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افسایص مبتالیان بٍ پرفطاری خًن ،چالص جدی در برابر سالمت جُاوی


گوانگون

ريزوامٍ ارك
اَر
ريوًشت آگُی حصر يراثت
آلبی /خبًن هَعی ریؾیار ارای ؽٌبعٌبهِ ؽوبرُ  381ثدِ
ؽزح ا خَاعت ثِ والعِ  951020/2اس ایدي ا گدبُ
رخَاعت گَاّی حصز ٍراثت ًوَ ُ ٍ چٌیي تدَ دیدح
ا ُ وِ ؽب رٍاى ًبّییُ ثبَّ ثِ ؽدٌدبعدٌدبهدِ  14666ر
تبریخ  1395/04/06ر البهتدگدبُ ائدودی خدَ ثدیرٍ
سًیگی گفتِ ٍ ٍرثِ حیي الفَ آى هزحَم هٌلصزاعدت
ثِ -1 :رلیِ ػ.ػ -2 * 337 :هَعی ػ.ػ381 :
 -3وبان ػ.ػ -4 *18 :لیلی ػ.ػ22634 :
 -5هصغفی ػ.ػ -6 *578 :سّزا ػ.ػ506 :
 -7وی ػ.ػ610 :
ؽْز ّوگی ریؾیار زسًیاى هتَ ی
ایٌه ثب اًدبم تؾزیفب همیهبتی رخَاعت هشثَر را ر
یه ًَثت آگْی هیًوبیی تب ّز وغی اػتزا ی ار ٍ یب
ٍ یتٌبهِ اس هتَ ی ًش اٍ ثبؽی اس تبریخ ًؾز آگْی ادز
یىوبُ ثِ ا گبُ تمیین ار ٍاال گَاّی ب ر خَاّیؽی.
رئیس شعبٍ ديم شًرای حل اَر
حمید وام آيران
*****************************
ريزوامٍ ارك
اَر
ريوًشت آگُی حصر يراثت
آلبی /خبًن ػلی ؽىزیبى ارای ؽٌبعٌبهِ ؽوبرُ  1695ثِ
ؽزح ا خَاعت ثِ والدعدِ  950902اس ایدي ا گدبُ
رخَاعت گَاّی حصز ٍراثت ًوَ ُ ٍ چٌیي تدَ دیدح
ا ُ وِ ؽب رٍاى خلی ؽىزیبى ثِ ؽٌبعٌبهِ  25ر تبریخ
 1395/10/10ر البهتگبُ ائوی خَ ثیرٍ سًیگی گفتِ
ٍ ٍرثِ حیي الفَ آى هزحَم هٌلصزاعت ثِ:
 -1عیبرُ رسم خَ ػ.ػّ 718 :وغز هتَ ی
 -2ػلی ؽىزیبى ػ.ػ 1695 :زسًی هتَ ی
 -3وبان ؽىزیبى ػ.ػ 1341 :زسًی هتَ ی
 -4هز یِ ؽىزیبى ػ.ػ 975 :زسًی هتَ ی
 -5عویِ ؽىزیبى ػ.ػ 34 :زسًی هتَ ی
 -6ازیفِ ؽىزیبى ػ.ػ 1039 :زسًی هتَ ی
 -7ؽىز ؽىزیبى ػ.ػ 1556 :زسًی هتَ ی
ایٌه ثب اًدبم تؾزیفب همیهبتی رخَاعت هشثَر را ر
یه ًَثت آگْی هیًوبیی تب ّز وغی اػتزا ی ار ٍ یب
ٍ یتٌبهِ اس هتَ ی ًش اٍ ثبؽی اس تبریخ ًؾز آگْی ادز
یىوبُ ثِ ا گبُ تمیین ار ٍاال گَاّی ب ر خَاّیؽی.
رئیس شعبٍ پىجم شًرای حل اَر
حسیه پًراصالن
*****************************
ريزوامٍ ارك
اَر
ريوًشت آگُی حصر يراثت
آلبی /خبًن اوجز احویی ارای ؽٌبعٌبهِ ؽوبرُ  305ثدِ
ؽزح ا خَاعت ثِ والدعدِ  950908اس ایدي ا گدبُ
رخَاعت گَاّی حصز ٍراثت ًوَ ُ ٍ چٌیي تدَ دیدح
ا ُ وِ ؽب رٍاى لزثبًؼلی احویی ثِ ؽدٌدبعدٌدبهدِ  3ر
تبریخ  1395/07/16ر البهتدگدبُ ائدودی خدَ ثدیرٍ
سًیگی گفتِ ٍ ٍرثِ حیي الفَ آى هزحَم هٌلصزاعدت
ثِ -1 :اوجز ػ.ػ -2 * 305 :ا ز ػ.ػ306 :
 -3احوی ػ.ػ -4 * 330 :ایزج ػ.ػ2 :
 -5تَرج ػ.ػ1490137181 :
 -6آرػ ػ.ػ1490397401 :
 -7عویِ ػ.ػ126 :
ؽْز ّوگی احیی زسًیاى هتَ ی
 -8چوي و ا ٍای ػ.ػّ 163 :وغز هتَ ی
ایٌه ثب اًدبم تؾزیفب همیهبتی رخَاعت هشثَر را ر
یه ًَثت آگْی هیًوبیی تب ّز وغی اػتزا ی ار ٍ یب
ٍ یتٌبهِ اس هتَ ی ًش اٍ ثبؽی اس تبریخ ًؾز آگْی ادز
یىوبُ ثِ ا گبُ تمیین ار ٍاال گَاّی ب ر خَاّیؽی.
رئیس شعبٍ پىجم شًرای حل اَر
حسیه پًراصالن

