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جامعه

تک کارت سزهایِ ضاهي ٍام
فزٌّگیاى هیشَد

ػشٍیغ خبشی سٍصًمهِ کسى -هاذیاشػامهال صاٌاذٍم
رخیشُ كشٌّمیمى گلت :دس تالؿایان تام «تاي ًامسب
ػشهمیِ »كشٌّمیمى بم تبذیل بِ ًمسب کػتبمسی بِ ػاٌاَکى
ضمهي كشٌّمی بشکی دسیمكت ٍکم کػتلمدُ ؿَد.
هْذی ًیٌذل دس گلتمَ بم خبشًممس هاْاش دسبامسُ کسکهاِ
تؼْیالب صٌذٍم رخیشُ كشٌّمیمى بِ هـاش كاشّاٌامای،
کكضٍد :ػلشّمی کسصکى هیوت دس دػتَس ًمس کػت.
ٍی کدکهِ دکد :بم دػتَس ٍصیش آهَصؽ ٍ پشٍسؽ هجوَػِ
سكمّی هم دس حمل بشًمهِسیضی بشکی کسکهِ خذهمب ّومًٌاذ
ػلشّمی کسصکى هیوت بِ كشٌّمایامى کػات.هاذیاشػامهال
صٌذٍم رخیشُ كشٌّمیمى کكضٍد :پَل صاٌاذٍم رخایاشُ
كشٌّمیمى بشکی ّ 11۱ضکس ػضَ کػت .بم ّوٌمسی بامًاي
ػشهمیِ ٍ صٌذٍمّمی هشض کلحؼٌِ دس تالؿین تم ػواق
ٍکم ّمی پشدکختی سک بمالتش باباشیانً.ایاٌاذل کدکهاِ دکد:
كشٌّمیمى دکسکی تي ًمسب ػشهامیاِ ّؼاتاٌاذ ًاِ دس
تالؿین تم بِ ًمسب کػتبمسی تبذیل ًٌینٍ.ی کكضٍد :کگاش
تي ًمسب ػشهمیِ بِ ًمسب کػتبمسی تبذیل ؿَد ،دیماش
ًیمص ًیؼت كشٌّمی بشکی دسیمكت ٍکم باِ ػاشکؽ ضامهاي
بشٍد ،بلٌِ کیي ًمسب کػتبمسی هیتَکًذ ضمهي كشٌّامای
ؿَد.هذیشػمهل صٌذٍم رخیشُ كشٌّمیمى یامدآٍس ؿاذ:
ٍضؼیتی ًِ دس صٌذٍم رخیشُ كشٌّمیمى بِ ٍجَد آهاذُ
هم سک کص کًجمم ًمسّمی جمسی ٍک دکؿتِ کػتً.ایاٌاذل دس
پمػخ بِ کیي پشػؾ ًِ ِ تؼاذکد كاشّاٌامای پاغ کص
خبشّمی کختالع ًِ بِ صٌذٍم رخیشُ كاشّاٌامایامى ٍ
بمًي ػشهمیِ هشبَط هیؿذ کًصشکف دکدُ کًاذ گالات:
آهمس ػضَیت دس صٌذٍم رخیشُ ؿٌمٍس کػت ٍ تؼذکد ٩
ّضکس ًلش کص ػضَیت صٌذٍم خمسج ؿذُکًذ ًاِ کًا اش
آًمى هَػذ بمصًـؼتمیؿمى ؿذُ بَد؛ بم حَکؿی ًِ باشکی
صٌذٍم پیؾ آهذ تؼذکد  ٩۱۱تام  7۱۱كاشّاٌامای کص
ػضَیت کًصشکف دکدًذ.

