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جامعه

تعییه تکلیف ظشفیتَای خالی
آصمًن استخذامی دس ایه َفتٍ

سشٍیس خبشی سٍصًمهِ کسن -هذیشو کهاَس کدکسی ٍ
تطىیالت ٍصکست آهَصش ٍ پشٍسش دسبمسُ صهمى کفاالم
کسمهی پزیشفتِ ضذگمى ًْمیی آصهَى کستخذکهی گافات:
تقذکدی کص ؽشفیت ّمی آصهَى خملی همًذُ کست واِ بام
سمصهمى کدکسی ٍ کستخذکهی هىمتبِ وشدین تم ؽشفیتّمی
خملی تقییي تىلیف ضَد.حسي حسیٌی دس گفتٍگَ بام
کیسٌم ،دسبمسُ صهمى کفالم کسمهی پزیشفتِ ضذگمى ًاْامیای
آصهَى کستخذکهی آهَصش ٍ پشٍسش کؽْمس وشد :سَهیي
آصهَى کستخذکهی هتوشوض دستگمُّمی کجشکیی وطَس 21
آبمىهمُ سمل جمسی دس  53ضْشستمى هاخاتالاف وطاَس
بشگضکس ضذٍ.ی کفضٍد :پس کص هطخع ضذى ًتمج آصهَى
کستخذکهی ،بشًمهِ صهمًبٌذی کستمًی بشکی کًجمم هػامحاباِ
پزیشفتِ ضذگمى آصهَى دس ّفتِ کٍل دی همُ کفالم ضذ ٍ
پزیشفتِ ضذگمى بِ کدکسکت آهَصش ٍ پشٍسش هشکجقاِ ٍ
هشکح هػمحبِ ٍ گضیٌص سک عی وشدًذ.هذیشوا کهاَس
کدکسی ٍ تطىیالت ٍصکست آهَصش ٍ پشٍسش بام بایامى
کیٌىِ ٌَّص فْشست هم لغقی ٍ ًْمیی ًطذُ کست ،گفات:
تقذکدی کص ؽشفیتّمی هم خملی همًذُ کست .دس ّاوایاي
سکستم بم سمصهمى کدکسی ٍ کستخاذکهای وطاَس هاىامتاباِ
وشدین ٍ لشکس ضذ ؽشفیت ّمی خملی تقیایاي تاىالایاف
ضَد .بشکیي کسمس لیست هتووی بِ هم کفالم خَکٌّذ وشد
تم پس کص هػمحبِ بم کفشکد جذیذ هقشفی ضذُ ،فاْاشسات
ًْمیی سک کفالم وٌین .ؽشفیت ّمی خملی عی دٍ تام ساِ
سٍص آیٌذُ هطخع خَکّذ ضذ.حسیٌای دسبامسُ تاقاذکد
ؽشفیتّمی خملی همًذُ ،گفتٌَّ :ص ؽشفیتّمی خاملای
تقییي تىلیف ًطذُ ٍ بِ هم کفالم ًىشدُکًذ .عی دٍ تم ساِ
سٍص آیٌذُ کیي هَسد ّن هطخع هیضَد ٍ لغقم بمیذ تام
پمیمى سمل آى سک ًْمیی وٌینٍ.ی دسبمسُ صهمى ضشٍؿ دٍسُ
ّمی آهَصش غالحیت حاشفاِ کی ٍ غاذٍس کحاىامم
ٍسٍدی ّمی جذیذ آصهَى کستخذکهی ًیض فاٌاَکى واشد:
دٍسُ آهَصضی کص سمل آیٌذُ دس دکًطگامُ فاشّاٌاگایامى
ضشٍؿ هیضَد  .پس کص عی دٍسُ آهَصضی ،دکًطگمُ بِ هم
کفشکدی وِ کیي دٍسُ سک بم هَفمیات عای واٌاٌاذ کفاالم
هیوٌذ تم کحىمم کستخذکهی بشکی آًْم غمدس ضَد.

