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جامعه

اعالم آهادگی اٍرشاًس کطَر ترای
پَضص هراسن ضةّای قذر

ػشویغ خجشی سوصندبمده اسن -ػدشپدشػدت ػدبصمدبن
اوسطانغ وـوس اص آمبدگی وبمل نیشوهبی امذادی ثدشای
پوؿؾ یوادث ایتدبدی مشاػم ؿتهبی لذس خجش داد.
ثه گضاسؽ ایشنب دسمبن و آموصؽ پضؿىدی ،پدیدشیؼدیدن
وودیونذ ،ثب افالم این مغست افضود :دس ؿت هدبی لدذس،
 2609دػتگبه آمجوالنغ 64 ،دػتگبه اتوثوع آمجوالنغ
و  90دػتگبه موتوسالنغ آمبده خذمت سػبنی ثده ؿدت
صنذهداسان و فضاداسان دس ػشاػش وـوس هؼتنذ.ػشپشػدت
ػبصمبن اوسطانغ وـوس ثب ثیبن اینىه ثیدؾ اص  17هدضاس
نیشوی امذادی نیض دس پبیگبههبی اوسطانغ آمبده خذمدت
سػبنی ثه فضاداسان خواهنذ ثود ،افضود :دس مجدوؿ 2380
پبیگبه ؿهشی و جبدهای دس این ؿتهب دس ػغح وـدوس
ثشای امذادسػبنی مؼتمش خواهنذ ثود و ثدشای خدذمدت
سػبنی ثه مشدم آمبده هؼتنذ.وی ثب اؿدبسه ثده اػدتدمدشاس
نیشوهبی امذادی دس هیبتهب ،مؼبجذ و مؼیشهبی اصدسدی
دس این ایبم ،گفت :مشدم میتواننذ دس صوست نیبص فالوه
ثش مشاجقه ثه پبیگبههب ثب ؿدبسه  115تدبع ثگیشنذ.