ّ ۸۷شار تخت جذیذ تا پایاى
اهسال بِ بیوارستاى ّای کشَر
اضافِ هی شَد

ػشٍیغ خبشی سٍصًمهِ کسى -سهیغ هاشًاض تاَػاؼاِ
هذیشیت ٍ تحَل کدکسی ٍصکسب بْاذکؿات  ،دسهامى ٍ
آهَصؽ پضؿٌی گلت ًِ تم پمیمى ػمل جمسی ّ 8۱اضکس
تخت جذیذ بِ بیومسػتمى ّمی ًـَس کضمكِ هی ؿَد.
هحوذ حؼیي ػمالسیمى صکدُ دس گلت ٍ گَ بم خباشًامامس
کیشًم دس بمبلؼش تؼذکد تخت ّمی بیومسػتامًای ًـاَس دس
حمل حمضش سک ّ 8۱٩ضکس دػتممُ کػالم ًشدٍ.ی ًِ بشکی
ؿشًت دس ّومیؾ هذیشکى ٍ سٍػمی تَػؼِ ػامصهامى ٍ
تحَل کدکسی دکًـممّْمی ػلَم پضؿٌی ػشکػش ًـَس بِ
همصًذسکى ػلش ًشد  ،گلت  :ػمل آیٌذُ ّان دس ًاٌامس
کكتتم ّ ٩ضکس هشًض بْذکؿتی ٍ دسهمًی دس ًـاَس 18 ،
ّضکس دػتممُ تخت جذیذ بیومسػتمًی دس ًـاَس كاؼامل
خَکّذ ؿذ.
ٍی ًوبَد تخت بیومسػتمًی دس ًـَس بشکی سػیاذى باِ
کػتمًذکسدّمی تؼشیق ؿذُ سک ّ ٩۱ضکس دػتمامُ باشآٍسد
ًشد ٍ کكضٍد  :كشکّن ًشدى کیي تؼذکد تاخات ًایامص باِ
هـمسًت جوؼی ٍ ّوٌمسی بخؾ خصَصی دکسد .
** ٍکگاازکس کدکسُ هااشکًااض دسهاامًاای بااِ بااخااؾ
خصَصی :ػمالسیمى صکدُ ّوچٌیي گلت  :یٌی کص بشًمهاِ
ّمی کصلی دٍلت دس بشًمهِ ؿـن تَػؼِ ٍ ،کگزکسی کدکسُ
هشکًض دسهمًی بِ بخؾ خصَصی کػت ٍ ؿشًت ّامهای
ًِ بم حضَس کػضمی ّیمب ػلوی دکًـممّاْامی ػالاَم
پضؿٌی تـٌیل ؿذُ ٍ صالحیت حشكِ کی آًامى هاَسد
تمهیذ ٍصکسب بْذکؿت بمؿذ  ،کیي هشکًض بِ آًْام ٍکگازکس
هی ؿَد .
ٍی کكضٍد  :کلبتِ بم ٍکگزکسی هشکًض دسهامًای باِ باخاؾ
خصَصی  ،تؼشكِ ّمی آى ّوچٌمى دٍلتی بمهی خاَکّاذ
همًذ ٍ ّذف تٌْم کسکهِ خذهمب بْتاشی باِ بایاوامسکى ٍ
ًمّؾ تصذیمشی دٍلت کػت .

ػشٍیغ خبشی سٍصًمهِ کسى -دكتش آهمس ٍ هاحامػابامب کهاتاصامدی ٍ
کجتومػی ػمصهمى تأهیي کجتومػی کص پشدکخت  ۸01۱هیلیمسد ٍ  ٩71هیلیَى سیمل دس هملب تاؼاْاذکب
ًَتمُ هذب بِ بیوِ ؿذگمى ٍ هؼتوشی بمیشکى دس ؿؾ همُ ًخؼت ػمل جمسی خبش دکد.
بِ گضکسؽ کیؼٌم ،کص هجوَع ّضیٌِ ّمی ًَتمُ هذب  8٩81هیلیمسد ٍ  108هیلیَى سیامل دس باخاؾ
ؿشکهت دػتوضد بیومسی ؿیش ًمؿی کص ًمس ٍ  88۸هیلیمسد ٍ  08هیلیاَى سیامل دس باخاؾ ؿاشکهات
دػتوضد بیومسی ًمؿی کص ًمس ّضیٌِ ؿذُ کػتّ.وچٌیي  8800هیلیمسد ٍ  80٩هیلیَى سیمل بِ ػاٌاَکى
کػتشکحت کیمم بمسدکسی ٍ  ٩08هیلیمسد ٍ  ۸08هیلیَى سیمل بِ ػٌَکى ًوي ّضیٌِ کصدٍکج کص ػاَی
ػمصهمى تأهیي کجتومػی بِ بیوِ ؿذگمى دس ّویي هذب پشدکخت ؿذُ کػت.
بش کػمع کیي گضکسؽ ،دس ؿؾ همُ کٍل ػمل جمسی ،بمبت ًوي ّضیٌاِ كاَب ٍ ًالاي ٍ دكاي
8۸0هیلیمسد ٍ  8٩1هیلیَى سیمل ٍبمبت ّضیٌِ ػلش ٍ كَم کلؼمدُ ّوشکُ  81هیلیمسد ٍ ۸87هیلیَى سیامل
ّضیٌِ ؿذُ کػت.