فقط سًیا ي سيغه رست
دس ایشان مجًص تشاسیختٍ داسد

سشٍیس خبشی سٍصًمهِ کسن -سئیس سامصهامى غازک ٍ
دکسٍ گفتّ :یچ هحػَل تشکسیختِکی دس وطَس تاَلایاذ
ًوی ضَد ٍ هحػَلی وِ تموٌَى هجَص ٍکسدکت تشکسیختِ
(دستىمسی ضذُ طًتیىی) دکسد ،ضمه سَیم(سٍغي ساَیام
ٍ وٌجملِ سَیم) ٍ سٍغي رست کست.
سسَل دیٌمسًٍذ دس گفتٍگَ بم خبشًگمس سالهات کیاشًام
دسبمسُ هحػَالت تشکسیختِ کفضٍدّ :یچ هحػَل دیگشی
کص جولِ بشًج ٍ گٌذم دس وطَس هجَص تشکسیختِ ًذکسد؛ بِ
فبمست دیگش ٍ بشًج یم گٌاذم تاشکسیاخاتاِ باِ غاَست
ٍکسدکتی یام تاَلایاذی دس وطاَس ٍجاَد ًاذکسدٍ .ی
کؽْمسوشد :سٍغي رستٍ ،کسدکت غیش تشکسیختِ ّان دکسد
ضوي کیٌىِ سٍغي ّمی آفتمبگشدکى ٍ وٌجذ ّن وِ غیاش
تشکسیختِ کًذ دس بمصکس ٍجَد دکسد ٍ هاشدم باشکی تاْایاِ
سٍغي بیي هحػَالت تشکسیختِ ٍ غیش تشکسیاخاتاِ ،حاك
کًتخمب دکسًذ.دیٌمسًٍذ خمعشًطمى وشد 80 :دسغذ تَلیاذ
سٍغي سَیم ٍ رست تشکسیختِ دس وطَسّمی آهاشیاىامی
جٌَبی کًجمم هی ضَد.
کیي سٍغيّمی تشکسیختِ بقذ کص ٍکسدکت بِ وطاَس باشکی
فشضِ دس بمصکس حتوم بمیذ بشچسب تشکسیختِ دکضتِ بمضٌاذ
تم هػشف وٌٌذگمى ٍ هطتشی ًْمیی بذکًذ وِ هاحاػاَل
تشکسیختِ هػشف هی وٌذ.سئیس سامصهامى غازک ٍ دکسٍ
تمویذ وشدّ :یچ هحػَل تشکسیختِ کی  ،تاَلایاذ دکخا
ًذکسین ٍ ٍکسدکت ًیض فمظ بشکی هحػَل ساَیام ٍ رست
کًجمم هیضَد.
دس هَسد کیي  2سٍغي ًیض کهىمى ٍکسدکت هحػاَل غایاش
تشکسیختِ ٍجَد دکسد کهم گشکًتش کست ٍ ّضیٌِ بایاطاتاشی
بشکی هػشف وٌٌذُ خَکّذ دکضتٍ.ی کفاضٍدً :اؾاشکت
هختلفی دس هَسد هحػَالت تشکسیختِ دس دکخ وطَس ٍ
دًیم ٍجَد دکسد ،فذُکی هخملف ٍ فذُکی هَکفك ّستٌاذ،
ٍصکست بْذکضت دس هَسد کیاي هاحاػاَالت سٍیاىاشد
کحتیمعی دکسد ٍ بم سفمیت کساتامًاذکسدّامی فالاوای دس
غَست ًیمص وطَس ٍ دس غَستی وِ هحػَل هَسد ًاؾاش
دس وطَس تَلیذ وٌٌذُ ًیض هػشف ضَد ٍ هجَصّمی الصم
سک کص سمصهمىّمی بیيکلوللی دکضتِ بمضذ ،کجامصُ ٍکسدکت
هحػَل دکدُ هی ضَد.دیٌمسًٍذ گفت :سَیم ٍ رست باِ
فٌَکى هحػَالتی وِ هجَص ٍکسدکت تشکسیختِ دکسًذ باِ
ّیچ ٍجِ هطىلی بشکی سالهت هشدم کیجمد ًویوٌٌاذ ٍ
هیلیَى ّم ًفش دس دًیم سمل ّمست وِ کیي هحاػاَالت سک
هػشف هی وٌٌذ.دیٌمسًٍذ کدکهِ دکد :فالٍُ باش واٌاتاشل
هذکسن بیي کلوللی ،باشکی غاذٍس هاجاَص ٍکسدکت باِ
غَست یه سٍکل هقوَلًَ ،ؿ تشکسیختِ کیي هحػَالت
 ،دٍبمسُ دس آصهمیطگمُ ّمی هَسد تمییذ ٍصکست بْذکضات
وٌتشل هیضَد.

سشٍیس خبشی سٍصًمهِ کسن -هقمٍى کضتغمل ٍ خَدوفمیی وویتِ کهاذکد
بم بیمى کیٌىِ کهسمل ّ 150ضکس هذدجَ خَدوفم ضذُکًذ ،گفت :بَدجِ خَد کضتغملی دس سمل آیاٌاذُ
 100دسغذ کفضکیص یمفتِ کست.بِ گضکس خبشًگمس هْش ،هحوذکهیذ دس ًطست خبشی وِ دس سمختوامى
وویتِ کهذکد کهمم خویٌی بشگضکس ضذ ،گفت :عی عش کستقذکد سٌجی کص تقذکد  2هیلیَى ٍ ّ 700ضکس
دس سٌیي  15تم  17سمل تقذکد ّ 900ضکس ًفش هستقذ کضتغملصکیی ّستٌذٍ.ی کفضٍد :سضاذ فاوالایامت
سیملی دس جزب هٌمبـ ٍ بِ ومس گیشی آًمى هم ًسبت بِ سمل گزضتِ  33دسغذ بَدُ کست .بم تَجِ بِ
پطت ًَبتی ّم کیي هٌمبـ پمسخگَ ًیست.
هقمٍى کضتغمل ٍ خَدوفمیی وویتِ کهذکد کهمم خویٌی (سُ) بم بیمى کیٌىِ خشٍجی وویتِ کهاذکد جاضٍ
کّذکف وویتِ کهذکد کست گفت :دس سمل  95تَفیك دکضتین بیطتشیي خشٍجی سک ًسبت باِ گازضاتاِ
دکضتِ کین .تَکًوٌذ سمصی سملً 59سبت بِ  50 , 94دسغذ سضذ دکضتِ کست .تقذکد ّ 200ضکس ًفش سک
لیست وشدُ کین وِ خَدوفمیی ّ 150ضکس ًفش کحبمت ضذُ کست.