یاراًِ خردادهاُ ،جوعِضة ٍاریس
هیضَد

ػشویغ خجشی سوصنبمه اسن -هفتبد و ؿـدین مشیسه اص
پشداخت یبسانه نمذی ،ػبفت  24جدقه 26خشداد  96ثده
یؼددبة ػددشپددشػددتددبن خددبنددواس واسیددض مددی ؿددود.ثدده
گضاسؽ ثبؿگبه خجشنگبسان جوان ،عجك افدالم ػدبصمدبن
هذفدنذػبصی یبسانههب ،هفتبد و ؿـدین مشیسه اص یدبسانده
نمذی ػبفت  24جدقده  26خدشداد  966ثده یؼدبة
ػشپشػتبن خبنواس واسیض میؿود و لبثل ثشداؿت خدواهدذ
ثود.ثش اػبع این گضاسؽ مجسغ یبسانه این مبه نیض هدچدون
دوسه هبی گزؿته  45500،تومبن ثهاصای هش نفش اػت.
پرداخت ّطتویي هرحلِ ٍام ضرٍری
تازًطستگاى
ػشویغ خجشی سوصنبمه اسن -ثبنه صبدسات ایشان دس
ساػتبی تحمك سػبدت هبی اجتدبفی خود هـتدین مشیسه
وام ضشوسی ثبصنـؼتگبن وـوسی سا پشداخت وشد.
ثه گضاسؽ ایؼنب ،ثبنه صبدسات ایشان افدالم ودشد :ایدن
ثبنه دس ونبس نمؾآفشینی دس توػقه التصبدی و یدبیت
اص عشح هبی والن التصبدی دس اندجدبم سػدبددت هدبی
اجتدبفی نیض پیـگبم ثوده و دس ایدن صمدیدنده ثدش اػدبع
تفبهدنبمه ای وه ثب صنذوق ثبصنـؼتگی وـوسی ثه امضدب
سػبنذه پشداخت وام ضشوسی ثه یذود  250هضاس نفدش اص
ثددبصنـددؼددتددگددبن وـددوس سا هددذ گددزاسی وددشده
اػت .تؼهیالت  30میسیون سیبدی این ثبنه تبونون عدی
هـت مشیسه ثه ثیؾ اص  180هضاس نفش اص ثدبصنـدؼدتدگدبن
پشداخت و  70هضاس ثبصنـؼته دیگش نیض دس چهدبس مدشیسده
دیگش میتواننذ اص این تؼهیالت ثهشهمنذ ؿونذ.این ثبنده
مشدمی دس ػب 1393چهبس هضاس میسیبسد سیب تؼهدیدالت
ثه  200هضاس نفش اختصبف و دس ػب  1393نیض پنج هدضاس
میسیبسد سیب وام سا ثه  250هضاس نفش ثبصنـؼتده پدشداخدت
وشده اػت.
ًَ 05۹زاد هادراى هعتاد تِ تْسیستی
هٌتقل ضذًذ
ػشویغ خجشی سوصنبمه اسن -مقبون اموس اجتدددبفدی
ػبصمبن ثهضیؼتی وـوس گفت 700 :ندوصاد عدی ػدب
گزؿته اص مبدسان مقتبد دس ثیدبسػتبن هب متودذ ؿذنذ وده
پغ اص ثشسػی هبی سوانـنبختی و مذدوبسی ،ندیدددی اص
این نوصادان ثه مشاوض نگهذاسی ثهضیؼتی منتمل ؿذنذ.
یجیت اهلل مؼقودی فشیذ دس گفت و گو ثب ایشندب افدضود:
نیدی دیگش اص این  700نوصاد نیض ثقذ اص پزیشؽ اودیده ثده
خبنواده هبی دسجه یه مبدس مقتبد یقنی ثه خبده  ،دایدی،
مبدسثضسي یب پذسثضسي واگزاس ؿذ ؛ این واگزاسی هدب
دالیل مختسفی اص جدسه پیـگیشی اص خدشیدذ و فدشوؽ
وودن داؿته اػت.وی تبویذ وشد :خدشیدذ و فدشوؽ
انؼبن ثه ویظه نوصاد و وودن ،جشم اػت و این مؼبده دس
الیحه یدبیت اص وودوبن دس ودیؼیون لضبیی مجدسدغ
ؿوسای اػالمی دس یب ثشسػی اػت و یتی ندهدبدهدبی
اعالفبتی ثه آن توجه داسنذ.مقبون اموس اجتدبفی ػبصمبن
ثهضیؼتی وـوس تصشیح وشد :وؼبنی وه الذام ثه خشیذ و
فشوؽ نوصاد می وننذ ثبیذ ثه فىش فوالت آن نیض ثدبؿدندذ
چشاوه این مؼبده جضو جشائم مهم عجمه ثنذی ؿذه اػت.

ػشویغ خجشی سوصنبمه اسن -مقبون دسمبن وصیدش
ثهذاؿت ،دسمبن و آموصؽ پضؿىی گفت :ثیدههبی
پبیه یذود  9مبه و مقبد  9هضاس مدیدسدیدبسدتدومدبن
ثذهی مقوله ثه ثیدبسػتدبن هدبی وـدوس داسندذ و
جسوگیشی اص ثشوص ثحشان دس ثیدبسػتبنهب ندیدبصمدندذ
تصدیم ػشیـ ثشای ججشان این ثذهی اػت.
محدذ آلبجبنی دس گفتوگو ثب خجشنگبس ػدالمدت
ایشنب افضود :وضقیت ثذهی ثیده هب ثه ثیدبسػتبنهب و
مشاوض دسمبنی وـوس نگشان وننذه اػت ،این ثیدههب
اص یذود  9مبه پیؾ مغبدجبت ثدیدددبسػدتدبن هدب سا
پشداخت نىشدهانذ و مجدوؿ ثذهی مقوله پشداخدت
نـذه ثیده هب ثه این مشاوض ثه یذود  9هضاس میسدیدبسد
تومبن میسػذ.وی گفت :ثیدبسػتبنهبی دودتی ثده