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارن -یه هغبلؼِ ثیي الوللی خدییدی ًؾدبى
هی ّی تؼیا ا زا ی وِ ر عزاعز خْبى اس ؾبر خَى ثبال رًح هدی
ثزًی رٍ ثِ ا شایؼ اعت ٍ ر ًتیدِ هزي ٍ هیز ًبؽی اس ایي ػبر دِ
ًیش ا شایؼ یب تِ اعت.
ثِ گشارػ ایزًب اس هییىب عبیٌظ آًبلیش ٍ ؼیت عالهت حدیٍ 9
هیلیَى ًفز ر عزاعز خْبى ًؾبى هی ّی ثیي عدب ّدبی  1990تدب
 2015هیال ی ًزخ اثتال ثِ ثیوبری ؾبر خَى ا شایؼ یب تِ اعت .ثزای
ایي هٌظَر هلممبى هدوَػب  844تلمیك ػلوی را وِ ر ثدبسُ سهدبًدی
هذوَر ر  154وؾَر اًدبم ؽیُ اعت هغبلؼِ ٍ ثزرعی وز ًی.
ایي تلمیمب وِ ثِ عزپزعتی وزیغتَ ز هَری اس اًؾگبُ ٍاؽٌگدتدي
اًدبم گز ت ػَاه هَثز ا لی ر ا شایؼ ؾبر خَى را ؽبه رصیدن
لذایی ًبعبلن تجؼب ؽْزًؾیٌی ر وؾَرّبی ر حدب تدَعدؼدِ اس

ؾبر خَى ػبر ِ ای اعت وِ تمزیجب اس ّز عِ ز ثشرگغب یه تي
ثِ آى هجتالعت ٍ ػبه ا لی ثیوبری ّبی للجی ػدزٍلدی ودلدیدَی
عىتِ ه شی ٍ اختالال چؾوی هلغَة هی ؽَ .
ؾبر خَى ًیزٍیی اعت وِ تَعظ خزیبى خَى ثدِ یدَارُ ري ّدب
ٍار هی ؽَ تب خَى ر عزاعز ري ّب ٍ ثیى خزیبى یبثی .اگز ایدي
ًیزٍ ا شایؼ پییا وٌی ٍ ر عَ سهبى ثبثت ثدبلدی ثدودبًدی ثدیى ثدب
هؾىال سیب ی رٍثزٍ هی ؽَ  .وٌتز ؾبر خَى زآیٌیُ پدیدچدیدیُ

ای ًیغت ٍ ثِ راحتی هی تَاى ثب اختٌبة اس هَا لدذایدی ٍ ػدَاهد
تلزیه وٌٌیُ ثز آى چیزُ ؽی.