سشٍیس خبشی سٍصًمهِ کسن -سئیس پلیس آگمّی ًمجم گفت :بِ حذکل سسامًاذى خسامسکت ًامضای کص
بحشکى دس گشٍ آهمدگی  ،تقمه ٍ ّومٌّگی بیي سمصهمىّمی هختلف کست.بِ گضکسش خبشگاضکسی هاْاش،
سشدکس هحوذ سضم همیوی دس حمضیِ ًومیطگمُ پذکفٌذ غیش فمه ٍ هذیشیت بحشکى کؽْامس دکضات :پالایاس
آگمّی تموٌَى دس همهَسیت ّمی هختلف خَد وِ بخص کفؾوی کص آى هشبَط بِ هذیشیت باحاشکى کسات
تَکًستِ بِ خَبی ٍکسد فو ضَد.
ٍی کفضٍدً :یمصّمی کهٌیتی حَصُ ًیشٍی کًتؾمهی بمیذ هَسد تَجِ ستمد هذیشیت بحشکى وطَس لشکس گیشد تام
دس صهمى بشٍص حَکدث بم کعویٌمى خمعش بیطتشی ٍکسد فو ضَین.سئیس پلیس آگمّی ًامجام بام کضامسُ باِ
هَفمیت دس کهش هممبلِ بم بحشکى ٍ حَکدث غیشهتشلبِ تػشیح وشد :بِ حذکل سسمًذى خسامسکت ًامضای کص
بحشکى دس گشٍ آهمدگی ٍ تقمه ٍ ّومٌّگی بیي سمصهمى ّمی هختلاف کسات واِ بامیاذ هاذًاؾاش لاشکس
گیشد.کیجمد کهٌیت کص جولِ ًمص آفشیٌیّمی هْن پلیس آگمّی دس هذیشیت بحشکى کست ٍی بِ کلاذکهامت
هْن پلیس آگمّی دس هذیشیت بحشکى کضمسُ وشد ٍ کفضٍد :کفومل هحذٍدیتّمی هختلف بشکی حفؼ جامى
ضْشًٍذکى ٍ کیجمد کهٌیت بشکی جلَگیشی کص سشلت دس صهمى ٍلَؿ حمدحِ ،کص جولِ ًمص آفشیٌیّمی هاْان
پلیس آگمّی دس هذیشیت بحشکى هیبمضذ.

حزف دفتشچٍَای کاغزی تامیه اجتماعی دس  31استان دیگش کلیذ خًسد
سشٍیس خبشی سٍصًمهِ کسن -عاش حازف
دفتشچِ ّمی بیوِ ومغزی دس هاشکواض هالاىای
سمصهمى تمهیي کجتومفی بِ غَست جذی کص دٍ
سمل گزضتِ ولیاذ خاَسد ٍ کواٌاَى هاشدم
هی تَکًٌذ بذٍى ّوشکُ دکضتي دفتشچِ بیواِ باِ
بیومسستمًْم ٍ هشکوض دسهمًی تمهیي کجتومفی 19
کستمى هشکجقِ ٍ تحت دسهمى لشکس بگیشًذ.
سیذ تمی ًَسبخص ،هذیشفمه سمصهمى تمهایاي
کجتومفی دس گفتٍگَ بم کیسٌم ،بم بیمى کیاٌاىاِ
کستمشکس پشًٍذُ کلىتشًٍیه سالهت کص دٍ سمل
گزضتِ دس سمصهمى تمهیي کجتومفی آغامص ضاذ
کؽْمس وشد :بستش کستمشکس پشًٍذُ کلىتشًٍایاه،
پیمدُ سمصی سیستن HISدس بیومسساتامى ّامی
هلىی سمصهمى تمهیي کجتومفی بَد واِ هاَفاك
ضذین آى سک کجشک وٌین.
ٍی کفضٍد :دس حمل حمضش دفتشچِّمی ومغذی
بیوِ سالهت دس هشکوض بیومسساتامًای هالاىای
سمصهمى دس  19کستمى حزف ضذُ کست.
هذیشفمه سمصهمى تمهیي کجتومفی بم بیمى کیٌىِ
کص هضکیمی حزف دفاتاشچاِ کیاي کسات واِ

