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جامعه

صذور روادیذ گزوهی بزای حجاج
گذرنامه سائزان بایذ تا  5اسفنذ ماه
معتبز باشذ

سش٣یس خجشی س٣ص١ب ٦ٝاسُٝ-ذیوش س٣اثوظ فوٞوٝ٤وی
سبصٝب ٟحج  ٣صیبس ٕي تبسیخ ٕوزس١وبٝو ٦ای ّو٦
صائشا ٟتح٤ی٘ ٝذیش ّبس٣ا٧ٟب ٝید٢٧ذ ثبیذ تب  ۱اسويو٢وذ
ٝب ٥سبٗ ٝ ۵9قتجش ثبشذ.سیذ اثشا٧ی ٜاسذا٨ٚٙی ٝذیش س٣اثظ
فٝ٤ٞی سبصٝب ٟحج  ٣صیوبس دس ٕويو ٕ ٣و ٤ثوب
خجشٖ١بسح٤ص ٥سىب ٣ ٥تقبٕ ٟ٣ش ٥٣اجوتوٞوبفوی ثوبشوٖوب٥
خجشٖ١بسا ٟج٤اٟ؛ ثب اشبس ٥ث ٦صذ٣س س٣ادیذ ثشای حجوب
اؽ٨بس داش ٝشاح٘ صذ٣س س٣ادیوذ ثوش فو٨وذٝ ٥وذیوش
ّبس٣ا٧ ٟب اس اص ای ٠س ٣الص١ ٛویوسو حوجوب ثوشای
س٣ادیذ اٍذا٢٢ّ ٛذ٣.ی ثب اشبس ٥ث ٦اٞ٧ی صذ٣س س٣ادیوذ
اْٙتش١٣یْی ٕي صذ٣س س٣ادیذ اْٙتش١٣یْوی ٝو٤جوت
س ٙ٤٨دس ّبس حجب ٝی ش٤دٝ.ذیش س٣اثوظ فوٞوٝ٤وی
سبصٝب ٟحج  ٣صیبس ادا ٦ٝداد ثشای س٨وٙ٤و دس ّوبس
حجب  ،س٣ادیذ ث ٦ص٤س ٕش٧٣ی ّ ٣بس٣ا١ی صبدس ٝوی
ش٤د .اسذا٨ٚٙی ثب اشبس ٥ث ٦تبسیخ ٕزس١ب ٦ٝحجب ٕيو
تبسیخ ٕزس١ب٦ٝای ّ ٦صائشا ٟتح٤ی٘ ٝوذیوش ّوبس٣ا٧ ٟوب
ٝید٢٧ذ ثبیذ تب  ۱اسي٢ذ ٝب ٥سبٗ ٝ ۵9قتجش ثبشذ.

حذف ۲میلیون و  ۰۴۴هشار معلول اس سبذ
امنیت غذایی وسارت رفاه

سش٣یس خجشی س٣ص١ب ٦ٝاسُ -سئیس ا١جوٞو ٠دىوبؿ اص
حَٝ ً٤ق٤ٚالٕ ٟي خب٤١اد٧٥بی ٝق٤ٚال ٟصشى٢ؾوش اص
ٍب٧ ٟ٤١ذى٢ٞذی یبسا٧ ٦١ب ثبیذ اص سوجوذ اٝو٢ویو موزایوی
ثشخ٤سداس ش١٤ذ اٝب فٚیسم١ ٜبٖ١٦ٝوبسی ٧وبیوی ّو ٦ثوب
٣صاس سىب ٣ ٥ث٨ضیستی داشت٦ای ،ٜاص دسیبى سجوذ ّوبال
ٝحش ٛ٣شذ٥ا١ذ.فٚی ٝح٤ٞد١ژاد دس ٕي  ٤ٕ٣ثب خجشٖ١بس
ش٨شی  ٣سىب٧ی خجشٕضاسی ىبسسٕ ،ي ثست ٦اٝو٢ویو
مزایی ث ٦ن٢ذ ٕش ٥٣اص اٍنبس آسیتپزیش جبٝقو ٦توقوٚوٌ
ٞ١یٕیشد آ٨١بی یْ ٦داسای دىتشن ٦ثی ٦ٞتأٝی ٠اجتٞبفوی
٧ست٢ذ  ٣حذاٍ٘ حَ ً٤پبی ٦سا ٝیٕیش١ذ آ١و٨وبیوی ّو٦
یِ ٣سیَٚ١ ٦ٚی ٦ث ٦اسٞنب ٟثج شذّ ٣ ٥سوب١وی ّو ٦اص
ّبساىتبدٕی داس١ذ  ٣حَ ۱۷۷ ً٤تب ٧ ۵۷۷ضاس تٝ٤ب١وی سا
ٝی ٕیش١ذ٣.ی ادا ٦ٝداد ٝتأسيب ٦١ثست ٦ا٢ٝی موزایوی ثو٦
ٝق٤ٚال ٟتقٞ١ ٌٚیٕیشد نشا ّ ٦إش ّبسٕشی ثب حوَوً٤
حتی یِ ٝیٚی٧ ۱۷۷ ٣ ٟ٤ضاس تٝ٤ب١ی ص١ذٕی ّ٢ذ  ٣سو٦
ىشص١ذ ٝق ٗ٤ٚداشت ٦ثبشذ  ٣یب ىشدی یِ خ٤دس ٣داشوتو٦
ثبشذ اٝب ىشص١ذ ٝق ٗ٤ٚداشت ٦ثبشذ ،ثست ٦ا٢ٝی مزایی ثو٦
ا ٣تقٞ١ ٌٚیٕیشدٝ.ح٤ٞد١ژاد ٕي ث٢بثش ایٝ ٠قٚو٤ال٣ ٟ
آ٨١بیی ّ ٦ث٣ ٦اسغ٣ ٦اٙذی ٠خ٤د تحو توْوٚوو ٍوشاس
داس١ذ اص سجذ ا٢ٝی مزایی ٝحش٧ ٛ٣ست٢ذ  ٣ای ٠دس حبٙی
اس ّ٧ ٦ضی٧ ٦٢بی ص١ذٕی ثشای ٝوقوٚو٤ال ٟثوٍ ٦وذسی
ثبالس ّ ٦دسآٝذ٧بینب ٟپبسخٖ١ ٤یس .

