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لصٍم اقداهبت پيطگيساًِ دٍلت
بسای هقببلِ بب حَادث طبيعی

سشيیس خجشی سيصوبمٍ اسک -سئیس قًٌ قضبییهٍ فه:هاز اص
ديلا تًقغ داسیم َمیهعًس کٍ ثٍ آسیتَبی وبضی اص ثالیهبی
عجیؼی سسیذفی می کىذ تًجُی َم دس ثحث پیطگیشی داضتهٍ
ثبضذ.
ثٍ فضاسش ثبضگبٌ خجشوگبسان جًان ،آیا اهلل غهبد آمه هی
السیجبوی سئیس قًٌ قضبییٍ دس ج سٍ مسئًالن ػبلی قضبیی ثهب
اضبسٌ ثٍ مطکالتی کٍ ثالیبی عجیؼی دس چىذ سيص فزضتٍ ثهشای
ثشخی مشدم دس ضمبل ي جىًة کطًس ایجبد کشدٌ اسا ،اظُبس
داضاز ثب اقذامبت فىی ي کبسضىبسبوٍ مهی تهًان ساَهکهبسَهبی
پیطگیشاوٍ ثشای مقبث ٍ ثب آثبس سًء ثالیبی عجیؼی اتخبر کشد.
سئیس دستگبٌ قضب ف:از ثالیبی عجیؼی دس َمٍ جُبن يجهًد
داسد ي مب وجبیذ ثب ثضسفىمبیی ،اثضاس سیبسی ػ یٍ ديلها ایهجهبد
کىیم ي وجبیذ اوتظبسات سا ثیص اص حذ مؼقًل ي ثیص اص تًاوهبیهی
ديلا ثضسگ کشد ي ديلا محتشم تالش خًد سا کشدٌ اسا ي
خًاَذ کشد.
يی ف:از ممکه اسا يقًع ثالیبی عجیؼی دس اختیبس مب وجبضهذ
امب ثب مذیشیا غحیح ي ثب تًجٍ ثٍ ثشخی اخغهبسَهب اص جهم هٍ
اخغبسَبی ًَاضىبسی میتًان ثٍ وًػی تذثیش کشد تب خسبستَب
کمتش ضًد.
سئیس قًٌ قضبییٍ افضيدز الجتٍ تًجٍ ي کمک ديلا مىبفبتی ثهب
َمکبسی مشدم وذاسد ي َمٍ مشدم َم ثبیذ ثشای ثشعشف کهشدن
ثخطی اص ایه مطکالت ،ديلا سا یبسی کىىذ.

تغييس هحتَایی دز ادبيبت
هسئَالى جدید ٍ قدین آهسیکب
ایجبد ًطدُ است

سشيیس خجشی سيصوبمٍ اسک -دثیش ضًسای ػبلی امىیا مه هی
ف:از تغییش محتًایی دس ادثیبت مسهئهًالن جهذیهذ ي قهذیهم
آمشیکب ایجبد وطذٌ ي عیف َب ي چُشٌَبی مخت ف ایه کطهًس
َمًاسٌ سيیکشد ستیضٌ جًیبوٍ ای وسجا ثٍ کطًسَبی مسهتهقه
داضتٍ اوذ.
ثٍ فضاسش ایشوب ،ػ ی ضمخبوی دس حبضیٍ ثبصدیذ اص ياحهذَهبی
اقتػبدی ي پشيطٌ َبی غىؼتی استبن الجشص ایه مهغه هت سا دس
پبسخ ثٍ سًال خجشوگبسان دس خػًظ ادثیبت َیبت حهبکهمهٍ
جذیذ آمشیکب ثب مسئًلهیهه سهبثهن ایهه کطهًس ثهیهبن کهشد.
يی افضيد؛ الجتٍ اػتشافبت مجتىی ثش ياقؼیا سییهس جهمهُهًسی
آمشیکب دس خػًظ يضؼیا آض:تٍ جُبن غشة ي آمهشیهکهب
مًضًع جذیذی اسا کٍ پیص اص ایه ضبَذ ثیبن آن اص سهًی
سشدمذاسان آمشیکب وجًدیم .
دثیش ضًسای ػبلی امىیا م ی یبدآيس ضذز ایه اظهُهبسات وطهبن
می دَذ کٍ تالش آمشیکب ثشای ثضک چُشٌ آض:تٍ ي وبثسهبمهبن
ایه کطًس ثٍ پبیبن ساٌ سسیذٌ اسا.
ضمخبوی تػشیح کشدز افشچٍ قضبيت قهغهؼهی دس خػهًظ
ػم کشد َیبت حبکمٍ جذیذ آمشیکب صيد اسا امب سيوذ فؼه هی
وطبن می دَذ کٍ دس ديسٌ جذیذ ویض تغییشی دس يضؼیا آض:تٍ
ایه کطًس ایجبد وخًاَذ ضذ.