صرفٍ جًیی گاز در ايج سرما َ،میار ضرکت گاز استان در تًزیع پایدار گاز مطترکیه
عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارن -هدییدز ػدبهد
ؽزوت گبس اعتبى آذرثبیدبى ؽزلی ثدِ ػدٌدَاى
عخٌزاى پیؼ اس خغجِ ّدبی هدزاعدن ػدجدب ی
عیبعی ًوبس خوؼِ ؽْز تجزیش ثِ ارائدِ ًدىدبتدی
پیزاهَى اّویت گبس عجیؼی ٍ هصدز ایدودي ٍ
ثْیٌِ اسگبس عجیؼی پز اخت.
ثِ گشارػ رٍاثظ ػوَهی ؽزوت گدبس اعدتدبى
آذرثبیدبى ؽزلی هییز ػدبهد ؽدزودت گدبس
اعتبى ثب اؽبرُ ثِ ایٌىِ اٍلَیت گبس عدجدیدؼدی ثدب
ثخؼ خبًگی اعت گفدت:ثدب رػدبیدت دز دِ
خَیی ر اٍج عزهب اس عَی ّن اعتبًی ّب گدبس
حب اس ز ِ خَیی ثِ ًیزٍگبُ ّب ّدیایدت ٍ
اعتفب ُ ًیزٍگبُ تدجدزیدش اس عدَخدت هدبسٍ
خلَگیزی ثؼو هی آییٍ.لی الِ یدٌدی اادْدبر
اؽت:پیؼ ثیي هدب ثدزای هصدز اهغدب ر
ثیتزیي ؽزایظ آة ٍ َّایی هصز رٍساًِ 35
هیلیَى هتز هىؼت ثَ وِ هتبعفدبًدِ ر ّدفدتدِ
گذؽتِ  4هیلیَى هتزهىؼت ثیؾتز اس پیؼ ثدیدٌدی

ّبی هصز اعتبى ثَ ٍ.ی ثب ثیب ایٌىِ هصدز
اًزصی ر وؾَر عِ ثزاثز هتَعظ خْبًدی اعدت
تصزح ًوَ :هٌظَر اس ز ِ خدَیدی ریدب دت
ًیغت ٍ وبّؼ یه رخِ ای هبی هٌش ثبػث
ز ِ خَیی  6ر ی گبس هی ؽَ وِ ثدِ تدجدغ
آى  6ر ی ز ِ خَیی الدتدصدب ی ثدِ ًدفدغ
خبًَا ُ حب هی ؽَ .
ٍی ر خصَؿ رٍػ ّدبی هصدز ثدْدیدٌدِ
ا شٍ :ثب خبهَػ ًوَ ى گزهبیؼ هدلد ّدبی

ثالاعتفب ُ هْوتزیي ز ِ خَیی حدب د هدی
ؽَ ٍ گبس پبییار ٍرتزیي ًمبط اعتبى ًیش تأهیي
هی گز .
هٌْیط یٌی ر ثخؼ یگزی اس عخٌبى خدَ
هز م را ثِ رػبیت ا َ ایوٌی اعتفدب اس گدبس
عجیؼی تَ یِ ًوَ ٍ ا شٍ  :ر هدَر رػدبیدت
ًمبط ایوٌی احغبط هغئَلیت وٌین ٍ ّوِ را ثدِ
رػبیت آى تَ یِ ًوبئینٍ.ی ا شٍ :ثدب رػدبیدت
ًدبگدَار
ًىب عب ُ هی تَاى اس ثزٍس حدَا
خلَگیزی وز وِ هْدودتدزیدي آًدْدب ودٌدتدز
ٍ وؼ ّب ٍ اعتفب ُ اس ودالّده Hؽدىد
اعتٍ.ی ر آخز ا شٍ  :تدیدن ّدبی ثدبسرعدی
ؽزوت گبس اعتبى ثزاثز ثخؾٌدبهدِ هدؼدبٍى اٍ
رئیظ خوَْر ر خصَؿ رػبیت ز ِخَیدی
ر هصز گبس عجیؼی تدَعدظ ٍساتدخدبًدِ ّدب
عبسهبى ّب هَعغب ٍلتی ثبس یی ثؼدود هدی
آٍرًی ٍ ایي ثبس ییّب تب پبیبى ص عزهدب ا اهدِ
خَاّی اؽت.

َمسان سازی حقًق بازوطستگان ي مستمری بگیران

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارن -عدخدٌدگدَی
وویغیَى تلفیك ثزًبهِ ؽؾن اس هىلد ودز ى
عبسهبى تبهیي اختوبػی ثِ ّوغبى عبسی حمَق
ثبسًؾغتگبى ٍ هغتوزی ثدگدیدزاى ر ًؾدغدت
اهزٍس ایي وویغیَى خجز ا .
ثِ گشارػ ایزاى اوًَدَهدیدغدت ثدِ ًدمد اس
خجزگشاری خبًِ هلت؛ هلوی خیاثدخدؾدی ر
تؾزیح عتَر وبر اهزٍس وویغیَى تلفیك ثزًبهِ
ؽؾن ثزای ثزرعی هَا ارخبع ؽیُ اس دلدي
ػلٌی ثِ ایي وویغیَى گفت :ثٌی هدزثدَط ثدِ
ّوغبى عبسی حمَق ثبسًؾغتگبى ٍ هغدتدودزی
ثگیزاى عبسهبى تبهیي اختدودبػدی ر ًؾدغدت