اعطای مزخصی به سنذانیان
به مناسبت فزا رسیذن لیالی قذر

سش٣یس خجشی س٣ص١ب ٦ٝاسُ -آی اهلل آٚٝی السیجب١وی،
ثب صذ٣س ثخن٢ب ٦ٝای ث٣ ٦احذ٧بی ٍضبیی  ٣دادسوشا٧وبی
سشاسش ّن٤س دست٤س داد تب ث ٦ص١ذا١یبٝ ٟحْ ٛ٤ثب سفبیو
ششایظ  ٣اخز تبٝی٢ٝ ٠بسج  ۵۱س٣ص ٝشخصی داد ٥ش٤د.
ثٕ ٦ضاس ٕش ٥٣اجتٞبفی ثبشٖب ٥خوجوش١وٖوبسا ٟجو٤اٟ؛
آی اهلل آٚٝی السیجب١ی سئیس ٍٍ ٥٤ضبییو ،٦ثوب صوذ٣س
ثخن٢ب٦ٝای ث٣ ٦احذ٧بی ٍضبیی  ٣دادسوشا٧وبی سوشاسوش
ّن٤س دست٤س داد تب ث ٦ص١ذا١یبٝ ٟحْ ٛ٤ثب سفبی ششایوظ
 ٣اخز تبٝی٢ٝ ٠بسج  ۵۱س٣ص ٝشخصی داد ٥ش٤د.
ٝتّ ٠ب ٘ٝثخن٢ب ٦ٝسئیس ٍٍ ٥٤ضبیی ٦ث ٦شش ری٘ اس
ثخن٢ب ٦ٝث٣ ٦احذ٧بی ٍضبیی  ٣دادسشا٧بی سشاسش ّن٤س
ث٢ٝ ٦بسج ىشا سسیذٙ ٟیبٙی ٍذس  ٣دس پیش ثو٤د ٟفویوذ
سقیذ ىغش  ٣ثب ٧ذه ث٨ش٢ٝ ٥ذی ٝق٤٢ی ث٨تش ص١ذا١یوب ٟاص
ای ٠ىشص ١ ٣یض آثبس ٝثج  ٣سبص١ذ ٥حض٤س ص١ذا١یب ٟدس
ّ٢بس خب٤١اد ٣ ٥ث٢ٝ ٦ؾ٤س ١ی٘ ث ٦ا٧ذاه فبٙی دس ثبصسبصی
اجتٞبفی  ٣اخالٍی ص١ذا١یب١ ٣ ٟیض ثشٍشاسی س٣اثظ فبعيی
ثی ٠ص١ذا١یب ٣ ٟافضبی خب٤١اد ٥آ٨١ب َٝوتوضوی اسو ثو٦
ص١ذا١یبٝ ٟحْ ٛ٤ثب سفبی ششایظ ری٘  ٣اخوز توبٝویو٠
٢ٝبست  ۵۱س٣ص ٝشخصی داد ٥ش٤د .ایوٝ ٠وشخصوی ثو٦
ٝذ  ۵۱س٣ص دیٖش ١یض ٍبث٘ تٞذیذ خ٤ا٧ذ ث٤د.

سش٣یس خجشی س٣ص١وبٝو ٦اسُٝ -وقوب ٟ٣دسٝوبٟ
سبصٝب ٟتبٝی ٠اجتٞبفی اص پیوش ثویو٢وی ٧ ۵۵وضاس
ٝیٚیبسد تٝ٤ب ٟث٤دج ٦ثشای ثخش دسٝب ٜ١دس سبٗ ۵9
خجش داد ٕ ٣ي یْی اص ٞ٨ٝتشیٕ ٠ب٧ ٛوبیوی ّو٦
د ٙ٣ثشداشت ٦دس خص ٤عوش توحو١ ٗ٤وؾوبٛ
سال ٝاس ّ ٦دس ٞ٧ی ٠ساستب  ٜ٧حٞبی ٧وبی
ّبسش٢بسی ٝ ٜ٧ ٣بٙی اص سو٤ی سوبصٝوب ٟتوبٝویو٠
اجتٞبفی شذ ٥اس .ثٕ ٦ضاس ایوش١وب اص سوبصٝوبٟ
تبٝی ٠اجتٞبفیٝ ،حٞذفٚی ٞ٧تی دس ٝشاس ٜاٙ٣ویو٠
ٕشدٞ٧بیی ثسیج جبٝق ٦پضشْی سوبصٝوب ٟتوبٝویو٠
اجتٞبفی اىض٣د ثب اجشای عش تح ٗ٤سوالٝو اص
سبٗ  ۵9تبّ ،ٟ٤٢سبصٝب ٟتبٝی ٠اجوتوٞوبفوی ثوشای
ّ ِٞث ٦ای ٠عش اص ٧یچ ّ٤شنی دسیول ١وْوشد٥
اس ٣.ی تصشیح ّوشد آ١وچوّ ٦و ٦الص ٛاسو

ٝسئ٤ال ٟاجشایی ّن٤س ث ٦آ ٟت٤ج٣ ٦یژ ٥ای داشتو٦
ثبش٢ذ٢ّ ،تشٗ ٧ضی٧ ٦٢بی ١ؾب ٛسوالٝو اسو **.
پیش ثی٢ی ٧ ۵۵ضاس ٝیٚیبسد تٝ٤ب ٟث٤دج ٦ثشای ثخش
دسٝبٝ ٟقب ٟ٣دسٝب ٟسبصٝب ٟتبٝی ٠اجوتوٞوبفوی دس
ادا ٦ٝث ٦ثشخی اص اٍوذاٝوب سوبصٝوب ٟثوشای اسائو٦
خذ ٝث٨تش ثٝ ٦شد ٛاشبسّ ٥شد ٕ ٣ي ثشای سوبٗ
 ۵9حذ٣د ٧ ۵۵ضاس ٝیٚیبسد تٝ٤ب ٟث٤دج ٦ثشای ثخش
دسٝب ٟپیش ثی٢ی شذ ٥اس تب ثوتو٤ا١ویو ٜخوذٝوب
ٝغ٤ٚثی ثٝ ٦شد ٛاسائ ٦د٧یٞ٧.ٜتی اضبىّ ٦شد ثیوش
اص  9۷ثش١ب ٦ٝفٚٞیبتی دس ح٤ص ٥دسٝب ٟسبصٝب ٟتبٝی٠
اجتٞبفی دس دست٤س ّبس داسد  ۱9 ٣ثش١ب ٦ٝدس ثخوش
 ITسبصٝب ٟپیش ثی٢ی شذ ٥اسو ٝ.وقوب ٟ٣دسٝوبٟ
سبصٝب ٟتبٝی ٠اجتٞبفی ثب اشبس ٥ث ٦حزه دىوتوشنو٦
دسٝب١ی تبٝی ٠اجتٞبفی دس ٝشاّض دسٝب١ی ْٚٝی ای٠