عوس متوػظ هش مبه ثین هضاس تب هضاس و  200میسیدبسد
تومبن ثه ثیده ؿذگبن دو ػبصمبن اصسی ثدیددده گدش
یقنی ػبصمبن تبمین اجتدبفی و ػبصمبن ثیده ػالمت
خذمبت اسائه میوننذ.مقبون وصیش ثهذاؿت افدضود:
یذود  500میسیبسد تومبن این خذمبت مدشثدوط ثده
ثیده ؿذگبن ػبصمبن تبمین اجتدبفی و یدذود 700
میسیبسد تومبن این هضینه ثه ػبصمبن ثدیددده ػدالمدت
مشثوط اػت و دس ثشخی اػتبنهب مقدولده پدشداخدت
نـذه  8مبه و دس ثشخی اػتبنهدب  9مدبه اػدت.وی
گفت :مغبثك لبنون ثیده هدگبنی مصدوة خدشداد
ػب  ،74ثیدههب موؽف هؼتنذ 60 ،دسصدذ اػدندبد
مبدی ثیدبسػتبنهب و مشاوض دسمبنی سا ؽش دو هفدتده
پشداخت وننذ و 40دسصذ ثمیه مغبدجبت این مشاودض

ثبیذ یذاو ش ؽش ػه مبه تؼویه ؿود ،ثنبثشاین ول
مغبدجبت وصاست ثهذاؿت اص ثیدههب هنوص ػشسػدیدذ
نـذه و  70دسصذ آن اص صمبن ػشسػدیدذ گدزؿدتده
اػت و مهست لبنونی پشداخدت آن ػدپدشی ؿدذه
اػت.آلبجبنی افضود :یذود 20دسصذ اص مغبددجدبت
ثیدبسػتبن هب و مشاوض دسمبنی اص ثیدههب ثه مغبددجدبت
پشػنسی این مشاوض مدشثدوط اػدت و پدضؿدىدبن،
پشػتبسان و وبسونبن این مشاوض یذود  9مبه اػدت
وه وبسانه و مغبدجبت پشػنسدی خدود سا دسیدبفدت
نىشده انذ و والقب ثب ثشدثبسی و ندجدبثدت ثده اسائده
خذمت ثه ثیدبسان و مشدم ادامه می دهنذ.وی گفت:
وؼشی منبثـ دسآمذی ثیدبسػتبن هب و تدبخدیدش دس
پشداخت وبسانه و مغبدجبت پشػنسی ،تبونون خسدسدی

دس انجبم وبس ثیدبسػتبنهب ثه وجود نیدبوسده اػدت.
وبسونبن ثیدبسػتبن هب دس این مذت اص یدمدولـدبن
گزؿته و ثب فذاوبسی وبس میونندذ امدب اندبن ندیدض
الؼبط ثبنىی مقوله داسنذ وه ثبیذ پشداخت وننذ.

تسْیالت  ۰۹۹هیلیارد تَهاًی تاًک هلی
تِ هذدجَیاى کویتِ اهذاد
ػشویغ خجشی سوصنبمه اسن -ثدبنده مدسدی
امؼب متقهذ ثه پشداخت  900میسیدبسد تدومدبن
تؼهیالت ثه منؾوس ایجبد اؿتغب و تدواندددندذ
ػبصی مذدجویبن ودیته امذاد ؿذه اػت.
ثه گضاسؽ گشوه اجتدبفی ثبؿگبه خجشنگدبسان
جوان؛ فتبح سئیغ ودیتده امدذاد دس مدشاػدم
امضبی تفبهم نبمه ثب ثبنه مسی ثدب اؿدبسه ثده
هدددددىددبسی ثددبندده مددسددی دس پددشداخددت
میضان تؼهیالت ثه مذدجویبن تحت یدددبیدت
ودیته امذاد ،گفت :تقبمل و هدىبسی ثدبنده
مسی ثب این نهبد موجت ؿذه اػت وه ػدمدف
تؼهیالت پشداختی دس ػدب جدبسی ثده 900
میسیبسد تومبن افضایؾ یبثذ .ػب گزؿته تقدهدذ
ثبنه مسی ثشای اسائه تؼهیالت لشض ادحؼدنده
اؿتغب صایی  300میسیبسد تومبن ثوده اػت وده
ثب افضایؾ  3ثشاثشی این مجسغ دس ػب جبسی ثده