هزالب هَسسات خذهاتی غیز لاًًَی باشیذ



ػشٍیغ خبشی سٍصًمهِ کسى -سهیغ پلیغ آگمّی ًیشٍی کًتظمهی گلت :بم تَجاِ باِ ًاضدیاي ؿاذى
ًَسٍص ،بشخی هَػؼمب خذهمتی ًِ همًًَی ًیؼتٌذ کهذکم بِ کػضکم ًمسگش بِ هٌمصل بشکی ًظمكت خمًِ ّم های
ًٌٌذ ًِ ؿْشًٍذکى بمیذ ًؼبت بِ کیي هَػؼمب َّؿیمس بَدُ ٍ کص خذهمب هَػؼمب همًًَی بْشُ هٌذ ؿًَذ.
ػشدکس هحوذسضم هویوی دس گلت ٍ گَ بم خبشًممس کًتظمهی کیشًم کكضٍد :کیي گًَِ هَػؼامب باِ صاَسب
خَدجَؽ ،تبلیؾ هی ًٌٌذ ٍ دس كصل خمصی کص ػمل ه ل کیمم ًضدیي بِ ًَسٍص كؼمل هی ؿًَذٍ.ی بم بیامى
کیٌٌِ کص کیي دػت پشًٍذُ ّم دس پلیغ آگمّی بؼیمس کػت ،گلت :دس کیي پشًٍذُ ّم رًش ؿذُ ًِ ّوؼش یم
پؼش ،خمًوی ًِ بِ ػٌَکى ًمسگش کص ػَی کیي هَػؼمب بشکی ًظمكت کػضکم ؿذُ کًذ ،گمٍ صٌذٍم ،کؿایامی
هیوتی ٍ عالجمب خمًِ سک ؿٌمػمیی ًشدُ ٍ کهذکم بِ ػشهت ًشدُ کػت یم دس هَکسد دیمش ،كشدی حذٍد دٍ
یم ػِ ػمل بم خمًَکدُ کی ًمس هی ًشدُ ٍ بؼذ کص هذتی هصذ دکؿتِ بِ ؿْش خَد بمصگشدد ٍ حن خاَد های
دکًؼتِ ًِ پَلی کص خمًِ کی ًِ دس آى ًمس هی ًشدُ ،ببشد.سهیغ پلیغ آگمّی ًیشٍی کًتظمهی کضمكِ ًاشد:
ؿْشًٍذکى بمیذ َّؿیمس بمؿٌذ ٍ ّش كشدی سک بشکی کًجمم ًظمكت هٌضلً ،پزیشًاذ ٍ باشکی کیاي هاٌاظاَس کص
هَػؼمتی کػتلمدُ ًٌٌذ ًِ ًٌتشل سٍی کكشکد صیش ًظش خَد سک دکسًذ ،کیي هَػؼمب ثبت ٍ ضبظ ؿذُ کًذ ٍ
بِ صَسب همًًَی كؼملیت هی ًٌٌذ ٍ دس هومبل کكشکدی ًِ بِ هٌضل ؿوم هی كشػتٌذ ،پمػخمَ ّؼتٌذ.