سبصٝب ٟاىض٣د دس آمبص ای ٠عوش دس  ۵۷اسوتوبٟ
پش١٣ذ ٥دىتشن ٦دسٝب ٟثست ٦شذ٣.ی اؽ٨بس ّشد دس
ٝج٤ٞؿ دس ٝ 99۷شّض دسٝب١ی  5۱ ٣ثیٞبسستب ٟایو٠
سبصٝب١ ٟسخ ٦اْٙتش١٣یْی اجوشایوی شوذ  ٣افوالٛ
آٝبدٕی ٝی ّ٢ی ٦ّ ٜث ٦ص٤س سشاسشی دس ّو٘
ّن٤س ١سخ ٦اْٙتش١٣یْی سا ت٤صیـ ّ٢ی ٣ ٜدىتوشنو٦
دسٝب ٟحزه ش٤دٞ٧.تی ثب اشبس ٥ث ٦ایٞ٨ٝ ٦ْ٢تشیو٠
خذٝب ثسیج جبٝق ٦پضشْی حيؼ ١ ٣وٖو٨وذاشو
١یش٧٣بی ایثبسٕشی اس  ،اىض٣د جبٝق ٦پضشْی دس
ع 5 ٗ٤سبٗ ج ٔ٢تحٞیٚی خذٝب شبیوب١وی اسائو٦
داد١ذ  ٣دس ثش 5 ٦٧سب ٦ٙج ٔ٢ایشا ٣ ٟفوشاً تویوٜ
پضشْی ث ٦خظ َٝذ ٛافضاٝ ٛی شوذ١وذ ،دس د٣ساٟ
ج ٔ٢اسبسب دس ح٤ص ٥پضشْی ٝنْٚی ١ذاشتی**.ٜ
سا ٥ا١ذاصی سیست ٜپْس یِ خذ ٜ٨ٝ ٝدسٝب١وی

اس ٝذیش ّ٘ دسٝب ٟتبٝی ٠اجتٞبفی استب ٟتو٨وشاٟ
ٝ ٣سئ ٗ٤ثسیج جبٝق ٦پضشوْوی سوبصٝوب ٟتوبٝویو٠
اجتٞبفی ١یض دس ایٕ ٠شدٞ٧بیوی ٕويو اص سوبٗ
 ۵9۰2ش٤سای ثسیج پضشْی تنْی٘ شذ  ٣دس ایو٠
ش٤سا ث ٦افضب آ٤ٝص ٧بیی دس خص ٤ثحشا٧ ٟوب
 ٣ثال٧بی عجیقی داد ٥شذ ّ ٦دس ٞ٧ی ٠ساستب تقبٝو٘
تٖ٢بتٖ٢ی ثب افضب داسی.ٜ

شزایط باسنشستگی پیش اس موعذ روستائیان
سش٣یس خجشی س٣ص١ب ٦ٝاسُ -ثش اسبس ٍبٟ٤١
ثبص١نستٖی پیش اص ٤ٝفذ تٞبٝی ثی٦ٞشوذٕوبٟ
فض ٤ص٢ذ ً٣ثی ٦ٞاجوتوٞوبفوی ّنوب٣سصا،ٟ
س٣ستبئیب ٣ ٟفنبیش ّ ٦دس صٝب ٟاسائ ٦تَوبضوبی
ثبص١نستٖی پیش اص ٤ٝفذ ،داسای حذاٍو٘ ۰۷
سبٗ تٞب ٛسٞ٧ ٣ ٠چ٢ی ٠حذاٍ٘  ۵۷سبٗ سبثَ٦
ثی٦ٞپشداصی ثبش٢ذ ٝیت٤ا٢١ذ ثبص١نست ٦شذ ٣ ٥اص
ٝستٞشی ٝب٧یبٝ ٦١ت٢بست ثب سبثَ ٦پشداخ حٌ
ثی ٦ٞث٨ش٢ٝ ٥ذ ش١٤ذ.ثٕ ٦ضاس ایس٢ب ،ص٢وذً٣
ثی ٦ٞاجتٞبفی ّنب٣سصا ،ٟس٣ستبئیب ٣ ٟفنوبیوش
ص٢ذ٤١ ً٣پبیی اس ّ ۵۱٦سبٗ اص تبسیس آٟ
ٝی ٕزسد  ٣تب ّ ٟ٤٢ت٤ا١ستو ٦یوِ ٝویوٚویوٟ٤
٧ ۱۷۷ ٣ضاس خب٤١اس س٣ستبیی سا تح پ٤شوش
خ٤د ٍشاس د٧ذ .ثب تو٤جو ٦ثو ٦ایو٢وْو ٦ثوشخوی
ثی ٦ٞشذٕب ٟتح پ٤شش ث ٦فٚو ىوقوبٙویو
دیشٖ٢٧ب ٛص٢وذ ً٣ثو ٦سو ٠ثوبص١نوسوتوٖوی
سسیذ ٥ا١ذٝ ،جٚوس شو٤سای اسوالٝوی عوش
ثبص١نستٖی پیش اص ٝو٤فوذ سا دس ساسوتوبی
حٞبی اص ایٍ ٠نش دس تویوشٝوب ٥سوبٗ  ۵9ثو٦
تص٤یت سسب١ذ.ایٝ ٠ص٤ث ٦دس سبٗ  ۵۱توبیویوذ
ش٤سای ٨ٖ١جب ٟسا ٕشى  ٣پس اص آ ٟثوشای