تطخیع َّیت کفشکد هشکجقِ وٌٌذُ بِ غَست
آًالیي ٍ بشخظ ٍ بم کسکئِ وذهلی کًاجامم های
ضَد ٍ هذت صهمى کًتؾمس دس غف ومّص های
یمبذ گفت :کیي بشًمهِ ووه خَبی بِ وٌاتاشل
ّضیٌِ ّم ٍ سٍکى ضذى کهَس دسهمًی هیوٌاذ ٍ
ّوِ کسٌمد ٍ هذکسن پضضىی حبت ضذُ ٍ لمب
پیگیشی ،کستٌمد ،سغاذ ٍ آهامسدّای کسات،
ضوي آًىِ جلَگیشی کص خغمّمی پضضىی دس
ًسخِ ًَیسی سک دس پی دکسد.
ًَسبخص کفضٍد :کستمى ّمیای چاَى خاشکسامى
سضَی ،گیالى ٍ یضد کیي بشًمهِ سک کجشک واشدُ
کًذ ٍ تم پمیمى سمل ّوِ کستمى ّمی وطَس تحت
پَضص خَکٌّذ سفتً .ىتِ جاملاب دس عاَل
کجشکی بشًمهِ کیي کست وِ تػَس هی وشدین بم
هممٍهت پضضىمى سٍبشٍ ضَین کهام پاضضاىامى
بیطتاشیاي ّاواىامسی سک بام هام دس حازف
دفتشچِّمی بیوِ دکضتٌذ.
هحوذفلی ّوتی ،هقمٍى دسهمى سمصهمى تمهیاي
کجتومفی ًیض دس گفت ٍگَ بم کیساٌام ،آخاشیاي
سًٍذ حزف دفتشچِّمی ومغزی دس وطَس سک

باوک جامع اطالعاتی صوان سيومایی شذمعشفی
صوان تًاومىذ بشای تصذی پستَای مذیشیتی

سشٍیس خبشی سٍصًمهِ کسن
 بم حضاَس هاقامٍى سیایاسجااوااْااَس دس کهااَس صًاامى ٍ
خاامًااَکدُ «باامًااه جاامهااـ
کعالفمتی صًمى »سًٍومیی ضذ.
بِ گضکسش کیسٌم ،ضْیٌاذخات
هَالٍسدی دس هشکسن سًٍومیای
کص بمًه جمهـ کعالفمتی صًامى
گفت :کیي سامهامًاِ دس کدکهاِ
سٍیىشد تقمهلی هقمًٍت کهَس صًمى ٍ دٍلت یمصدّن کست .کص کبتذکی فقملیت
دٍلت تذبیش ٍ کهیذ لملب ٍ کضىمل هتقذدی سک بشکی تحمك کیي سٍیىاشد دس
ًؾش گشفتینٍ.ی کفضٍد :کص کعالفمت کیي سمهمًِ هی تَکًین بشکی بشًمهِ سیاضی
دسست بْشُ ببشین؛ کص سَی دیگش تالش هی وٌین کص کیي سمهمًِ دس جاْات
تحمك دستشسی فمدالًِ صًمى بِ فشغتْم ٍ هٌمبـ کستفمدُ وٌین چشکوِ یىی کص
همهَسیتْمی هم ضٌمسمیی صًمى تَکًوٌذ ٍ هستقذ ٍ هقشفی آًمى باِ هساٍَالى
بشکی تػذی پست ّمی هذیشیتی کست.هَالٍسدی دس کدکهاِ کؽاْامس واشد:
هبٌمی بمًه کعالفمتی جمهـ صًمى کفتومد بِ ومسبش ٍ خَدکؽْمسی کست .کلبتِ
فشآیٌذ غحت سٌجی سک دس کدکهِ خَکّین دکضت .دس هشکح بقذ گشٍُّمی
تطىی ضذُ کص عشیك کیي بمًه بِ غَست ضبىِ بِ ّن پیًَذ دکدُ هیضًَذ
ٍ هیتَکًین کص دیذگمُّمی کفضمی کیي بمًه بْشُ ببشین ٍ دس کیاي جاْات
یه ضبىِ کجتومفی بیي گشٍُ ّمی هختلف بامًاه کعاالفامتای صًامى ٍ
گشٍُّمی خمظ کیي بمًه خَکّین دکضت وِ بِ بشًمهِ سیضی ّام واواه
هیوٌذ .دس ٍکلـ کص کیي عشیك تالش هیوٌین بشًمهِ سیضی بشکی صًمى سک بام
صًمى هحمك وٌین چشک وِ بشًمهِ سیضی دس پطت دسّامی بساتاِ سکُ گطام
ًخَکّذ بَدٍ.ی کضمفِ وشد :هم هی تَکًین بشکی دسیمفات ًاؾاشکت کفضامی
بمًه کعالفمتی بِ هٌؾَس تػوین گیشیّمیی همًٌذ کسسمل یه الیاحاِ باِ
دٍلت بْشُ ببشین ٍ ّن هقمًٍت صًمى ٍ ّن بخص خػَغی هیتاَکًاٌاذ کص
کیي کعالفمت بْشُ ببشًذٍ.ی تػشیح وشد :کًتؾمس ًذکسین وِ کیي پمیگمُ تٌْام
بِ یه هشوض ومسیمبی بشکی صًمى تبذی ضَد.بِ گضکسش کیسٌم ،دس کدکهِ کیي
ًطست فغمکهلل هلىی تبمس ،سئیس هشوض فٌمٍسی کعالفمت ٍ کستبمعمت ًاْامد
سیمست جوَْسی گفت :بمًه کعالفمتی صًمى هیتَکًذ صهیٌِ سک بشکی ًمص
آفشیٌی کلطمس هختلف صًمى دس تػوین گیشی ّم فشکّن وٌذ ٍ ًاتایاجاِ آى
کستفمدُ کص خشد جوقی بشکی بشًمهِ سیضی کست.