طزح باسرسی الکتزًٍیکی اس کارگاُ ّا در پٌج استاى آغاس شذ
ػشٍیغ خبشی سٍصًمهاِ کسى -هاذیاشًال
دسآهذ حن بیوِ ػمصهمى تمهیي کجتومػی گلت:
عش بمصسػی کلٌتشًٍیٌی کص ًمسگامُ ّام دس
پٌج کػتمى ًـَس بِ صَسب آصهمیـای ؿاشٍع
ؿذ.
بِ گضکسؽ کیشًم کص ػمصهمى تمهیي کجاتاوامػای،
هْشدکد هشیب دس ّومیؾ ّن کًذیـی بم تـٌل
ّمی ًمسكشهمیی ٍ سکبغمى بیوِ کی خَصػاتامى،
کظْمس کهیذٍکسی ًشد ًِ کیي بمصسػی دس ػامل
 0٩دس تومم کػتمى ّم كشکگیش ؿَد.هشیب کكاضٍد:
کیي ػمصهمى دس ػِ ػمل گزؿتِ بشکی ًامّاؾ
هـٌالب ؿشًمی کجاتاوامػای بؼاتاش ػامصی
هٌمػبی بشکی تَػؼِ خذهمب ؿیشحضاَسی دس
ػمصهمى تمهیي کجتومػی سک کیجمد ًشدُ کػت ٍ
دس کیي سکػتم عش ّمی بؼایامسخاَبای سک دس
دػتَس ًمس دکسدٍ.ی کكضٍد :دس حامل حامضاش
بیؾ کص  0۱دسصذ كْشػت ّمی حن بیاواِ باِ
صَسب کیٌتشًتی کسػمل هی ؿَد ٍ ّن کًٌَى بم
تَػؼِ ػیؼتن ّمی هٌمًیضُ هَكن ؿذُ کین 0۱
دسصذ کبالؽ ّم سک بِ صَسب کلاٌاتاشًٍایاٌای
کسػمل ًٌین.
هشیب گلت :دس ػمیت هؼمًٍت كٌی ٍ دسآهاذ
دس ػمیت ػمصهمى تمهیي کجاتاوامػای آخاشیاي
هَکًیي ٍ هوشسکب ٍ بخـٌمهِ ّم بِ جْت باْاشُ
بشدکسی هخمعبمى دس دػتشع هاشکس دکدُ ؿاذُ

کػت.هذیش ًل دسآهذ حن بیوِ ػمصهمى تمهیاي
کجتومػی گلت :بم تَجِ بِ ظاشكایات خاَ
تـٌل ّمی ًمسكشهمیی کًتظمس دکسیان جامهاؼاِ
ًمسكشهمیی بشکی دسیمكت هغاملابامب باِ حان
ػمصهمى تأهیي کجتومػی ّاواشکُ ٍ یامٍس کیاي
ػمصهمى بمؿذٍ.ی دسبمسُ كشکیاٌاذ بامصسػای کص
دكمتش همًًَی گلت :بمصسػی کص دكمتش همًًَی باش
کػمع همدُ  ۸7همًَى کًجمم هی گیشد.
** پشسًگ ؿذى ًوؾ ؿشًمی کجتومػای دس
تصوین گیشی ّمی ػمصهمًی سضام هاؼایاٌای ،
هذیشًل كشٌّمی ٍ کجتومػی ًمسكاشهامیامى ٍ
ػمصهمى ّمی تمهیي کجتاوامػای ًایاض دس کیاي
ّومیؾ گلت :بم تـییش سٍیاٌاشدّام ً ،اواؾ
ؿشًمی کجتومػی دس تصوایان گایاشی ّام ٍ
تصوین ػمصی ّمی ًاالى ػامصهامى تامهایاي
کجتومػی پش سًگ تش هی ؿَد.هؼیاٌای کكاضٍد:

سًذگی سخت ّ ۰۷۷شار باسًشستِ
با حمَق کوتز اس ّ۲۷۷شارتَهاى

ػشٍیغ خبشی سٍصًمهِ کسى-
هؼمٍى کهَس کهتصمدی صاٌاذٍم
بمصًـؼتمی ًـَس گلت :هاشکس
کػت کصالحمتای دس حاواَم
بمصًـؼتممى کًجمم ؿَد شک ًِ
ّ 7۱۱ضکس بمصًـؼتِ بم حاواَم
صیش ّ 0۱۱ضکس تَهمى صًاذگای
ػختی سک دس ػاي ًاْاَلات
هی گزسکًاذًاذ ٍ ػامل هابال
حوَهـمى سک بِ ّ0۱۱ضکس تَهمى سػمًذین.هاحاواَد ؿاْاـاْامًای پاَس دس
گلتٍگَ بم خبشًممس ؿْشی ٍ سكمّی خبشگضکسی كمسع ،گلت :دس ّاواِ
جمی دًیم ػبذ دسآهذ بمصًـؼتمی بِ ّش ًحَی توَیت هیؿَد ٍ آًاْام بام
پشدکخت ػْمم صًذگیؿمى بْبَد هییمبذ بٌمبش کیي پشدکخت ػْمم دس ًـَس
هم هَضَع جذیذی ًیؼت ٍ بِ جمی کضمكِ حوَم ػْن دکدُ های ؿاَدٍ.ی
کدکهِ دکد :دس صٌذٍم بمصًـؼتمی پشدکخت ػْمم بِ ٍیظُ دس پشٍطُّمیی ًِ
هضیت ًـَس سک هَجب هیؿًَذ ،دًبمل هی ؿَد.ؿْـْمًیپَس دس سکبغِ بام
کكضکیؾ حوَم بمصًـؼتممى گلت :هشکس کػت کصالحمتی دس حاواَم کیاي
کكشکد کًجمم ؿَد ػمل گزؿتِ هجوَػِ کهذکهمتی کًجمم ؿاذ اشک ًاِ 7۱۱
ّضکس بمصًـؼتِ دکؿتین ًِ صیش ّ 0۱۱ضکس تَهمى حوَم هیگشكتٌذ ٍ صًذگای
ػختی سک دس ٌیي ؿشکیغی دکؿتٌذ شک ًِ دس ػي ًَْلت بَدُ ٍ ًیامص باِ
پشدکخت ّضیٌِّمی دسهمًی دکسًذ.هؼمٍى ػشهمیِگزکسی ٍ کهَس کهاتاصامدی
صٌذٍم بمصًـؼتمی ًـَس گلت :ػمل گزؿتِ حذکهل حوَم بمصًـؼتمامى
سک بمال بشدین ٍ بم بَدجِ هحذٍدی ًِ دکؿتین بِ ّ 0۱۱ضکس تَهمى سػمًاذیان
ٍ کكشکدی ًِ ّ 7۱۱ضکس تَهمى هیگشكتٌذ سک ًوی بیـتش کص ػامیاش ػاغاَ
کضمكِ ًشدین.ؿْـْمًیپَس گلت:کهؼمل ّن سکیضًی هیًٌین کگش بَدجِ دس
کختیمسهمى هشکس گیشد بشکی ّوِ بمصًـؼتممى کكضکیؾ حوَم سک دکؿتِ بمؿایان
کهم بشکی کیٌٌِ تؼییي ًٌین ػوق کیي کكضکیؾ حوَم وذس کػت بؼتمی باِ
سهوی دکسد ًِ دس کختیمسهمى هشکس خَکّذ گشكت.

لشٍم افشایش اعتواد بِ ًفس سًاى
با هعزفی سًاى هَفك در رساًِّا

ػشٍیغ خبشی سٍصًمهِ کسى -یي كؼمل کهتصمدی صى گلت :کػتومد باِ
ًلغ صًمى سک بم ًـمى دکدى صًمى هَكن ٍ حومیت کص آًمى کص عشم هختلق
همًٌذ خمًَکدُ ،دٍلت ،بخؾ خصَصی هیتَکى کكضکیؾ دکد .سػامًاِ ّام
بَیظُ صذک ٍ ػیوم بمیذ کهیذ ٍ کػتومد بًِلغ سک بیي جَکًمى بَیظُ دختشکى
کكضکیؾ دّذ.هشػذُ ًمدسی دس گلتٍگَ بم کیؼاٌام کكاضٍد :هاتامػالامًاِ
دس جمهؼِ هم ٌذکى دس جْت کستومی کػتومد باِ ًالاغ صًامى تاالؽ
ًویؿَد کهم الصم کػت بم هؼشكی صًمًی ًِ تَکًؼتٌذ بم گزؿتي کص هاَکًاغ،
سؿذ ًٌٌذ ،بِ ػٌَکى هذلّمی هَكن بِ صَسب گؼتشدُ هؼشكی ؿاًَاذ.
ًمسآكشیٌی ًیمص بِ سیؼيپزیاشی ،کیاذُ پاشدکصی ٍ خاالهایات دکسد.
ؿشٍط کٍلیِ کیي ًمس بشخَسدکسی کص کػتومد بٌلغ کػت .صًمًی ًاِ دس
هشکحل کٍلیِ ٍسٍد بِ ًؼب ٍ ًمس ٍ ًمسآكشیٌی ّؼاتاٌاذ دس صاَسب
كوذکى کػتومد بٌلغ ًمكی د مس هـٌل هیؿًَذٍ.ی دس کدکهاِ گالات:

ػمصهمى تمهیي کجتومػی کص ػمل  8٩01بم تذبایاش
هذیشػمهل کیي ػمصهمى ٍ دس سکػاتامی باْاباَد
كضمی ًؼب ٍ ًمس تاالؽ ًاشدُ کػات تام
کستبمط ٍ تؼمهل هٌغوی بم ؿشًمی کجتومػی سک
دس بخؾ ّامی ًامسكاشهامیایً ،امسگاشی ٍ
بمصًـؼتمی تَػؼِ دّذ ٍ دس کیاي سکػاتام باِ
هَكویت ّمی خَبی دػت یمكتِ کػاتٍ.ی بام
بیمى کیي هغلب ًِ ػمصهمى تمهیي کجاتاوامػای،
ًمسكشهمیمى سک بِ ػٌَکى صمحبامى کصالای های
ؿٌمػذ ،کظْمسًشدٍ :جَد ٍ حایامب تامهایاي
کجتومػی بم ٍجَد ؿشًمی کجاتاوامػای گاشُ
خَسدُ کػت ٍ ؿشًمی کجتومػای ًـامى دکدُ
کًذ ًِ ّوَکسُ یمسّ ،وشکُ ٍ هذکكاغ کػاتاواالل
ػمصهمى ّؼتٌذ.
هؼیٌی بم کؿمسُ بِ کهذکهمب کًجامم گاشكاتاِ دس
حَصُ كشٌّمای کص ػاَی ػامصهامى تامهایاي
کجتومػی  ،گلت :تَػؼِ كشٌّگ بیوِ پشدکصی
کص عشین گٌجمًذى هلمّین تمهیي کجتومػای دس
ًتم ّمی دسػی هومعغ هختلق تحصایالای،
عش بمصدیذ گؼتشدُ دکًؾ آهَصکى هذکسع کص
ٍکحذّمی کجشکیی ٍ آؿٌمیی آًْم بم ػمص ٍ ًامس
کجشکیی تمهیي کجتومػی ،بشگاضکسی جالاؼامب
هختلق بم ؿشًمی کجتومػی کص جولِ کهذکهمتای
کػت ًِ هؼمًٍت كشٌّمی ٍ کجتومػی پیامایاش
ػولیمتی ؿذى آى دس جمهؼِ کػت.

احذاث  ۸۱خاًِ اهي بزای سًاى
بیسزپٌاُ

ػشٍیغ خبشی سٍصًامهاِ کسى-
هؼمٍى کجتومػی ػمصهمى بْضیؼتای
ًـَس کص سکُکًذکصی  81خمًِ کهي
بشکی صًمى کص خمًِ سکًاذُ ؿاذُ ٍ
بی ػشپٌمُ خبش دکد ٍ گلت :صًامى
بی ػشپٌمُ یام صًامًای ًاِ د امس
خـًَات خامًامای های ؿاًَاذ
هیتَکًٌذ بم تللي هـامٍسُ 8۸1۱
تومع بمیشًذ.حبیب کهلل هؼؼَدی كشیذ دس گالات ٍگاَ بام خاباشًامامس
کجتومػی خبشگضکسی كمسع گلت 81 :خمًِ کهي دس  811کػاتامى ًـاَس
بشکی صًمى دس هؼشض خـًَت کیجمد هی ؿَد تم صًمى ٍ دختشکًی ًِ هاَسد
خـًَت هشکس گشكتِ یم سکًذُ ؿذُ کص خمًِ ّؼتٌذ دس کیي خمًِ ّام کػاٌامى
یمبٌذٍ.ی کكضٍد :تؼذکدی کص صًمى ٍ دختشکى دس جمهؼِ هوٌي کػت کص ػاَی