اجشا اص س٤ی د ٙ٣اثالك شذ .ثش ایو ٠اسوبس
د٤ٝ ٙ٣ؽوو شوذ س٣سوتوبئویوب ٣ ٟفنوبیوش
ثی٦ٞپشداص ای ٠ص٢ذ ً٣سا دس صو٤س داشوتو٠
سبثَ ٦پشداخ  ۵۷سبٗ حٌ ثیٞو ٣ ٦سو۰۷ ٠
سبٗ ،ثبص١نست ٦تَٚی ّ٢ذ  ٣ثش عجٌ س٤٢ا ثو٦
آ٨١وب ٝسوتوٞوشی ثوبص١نوسوتوٖوی پوشداخو
ّ٢ذ.اجشای ایٍ ٠ب ٟ٤١ث ٦سبٗ جذیذ سسویوذ ٣
دس اسدیج٨ن ٝب ٥سبٗ جبسی اٙ٣ویو ٠احوْوبٛ
ثبص١نستٖی ص٢ذ ً٣ثی ٦ٞاجتٞبفوی اص سو٤ی
٣صیش سىب ٥ث ۵۷ ٦س٣ستبیی ا ٘٧ثبثوٚوسوش افوغوب
شووذ .ایوو ٠اىووشاد ،پووس اص تصوو٤یووت عووش
ثبص١نستٖی پیش اص ٤ٝفذ دس ٝجٚس شو٤سای
اسووالٝووی  ٣شوو٤سای ١ووٖوو٨ووجووبٝ ،ٟنووٞووٗ٤
ثبص١نستٖی شذ١ذ  ٣اص ایو ٠پوس ٝسوتوٞوشی
ثبص١نستٖی دسیبىو ٝوی ّو٢و٢وذ.ثوٕ ٦ويوتو٦
ٝحٞذسضب سستٞی ٝذیشفب ٘ٝص٢ذ ً٣ثویوٞو٦
اجتٞبفی ّنب٣سصا ٟدس حبٗ حبضش اص ٝج٤ٞؿ
شش ٝیٚی ٟ٤خب٤١اس جبٝق٧ ٦ذه ٝب دس ّن٤س،
ت٨٢ب یِ ٝیٚی٧ ۱۷۵ ٣ ٟ٤ضاس خوب١و٤اس توحو
پ٤شش ص٢ذ٧ ً٣ست٢ذ .اص ای ٠تقذاد فال ٥٣ثش
٧ ۱۱۷ضاس ١يش تب پبیب ٟسبٗ  ۵9تقذاد ٧ ۱۷وضاس

مقاله

١يش دیٖش ١یض اص ٍب١و ٟ٤جوذیوذ ثوشخو٤سداس ٣
ثبص١نست ٦پیش اص ٤ٝفذ خ٤ا٢٧ذ شذ .ای ٠عوش
ن٨بس ٧ضاس ٝیٚیبسد تٝ٤ب ٟثشای د ٙ٣ثبس ٝبٙوی
داسد ّ ٦خ٤شجختب ٦١د ٙ٣ایٝ ٠جٚل سا توبٝویو٠
ّشد ٥اس .ثش اسبس ٍب ٟ٤١ثبص١نستٖی پیش اص
٤ٝفذ ،تٞبٝی ثی٦ٞشذٕب ٟفض ٤ص٢وذّ ً٣و٦
دس صٝب ٟاسائ ٦تَبضبی ثبص١نستٖوی پویوش اص
٤ٝفذ ،داسای حذاٍ٘  ۰۷سوبٗ توٞوب ٛسو٣ ٠
ٞ٧چ٢ی ٠حذاٍ٘  ۵۷سبٗ ( ٝ ۵۱۷وب ) ٥سوبثوَو٦
ثی ٦ٞپشداصی ١ضد ص٢وذ ً٣ثویوٞو ٦اجوتوٞوبفوی
ّنب٣سصا ،ٟس٣ستبئیب ٣ ٟفنبیش ثبش٢ذ ٝیت٤ا٢١ذ
اص ٝستٞشی ٝب٧یب ٦١ثبص١نستٖی پیش اص ٤ٝفوذ،
ٝت٢بست ثب سبثَ ٦پشداخ حٌ ثویوٞو ٦ثو ٦ایو٠
ص٢ذ ً٣ث٨ش٢ٝ ٥ذ ش١٤ذ .ای ٠دس حبٙی اس ّ٦
ٍجال س ٠ثبص١نستوٖوی  ٣ 9۱سوبثوَو ٦ثویوٞو٦
پشداصی  ۵۱سبٗ ث٤د.

هذایت تحصیلی دانش آموسان پس اس اعالم نتایج خزدادماه
سش٣یس خجشی س٣ص١ب ٦ٝاسُٝ -قب ٟ٣آٝو٤ص
ٝت٤سغ٣ ٦صیشآ٤ٝص ٣پش٣س اص ا١جب٧ ٛذایو
تحصیٚی ثالىبص ٦ٚثقذاص افال١ ٛتبیج اٝتوحوب١وب
خشدادٝب ٥خجشداد.ثٕ ٦ضاس خجشٕضاسی ٨ٝش ،ثو٦
 َ٘١اص ٝشّض اعالؿ سسب١ی  ٣س٣اثوظ فوٞوٝ٤وی
٣صاس آ٤ٝص  ٣پش٣س  ،فوٚوی صساىنوب ٟثوب
اشبس ٥ث٤ٝ ٦ض٤ؿ ٧ذای تحصیٚی ،اؽو٨وبسّوشد
دا١ش آ٤ٝصا ٟپبی ،ٜ٨١ ٦پس اص افوال١ ٛوتوبیوج
اٝتحب١ب خشدادٝب١ ٥سج ث ٦تْٞی٘ ىوش٧ ٛوبی
ٝشث٤ط ث٧ ٦ذای تحصیوٚوی اٍوذاّ ٛو٢و٢وذ٣.ی
فْٚٞشد تحصیٚی ،اف ٜاص ٞ١شا پبی٧ ٦بی ٧يت،ٜ
٧نت ٜ٨١ ٣ ٜسا ٝالُ ا١تخبة سشتو ٦دا١سو ٣
اىض٣د دس دست٤ساٙق ٘ٞجذیذ ٧ذای تحصیوٚوی
ٞ٧ب٢١ذ ٕزشت ،٦ثوشای ٣س٣د ثو ٦سشوتو٧ ٦وبی
٤ٝسد١ؾش حذاٍ٘ ٞ١ش٧ ٥بیی دس ثشخی دس٣س دس
١ؾشٕشىت ٦شذ ٥اس  ،ث٢بثشای ٠ثشای سشت٧ ٦وبیوی
ٝب٢١ذ ،ف ٛ٤ٚتجشثی  ،سیبضی ،ف ٛ٤ٚا١سب١ی ،ىو٢وی