هقالِ

 900میسیبسد تدومدبن سػدیدذ .فدتدبح ثدب ثدیدبن
اینىه ثبنه مسی دس  6ػب گزؿته یه هضاس
و  500میسیبسد تومبن تؼهیالت اؿتدغدب صایدی
پشداخت وشده اػت ،یبدآوس ؿذ :ثب هدىدبسی
ثبنه مسی دس پشداخت تؼهیالت اؿتغب صایدی
ثه مذدجویبن 130 ،هدضاس خدبندواس تدحدت
یدبیت این نهبد خودوفب ؿذه و اص چدشخده
یدبیتی خبسج ؿذه انذ.سئیغ ودیته امدذاد ثدب
ثیبن اینىه این نهبد ثبصوی اجشایی نؾبم دس امدش
ایجبد اؿتغب مذدجویبن اػت ،افضود ودددیدتده
امذاد ثب ؿنبػبیی و مقشفی افشاد ندیدبصمدندذ و
واجذ ؿشایظ ثه ثبنه هبی فبمل ثده مدندؾدوس
تواندنذ ػبصی و خوداتىبیی آن هبتؼهدیدالت
لشض ادحؼنه پشداخت می ونذ.
محدذ سضب یؼین صاده مذیشفبمل ثبنه مدسدی
ایشان هم ثب اؿبسه ثه اینىه ودیته امذاد ادگدوی

ٍاکاٍی تحراى ریسگردّا،
از درد تا درهاى!
موفك اؿتغب صایی دس وـوس اػت گفت:ثبنه
مسی ایشان آمبدگی داسد تب ثدشای وددده ثده
محشومبن اص تدبمی ؽشفیت هبی خود اػتدفدبده
ونذ و ثشای تواندنذػبصی مذدجویبن دس ونبس
ودیته امذاد ثبؿذ.گفتنی اػت؛ ػدیدذ پدشویدض
فتبح ،سئیغ ودیته امذاد و محدذسضب یؼدیدن
صاده ،مذیش فبمل ثبنه مسی ایشان ثده مدندؾدوس
تؼهیل و تؼدشیدـ دس اسائده تؼدهدیدالت ثده
مذدجویبن واجذ ؿشایظ ،تفبهم نبمه هدىدبسی
امضب وشدنذ.

کوثَد هعلن ٍ تجْیسات ٍرزضی در هذارس
ػشویغ خجشی سوصنبمه اسن -وصیش آموصؽ و
پشوسؽ ثب تبویذ ثش این وه الصمه سؿدذ وسصؽ
لهشمبنی دس وـوس توجه ثه مذاسع اػت ،گفت:
ؿنبخت اػتقذادهبی وسصؿدی دس ثدیدن داندؾ
آموصان و ثبسوس وشدن این اػتقذادهب می تدواندذ
دس این ساه نمؾ پشسنگی داؿته ثبؿذ.
ثه گضاسؽ ایؼنب ،فخدشاددذیدن ایدددذی داندؾ
آؿتدیدبندی دس جدسدؼده ػدتدبد فدبددی وسصؽ
دانؾآموصی ثب تجشیه صقود تیم مسی فدوتدجدب
ایشان ثه سلبثتهبی جبم جهبنی  2018سوػیده و
ایجبد ؿوس و نـبط دس جبمقه ثده واػدغده ایدن
موفمیت ،گفت  :یىی اص دسوع مهم ػنذ تحدو
وه محوس ثشنبمه هبی وصاست آموصؽ و پشوسؽ
اػت ،اػتقذادیبثی و ؿبیؼتگی اػت .سویدىدشد