تعسفِ ّبی فسٍش گبش طبيعی
دز فصل سسد سبل بِ صَزت
پلکبًی هحبسبِ هی گسدد
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آشهبیص هَضکی ایساى ،اقداهی دفبعی است
سشيیس خجشی سيصوبمٍ اسک -محمذ جًاد ظشیهف يصیهش امهًس
خبسجٍ ایشان دس مػبحجٍ ثب ضجکٍ جُبوی ثی ثی سی اوهگه هیهسهی
ف:از ایشان تب کىًن ثٍ َیچ کطًسی حم ٍ وکشدٌ اسا ي قػهذ
چىیه کبسی سا َم وذاسد .آصمبیص مًضک ،اقذامهی ثهب اَهذاف
دفبػی اسا.
ثٍ فضاسش ایشوب ،ظشیف دس پبسخ ثٍ سًال خجشوگبس ثی ثی سی دس
ساثغٍ ثب جىگ ل:ظی سئیس جمًُسی جذیذ آمشیکب ي اسهشائهیه
ػ یٍ ایشان ف:از ایشان َشفض ثٍ کطًسی حم ٍ وکشدٌ ،مهًجهت
ثشاوگیخته خػًما ي دضمىی وطذٌ اسا ي قػذ چىهیهه کهبسی
َم وذاسد.
ظشیف دس پبسخ ثٍ پشسص دیگش خجشوگبس ثی ثی سی دس ساثغٍ ثهب
آصمبیص مًضکی ایشان پبسخ دادز ایه یک اقذام دفهبػهی اسها.
مًضک یک اثضاس دفبػی اسا .مب دسغذد تحشیک کسی ویستیم.
مب کطًسی مستق َستیم ي ایه اقذام ثٍ مىظًس دفبع ي آمبدٌ ثًدن
ثشای دفبع اص خًدمبن اسا.
يصیش امًس خبسجٍ ایشان دس تًضیح ضشيست ایه آمبدفی دفبػی،
ثٍ َطا سبل حم ٍ ػشا ثٍ ایشان اضبسٌ کشد ي ف:هاز دس عهًل
ایه َطا سبل َمٍ ثٍ کمک مُبجم آمذوذ .مشدم مب ياقؼیا َهب
سا فشامًش ومی کىىذ.
** بٍ آوُا تًصیٍ می کىم سىجیدٌ ي معقًل رفتار کىىد

ثٍ فضاسش ایشوب ،ظشیف دس پبسخ ثٍ سئًال دیگش خجهشوهگهبس ایهه

ضجکٍ ت ًیضیًوی اوگ یسی دس ساثغٍ ثب فضیىٍ َبیی کٍ َهمهاهىهبن
آمشیکب ي اسشائی اص آن دم می صوىذ ،ف:از مب اص قبوًن جهىهگه
حشف ومی صویم ث کٍ اص قبوًن ثیه الم ی حشف می صویم کٍ عجهن
آن ،ایه فضیىٍ َب وقض قبوًن ثیه الم اسا .مه ثٍ آوُب تًغهیهٍ
می کىم کٍ وٍ تىُب ثٍ قبوًن ثیه الم احتهشام ثهگهزاسوهذ ثه هکهٍ
سىجیذٌ ي مؼقًل سفتبس کىىذ.
** ديلت قبلی آمریکا چارٌ ای جز رسیدن بٍ تًافق با
ایران وداشت /ایراوی َا بٍ خصًمت ياکىش مثبتی ودارود

يصیش امًس خبسجٍ ایشان دس ایه مػبحجٍ دس پهبسهخ ثهٍ سهئهًال
خجشوگبس دس ساثغٍ ثب تًافن َستٍ ای ثهب ایهشان ي َطهذاس ديلها
جذیذ آمشیکب دس ساثغٍ ثب صیش وظش قشاس دادن ایشان ف:از ثٍ اػتقبد
مه ،ديلا قج ی آمشیکب ثٍ ایه خبعش کٍ فضیىٍ ي چبسٌ دیهگهشی
وذاضا ،ثب ایشان ثٍ تًافن َستٍ ای سسیذ.
ایه ديلا سؼی ي تحشیم َب سا تطذیذ کشد امب ،ایه تهحهشیهم َهب
دقیقب وتیجٍ ػکس داد .ایشاوی َب دس ثشاثش فطبس اقتػبدی ایستبدوهذ.
اص ایه سي ،ديلا قج ی آمشیکب چبسٌ ای وذاضا .ثٍ اػهتهقهبد مهه،
افش چبسٌ دیگشی داضا ،حتمب عًس دیگشی ػم می کشد.
ظشیف یبدآيس ضذز عی َطا دٍَ فزضتٍ سیبسا آمهشیهکهب دس
قجبل ایشان َیاگبٌ ديستبوٍ وجًد ي مشدم ایهشان وطهبن دادوهذ کهٍ
وسجا ثٍ خػًما ي دضمىی ياکىطی مثجا وذاسوذ.