خمًَکدُ ٍ دیمش کكشکد هَسد خـًَت هشکس گیشًذ دس حملی ًِ هحلی باشکی
ًمْذکسی آًْم ٍجَد ًذکؿتِ کػت،بِ ّویي دلیل ػمصهمى بْضیؼتای ،باشکی
پٌمُ دکدى ٍ حومیت ٍ تَکًوٌذػمصی کیي کكشکد ،هحلّمیی بم ًمم خمًاِ ّامی
کهي »سک بم ًوي بخؾ ؿیش دٍلتی کیجمد هیًٌذ.كشیذ گلات :باٌامباشکیاي
صًمى بی ػشپٌمُ هی تَکًٌذ بِ کیي خمًِ ّم هشکجؼِ ًٌٌذ ٍ یم بم ؿومسُ تالالاي
هـمٍسُ  8۸1۱خـًَتی ًِ گشكتمس آى ؿذُکًذ سک کعالع دٌّذ.كشیذ بم بایامى
کیٌٌِ کهٌمى سصذ ّوِ خـًَت ّمی خمًمی ًیؼت گلت :بؼیمسی کص صًمى
ّؼتٌذ ًِ د مس خـًَت هی ؿًَاذ کهام کص خاذهامب باْاضیؼاتای بای
کعالػٌذٍ.ی کكضٍد 7 :دسصذ تومعّمیی ًِ بِ کٍسطکًغ کجاتاوامػای های
ؿَد هشبَط بِ ّوؼشآصکسی کػت ٍ دس هَسد كشکس کص هٌضل ًایاض دس حامل
حمضش  18خمًِ ػالهت ًِ هحل کػٌمى دختشکى كشکسی کػت ٍجاَد دکسد
ًِ دس ػمل گزؿتِ ّضکس هَسد دس کیي خمًِّم پزیشؽ ؿذُ کػت.
بِ گضکسؽ خبشگضکسی كمسع ،خمًِ ّمی کهي دس  81کػتمى ًـَس کیجمد هی
ؿَد ًِ کٍلیي خمًِ کهي دس دی همُ کهؼمل دس کػاتامى خاشکػامى سضاَی
کحذکث ؿذ.
کػتومد بِ ًلغ صًمى سک بام
ًـمى دکدى صًمى هَكان ٍ
حومیت کص آًمى کص عاشم
هختلق همًٌاذ خامًاَکدُ،
دٍلت ،بخؾ خصاَصای
هیتَکى کكاضکیاؾ دکد تام
بِتذسیج بتَکًین بِ تـایایاش
كشٌّمی بشػین کلبتِ تـییاش
كشٌّمی ،عَالًیتشیاي ٍ
ػختتشیي تـییش دس جمهؼِ کػت کلبتِ دس کیي صهیٌِ سؿذ بذی ًذکؿتِکین.
صذک ٍ ػیوم ًیض بمیذ کهیذ ٍ کػتومد بِ ًلغ سک بیي جَکًمى بَیظُ دخاتاشکى
کكضکیؾ دّذً.مدسی ًِ ؿشًتؾ دس ػمل جمسی دس صهیٌِ كشٍؽ ًاَػای
کص تجْیضکب دًذکًپضؿٌی دس هٌغوِ خمٍسهیمًِ بِ ػٌَکى ًخاؼات دػات
یمكت ،بم بیمى کیٌٌِ بِ ٍجَد هحذٍدیت دس باخاؾ خصاَصای باشکی
كؼملیت صًمى کػتومدی ًذکسم ،کظْمس ًشد :دس باخاؾ خصاَصای اَى
ػشهمیِگزکسی ؿخصی کًجمم هیؿَد ،هالى كوظ تَکًمیی ٍ صحاوات
کكشکد کػت .