٣حشى ٦ای  ٣شبخّ ٦بسدا١ش دس ٕشایوش ٧وبی
ص٢ق ّ ٣نب٣سصی ،دا١ش آ٤ٝص ثبیذ دس ثشخوی
دس٣س ٝت٢بست ثب سشت٤ٝ ٦سد١ؾش  ،حذاٍ٘ ١وٞوش٥
تقیی ٠شذ ٥سا ّست ّ٢ذٕ٣ ،ش ٦١ثج ١ب ٛا ٣دس
اٙ٣وو٤ی و ٧ووبی نوو٨ووبسٕووب١وو ٦صوو٤س ٝووی
ٕیشد.صساىنب ٟتصشیح ّشد ثبتو٤جو ٦ثو ٦افوالٛ
صٝب١ ٟتبیج اٝتحب١ب خشدادٝب ،٥پیش ثیو٢وی ٝوی
ش٤د ،اٝش ٧ذای تحصیٚی تب  ۵۱تیشٝب ٥ثو ٦عو٤س
ّب ٘ٝا١جب ٛش٤دٝ.قب ٟ٣آ٤ٝص ٝت٤سغو٣ ٦صیوش
آ٤ٝص  ٣پش٣س اص اسسوبٗ دسوتو٤ساٙوقوٞو٘
٧ذای تحصیٚی ثو ٦اسوتوب٧ ٟوب خوجوش داد ٣
خبعش١نبّ ٟشد دس سبٗ  ۵۱ث ٦فٚو تصو٤یوت
آیی١ ٠بٝ ٦ٝشث٤ع ٦دس شو٤سای فوبٙوی آٝو٤ص
٣پش٣س دس اسي٢ذٝب ٥سبٗ ٍوجو٘  ،اسوتوب٧ ٟوب
ىشص ّبىی ثشای دست٤ساٙق ٘ٞاجشایی آیویو٠
١ب١ ٦ٝذاشت٢ذ  ،اٝب خ٤شجخوتوب١و ٦ثوب توٞو٨ویوذا
ص٤س ٕشىت ، ٦ایٝ ٠نوْو٘ دس سوبٗ جوبسی

ٝشتيـ شذ ٥اسو ٣.ی اص ٣جو٤د  ۵۱اٙ٣و٤یو
ا١تخبثی ثشای دا١ش آ٤ٝصا ٟدس دسوتو٤ساٙوقوٞو٘
جذیذ خجش داد  ٣اىض٣د دا١ش آ٤ٝصا ٟثوشاسوبس
فْٚٞوشد توحوصویوٚوی خو٤د دس ٧وش سشوتو،٦
ن٨بسىشص ثج ١ب ٛداس١ذ تب ثشاسبس اٙ٣و٤یوتوی
ّ ٦دس آ ٟسشت ٦ث ٦دس آ٣سد ٥ا١ذ دس د٣س ٥دٛ٣
ٝت٤سغ ٦ثج ١ب٢٢ّ ٛذ.

جزیمه  5۴هشارتومانی استفاده اس شیشه دودی در خودرو

سش٣یس خجشی س٣ص١ب ٦ٝاسُٝ -قب ٟ٣فٚٞیب
تشاىیِ پٚیس سا٤٧س ٕي استيبد ٥اص شویونو٦
د٣دی ث١ ٦ح٤ی ّ ٦سا٢١ذ ٣ ٥سش١نی ٠خو٤دس٣
ٍبث٘ تنخیص ١جبشو٢وذ ،توخوٚوو ٝوحوسو٤ة
خوووجوووش١وووٖوووبس
ٝوووی شووو٤د.ثوووٕ ٦وووضاس
ا١تؾبٝی خجشٕضاسی ىبسس ث َ٘١ ٦اص پوبیوٖوب٥
خجشی پٚیس ،سش ٔ٢٧فوٚوی اصونوش ٝو٨وشی
ٝقب ٟ٣فٚٞیب تشاىیِ پٚویوس سا٧و٤س ١وبجوب

اؽ٨بس داش عجٌ ّذ تخٚيبتی  ۱۵۵22جذٗ٣
تخٚيب سا٢١ذٕی ،استيبد ٥اص شین ٦د٣دی ثو٦
١ح٤ی ّ ٦سا٢١ذ ٣ ٥سوش١نویو ٠خو٤دسٍ ٣وبثو٘
تنخیص ١جبش٢ذ ،تخٚو ٝحس٤ة شذ ٣ ٥ثشای
آ٨١ب دس جبد٧٥ب ٝ ٣شاّض استب٧ ٟب ٝجٚل ٧ ۱۷ضاس
تٝ٤ب ٣ ٟدس سبیش ش٨ش٧ب ٝجٚل ٧ 9۷ضاس توٝ٤وبٟ
جشی٢ٝ ٦ٞؾ٤س شذ ٥اسو .سوش٧و٢ؤ ٝو٨وشی
دسثبس ٥شین ٦خ٤دس٧٣بی تٙ٤یذ داخ٘ ٕويو
٧یچْذا ٛاص خ٤دس٧٣بی داخ٘ ،ثب شین ٦د٣دی
تٙ٤یذ ٞ١ی ش٤د٣.ی اداٝو ٦داد خو٤دس٧٣وبی
خبسجی ٣اسداتی ثقوضو دب داسای شویونو٧ ٦وبی
ىتّ٤شٝ٣یِ ٧ست٢ذ ّٞ٧ ٦ب٢١ذ فویو٢وِ ٧وبی
ىتّ٤ش ٛ٣فٝ ٘ٞیّ٢٢ذ ٙزا ٝنبیشتی ثب ضو٤اثوظ
١ذاس١ذٝ.قب ٟ٣فٚٞیب تشاىیِ پٚویوس سا٧و٤س