اهزٍس ثزرعی ٍ هصَة ؽی وِ ثز اعدبط آى
عبسهبى تبهیي اختوبػی هىلد ثدِ ّدودغدبى
عبسی حمَق ثبسًؾغتگبى ٍ هغتوزی ثدگدیدزاى
ؽی ثِ گًَِ ای وِ ًغجت اٍلیي هغدتدودزی ثدِ
حیاوثز حمَق ٍ هشایبیی وِ ر سهبى هغتوزی
ثزلزار ثَ ُ ر عَ ثزًبهِ ؽؾن حفظ ؽدیُ ٍ
ّوچٌیي ثبسًؾغتِ ای ووتز اس ایي ًغدجدت را
ًگیز .
ًوبیٌیُ هز م الیگَ رس ر هدددلدظ ؽدَرای
اعالهی ا شٍ ّ :وچٌیي ٍلت هدىدلد ؽدی
توبهی وبروٌبى حبوویتی ؽدبلد ر پغدت
ّبی ؾبر لَی را اس حیث حمَق ٍ هدشایدب ٍ
ّوچٌیي عبیز اهتیبسا ثب وبروٌبى رعدودی ٍ
پیوبًی یىغبى عبسی وٌی.
ایي ًوبیٌیُ هز م ر هدلظ ّدن ا اهدِ ا :
ػالٍُ ثز ایي ٍلت هىل ؽی ًغجت ثِ تْیِ ٍ
تیٍیي ًظبم ًَیي تؼبٍى ثب رٍیدىدز اؽدتد دب
سایی ٍ وبرآ زیٌی الیام وٌی.
ٍی ا اهِ ا ّ :وچٌیي تصَیت هب ُ هزثَط ثدِ
رٍعتبّب اس خولِ هصَثب اهزٍس وویغیَى ثَ

وِ ثز اعبط آى ٍلت هىل ؽی ر ثدزًدبهدِ
ر رٍعتبّدب ایدددب ٍ
حیٍ ٍ هیلیَى ؽ
ّوچٌیي ًغجت ثِ تبهیي اػتجدبر ٍ اخدتدصدبؿ
هددَر ًددیددبس ثددزای ثددْددغددبسی احددیا ٍ
ًگْیاری راُ ّبی رٍعتبیی ثبالی  20خدبًدَار
ر عَ ثزًبهِ الیام وٌی.خیاثدخدؾدی ا دشٍ :
ػالٍُ ثز ایي ٍلت هَا ثِ تؼییي تدىدلدید
اعتخیاهی ودبرگدشاراى ثدیدودِ هدلدصدَال
وؾبٍرسی ر ثبًه وؾبٍرسی ٍ ّدودچدٌدیدي
ٌیٍق ثیوِ هلصَال وؾبٍرسی ؽی.
ًوبیٌیُ هز م الیگَ رس ر هدددلدظ ؽدَرای
اعالهی ر ا اهِ تؾزیح عدتدَر ودبر اهدزٍس
وویغیَى تلفیك یب آٍر ؽی :ثِ ٍلدت اخدبسُ
ا ُ ؽی اهَا لیزهٌمَلی وِ ثْزُ ثدز ار آى
ٍسار ارتجبط ٍ ٌبٍری هی ثبؽی را ثب رػبیدت
لَاًیي هَخَ ر وؾَر تب عدمد ّ 10دشار
هیلیبر ریب ثِ زٍػ رعبًیُ ٍ راهی حب لدِ
را پظ اس ٍاریش ثِ خدشاًدِ اری ود وؾدَر
ا شایؼ عزهبیِ عْن ٍلت ر پغدت ثدبًده
اختصبؿ ّی.