همالِ
آسیب پذیزی کَدکاى
ٍ تأثیز آى بز سالهت
جاهعِ

کدکهِ کص ؿومسٓ هبل...
دٍم؛ تجشبِ ّمی ًَدًمى کص هؼمهل هاخاتالاق کعاشکف
خَدً ،مشؽ آًْم ًؼبت بِ بؼیمسی کص هؼمهل سک ؿاٌال
دکدُ ٍ ًَدى دس بؼیمسی هَکسد ،كمسؽ کص آًچاِ تاالؽ
ؿذُ کػت بِ صَسب آگمّمًِ بِ ٍی آهَختِ ؿاَد ،باِ
ًمخَدآگمُ خَد ًِ هبتٌی بش تجشبیمب گًَمگَى کػات،
سجَع ًشدُ ٍ آًچِ سک ًِ دس کیي دکیاشُ ،دیاذُ کػات،
بمصتَلیذ هی ًٌذ .کص کیي سٍ جامهاؼاِ پازیاشی ًاَدى
هشصّمیی كشکتش کص آهَصؽ ٍ تشبیت آگمّامًاِ دکؿاتاِ ٍ
سكتمسّمی ًمخَدآگمُ هم تأثیشگزکسی بایاـاتاشی دس آى
خَکّذ دکؿت.
بذیي تشتیب ًَدًمى دس بضسگؼملی باش کػامع آهاَصُ
ّمی آگمّمًِ تشبیتی ٍ ّن بش هبٌمی بمصتَلیذ تجشبِ ّامی
کعشکف ،سكتمسّمی هختلق سک ّوؼَ ٍ یم ؿیش ّواؼاَ بام
ػالهت جمهؼِ بشٍص هی دّاٌاذ .باٌامباشکیاي دٍ ػامهال
مًَمی کًتومل کسصؽ ّمی کخالهی ٍ دیٌی بِ ًَدًامى
کص یي ػَ ٍ تجشبِ ّمی دًیمی ًَدًمى کص ػَی دیاماش
کستبمط هؼتویوی بم ػالهت جمهؼِ دکسد ٍ ًمًمسًشدی دس
ّش ًذکم کص کیي ػشصاِ ّام ،آػایاب ّامی جاذی سک
دسبشخَکّذ دکؿت؛ آػیب ّمیی ًِ ًِ تٌْم ًَدى سک کص
دکؿتي صًذگی ػملن هحشٍم خَکّذ ًشد بلٌِ دس ػاغا
بمالتش همًؼی جذی دس دػتیمبی بِ جمهؼِ ػاملان خاَکّاذ
بَد .بم تَجِ بِ کّویت کیي کهشًَ ،ؿتامس حامضاش تاالؽ
خَکّذ ًشد گضکسؿی کجوملی کص آػیب ّامی كاشکسٍی
ًَدًمى دس جمهؼِ کهشٍص کیشکى سک بمصتم دکدُ ٍ ػَکهال
بشٍص کیي آػیب ّم ٍ سکٌّمسّمی هومبلِ بم آًمى سک تبیایاي
ًومیذ.
آػیب ّمی ًًٌَی كشکسٍی ًَدًمى
بش خالف گزؿتِ ًِ صلحِ حَکدث بیـتاش باِ کهاَسی
ّوچَى هتل ٍ جٌمیت کختصمف دکدُ هی ؿذ ،دس حامل
حمضش آػیب ّمی هختللی ًِ دس هبمل ًاَدًامى سٍی
هی دّذ ،یٌی کص بخؾ ّمی هْن ٍ خبشػمص سػمًِ ّم سک
تؾ ًیل هی دّذ .هت ل ٍ جٌمیت ،تجمٍص ،ضاش ٍ
ؿتن ،کػتیمد ،خشیذ ٍ كشٍؽ ،خَدًـی ٍ ػَءکػاتالامدُ
ّمی ًمسی ،کص جولِ هْوتشیي هَضَػمتی بَدُ کػت ًِ
دس یي ػمل گزؿتِ هصمدین هختلق ٍ کػلبمسی کص آى
دس سػمًِ ّم ٍ ؿبٌِ ّمی کجتومػی کًؼٌمع یمكت.
جٌمیمب َّلٌمى دس هبمل ًَدًمى ّوچاَى آًاچاِ دس
ؿْشیَسهمُ ػمل گزؿتِ دس تْشکى بشکی ػپْش  8۱ػاملاِ
سٍی دکد ،تؼشض ٍ هتل دختشکى خشدػمل دس تاْاشکى ٍ
ؿْشّمی هختلق ًـَس ًِ بشخی کص آًاْام ّاواچاَى
همجشکی دٍ ػتمیؾ ٍ حٌمًِ بؼذ سػمًِ کی بیـتشی پایاذک
ًشد ٍ ضش ٍ ؿتن ًَصکدکى ٍ ًَدًمًی ًِ ًوًَِ کخیاش
آى دس هَسد عمّمی ػِ ػملِ دس هشدکد همُ هٌتـش ؿاذ ٍ
دس بشخی هَکسد كَب ًَدى سک هٌجش هی ؿَد ،تباذیال
بِ خبشّمی توشیبمً ثمبت سػمًِ ّم ٍ ؿبٌِ ّمی کجتوامػای
ؿذُ کػت.
کگش ِ کیي هَکسد بِ تٌْمیی صًگ خغشی جذی دس هبمل
ػالهت ٍ کهٌیت سٍکًی جمهؼِ کػت ،بم کیي حمل آػایاب
ّمی كشکسٍی ًَدًمى دس حمل حمضش ،هحذٍدُ گؼتشدُ
تشی کص هتل ،تجمٍص ٍ ضش ٍ ؿتن پیذک ًشدُ کػت .سیذ
ٍ كشٍؽ ًَصکدکى ٍ ًَدًمى یٌی دیمش کص هؼمهل هْوای
کػت ًِ بِ دلیل گؼتشؽ کیي هؼضل ،دس یي ػمل کخیش

ّویشِ هزالب باشیذ کِ هشعلْای اجاق گاس
ٍ ضوائن آى کاهال تویش ٍ هزتب باشٌذتا گاس بتَاًذ بِ راحتی
ٍ بِ اًذاسُ کافی بِ هشعل بزسذٍ با شعلِ آبی بسَسد.