وسی آموصؽ و پشوسؽ نؼجت ثه گزؿته تغدیدیدش
وشده اػت ،ثه ایدن مدقدندب وده مدب ثدبیدذ دس
ثشنبمه هبیدبن ثه اػتقذادیبثی و ؿبیؼتده ػدبالسی
ثپشداصیم وه الصمه آن تغیدیدش دس ؿدیدوه هدب و
محتواهبی آموصؿی اػت تب دس این جهت گدبم
ثشداسیم.وصیش آموصؽ و پشوسؽ خدبعدش نـدبن
وشد :مب ثبیذ ثب ثشنبمهسیضی دس مؼیش دسػتی گدبم
ثشداسیم تب اػتقذاد دانؾآموصان اثتذا ؿدندبخدتده
ؿود و ػپغ ثبسوس ؿود .مب مقتمذیم وه مدب دس
وـوس دانؾ آموص تنجل نذاسیم و اگش این رهنیت
وجود داسد ضقف نؾبم آموصؿی مب اػدت وده
نتوانؼته اػت ثؼتشی سا فشاهم ونذ تب اػدتدقدذاد
دانؾ آموصان ؿىوفب ؿود.وی افضود :اگش فدشدی
اػتقذاد وسصؿی داسد مب ثبیذ صمینه سؿدذ آن سا

نیض فشاهم ونیم .دس ایدن ثدبسه الصم اػدت وده
دانؾآموصان دس اموسی وده اػدتدقدذاد داسندذ
پشوسؽ یبثنذ و این گونه نجبؿذ وه خدبندواده هدب
فمظ ثه فىش سؿذ فشصنذانـبن دس امدوس دسػدی
ثبؿنذ ،چشا وه مدىن اػت فشصندذان آندهدب دس
ثشخی اص سؿتههبی وسصؿی صبیت اػتدقدذادهدب
ثبؿنذ.

ظرفیت ثثت ًام زائراى حج توتع در  12استاى کطَر تکویل ضذُ است

ػشویغ خجشی سوصنبمه اسن -سئیغ ػبصمبن
یج و صیبست اص تىدیل ؿذن ؽشفیت ثجت ندبم
صائشان فالله منذ تـش ثه یج تددتدـ  96دس
 21اػتبن وـوس خجش داد.ثه گضاسؽ ایدشندب اص
ػبصمبن یج و صیبست ،یدیدذ مدحدددذی دس
نـؼت ؿوسای ثشنبمه سیضی و هدبهنگی ثدقد ده
ممبم مقؾم سهجشی و ػبصمبن یج و صیبست ثدب
ثیبن این مغست افضود :دس  6اػتبن دیدگدش ندیدض

داسنذگبن فیؾ هدبی یدج مدی تدواندندذ دس
فهشػت انتؾبس ثجت نبم وننذ و ثب تىدیل ؿدذن
ػهدیه این اػتبن هب سونذ ثجت ندبم مدتدولدف
خواهذ ؿذ.وی هدچنین اص انقمبد لدشاسداد ثدب
عش ػقودی ثشای اػتفبده اص خیده هبی ثسندذ
دس فشفبت خجش داد و افدضود :مدزاودشات ثدب
ؿشوت هبی هواپیدبیی ػقودی ثشای اندتدمدب
 50دسصذ صائشان ایشانی نیض دسیب نهبیی ؿذن
اػت.
محدذی ادامه داد :آمدوصؽ ودبسگدضاسان و
فوامل اجشایی نیض ثه خوثی پیؾ مدی سود و
تغزیه و تذاسوبت صائشان هم ثه صوست جذی
توػظ تیم هبی وبسؿنبػی افضامی ثه فشثؼتدبن
نهبیی ؿذه اػت.دس ادامه این جسؼه ندددبیدندذه

