ فزز زر ؽْزن ٍلیؼصز (ػج) ٍجَز زارز وِ زر صَرت ثغتزعبسی السم هی تَاًس
سهیٌِ رؽس ٍ ؽىَفبیی ّزچِ ثیؾتز را فزاّن ًوبیس .آًغَر وِ هؾبّسُ هی ؽَز هٌغمِ ؽْزن اس لحبػ ٍجَز هزاوش آهَسؽی زر
عغح ًغجتب ذَثی لزار زارز.
ثِ تبسگی ًیش ثزای احساث ٍاحس الوبری زاًؾگبُ هحمك ارزثیلی زر ایي هٌغمِ تصویوبتی ًیش گزفتِ ؽسُ اعت .عبذت هجتوغ
فزٌّگی ٌّزی ٍ افتتبح آى زر وٌبر ٍجَز ًمبط ثىز گززؽگزی ّوچَى زریبچِ گیالرلَ هی تَاًس ًمغِ لَتی ثز تَعؼِ ؽْزن
ٍلیؼصز (ػج) ثبؽس.
رئیظ ؽَرای اعالهی ؽْزعتبى گزهی گفت :عبذت چٌسیي هجتوغ هغىًَی ؽرصی ٍ زٍلتی زر ًمبط هرتلف ؽْزن زر وٌبر
عبذت پزٍصُ هغىي هْز ًیش اس عَی زیگز ثِ ًمبط لَت ایي هٌغمِ افشٍزُ اعت.
ًبصز ؽبّی ثِ پبیگبُ ذجزی آسازلَ گفت :گزچِ تَعؼِ ایي هٌغمِ ثب ثزذی ثی تسثیزی ّب ّوچَى هىبى یبثی ًبهٌبعت ثزای هغىي
هْز ٍ زٍری آى اس هزوش ؽْزن ٍلیؼصز (ػج) ثبػج ؽسُ تبوٌَى آًغَر وِ ثبیس ٍ ؽبیس تَعؼِ ًیبثس ،اهب هی تَاى ثب هسیزیت ٍ
ثزًبهِ ریشی وبرؽٌبعی ؽسُ یه هٌغمِ هسرى ٍ سیجب زر ایي ًمغِ اس ؽْز ایجبز وزز.
ٍی افشٍز :تحت ّیچ ؽزایغی ٍجَز چٌیي اعتؼساز ٍیضُ ثزای تَعؼِ ًجبیس ثسلیل ًجَز اهىبًبت اثتسایی اهب ضزٍری ًبزیسُ گزفتِ
ؽَز .هؼبثز فزػی اوخز هجتوغ ّبی هغىًَی عبذتِ ؽسُ زارای ّیچ سیزعبذتی ًجَزُ ٍ تَجِ ٍیضُ ؽْززاری ًٍْبزّبی ػوزاًی
را هی علجس.
ػضَ ؽَرای اعالهی ؽْز گزهی تصزیح وزز :هتأعفبًِ ػوسُ هؾىل هجتوغ ّبی هغىًَی ؽْزن ػلی الرصَؿ هغىي هْز
ًجَز سیزعبذت ّبیی ّوچَى هغجس ،اهبوي تفزیحی ،فزٍؽگبُ ٍ هزاوش اجتوبػی ضزٍری اعت وِ ضزٍری اعت زر ایي ثبرُ ًیش
ثزًبهِ ریشی ؽسُ ٍ ٍارز ػول ؽس.
ٍی اضبفِ وزز :ثب تَجِ ثِ ایي وِ ًظبم جوَْری اعالهی ایزاى یه ًظبم ذبزم اعت ٍ ایي وِ ؽْززاری ٍ ؽَرای ؽْز ًیش یه
هجوَػِ ذسهتگذار هززم هی ثبؽس ،افك رٍؽٌی اس آیٌسُ زر پیؼ رٍی ؽْز گزهی ذَاّس ثَز.
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آیىدٌ ای ريشه در اوتظبر شُرک
فزاّن ًوَزى سیزعبذت ّبی اعبعی ایي هٌغمِ جسا اس هززم زغسغِ اعبعی هغئَالى ًیش اعت .فزهبًسار گزهی هؼتمس اعت
تَعؼِ ؽْزن ٍلیؼصز (ػج) سهیٌِ ایجبز ؽْز جسیس ثب ظبّزی هسرى را فزاّن هی وٌس.
«هحوَزػالیی» زر ؽَرای ازاری ؽْزعتبى هغبى گفت :ذغز سیغت هحیغی ٍ ثْساؽتی فبضالة گزیجبًگیز اّبلی ؽْزن ٍلیؼصز
گزهی ثَزُ ٍ اجزای ؽجىِ فبضالة زر ایي هٌغمِ ضزٍری اعت.
ٍی ثب تبویس ثز اّویت ّوىبری ؽْزًٍساى زر اهز آثبزاًی ،ػوزاى ٍ ثبسعبسی هٌبعك هحزٍم گفتّ :وىبری ٍ ّوسلی ّوِ جبًجِ
هسیزیت ؽْزی ٍ ؽْزًٍساى سهیٌِ عبس تَعؼِ ٍ آثبزاًی رٍس افشٍى ؽْزعتبى اعت.
ایي همبم هغئَل ایجبز هٌغمِ آساز تجبری صٌؼتی هغتمل زر اعتبى ارزثیل را ًَیس ثرؼ تَعؼِ ّوِ جبًجِ زاًغت ٍ ثیبى وزز:
ثزای رعیسى ثِ ؽْزی سیجب ٍ ًوًَِ ثبیس زعتگبُ ّبی ذسهت رعبى تالػ زٍچٌساًی اًجبم زٌّس.