ارائه مجوس به بیش اس  2۲هشار دهیاری در
کشور درجه بنذی  91هشار و  28۲دهیاری

سش٣یس خجشی س٣ص١ب ٦ٝاسُٝ -قب ٟ٣ا٤ٝس د٧ویوبسی ٧وبی سوبصٝوبٟ
ش٨شداسی ٧ب  ٣د٧یبسی ٧ب اص صذ٣س ٝج٤ص ث٧ 9۱ ٦ضاس  92۵ ٣د٧یبسی توب
پبیب ٟسبٗ  ۵۱خجشداد.سقیذسضب ج٢ذٍیب ٟدس ٕي  ٤ٕ ٣ثب ایش١ب اىض٣د اص
ای ٠شٞبس د٧یبسی داسای ٝج٤س ،تبّ٧ ۵۵ ٟ٤٢ضاس  95۱ ٣د٧یبسی دسجو٦
ث٢ذی شذ ٥ا١ذ٣ .ی ادا ٦ٝداد ثینتشی ٠شٞبس د٧یبسی٧بی داسای ٝج٤ص ٣
دسج٦ث٢ذی شذٝ ٥شث٤ط ث ٦استب ٟخشاسب ٟسض٤ی ثب ٧ ۱ضاس ٝ 2۵2 ٣ج٤ص
 ٣یْ٨ضاس  ۰99 ٣د٧یبسی داسای دسج٧ ٦ست٢ذ.ج٢ذٍیب ٟثب اشبس ٥ثوٝ ٦وبد٥
 2۵آیی١ ٠ب ٦ٝاجشایی ٍب ٟ٤١ش٤سا٧ب ٕي سغح تحصویوال د٧ویوبساٟ
ٝت٢بست ثب دسج٧ ٦ش د٧یبسی تقیویوٝ ٠وی شو٤د٣.ی اضوبىوّ ٦وشد دس
د٧یبسی٧بی دسج ٦یِ  ۱ ٣سغح تحوصویوال حوذاٍو٘ دیو وٚو ،ٜدس
د٧یبسی٧بی دسج ، 2 ٣ 9 ٦ى ً٤دی  ٣ ٜٚدس د٧یبسی٧بی دسجو9 ٣ ۱ ٦
سغح تحصیال ٙیسب١س ثشای احشاص س ٞد٧یبس تقیی ٠شوذ ٥اسو ٣
ٞ٧چ٢ی ٠دسج٧ ٦ش د٧یبسی یْی اص ف٤ا ٘ٝتبثیشٕزاس ثش ٝیضا ٟحَو٣ ً٤
ٝضایبی د٧یبس ریشثظ اس  .ج٢ذٍیب ٟخبعش ١نبّ ٟشد اص ٝوجوٞو٤ؿ ۵۵
٧ضاس  95۱ ٣د٧یبسی دسج٦ث٢ذی شذ ٥تب پبیب ٟد ٙ٣یبصد٧ ۵2 ٜ٧وضاس ٣
 9۱۵د٧یبسی داسای دسج٧ 9 ٣ ۱ ٣ ۵ ٦ضاس  ۵29 ٣د٧یبسی داسای دسجو٦
 ۰55 ٣ 2 ٣ 9د٧یبسی داسای دسج٧ 9 ٣ ۱ ٦سوتو٢وذ** .دسجو ٦ثو٢وذی
د٧یبسی ٧ب ٝقب ٟ٣ا٤ٝس د٧یبسی ٧ب سبصٝب ٟش٨شداسی ٧ب  ٣د٧ویوبسی ٧وب

١بجب خبعش١نبّ ٟشد ثشخی سا٢١ذٕب ٟاٍذا ٛثو٦
١صت ثشنست ٧بی د٣دی ثش س٣ی شین٧ ٦وبی
خ٤دسٝ ٣ی ّ٢٢ذ ّ ٦ای ٠اٝش فال ٥٣ثش ّوب٧وش
دیذ ث٣ ٦یژ ٥دس ششایظ ١بٝسبفذ ج٤ی  ٣یوب دس
شت؛ ٝب١ـ دیذ ٥شذ ٟسا٢١ذ ٣ ٥سش١نی ٠داخو٘
خ٤دس١ ٣یض ٝیش٤د.سش٨ٝ ٔ٢٧شی خبعش١نوبٟ
ّشد ث ٦دٙی٘ آ ٦ْ١استب١ذاسد  ٣ضبثغ ٦خبصوی
ثشای ٝیضا ٟمٚؾ شیونو ٦د٣دی خو٤دس٧٣وب
٣ج٤د ١ذاسد ،پوٚویوس دس ثوخونو٢وبٝو٧ ٦وب ٣
اعالفی٧ ٦بی خ٤د افالّ ٛشد ٥اسو ؛ إوش اص
ىبص ٦ٚسٝ ٦تشی ث ٦تنخیص ٝأٝو٤سا ٟپوٚویوس
سا٤٧س ،داخ٘ خ٤دس( ٣سا٢١ذ ٣ ٥سش١نویو ٠آ)ٟ
ٍبث٘ ٝنب٧ذ١ ٥جبشذ عجٌ َٝشسا  ،شین ٦د٣دی
میشٝجبص تَٚی شذٍ ٣ ٥بث٘ افٞبٗ ٍب ٟ٤١اس .