طرح آهَزش کَتاُ هذت ایوٌی ترای
کارگراى کطَر اجرا هیضَد

ػشویغ خجشی سوصنبمه اسن -سئیغ وبنون فدبددی اندجدددن هدبی
صنفی وبسگشان اص آغبص اجشای عشح آموصؽ ووتبه مدذت ایدددندی
ثشای وبسگشان دس وـوس خجش داد.
هبدی اثوی ،سئیغ وبنون فبدی انجدن هبی صدندفدی ودبسگدشان دس
گفتگو ثب خجشنگبس یوصه سفبه و تقدبون گدشوه اجدتدددبفدی ثدبؿدگدبه
خجشنگبسان جوان؛ ثب ثیبن اینىه آموصؽ دس یوصه ایدنی وبس دس وـوس
ثؼیبس محذود اػت ،اؽهبس داؿت :متوػظ هضینه نبؿی اص یوادث وبس
ػبدیبنه  200میسیون تومبن ثشآوسد ؿذه اػت وه ثب این مجسغ مدی تدوان
یذالل  10هضاس ؿغل ایجبد وشد ،ثه هدین منؾوس دس تالؽ هؼتیم ثدب
ثشگضاسی والع هبی آموصؽ ووتبه مذت این مجبدغ سا ثده یدذالدل
ثشػبنیم.وی ثب ثیبن اینىه اسایه آموصؽهبی ایدنی وبس اص ثدهدددن مدبه
ػب جبسی دس مـهذ آغبص ؿذه اػت ،تصشیح وشد :دس این والعهدب
 3هضاس وبسگش تحت آموصؽ ایدنی وبس ثب یضوس ثبصسػبن مدشثدوعده
لشاس گشفتنذ.
سئیغ وبنون فبدی انجدن هبی صنفی ودبسگدشان دس ادامده ثدبصدیدذ
مؼئوالن نهبدهبی مشثوعه اص محل اؿتغب وبسگشان سا محذود و ثؼیبس
انذن دانؼت و تصشیح وشد :ثؼیبسی اص یوادث ندبؿدی اص ندبایدددن
ثودن محل وبس ثشای وبسگشان اتفبق میافتذ وه دس صوست هدىبسی
دودت ولوؿ این یوادث ثه یذالل میسػذ.
اثوی دس پبیبن گفت :دس صوستی وه وبسفشمبیبن ثهتشین وػبیل وبس سا
دس اختیبس وبسگشان لشاس دهنذ ،امب نیشوهبی وبس نحوه اػتفبده اص آنهب
سا آموصؽ نذیذه ثبؿنذ ،ندیتواننذ اص امىبنبت ثهشه ثدشداسی الصم سا
داؿته ثبؿنذ و دس نتیجه هیچ گشهای اص مـىالت گـوده نخواهذ ؿدذ
و مب هدچنبن ؿبهذ ولوؿ یوادثی ثشای وبسگشان خواهیم ثود.

ودی فمیه دس اموس یج و صیبست ثدب اؿدبسه ثده
اػتمجب صائشان اص جسؼبت آموصؿی دس اػدتدبن
هبی مختسف وـوسمبن گفت :اػتمجب مشدم اص
جسؼبت آموصؿی متدشوض یج  96دس ثدشخدی
اػتبن هب ثؼیبسفبدی ثوده اػدت و ایدن مدهدم
نـبنگش آن اػت وه وػوػه هبی ندبدسػدت و
ؿبیقه افىنی هب نتوانؼته اػت خسسی دسمؼدیدش
یج صائشان ثه وجود آوسد .یدجدت االػدالم
واددؼسدین ػیذفسی لبضی فؼىش اص تدددبمدی
فوامل و دػدت اندذسودبسان اجدشایدی یدج
خواػت صمبن سا اصدػت ندذاده و ثده تدالؽ
هبی خود ػشفت ثخـنذ تب صمینده ثدشگدضاسی
یجی آسام و ثب فضت ثشای ضیو اددشیدددبن
فشاهم ؿود.