تسلط بر دي زبان از بريز زيال عقل پیطگیری می کىد
عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارن -ثِ گفتِ هلممدبى
اًغتي ٍ یب چٌی سثبى ر همبیغِ ثب وغبًی ودِ
چٌیي اًؾی ًیارًی هَخت حفظ ثیؾتز لدیر
ه ش ثب ا شایؼ عي هی ؽَ .
ثِ گشارػ هْز گزٍّی اس هلممبى ثیدبى ودز ُ
اًی وِ اًغتي ٍ سثبى ر عی عب ّدب ثدبػدث
هی ؽَ ه ش وبرّبیی را وِ ًیبس ثِ تودزودش ثدز
رٍی ثخؾی اس اعالػب ار ثیٍى ایي وِ ثدِ
ٍعیلِ عبیز اعالػب عز رگن ؽَ اًدبم ّی.
وتز آًب ایٌظ آًغبلیٍ اس اًؾگبُ هًَتدزا هدی
گَیی :ایي اهز هَخت هی ؽَ ه ش ودبرآهدیتدز
ؽَ  .وغبًی وِ ٍ سثبى هی اًٌی پظ اس عدب
ّب هییزیت ػو رٍساًِ ثیي ٍ سثبى ر اًتخبة
اعالػب هٌبعت ٍ ًب ییُ گز تي اعالػبتی ودِ
هی تَاًی آى ّب را اس وبر ا لی هٌلز ودٌدی

حداکثر  ۰۳میلیًن وفر باید یاراوٍ وقدی در کطًر دریافت کىىد

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارن -ػضَ وویدغدیدَى
حمَلی ٍ لضبیی هدلظ گفت :اػدیا ٍ ارلدبم
ا زا ی وِ ثبیی اس یبراًِ ثگیزّدب حدذ ؽدًَدی
ثغیبر ثبالتز اس ایٌْب اعت ٍ حدیاودثدز ثدبیدی 30
هیلیَى ًفز یبراًِ ًمیی ریب ت وٌٌی.
ثِ گشارػ هْز پَرهختدبر ػضدَ ودودیدغدیدَى
حمَلی ٍ لضبیی هدلظ ر گفدتدگدَ ثدب را یدَ
ااْبر وز :حذ ّه ّدبی پدز رآهدی ر
هؾبروت هز هی ر اًتخبثب  96تبثیز هی گذار
ٍحیاوثز  30هیلیَى ًفز ٍاخی ؽزایدظ ریدب دت
یبراًِ ًمیی ّغتٌی.پَرهختبر رثبرُ هَاًغ پدیدؼ
رٍی حذ هتوىٌیي هبلی اس ریدب دت یدبراًدِ
ًمیی گفت :ر ایي راعتب ّیچ هدبًدغ لدبًدًَدی
ٍخَ ًیار ٍ ر لبًَى ّی وٌیی ٍ ثَ خِ ّدبی
عبالًِ ثز حذ ّه ّبی پز رآهیّب تدبودیدی
وز ُ اینٍ.ی ثب اػالم ایٌىِ ر ذی تدجدصدزُ 23
لبًَى ثَ خِ  95پز اخت یبراًِ ثِ ّه ّبی پدز

خولِ ون تلزوی ٍ پیز ؽیى خوؼیت خْبى وِ ؾبر خَى اس ًدتدبیدح
آى اعت ثزؽوز .
ثزاعبط ایي تلمیمب ثیؼ اس  50ر ی هجتدالیدبى ثدِ ؾدبر خدَى
عبوي پٌح وؾَر آهزیىب چیي رٍعیِ ٌّی ٍ اًیًٍشی ّغتٌی.

رآهی ثِ ػٌَاى تصز ر ثیت الدودب ٍ خدزم
تلمی ؽدیُ اعدت تصدزیدح ودز ٍ :لدت ر
ا الحیِ تمب بی حذ ایي تجصدزُ را ودز ٍ
اػالم وز وِ لدیر اخدزای آى را ًدیار ٍ
هدلظ ًیش ّوزاّی ٍ ایي تجصزُ را حذ وز .
ػضَ وویغیَى حمَلی ٍ لضبیی هدلظ آهدبر ٍ
ارلبم ٍلت رثبرُ ّه ّدبی پدز رآهدی را
ًب رعت خَاًی ٍ ثیبى وز  :اػیا ٍ ارلبم ا دزا ی
وِ ثبیی حذ ؽًَی ثغیبر ثبالتز اس ایي ّبعت ٍ
حیاوثز ثبیی  30هیلیَى ًفز یبراًِ ًمیی ریدب دت
وٌٌیً.وبیٌیُ هدلظ خبعزًؾبى وز ٍ :لت ًودی
خَاّی ثبر ایي هغئَلیت را ثز ػدْدیُ گدیدز ٍ
تصَر هی وٌی تجؼب اختوبػی ثبالیی ار ٍلدی
ایٌگًَِ ًیغت.پَرهختبر ا اهدِ ا  :حدذ پدز
رآهیّب ثِ چؾن ًوی آیی ٍ حتی هتَخدِ ًدودی
ؽًَی ایي پَ چِ سهبًی ثِ حغبة ّبؽبى ٍاریدش
ٍ چِ سهبًی ثز اؽت هی ؽَ .
ٍی ًگبُ ًگزاى ٍلت را هؾى ا لی ثز عز راُ
ػیم تلمك وبه لبًَى ّی دودٌدیی یدبراًدِ ّدب
اًغت ٍ ا شٍ ٍ :لت اػدالم هدی ودٌدی ثدزای
ؽٌبعبیی یبراًِ ثگیزّب هؾى ار اهب ا زا ٍاخی
ؽزایظ اس خولِ رٍعتبییبى ٍ ا زا تلت پدَؽدؼ
ًْب ّبی خیهبتی ٍ عبسهبى ثْشیغتی ٍ هَعغدب
خیزیِ ثخؼ خصَ ی ثیؼ اس  30هیلیدَى ًدفدز
ًخَاّی ؽی.