هتسٍ بِ ًقطِ تبثيسگراز تسافيکی زسيدُ است

سشيیس خجشی سيصوبمٍ اسک -ضُشداس تجشیض اص سيوذ ساٌ اوهذاصی
فبص ديم خظ یک متشي ي مسبفشفیشی تب میذان سهبػها ثهبصدیهذ
کشد.
ثٍ فضاسش ضُشیبس ،دکتشغبد وج:ی دس حبضیٍ ایه ثبصدیذ اظُبس
داضاز ثب ساٌ اوذاصی ایستگبٌ َبی ضمبسٌ  5دس آثشسبن ،ضمبسٌ 29
دس چُبسساٌ ضُیذ ثُطتی ي ضمبسٌ دس 22میهذان سهبػها ،مسهیهش
ایستگبٌ ائ ف ی تب میذان سبػا فؼبل ضذٌ اسا.
يی ثب اضبسٌ ثٍ ایهکٍ ساٌاوذاصی فبص ديم متشي ،مطبثٍ ساٌ اوهذاصی
فبص ايل خًاَذ ثًد ،ف:از خذمبتسسبوی متشي دس فبص ديم سيصاوٍ
دس سبػبت محذيدی پیگیشی خًاَذ ضذ ي پس اص آن ،ثٍ مشيص ي
ثب تقًیا تجُیضات ي اعمیىبن اص ضبخع َبی آصمبیطهی ،ضهبَهذ

سي  15دزصد هعتبداى کطَز
کوتس اش  32سبل است

افضایص فؼبلیا متشي دس مشکض ضُش خًاَیم ثًد.
ضُشداس تجشیض ثب ثیبن ایهکٍ پطتیجبوی مبلی مهتهشي مهًجهت ضهذٌ
پشيطٌ ،امشيص دس مشکض ضُش فؼبلیا داضتٍ ثبضذ ،ف:از ثهب ادامهٍ
ایه سيوذ ي افضایص سبػبت مسبفشفیشی اص سهبل آیهىهذٌ ضهبَهذ
جبثجبیی سيصاوٍ ثیص اص َ 39ضاس و:ش دس محذيدٌ مشکهضی ضهُهش
خًاَیم ثًد کٍ اص حیث تبثیشفزاسی تشافیکی ي وقص اقتهػهبدی،
اجتمبػی ي فشَىگی ،ات:ب ثسیبس مُمی دس مذیشیا ضُش ثٍ ضمهبس
می سيد.دکتش وج:ی ،ثب تبکیذ ثش ػضم ضهُهشداسی تهجهشیهض ثهش ساٌ
اوذاصی متشي ي تبمیه سیستم حم ي وقه ایهمهه ي پهبک ثهشای
ضُشيوذان ،اظُبس امیذياسی کشد ثب تالش جُبدی ي َما مذیشان
ي کبسضىبسبن ایه حًصٌ ،دس حذاق صمبن مهمهکهه ،ساٌ اوهذاصی
کبم خظ یک محقن ضًد.
دس ایه ثبصدیذ ،مؼبين ػمشاوی استبوذاس آرسثهبیهجهبن ضهشقهی وهیهض
حضًس داضا.
خظ ايل متشيی تجشیض ثٍ عًل  23،1کی ًمتش ثب  25ایسهتهگهبٌ اص
میذان ائ ف ی آغبص ي اص عشین ث ًاس ضُیذ ثبکشی ي  10ثهُهمهه،
خیبثبن امبم خمیىی(سٌ) چُبسساٌ محققی ،ثبؽ ف ستبن ي خهیهبثهبن
خیبم ثٍ کًی اللٍ ختم میضًد.
فبص ايل خظ یک متشيی تجشیض ،ضُشیًس مبٌ سبل فزضتٍ فؼبلهیها
خًد سا آغبص کشدٌ ي ضُشيوذان می تًاوىذ ثشای تشدد اص مسیش ایه
ف ی تب ساَىمبیی ،اص متشي است:بدٌ کىىذ .فبص ديم ویض اص ساَىمبیی تب
میذان سبػا آغبص ثٍ کبس کشدٌ اسا.