ٕي ثب ت٤جو ٦ثو٣ ٦جو٤د
تيب٧ ٣بی ثسیبس اص ٙوحوبػ
جٞقی ٣ ،سق  ٣دسآٝوذ
س٣سووتووب٧ووب ،دسجوو ٦ثوو٢ووذی
د٧ویووبسی ٧ووب ّوو ٦پووس اص
استَشاس ٨١وبد د٧ویوبسی دس
س٣ستب٧وب  ٣ىوقوبٙویو آٟ
حذاٍ٘ ثشای ٝوذ ۱سوبٗ
ا١جبٝ ٛی ٕیشدٝ ،وی تو٤ا١وذ
َ١ش ثسضایی دس سبٝب١ذ٧ی ١ ٣ؾبٛثخنی د٧یبسی٧ب داشت ٦ثبشذ ١ ٣وحو٥٤
ىقبٙی د٧یبسی٧ب١ ،ح ٥٤جزة ١یش ،٣شبخص٧ ٦وبی ا١وتوخوبة د٧ویوبس،
سبختبس سبصٝب١ی  ٣تنْیالتی ای٨١ ٠بد١ ،ح ٥٤ت٤صیـ ٢ٝبثـ  ٣افتجوبسا سا
١ؾب ٛثخنذ٣.ی ادا ٦ٝداد ث ٦است٢بد ٝبد 9 ٥اسبس٢ب ،٦ٝتنْیال  ٣سبصٝبٟ
د٧یبسی ٧ب ٣صسا ّن٤س ٤ٝؽو اس ٧ش د٧یبسی سا ثوش اسوبس سو٦
شبخص جٞقی ٣ ،سق  ٣دسآٝذ اص دسج ٦یِ تب شش ،دسجو ٦ثو٢وذی
ّ٢ذ  ٣دس ٣اٍـ ای ٠شبخص٧ب ،دس  ۱عجَ ٦دست٦ث٢ذی  ٣ثو ٦توشتویوت اص
ّ٤نِ ث ٦ثضسٓ اٝتیبص دسیبى خ٤ا٢٧ذ ّشد ٝ ٣ج٤ٞؿ ّ٘ اٝتویوبصا
٧ش د٧یبسی ،تقیی٢٢ّ٠ذ ٥دسج ٦آ ٟد٧یبسی خ٤ا٧ذ ث٤د .ج٢ذٍیب ٟتصشیح
ّشد ٞ٧ضٝب ٟثب صذ٣س ٝج٤ص تبسیس د٧یبسی ،دسج ٦آ ٟد٧ویوبسی ثو٦
ص٤س  ٣ ٍ٤ٝثب تنخیص  ٣تبییذ استب١ذاسی ریشثظ یِ یب  ۱تقویویو٠
ٝیش٤د ۱ ٣سبٗ پس اص آمبص ثّ ٦بس د٧یبسی  ٣اسای ٦تيشیل ث٤دج ،٦دسج٦
آ ٟد٧یبسی تقیی ٠خ٤ا٧ذ شذ.

واکاوی بحزان ریشگزدها،
اس درد تا درمان!