هبّز هی ؽًَی.
ثزای رعییى ثِ ایي ًتیدِ تین آًغدبلدیٍ اس ٍ
گزٍُ اس عبلوٌیاى (یه گزٍُ تٌْب یه سثدبى ٍ
گزٍُ یگز ٍ سثبى هی اًغتٌی) خَاعتٌدی ودِ
وبری را اًدبم ٌّی وِ ثب توزوش ثز اعدالػدب

ثصزی رگیز ثَ ر حبلی وِ ثبیدی اعدالػدب
هىبًی را ًب ییُ هی گز تٌی.
هلممبى ؽجىِ ّبی ثیي ًَاحی هختل هد دش را
ر حبلی وِ آى ّب هؾ َ اًدبم ودبر ثدَ ًدی
همبیغِ وز ًی ٍ ریب تٌی وغبًی وِ تٌْدب یده
سثبى هی اًغتٌی یه هیار ثشرگتز ثب اتصدبال
هتؼی را ثِ وبر هی گز تٌی ر حبلی وِ ا زا ی
وِ ٍ سثبى هی اًغتٌی یه هیار وَچىتدز را
وِ ثزای اعالػب هَر ًیبس هٌبعت تز ثدَ ثدِ
خیهت هی گز تٌی.ثِ عَر خالد دِ ا دزا ٍ
سثبًِ اتصب ثبالتزی ثیي هٌبعك پز اسػ ثصدزی
ٍالغ ر پؾت ه ش را ًؾبى ا ًی .ایدي ا ُ ّدب
ًؾبى هی ّی وِ ه ش ا زا ٍسثبًِ ودبرآهدیتدز
اعت چزا وِ آى ّب هٌبعك ووتز ٍلی تخصصی
تز ه ش را ثِ وبر هی گیزًی.

بُتریه زمان جراحی دودان عقل  ۷۱تا  ۵۲سالگی است
عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارن -ثیز ػلوی ثخدؼ
خزاحی ّبى ه ٍ َر یبس ّویي وٌدگدزُ
ثیي الوللی ًیاًپشؽىبى ػوَهدی ایدزاى گدفدت:
ثْتزیي سهبى خزاحی ًیاى ػم عي  17تدب 25
عبلگی اعت.
ثِ گشارػ هْز وتز ػلیز ب خْبًدگدیدزًدیدب ر
یبس ّویي وٌگزُ ًیاًپشؽىبى ػدودَهدی ایدزاى
ا شٍ  :اهب ر عٌیي ثبالی  30عدب اگدز ًدیاى
ػم ػفًَت ٍ ویغت ًیاؽتِ ثدبؽدی ٍ هدَخدت
آعیت ر ٍ تَرم ر ّبى ًؾَ پیؾٌْب هدی
ؽَ وِ اس ّبى خبرج ًؾَ .
ٍی ا اهِ ا  :ر ایي عٌیي اعتخَاى ه هتزاون
ؽیُ ٍ اگز ًیاى ػم هؾىلی ایدددب ًدىدٌدی
ًیبسی ثِ خزاحی ٍ خبرج وز ى ًیاى ًیغت .
خْبًگیزًیب ا شٍ  :اهب اگز ًیبس ثِ خدزاحدی ًدیاى
ثبؽی ثبیی ًیاى پشؽىبى ػوَهدی هدتدجدلدز یدب
هتخصصبى خزاحی ّبى ه ٍ َر ایٌىبر
را اًدبم ٌّی .
ثیز ػلوی ثخؼ خزاحی ّبى ه ٍ دَر
وٌگزُ ًیاًپشؽىبى ػوَهی ایزاى گفت :ػدلدت
ًبهگذاری ًیاى ػم ایي اعت وِ یزتز اس عبیز
ًیاى ّب ٍ ر سهبى ػبل ٍ ثبلغ ثَ ى ز رٍیدؼ
هی ًوبیٌی.
خْبًگیزًیب ا شٍ  :چَى ًیاى ػم یزتز رهدی
آیی یب ثب ساٍیدِ خدبرج هدی ؽدَ یدب چدبر