سشيیس خجشی سيصوبمٍ اسک -مذیشک دفتش تهحهقهیهقهبت ي
آمًصش ستبد مجبسصٌ ثب مًاد مخذس ،سه  85دسغذ اص مهؼهتهبدان
کطًس سا کمتش اص  43سبل ػىًان کشد ي فه:هاز وطهبوهٍ سيی
سیستم ًَضمىذ اػتیبد ثٍ سما وًجًاوبن ي جًاوبن اسا.
ثٍ فضاسش ایشوب حمیذ غشامی دس جمغ خجشوگبسان دس فهشفهبن
افضيدز  43دسغذ اص مؼهتهبدان داسای مهذسک فهً دیه ه هم،
لیسبوس ،فً لیسبوس ي دکتشا َستىذ کٍ وطبن می دَذ اػتهیهبد
فقظ مشثًط ثٍ ثی سًادَب ویسا .يی تػشیح کشدز  122دسغذ
مؼتبدان دس محیظ َبی غىؼتی مطغًل ثٍ کبس ثًدٌ ي وطهبوهگهش
ایه اسا کٍ اػتیبد تىُب ضبم افشاد ثیکبس ومی ضًد.
غشامی؛ َماىیه  433دسغذ مؼتبدان سا افشاد متبَ ثیبن کهشد
ي ادامٍ دادز ایشان تىُب کطًسی اسا کٍ میضان فهشایهص افهشاد
متبَ ثٍ مًاد مخذس اص مجشدَب ثیطتش اسا ي ایه فشایص وبضی
اص فقذان سضبیا ػبع:ی ،جىسی ي اقتػبدی دس خبوًادٌ اسا.
يی اضبفٍ کشدز دس مجمًع دغذغٍ سيصاوٍ افشاد متبَ مؼتبد ي
خبوًادٌ َبی آوُب کٍ تؼذاد َ:ا می یًن و:ش اص جمؼیا کطهًس
سا ضههبم ه مههی ضههًوههذ ،مػههشف مههًاد مههخههذس اسهها.
مطبيس دثیش ک ستبد مجبسصٌ ثب مًاد مخذس افضيدز مهًاد مهخهذس
یک تُذیذ چىذ يجُی اسا ي ثیص اص  09دسغذ مشدم ايلیهه
آسیت ي جذی تشیه آسیت اجتمبػی سا اػتیبد ي مًاد مهخهذس
می داوىذ ي مقبم مؼظم سَجشی ویض ايلهیهه ايلهًیها کطهًس سا
مجبسصٌ ثب مًاد مخذس اػالم کشدٌ اوذ.
يی اظُبس داضاز َیچ قطشی اص ایه تُذیذ اجتمبػی مػًن ي
ایمه ویسا ،صیشا مسبلٍ اػتیبد امشيص ياسد مذاسس ،خبوًادٌ َهب،
داوطگبٌ َب ي محیظ َبی غىؼتی ي مهح هٍ َهبی ضهُهشی ي
سيستبئی ضذٌ اسا .ثٍ ف:تٍ يی؛ دس حًصٌ اػهتهیهبد ثهب چهىهذ
سيیکشد دس کطًس مًاجٍ َستیم کٍ ثشخی وگبٌ حذاق ی وسجها
ثٍ آن داسوذ کٍ ایه خًد تشيیج دَىذٌ اػتیبد اسا ي ثٍ جبمؼهٍ
صیبن ياسد می کىذ ي وگبٌ دیگش ایه ثًدٌ کٍ وبکبسآمذی وهظهبم
سا وطبن دَىذ کٍ ایه ثب تًجٍ ثٍ آمبسَب اضتجهبٌ اسها ي یهک
سيیکشد تًجٍ ثٍ َمٍ اثؼبد ایه آسیت اسا.
يی َماىیه اظُبس داضا کٍ ػًام مًثش دس فشایص ثٍ اػتیهبد
دس عجقبت مخت ف اجتمبػی کطًس؛ ت:شیح ،لهزت عه هجهی ي
سَبئی اص اختالالت خ ن فشدی اسا کٍ  14.4دسغذ جمؼیها
 28تب  43سبل جبمؼٍ داسای یکی اص ایه اختهالالت ثهًدٌ کهٍ
صمیىٍ سبص تجشثٍ ايلیه مػشف مًاد ضذٌ اسا.