ادا ٦ٝاص شٞبسٍ ٩ج٘...
٧شن٢ذ ت٨٢ب یِ س ٛ٤اص تبالة ٤٧ساٙقؾی ٜدس ّن٤س ٝوب
٣اٍـ شذ ٣ ٥د ٣س ٛ٤دیٖش آ ٟدس ّن٤س فشاً ٍشاس داسد.
ٞ٧چ٢ی ٠دس ثشخی ٢ٝبثـ ث ٦دٙتوبی آثوبدا ٣ ٟتو و٧ ٦وبی
ٝبس ٦ای آ ٟث ٦ف٤٢ا٤١ ٟاحی ٝستقذ تٙ٤یذ سیضٕشد اشوبس٥
شذ ٥اس .
دس ای ٠ساثغ١ ٦تبیج یِ پژ٧٣ش دیٖش ّ ٦ث ٦ع٤س جٞقی
ثش س٣ی ش٨ش٧بی ا٤٧اصٝ ،ب٧ن٨ش ،ث٨وجو٨وب ،ٟساٝو٨وشٝوض،
ث٤ش٨شّ ،شٝب١نبٍ ،٥صش شیشی ،٠ص١جب ٣ ٟاصي٨ب ٟا١وجوبٛ
شذ١ ٥نبٝ ٟی د٧ذ ّ ٦ای ٠ش٨ش٧ب دس سبٗ  ۵۵جٞقب ۵۰۰
س٣ص مجبسآ٤ٙد داشت٦ا١ذ ّ٢ٝ ٦نب  ۵۷۱س٣ص آٝ ٟوحوٚوی ٣
داخٚی ث٤د ٥اس  .ثش اسبس ای ٠پژ٧٣ش ،سٕ ٜ٨وشد ٣
مجبس٧بی ثب ٢ٝنب داخٚی ثویوش اص  ۱5دسصوذ ثوشآ٣سد
ٕشدیذ ٣ ٥ای ٠ثذاٝ ٟق٢ب اس ّ٢ٝ ٦نب ثیش اص ١یوٞوی اص
س٣ص٧بیی ّ ٦ج٧ ٦ٖٚبی ج٤٢ة ایشا ٟثب پذیذ ٥سیضٕشد٧ب
٤ٝاج ٦ث٤د٥ا١ذّ ،ب٧ ٟ٤١بی تٙ٤یذ ٕشد  ٣موجوبس ٝوحوٚوی
ث٤د٥ا١ذ.
دس ای ٠پژ٧٣ش ٞ٧چ٢ی ٠دس َٝبیس ٦ای جبٙت ثی ٠ا١وذاص٥
رسا ٕشد  ٣مجبس ٣اسد شذ ٥ث ٦ا٤٧اص  ٣ش٨ش ث٢ذسٕو٢وب٥٣
دس استب ٟث٤ش٨شٝ ،نخص ٕشدیذ ّ ٦رسا ٕشد  ٣مجوبس
دس ث٢ذس ٕ٢ب ٥٣ثٝ ٦شاتت ثضسٕتش اص رسا ٕشد  ٣موجوبس
ا٤٧اص ث٤د ٥اس ٝ .حََی ٠ثب ت٤ج ٦ثو ٦ایو١ ٠وتویوجو٣ ٦
ٞ٧چ٢ی ٠ثب دس ١ؾش ٕشىوتو ٠جو٨و ثوبد ٝ ٣وٍ٤وقویو
جنشاىیبیی ای ٠د ٣ش٨ش ،ث ٦ای١ ٠تیج ٦سسیذ٥ا١ذ ّ٢ٝ ٦ونوب
سیضٕشد ٣اسد شذ ٥ث ٦ث٢ذس ٕ٢بٞ١ ،٥٣ی تو٤ا١وذ خوبسجوی
ثبشذ ،نشا ّ ٦دس ای ٠ص٤س ثب ت٤ج ٦ث ٦شوشایوظ رّوش
شذ ٥ثبال ٞ٧ ٣چ٢ی ٠ثب ت٤ج ٦ث ٦د٣ستش ث٤د ٟث٢ذس ٕ٢ب ٥٣اص
ا٤٧اص ،ا١ذاص ٥رسا ٕشد  ٣مجوبس ایو ٠د ٣شو٨وش ثوبیوذ
ثشفْس ٝیث٤د .یق٢ی رسا ثضسٕتش ثبیذ دس ا٤٧اص دیوذ٥
ٝی شذ  ٣رسا سیضتش دس ث٢ذس ٕ٢ب .٥٣ایوٝ ٠و٤ضو٤ؿ ثوب
ت٤ج ٦ث ٦ای ٠اص٘ دس١ؾش ٕشىت ٦شذٍ٣ ٦ّ ٥تی یِ سیبٗ
ثب سشفتی س ٣ثّ ٦ب٧ش ،اص ْٝب١ی ثْٝ ٦ب ٟدیٖش حشّ
ٝی ّ٢ذ ،رسا ٝق٤ٝ ٌٚج٤د دس آ ٟثب توشتویوت ٣ص١وی،
١نس ٝی ٞ١بی٢وذ .ثوشخوی ٝوحوَوَویو ٠دس خصو٤
سیضٕشد٧بی ث٤ٍ٣ ٦ؿ پی٤ست ٦دس خ٤د استب ٟخ٤صستب١ ٟیض
ث ٦ع٤س ّٚی افتَبد داس١ذ ّ٧ ٦ش ن ٦اص مشة ثو ٦سو٤ی
ششً ای ٠استب ٟثش٣ی٢ٝ ،ٜنب سیضٕشد٧ب ٝحٚیتش ٝیشو٤د
ّ ٦ف٤اٚٝی نّٞ ٟ٤ج٤د ىضبی سجوض شو٨وشیّ ،وثوش
صٝی٧ ٠بی ثذ ٟ٣پ٤شش دس ٝشّض  ٣ح٤اشی ش٨ش ا٤٧اص ٣
حتی ١خب٧٦ٙبی سبختٞب١ی س٧بشذ ٣ ٥ىقبٙی ٧بی فٞشا١ی
ع٤ال١ی ٝذ ١بتٞب ٛثش شذ آ٧ٟب ٝیاىضایذ.
دس پژ٧٣ش جبٝـ دیٖشی ّ ٦ت٤سظ ٝحََیّ ٠ن٤سٝوبٟ
 ٣ث٢ٝ ٦ؾ٤س ش٢بسبیی ّب٧ٟ٤١بی ٕشد  ٣مجبس ،ثب اسوتويوبد٥
اص ٝغبٙق ٦تشّیجی داد٧٥بی ٤٧اش٢بسی ٝ ٣ب٤٧اس٥ای ا١جبٛ
شذ ،٥س٣ص٧بی ٞ٧شا ٥ثب سیضٕشد دس ّ٢بس ٝیضا ٟدیذ اىَوی
ایستٖب٧٥بی سی٤٢پتیِ استب٧ٟبی خ٤صستب ٣ ٟایوال ٛدس
یِ ثبص ٥صٝب١ی ١سجتب ث٢ٚذ اص سبٗ ٙ ۵۵۵۷ونوبیو ۱۷۵9
٤ٝسد ثشسسی ٍشاس ٕشىت ٦اس ١ .تویوجو ٦ایو ٠پوژ٧٣وش،
ش٢بسبیی َ١ 9۱غٝ ٦ختٚو ث ٦ف٤٢ا٢ٝ ٟنب داخٚی سیضٕوشد
ث٤د ّ ٦دس س٢ٝ ٦غَّٚ ٦ی صیش دست٦ثو٢وذی ٕوشدیوذ١وذ
٢ٝغَ٣ ۵ ٦اٍـ دس مشة ایالٝ ٣ ٛشص ای ٠استب ٟثوب فوشاً،
٢ٝغَ ۱ ٦شب ٘ٝج٤٢ة ایال ،ٛشٞبٗ خ٤صستب ٣ ٟتوالٍوی
آ٧ٟب ثب ٝشص فشاً  ٣ثبالخش٢ٝ ٥غَو 9 ٦شوبٝو٘ ١و٤احوی
اعشاه تبالة ٤٧ساٙقؾی .ٜثش اسبس ١تبیج ای ٠پوژ٧٣وش،
سیضٕشد٧بی ایجبد شذ ٥اص ٢ٝغَ ۵ ٦امٚوت ٣اسد خوبُ
ّن٤سٝبٞ١ ٟیش٤دٙ٣ .ی ٢ٝغَ 9 ٣ ۱ ٦اص اصوٚوی توشیو٠
ف٤ا ٘ٝثش٣ص سیضٕشد دس استوب ٟخو٤صسوتوب ٟثو ٦شوٞوبس
ٝی آی٢ذ ّ ٦اٙ٣ی ،شٞبٗ خ٤صستب ٣ ٟدیوٖوشی موشة ٣
ج٤٢ة مشة ای ٠استب ٟسا ث ٦ع٤س ّب ٘ٝتح تبثیش ٍوشاس
ادا ٦ٝداسد
ٝید٢٧ذ.

آمار و حوادثی که بز اثز بی احتیاطی و عذم رعایت نکات
ایمنی در استفاده اس اجاق روی می دهذ متاسفانه در سایز
وسایل گاس سوس بیشتز می باشذ .