آغاص ديسٌَای  3۹ساعتٍ مشايسٌ
اصدياج اص فشيسدیه ۶۹

سشٍیس خبشی سٍصًمهِ کسن -هقمٍى سمهمًذّی کهَس جَکًمى کضمسُ باِ
کیٌىِ آهَصش ّ 2ضکس هشبی هطمٍسُ تم پمیمى کسفٌذ کدکهِ دکسد ،گافات:
دٍسُّمی  16سمفتِ هطمٍسُ کصدٍکج جَکًامى کص فاشٍسدیاي  96آغامص
هیضَد.هحوذسضم سستوی دس گفتگَ بم خبشًگمس هْش ،بم بیمى کیٌىِ دس
بْوي همُ  87هشوض هطمٍسُ کصدٍکج ٍ خمًَکدُ هجَص فقملیات دسیامفات
وشدًذ کفضٍد :کهیذٍکسین تم پمیمى کسفٌذ همُ  70هشوض دیگش هجَص خاَد
سک دسیمفت وٌٌذ.
ٍی کدکهِ دکد :بش کسمس بشًمهِ سیضی کًجمم ضذُ تم پمیمى دٍلت یامصدّان
دس هشدکد همُ ،تقذکد کیي هشکوض بمیذ بِ  300هشوض فقمل هطمٍسُ بشسذ.
هقمٍى سمهمًذّی کهَس جَکًمى ٍصکست ٍسصش ٍ جَکًامى بام کضامسُ باِ
ّوىمسی هطتشن کیي ٍصکستخمًِ بم سمصهمى ًؾمم سٍکًطٌمسای دس کسکئاِ
هجَص بِ هشکوض هطمٍسُ تمویذ وشد :دس وٌمس تسشیـ دس کسکئِ هاجاَصّام
بمیذ تَکًوٌذسمصی کیي هشکوض بشکی کسکئِ خذهمت هَحش دس آهَصش ّامی
پیص کص کصدٍکج ٍ پس کص تطىی خمًَکدُ هَسد تَجِ بمضذ تم هجواَفاِ
کیي خذهمت بِ تطىی خمًَکدُ پمیذکس ٍ ومّص هیضکى عالق دس جمهقاِ
هٌجش ضَد.
سستوی بم بیمى کیٌىِ تقشفِ کستفمدُ کص خذهمت هطمٍسُ تَسظ سامصهامى
ًؾمم سٍکًطٌمسی تقییي هی ضَد ،خمعشًطمى وشد :حضَس دس دٍسُ ّامی
آهَصضی هشکوض هطمٍسُ کختیمسی کست کهم دس حمل حمضاش تامامضام کص
سَی جَکًمى بسیمس بمالستٍ.ی کضمفِ وشد :یىی کص کضىمالت هَجاَد
دس صهیٌِ هشکوض هطمٍسُ ًبَد کستامًاذکسد آهاَصضای دس وطاَس باشکی
آهَصش ّمی پیص کص کصدٍکج کست وِ ٍصکست ٍسصش ٍ جاَکًامى بام
تذٍیي یه بشًمهِ  16سمفتِ آهَصضی بم سٍیىشد سٍکًطٌمسی ،جامهاقاِ
ضٌمسی ،ک لتػمدی ٍ فشٌّگی دس غذد سفـ کیي هطىا کسات.هاقامٍى
سمهمًذّی کهَس جَکًمى گفت :دٍ ّضکس هشبی دس حمل فشکگیشی آهَصش
ّم ٍ تشبیت ّستٌذ ٍ کهیذٍکسین کیي هَضَؿ تم پمیمى سمل بِ ًتیجِ بشساذ
ٍ خذهمت آهَصضی بِ جَکًمى سک کص فشٍسدیي همُ بِ غَست کستمًذکسد ٍ
یىسمى دس سشکسش وطَس آغمص وٌین.