ػالیی تصزیح وزز :تَعؼِ ٍ پیؾزفت ّز هٌغمِای ثب تَعؼِ سیزعبذتّبی هَرز ًیبس هززم ّوزاُ اعت .اجزای تبعیغبت ثزق ٍ
آة زر ًرغتیي هزحلِ تَعؼِ لزار زارز ٍ پظ اس آى ًیش آعفبلت ٍ عیغتنّبی هربثزاتی ٍ گبس ؽْزی ٍ زر ازاهِ ًیش عیغتن زفغ
فبضالة اعت.
فزهبًسار هغبى ذیش هغئَالى ثزای تَعؼِ هٌغمِ را هخجت ارسیبثی وزز ٍ افشٍز :الساهبت ثغیبر ذَثی ثِ هٌظَر اجزای عزحّبی
آعفبلت ،آة ،ثزق ،گبس ،تلفي ٍ عبیز حَسُ ّب صَرت گزفتِ ٍ ذَاّس گزفت .اهب ّوچٌبى زر سهیٌِ اجزای ؽجىِّبی فبضالة
ؽْزی هؾىالتی هَجَز اعت وِ ثب ثزًبهِ ریشی ّبی السم عؼی زر رفغ آى ّب زارین.
ؽْززار گزهی ًیش وَتبّی هغئَالى زر ازٍار گذؽتِ را هجٌی ثز تْیِ ًىززى سیزعبذت ّبی السم را ػبهل اصلی ٍضغ وًٌَی
ؽْزن ٍلیؼصز (ػج) ػٌَاى وزز« .رعَل حغي سازُ» زر گفتگَ ثب پبیگبُ ذجزی آسازلَ گفت :تبوٌَى ثزای ػوزاى ٍ ثْغبسی هؼبثز
ؽْزن ٍلیؼصز گبم ّبی اعبعی ثززاؽتِ ؽسُ ٍ ثزای آیٌسُ ایي هٌغمِ ًیش پزٍصُ ّبی ػوزاًی زر ًظز زارین.
ٍی ثب تأئیس هؾىل فبضالة ؽْزن ٍلیؼصز گفت :هؾىل اصلی زر ایي ؽْزن ًجَز سیزعبذتی السم ثزای ّسایت آةّبی عغحی
اعت وِ جوغآٍری ایي آةّب عجت ؽسُ تب زر هحلِّبی هرتلف ایي ؽْزن ًبرضبیتیّبیی را ؽبّس ثبؽین.
ٍی افشٍز :لزار اعت ثب ّوبٌّگی آة ٍ فبضالة ؽْزی گزهی ًغجت ثِ هغبلؼِ ٍ راُ ثزٍى رفت اس ایي هؾىل الساهبت السم اًجبم
ؽَز تب زر زٍ عبل آیٌسُ ایي هؾىل ثزعزف ؽَز.
ؽْززار گزهی هتَلی اصلی ایي هؼضل را اهَر اة ٍ فبضالة ؽْزی زاًغت ٍ گفت :زر گذؽتِ هغؤلیت عیغتن فبضالة ؽْزی ثز
ػْسُ ؽْززاریّب ثَز ،اهب اوٌَى اهَر فبضالة ًمبط هرتلف ؽْزی زر حَسُ هغٍَلیتّبی ازارُ آة ٍ فبضالة لزار گزفت .ثب ایي
حبل ّوچٌبى ثزذی اس هززم ٌَّس ؽْززاری را هغؤل ٍ پبعرگَی هغبئل ٍ هؾىالت آة ٍ فبضالة هیزاًٌس.
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ٍی رعیسگی ثِ ٍضغ هَجَز ؽْززاری را هٌَط ثز ّوجغتگی ٍ ّوزاّی ّوِ جبًجِ زعتگبُ ّبی اجزایی زاًغتِ ٍ افشٍز  :ثب
هغبػس ؽسى َّا ٍ ؽزٍع فصل وبری ًغجت ثِ آعفبلت ٍ رعیسگی ثِ ٍضؼیت هؼبثز اصلی ٍ فزػی ؽْزن السام ذَاّس ؽس.

حغي سازُ ارائِ ذسهبت هٌبعت ٍ رفغ هؼضالت ؽْزًٍساى را ٍظیفِ اصلی ؽْززاری ّب زاًغت ٍ ثیبى وزز :تَجِ ثِ هجلوبى
ؽْزی زر راعتبی زاؽتي ؽْزی سیجب اهزی الشاهی اعت .ثب اجزای ثزًبهِ ّبی پیؼ رٍ آیٌسُ ای رٍؽي زر اًتظبر ؽْزن ٍلیؼصز ٍ
عبیز هٌبعك ؽْز گزهی اعت.
ٍی ازاهِ زاز :تَجِ ثِ هٌبعك حبؽیِ ای اس اٍلَیت ّبی اصلی ؽْززاری گزهی اعت ٍ زر ّویي راعتب ایجبز وفپَػ ٍ عبذت
جساٍل هٌبعت زر هٌبعك حبؽیِ ای ٍ هحزٍم ؽْز آغبس ؽسُ ٍ ازاهِ ذَاّس زاؽت .زر آیٌسُ ای ًشزیه ثب ّوىبری ٍ ّوسلی ّوِ
جبًجِ ؽْزًٍساى ؽبّس تَعؼِ رٍس افشٍى ؽْزٍ هحالت آى ذَاّین ثَز.
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