اًْذام تاًذ تَزیع ایٌترًتی هَادهخذر دستگیری
ّوِ اعضای تاًذ سلطاى

ػشویغ خجشی سوصنبمه اسن -سئیغ پسیغ مجبسصه ثب مواد مخذس نبجدب
اص انهذام و دػتگیشی افضبی ثبنذ ػسغبن گل وه دس فضبی مدجدبصی
الذام ثه توصیـ مواد مخذس می وشدنذ ،خجش داد.ثه گدضاسؽ خدجدشندگدبس
مهش ،ػشداس محدذ مؼقود صاهذیبن دس تـشیح جضییبت این خجش اؽدهدبس
وشد :الذامبت پسیغ دس ؿنبػبیی افضبی ثبنذ توصیـ مدواد مدخدذس و
سوانگشدان ثه نبم ػسغبن گل وه دس فضبی مدجدبصی و ؿدجدىده هدبی
اجتدبفی فقبدیت داؿتنذ ،ثه ثدش نـؼت.وی افضود :افضبی این ثبنذ دس
فضبی مجبصی الذام ثه توصیـ مواد مخذس ولشف هدبی سواندگدشدان و
توهم صا می وشدنذ وه ثب هوؿیبسی و الذام ثدولـ پسیغ مجبسصه ثب مدواد
مخذس نبجب دػتگیش ؿذنذ.سئیغ پسیغ مجبسصه ثب مواد مخذس نبجب ادامده
داد :این افشاد عقده هبی خود سا اص ؿجىه هبی اجتدددبفدی و مدجدبصی
انتخبة وشده و ثب توصیـ موادی اص لجیل گل ،ؿیـه و  ،LSDدسآمدذ
نبمـشوؿ وؼت می وشدنذ.وی ثب ثیبن اینىه دس ثشخدی مدواسد افضدبی
ؿجىه ثب ایجبد استجبط ػوسی دس ثؼتش فضبی مجبصی و اخز مجبدغی ثشای
تأمین مبده مخذس ،ثذون تأمین مواد دسخواػتدی مدتدمدبضدی ،پدو سا
ثشداؿت و اص دػتشع خبسج میؿذنذ ،گفت :ػودجویبن و لبچبلچیبن
ثبیذ ثذاننذ هشگونه تحشن خال لبنون اص دیذ پسیغ مخفی ندیمبندذ
و دسهش ؿشایغی سصذ خواهنذ ؿذ.
ػشداس صاهذیبن خغبة ثه ؿهشونذان خبعش نـدبن ودشد :خدبندواده هدب
هوؿیبس ثبؿنذ ،یضوس فشصنذان خود سا دس فضبی مجبصی ونتش وندندذ
و دس ونبس آن استجبط خود سا ثب پسیغ لغـ نىننذ وه پدسدیدغ خدبدم و
خذمتگضاس مشدم اػت و دس یوصه مجبسصه ثب مواد مخذس اص هدددىدبسی
خجشی ثب پسیغ دسیغ نوسصنذ و مغدئن ثبؿنذ وه پسیغ دس یفؼ هویدت
افشاد دلت وبفی خواهذ داؿت.