داوستىی َا
آسیب پزیشی کًدکان
ي تأثیش آن بش سالمت
جامعٍ

تطشیح وشد ٍ گفت  :دس کبتذک  7کستمى هجاشی
عش بَد ،پس کص آى  12کستمى دیگش ًیض کضمفِ
ضذًذ ٍ بتمصگی  13کستمى بملی همًذُ ًیض حزف
دفتشچِ ّمی ومغزی سک ولیذ صدُ کًاذ ٍ های
تَکى گفت فوال ّوِ وطَس دسگیش کجشکی کیي
بشًمهِ ضذُکًذ.
ٍی کفضٍد :پس کص تاىاوایا هاشحلاِ حازف
دفتشچِ ّمی بیوِ دس بیوامسساتامى ّام ،غاذٍس
ومست َّضوٌذ دسهمى دس دساتاَسوامس لاشکس
هیگیشد.

بشای حل مشکالت ویاص بٍ ائتالف بضسگ داسیم
سال  ۶۹سال جُش ديلت خًاَذ بًد

سشٍیس خبشی سٍصًامهاِ کسن-
ٍصیش سفمُ بم بیمى کیٌاىاِ 5تام 10
سمل صهمى الصم کست تم بِ ًاماغاِ
هغلَب بشسین ،گفت:بشکی حا
هطىالت ًایامص باِ فاماالًایات،
سخت وَضی ٍ کجاوامؿ باضسي
عی چٌذ سمل دکسین.
بِ گضکسش خبشًگامس ضاْاشی ٍ
سفمّی خبشگضکسی فمسس ،فلی سبیقی دس چْمسهایاي جطاٌاَکسُ سّاباشکى
ومسآفشیي ،گفت :کهشٍص ًیمص بِ کئتالف بضسگی بشکی ح هسمئ دکسیان ٍ
هفَْم ومسآفشیٌی یه ًَؿ ًگمُ بِ هقٌی کیجمد حشٍت بشکی خَد ٍ جمهقاِ
کست ،ومسآفشیٌی ّش سٍص دس جمهقِ پاش هافاْاَم تاش های ضاَد ،سٍصی
ومسآفشیٌی فمظ یه هفَْم کًتضکفی بَد کهم کهشٍص دس دکًطگامُ ّام خاَب
ومس هی ضَدٍ.صیش سفمُ کدکهِ دکد :ومسآفشیٌی کستبمط تٌگمتٌگای بام سضاذ،
تَسقِ ٍ کضتغمل وطَس ٍ فمشصدکیی دکسد کیي دس حملی کست وِ هم تجامسب
تلخی کص ًؾشیِّمی فمشصدکیی دکسین.
ٍی کفضٍد :فمشصدکیی بم ومسآفشیٌی کیجمد هیضَد ٍ هم ومسآفشیٌی سک ًبامیاذ
یه هفَْم دست ًیمفتٌی بذکًین چَى ًیمص دکسین ومسآفشیاٌای سک باِ یاه
تفىش دس جمهقِ گستشش دّین.
ٍصیش سفمُ بم کضمسُ بِ وطَسّمی تمصُ غٌقتی ضذُ ٍ کیٌىِ تٌْم سکُ هایامًاباش
تغییش تفىش کًسمى ّم بَدُ ،گفت :کگش بخَکّین تغییش باٌایامدیاي دس وطاَس
بذّین بمیذ تالش وٌین وطَسی ومسآفشیي دکضتِ بمضین ،یقٌی ّش کیاشکًای
دس ّش جمیی یه کیذُ ٍ حشوت ًَ دکضتِ بمضذٍ.ی گفت :وطَس  5تم 10
سمل صهمى بشکی سسیذى بِ ًمغِ هغلَب دکسد ٍ کهسامل سامل ضاىاَفامیای
دٍلت ٍ سمل آیٌذُ سمل جْص دٍلت خَکّذ باَد ٍ هام بامیاذ هافاْاَم
ومسآفشیٌی سک دس لملب هفَْم ّمی خشد دس وطَس گستشش دّایانٍ.صیاش
سفمُ ،گفت :دٍلت ّن بمیذ فىش وٌذ وِ چگًَِ هفَْم وامسآفاشیاٌای سک
گستشش دّذ ٍ کٍلیي ومس بمص وشدى گشُ ّم کست .هم سقای واشدیان واِ
حذکل دس کیي سملّم کلتػمد سک لمب پیصبیٌی وٌین ٍ سقی وشدین فضمیی
سک کیجمد وٌین وِ حذکل کلتػمدگشکى وطَس بِ بمصکس بیيکلوللای سکُ پایاذک
وٌٌذ ٍ هم سضذ سِ سملِ سک ضمّذ بَدین ٍ ًیمصهٌذ حبمت سضذ دس عی چاٌاذ
سمل ّستین.سبیقی بم بیمى کیٌىِ ًیمصهٌذ کلگَّمی هَفك ّستیذ ،گافات :هام
ًیمص دکسین کلگَّمی ومسآفشیٌی سک دس وطَس گستشش دّین.