پَعییگی هی ؽَ ٍ هؼوَال ر ه خبیی ثزای
رٍیؼ آى ٍخَ ًیار ٍ اس عز ی ًمدؼ سیدب ی
ًیش ر خَییى ًیار السم اعت ودِ اس حدفدزُ
ّبى خبرج ؽَ .
ٍی ا اهِ ا  :اگز ر ز ی ده ثدزای ًدیاى
ػم خبًیاؽتِ ثبؽی یب پَعییگی ایدب ؽیُ ثبؽی
ٍ تزهین ثِ ًفغ ًیاى ًجبؽی ًیاى خدزاحدی یدب
وؾییُ هی ؽَ .
خْبًگیزًیب ر خصَؿ پَؽؼ ثیوِ ای خزاحدی
ًیاى ػم ااْبر اؽت  :ثدیدودِ ّدبی تدبهدیدي
اختوبػی ٍ خیهب رهبًی خزاحی ًیاى ػدمد
را پَؽؼ ثیوِ ای هی ا ًی اهب اخیزا ایي پَؽدؼ
ثیوِ ای حذ ٍ مظ وؾییى عب ُ ًیاًْب تلت
پَؽؼ ثیوِ اعت .الجتِ ثزخی ثیوِ ّبی تىویدلدی
پَؽؼ هی ٌّی.