ادامه اص ؿدبسۀ لجل...
ثنب ثش اؽهبس پظوهـگشان ،ؿنبػبیی دلدیدك ایدن گدونده
مىبن هبی داخسی و هدچنین یبفتن ساههبی جسوگیشی اص
افضایؾ صمین هبیی وه مؼتقذ ثیدبثدبندی ؿدذن هؼدتدندذ،
ضشوسی ثوده و نیبصمنذ انجبم مغبدقبتی گؼتشده اػت.
تشویجبت سیضگشدهب
عوفبن هبی گشد و غجبس و سیدضگدشد فدالوه ثدش رسات
خبن ،میتواننذ یبوی رسات و مواد مختسف و مدتدندوؿ
دیگشی نیض ثبؿنذ وه دس عو صمبن و ثدب گدزؿدت اص
منبعك مختسف ثه دسون آنهب جزة میؿونذ.
این مواد وه گؼتشه ثؼیبس متنوفی داسندذ ،مدی تدواندندذ
سیضگشدهب سا ثه پذیذههبیی ثؼیبس خغدشندبن اص ددحدبػ
آػیت ثه ػالمت انؼبنهب ،محیظ صیؼت و محیدظ هدبی
ؿهشی تجذیل ندبینذ.
ثه عوس وسی و دس یبدت اػتبنذاسد ،غسؾت رسات مقسدك
دس هوا ثب ممیبػی ثه نبم PMػنجیذه می ؿدود وده ثده
انذاصه رسات اؿبسه داسد.
ثشای م ب رسات ثب مـخدصده PM10و PM2.5ثده
رساتی اؿبسه داسنذ وه ثه تشتیت ودددتدش اص  10و 5/2
میىشون لغش داسنذ .هش میىشون یب میىشومتش نیض ،مدقدبد
یه هضاسم میسی متش اػت.
دس ادامه ثه این گونه تشویجبت دس لبدت دو دػتده ودسدی
فیضیىوؿیدیبیی و ثیودوطیىی اؿبسه میؿود.
هشچنذ روش این نىته ضشوسی اػت وه ثشسػی و اؿدبسه
ثه این تشویجبت وه دس پظوهؾهبی داخسی و خدبسجدی
گونبگون و اص نمبط مختسف جهبن گضاسؽ گشدیذهاندذ،
ثه مقنبی یضوس لغقی آن هدب دس هددده عدوفدبن هدبی
سیضگشدی وه دس وـوس مب سُخ میدهذ نیؼت.
ثسىه ثه تنبػت محل ولوؿ سیضگشد و منـب و وبنون آن،
چنین رساتی مدىن اػت دس عوفبنهبی گدشد و غدجدبس
یضوس داؿته ثبؿنذ و تقیین دلیك تشویجدبت هدش گدونده
سیضگشدی ،ثبیذ ثب ثشسػی دلیك و فسدی هدبن سیضگشد و
دس مىبن موسد نؾش ،انجبم و موسد اؿبسه والـ ؿود.
فیضیىوؿیدیبیی:
وشثنبت وسؼیم یب وسؼیت ،دی اوؼیذ ػیسیغ یب وواستض
ثه هدشاه تشویجبتی اص فندبصدش دیدگدشی ندؾدیدش آهدن،
آدومینیوم ،منیضیوم و مبننذ آنهب وه فدددذتدب اص رسات
ثنیبدی تـىیل دهنذه خبن هؼتنذ ،اص جدسه مواسدی ثده
یؼبة می آینذ وه دس تشویت سیدضگدشدهدبی گدضاسؽ
ؿذه دس نمبط مختسف جهبن یضوس داؿتهانذ.
این وه عوفبن سیضگشد دس چه صمبنی اص ػب سخ دهدذ،
می توانذ ثش میضان و انذاصه رسات مختسف موجود دس آن
تبثیش داؿته ثبؿذ.
ثشای م ب تحمیمبت نـبن میدهنذ وه غدسدؾدت رسات
PM2.5 ،PM10و PM1دس سیضگشدهبی ؿهشهدبی
اهواص و ایالم دس مبه هبی خشداد و تیش ثیـدتدش اص مدوالدـ
دیگش ػب ثوده اػت.
فسضات ػنگین جضو مهمتشین مواسدی هؼتنذ وه یضدوس
آنهب دس عوفبنهبی گشد و غجبس و سیضگشد ،مدی تدواندذ
خغشات چنین پذیذههبیی سا دوچنذان ندبیذ.
این فسضات ،اجضای عجیقی ػبصنذه پوػته صمین هؼتنذ وه
وضقیتی پبیذاس داؿته و ندی تواننذ تخشیت یدب تدجدضیده
ؿونذ.
دزا ثه تجدـ دس خبن و سػوة هب تدددبیدل داؿدتده و
میتواننذ دس عوفبنهبی ؿذیذ گشد و غدجدبس ثدب رسات
دیگش هدشاه ؿونذ.
ثب این یب عجیقی اػت وه هش چه فبصسه مدىدبندی وده
تحت نفور سیضگشد اػت اص وبنون ثشوص سیضگشد دوستدش
ثبؿذ ،ایتدب و دسصذ یضوس این فنبصدش دس عدوفدبن
ادامه داسد
یبصسه ودتش خواهذ ثود.

ضٌـــا کــردى درکاًالْا ٍسذّا
هوٌَع هی تاضذ
رٍاتط عوَهی سازهاى آب ترق خَزستاى