دسخًاست بشداشت ديباسٌ اص رخایش
احتیاط َالل احمش

سشٍیس خاباشی سٍصًامهاِ
کسن -سئایاس جاواقایات
ّالل کحاواش بام کضامسُ باِ
هىمتبمت هحاشهامًاِ کش بام
هسئَالى فملیستبِ وطَس دس
ّفتِ گزضتِ دسبمسُ هبمحاج
هملی ٍ کفتابامسی؛ تػاشیاح
وشد :فلیسغن تاٌاگاٌامّامی
بیسمبمِ ٍ ٍضقیت بَدجِ کسفٌمن ّاللکحوشّ ،شگض هشدم سک تٌاْام
ًگزکضتِکین ٍ تموٌَى چٌذیي بمس ٍ کص سکُّمی هختلف بِ هسائاَالى
ریشبظ کعالؿ دکدُ کین ٍ حَکدث چٌذ ّفتِ گازضاتاِ ًایاض گاَیامی
ضشٍست تضسیك فَسی کفتبمس بشکی خذهتسسمًی ضمیستِ باِ هاشدم
کست.بِ گضکسش کیسٌم ،دوتش سیذکهیشهحسي ضیمئی دس جلسِ ضَسکی
فملی کیي جوقیت وِ بِ بشسسی همدُ ٍکحذُ ٍ بَدجِ پیطٌْمدی سمل
 966پشدکخت ،گفت :بم تَجِ بِ ضشکیظ بحشکى هملی دس کیي ًْمد ،کص
کفضمی ضَسکی فملی دسخَکست دکسم تم بشکی تاجاْایاض کًابامسّامی
ّاللکحوش ،تجْیض پمیگمُّم بِ خَدسٍّمی ًجمت ٍ سمیش تجْایاضکت
هَسد ًیمص دس کسکئِ خذهمت بِ ّوَعٌمى دس ًَسٍص  ،95بامس دیاگاش
کجمصُ بشدکضت  50هیلیمسد تَهمى کفتبمس کص هح رخیشُ کحاتایامط سک
بذٌّذٍ.ی بم کضمسُ بِ کیٌىِ ّاللکحوش ًویتَکًذ هٌتاؾاش حامدحاِ ٍ
بحشکى بومًذ ٍ سپس بِ دًبمل سکُ چمسُ ،پمسخگَیی ٍ تمهیي ًیمصّمی
هشدم بمضذ ،خمعشًطمى وشد :بٌذُ هَؽف ّساتان بام ّاش سٍش ٍ
سکّىمسی ،کهذکد ٍ ًجمت آسیبدیذگمى سک سٍی صهیي ًاگازکسم ٍ
بٌمبشکیي دسخَکست هم کص ضَسکی فملی پشدکخت کیي هبلغ بِ غاَست
لشؼکلحسٌِ کست تم دس غَست کختػمظ کفتبامس ّاالل کحاواش ٍ
تمهیي هٌمبـ ،هبلغ بشدکضتی کص رخیشُ کحتیمط بمصگشدکًذُ ضاَد ٍ دس
غَست فذم تمهیي کفتبمس ،کسٌمد ّضیٌِّمی لغقای آى باِ ضاَسکی
فملی کسکئِ ضَد.