مقالٍ
 ۷۵ريش فًق العادٌ
برای ضاد بًدن

ر ایي هغلت هی خَاّین ر خصدَؿ رٍػ ّدبی
ؽب تز ثَ ى لجت وٌین .رٍػ ّبیی وِ اس ًظز ػلوی
ًیش ثِ اثجب رعییُ اًی ٍ ثِ هب ووه هی وٌٌی تب اثز لن
ٍ لصِ را اس آعوبى سًیگی هبى پظ ثشًین .ؽبیی ًتَاًین
یه ؽجِ توبم ایي رٍػ ّب را ر سًیگی پیب ُ ودٌدیدن
اهب ثْتز اعت تالػ هبى را ثىٌین.
تصَر ایٌىِ رعییى ثِ پَ ٍ ثزٍ ثبػث ؽب ی هدبى
خَاّی ؽی یه تصَر للظ اعت .ؽب ی یده حدظ
رًٍی اعت وِ اتفبلب ثب چیشّبی وَچه ًیش حدب د
هی ؽَ  .ایٌىِ چگًَِ ؽب تز ثبؽین عَالدی ثدَ ُ ودِ
اًؾوٌیاى ًیش اس خَ پزعییُ اًی ٍ الجتِ راُ حد ّدبی
ػلوی ًیش ثزای آى ارائِ ا ُ اًی.
پًلتان را فقط برای خًدتان خرج وکىید
اگز پَ تبى ثِ اًیاسُ ای اعت وِ اهغب یه پدبلدتدَی
گزم ٍ گزاًمیوت ثزای خَ تبى هی خزیدی ٍ ثدِ دز
یگزی ًیش ووه هی وٌیی تب لجبط گزم تدزی اؽدتدِ
ثبؽی خَؽب ثِ حبلتبى .اگز آًمدیر پدَ ًدیاریدی ودِ
پبلتَی گزاًی ثخزیی حغز پبلتَی یگدزاى را ّدن
ًخَریی وِ لن هی آٍر  .اگز رٍحتبى آًدمدیر ثدشري
اعت وِ پَ پبلتَی خَ تبى را ًص هی وٌیدی ٍ ثدب
ثضبػتی وِ اریی یگزی را ًیش بحت لجبط گدزهدی
هی وٌیی ثیاًیی وِ ؽوب ؽب تز خَاّیی ثَ .
هلممبى اًؾگبُ ولَهجیب ثزتبًدیده ودبًدب ا عدی عدِ
پضٍّؼ هختل ثِ ایي ًتیدِ رعییًی وِ خزج ودز ى
پَ ثزای یگزاى ثیؼ اس خزج وز ى پَ ثزای خدَ
آ م ًؾبط آٍر اعت .ثِ ػجبر یگز هی تَاى گدفدت
خزج وز ى پَ ثزای ًش یىبى ٍ ا زا ًیبسهٌی ثیدؼ اس
هب اًیٍسی ثبػث ؽب ی هی ؽَ .
خًش بیه باشید
ا زا ی وِ ثیؼ اس اًیاسُ ثِ ىز اتفبلب آیٌیُ ّغتٌدی
لوگیي تز اس ا زا ی ّغتٌی وِ ر سهبى حب سًدیگدی
هی وٌٌی
ثزرعی ّبی هتؼی ی ًؾبى هی ّی وِ خَػ ثیي ثَ ى
ؽب ی هی آٍر ٍ ثبػث هی ؽَ لدیر ا دزا ثدزای
اًدبم وبرّبی عخت ثبال ثزٍ ٍ اس عالهدتدی ثدْدتدزی
ثزخَر ار ثبؽٌی.
از تًاومىدی َای فردی تان استفادٌ کىید
هتبعفبًِ ؽزایظ ثِ گًَِ ای ؽیُ اعت وِ اوثز هز م اس
تَاًوٌیی ّبی خَ ز ب ر خْدت پدَ ر آٍر ى
اعتفب ُ هی وٌٌی .اهب ؽوب اگز اعتؼدیا ی اریدی ٍ یدب
ػبؽك وبری ّغتیی حتوب ثِ آى ثپز اسیی.
ًددتددبیددح پددضٍّؾددی وددِ ر The Hapiness
Advantageثِ چبح رعییُ اعت ًؾدبى هدی ّدی
وبرهٌیاًی وِ ثِ اًدبم ؼبلیت ّبی هَر ػاللِ ؽبى ٍ
یب ؽىَ بیی اعتؼیا ّبیؾبى هؾ َ ؽیُ اًی ؽدب تدز
ثَ ُ ٍ ووتز ا غز ُ ؽیُ اًی.
لزق ؽیى ر رٍسهزگی ٍ توزوش ز رٍی پَ ر
آٍر ى ًتیدِ ای خش ا غز گی ٍ لوگیٌدی ًدیار  .ثدِ
ًیاّبی رًٍی تبى ًیش اّویت ثیّیی.
در زمان حال زودگی کىید
هب رم ّویؾِ هی گَیی خیاًٍی ًدودبس ٍػدیُ ثدؼدی را
اوٌَى اس تَ ًخَاعتِ اعت .ثٌبثزایي وغی اس ثؼدی خدجدز
ًیار  .رعت اعت وِ اوثز هب آیٌیُ را هجْن ٍ حدتدی
ًگزاى وٌٌیُ هی ثیٌین ٍلی حمیمتب وغی اس آیٌیُ خدجدز
ًیار .
ًتبیح پضٍّؾی وِ ر اًؾگبُ ّبرٍار اًدبم ؽیُ ًؾبى
هی ّی ا زا ی وِ ثیؼ اس اًیاسُ ثِ ىز اتفبلب آیٌیُ
ّغتٌی لوگیي تز اس ا زا ی ّغتٌی وِ ر سهدبى حدب
سًیگی هی وٌٌی .ثِ ػمییُ هلممبى ثبیی اس هٌفی ثب ی ٍ
تالػ ثزای پیؼ ثیٌی آیٌیُ پزّیش وز ّ .ودبى حدز
ثشرگبى وِ ًجبیی ثز گذؽتِ لن خَر ٍ ًگدزاى آیدٌدیُ
ثَ .
عزّب را اس گَؽی ّب ٍ ؽجىِ ّدبی اخدتدودبػدی ثدبال
ثیبٍریی .ثِ عجیؼت ٍ آ م ّبی ٍالؼی پیزاهَى تبى تَخدِ
وٌیی .اًزصی ثیّیی ٍ اًزصی ثگیزیی .حتی هی ؽدَ ثدب
ثِ ریب س
هؾبّیُ ا تب ى یه ثزي سیجبی پبییشی
ٍ ؽب ؽی.
شاکر باشید ي از دیگران ویس تشکر کىید
یؼٌی ّوبى «ؽىز ًؼوت ًؼوتت ا شٍى وٌی !»ًدتدبیدح
ثزرعی ّب ًؾبى هی ّی وِ ؽبوز خیا ثَ ى ٍ تؾىز اس
یگزاى ثبػث ایدب ًؾبط ٍ ثْجَ عالهت هدی ؽدَ .
ایي وبر ثبػث ایدب رٍاثظ هغتلىن تز ؽیُ ٍ حبلدتدبى
را ثْتز هی وٌی...
ا اهِ ار