کدکهِ کص ضومسٓ لب ...
وَدن ّوسشی یىی دیگش کص هقض ّمیی کسات واِ
پیمهذّمی جبشکى ًمپزیشی ّوچَى بمصهمًذگی کص تحػی
ٍ کفسشدگی سک هَجب ضذُ ٍ بستش آسیب ّمیی ّوچاَى
عالق ،فشکس ،کفتیمد ٍ فسمد سک تسْی هی وٌذ .تقذکد لمب
تَجِ وَدومى ومس وِ بِ گفتِ سئیس هشوض تحمایامامت
کیذص وطَس ،کغلب آًْم بِ ّپمتیت ٍ کیذص هبتال ّستٌاذ ٍ
بِ غَست ًگشکى وٌٌذُ کی بِ کفتیمد سٍی آٍسدُ کًذ ،کص
جولِ آسیب ّمی دیگش هشبَط بِ وَدومى دس جامهاقاِ
کهشٍصی کیشکى کست.
بم تأه دس کًَکؿ هختلف آسیب ّمی کجتومفی هشتبظ بام
وَدومى کیي هسئلِ بِ رّي هتبمدس هی ضَد وِ آیم کًاَکؿ
هختلف کیي آسیب ّم هختع بِ صهمى حامل ٍ ًاتایاجاِ
فضمی وًٌَی جمهقِ کست ٍ یم دس دس دِّ ّمی گزضاتاِ
ًیض ٍجَد دکضتِ ٍ سسمًِ کی ضذى ،هَجب کیجامد حاس
کفضکیص دس آًْم ضذُ ،دس حملی وِ تفمٍت چاٌاذکًای بام
سًٍذ سمبك ًذکضتِ کست؟ بم تَجِ بِ کیاٌاىاِ آهامسّامی
ضفمفی دس هَسد کیي آسیب ّم ٍجَد ًذکسد ٍ کوٌَى ًایاض
ًوی تَکى بِ آهمس هقتبشی دس هَسد آًْم دسات یامفات،
هممیسِ سًٍذ وًٌَی بم گزضتِ ،کهشی کهىمى ًمپزیش کست.
ضوي کیٌىِ آسیب ّمیی ّوچَى کصدٍکج صٍدٌّگممً ،اِ
تٌْم هشبَط بِ دٍسُ وًٌَی ًیست بلىِ یىای کص ساٌات
ّمی کضتبمّی کست وِ کص گزضتِ بِ صهمى حامل سسایاذُ
کست .دس هممب  ،وَدن آصکسی ّمی جٌسی ٍ فیضیاىای
دس جمهقِ کهشٍص حسمسیت ّمی بیطتشی سک تَلیاذ واشدُ
کست وِ کلبتِ لضمٍت دس هَسد کفضکیص لمب هاالحاؾاِ
کیي پذیذُ ًیض بم پیچیذگی ّمی خمظ خَد ّوشکُ کست.
بش کیي کسمس بشخی کص هسئَالى بش کیاي کفاتامامدًاذ واِ
آسیب ّمی هشبَط بِ وَدومى ّوچَى وَدن آصکسی
تفمٍت چٌذکًی بم گزضتِ ًذکسد.
بِ فٌَکى ًوًَِ هقمٍى کهَس کجتومفی سمصهمى باْاضیساتای
کسفٌذ هم ُ سمل  94د سبمسُ آهمس وَد ن آصکسی گافاتاِ
بَد« :بشآٍسد هی وٌین وِ تم پمیمى سمل جمسی ّ 650ضکس
تومس بِ کٍسطکًس کجتومفی دکضتِ بمضین ،کص کیي تاقاذکد
ّ 150ضکس تومس هشتبظ بم لسوت فقملیت ّمی کجتومفای
کٍسطکًس بَدُ وِ  5/8دسغذ آى هاشباَط باِ واَدن
آصکسی کست وِ ًسبت بِ سمل ّمی لب تفمٍت هقٌمدکسی
ًذکسد».
بم کیي حمل بِ ًؾش هی سسذ حتی بم کیي پیص فاشؼ واِ
وَدن آصکسی ٍ آسیب ّمی هشبَط باِ واَدوامى دس
ضشکیظ فقلی کص لحمػ تقذکد ٍلَؿ آًْم ،تفمٍت چٌاذکًای
بم گزضتِ ًذکضتِ کست ،کهم کص لحمػ تأحیشگزکسی ،دکهاٌاِ
آسیب ّم ،فل ٍ صهیٌِ ّمی ٍلَؿ آًْام تافامٍت ّامی
کًىمسًمپزیشی ٍجَد دکسد بِ گًَِ کی وِ هی تاَکى کیاي
فشؼ سک هَسد تأویذ لشکس دکد وِ ضشیب آسیب پزیاشی
وَدومى ًسبت بِ لب کفضکیص چطوگیشی یمفتِ کست.
بش کیي کسمس حتی کگش دس دِّ ّمی لب هَکسد هشبَط بِ
آسیب ّمی وَدومى ّوچَى وَدن آصکسی ٍ هَکسدی
ّوچَى تجمٍص ٍ تقشؼ ٍجَد دکضتِ کهام کهاشٍص حاس
ًمکهٌی ًسبت بِ کیي هَکسد بِ دٍ دلی کفضکیص چطوگیشی
پیذک وشدُ کست.
ًخست آًىِ تٌَؿ سسمى ّمی ،کًتطمس ساشیاـ ،گاشکیاص
هشدم بِ هغملقِ کیي گًَِ حَکدث ٍ هْوتش کص آى ًاماص
لذستوٌذ ضبىِ ّمی کجتومفی دس گاشدش کیاي کخابامس،
حس ًمکهٌی دس دًیمی کهشٍص وَدومى سک دس هایامى الیاِ
ّمی کجتومفی ،تقویك بخطیذُ کست.
دٍم؛ حتی کگش دس دِّ ّمی لب کیي آسیب ّام ٍجاَد
دکضتِ ،کهم هػمدیك کهشٍص آى گستشش لمب هالحؾاِ کی
یمفتِ کست .بِ فٌَکى ًوًَِ لت وَدن  6سملِ کفغامى باِ
دست فشدی وِ ٍی ًیض دس هشکح آخش وَدوای خاَد
لشکس دکسد ٍ یم خَدوطی ّمی وَدومى بِ دالی هختلف
دسسی ٍ یم هطىالت خمًَکدگیً ،وَدّمی جذیاذی کص
آسیب ّمی فضکیٌذُ هشتبظ بِ وَدومى کست وِ دس سامل
ّمی لب هػمدیك آى یم ٍجَد ًذکضتاِ ٍ یام دس کباقامد
هحذٍدتشی سخ دکدُ کست.
صهیٌِ ّم ٍ دالی کفضکیص ضشیب آسیب پزیشی وَدومى
وَدومى ّوَکسُ جضء یىی کص آسیب پزیشتشیي الیِ ّمی
کدکهِ دکسد
کجتومفی بَدُ کًذ.

