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جامعه

ٍام ضرٍری بِ ّوِ بازًطستگاى
هتقاضی پرداخت هی ضَد

عزيیظ خجزی ريسوبمٍ ارى-مذیزً امًر كزَىگی ي
اختمبػی فىذيم ثبسوؾغتگی ًؾًری اس پیزداخیت يا
ضزيری  3مسلسًن تًمبوی ثٍ َیمیٍ َ 75۲یشار ویلیز اس
ثبسوؾغتگبن ًؾًری متوبضی خجز داد.
ثٍ گشارػ ريس چُبرؽىجٍ اییزویب اس ادارٌ ًی رياثیظ
ػمًمی ي امًر ثسه المل فىذيم ثبسوؾغتگی ًؾیًری،
ػجبط رؽسذی ،اظُبر داؽت :ثب پزداخت دَمسه میزحلیٍ
اس مزاح يا ضزيری  3مسلسًن تًمبوی ثٍ ثبسوؾغیتیگیبن
ًؾًری ،تمب َ 75۲شار ولز متوبضی ،ایه تغُسیالت را
دریبكت ًزدوذ .رؽسذی ثب ثسبن ایىٌٍ ثسؼ اس َ 0۶۲یشار
ولز اس ثبسوؾغتگبن ًؾًری ،متوبضی يا ضزيری عیبل
 ۶5ثًدوذ ،گلت :ثب تًخٍ ثٍ اػتیجیبر اییه يا ًیٍ 25۲
مسلسبرد تًمبن اس عًی ثبوي فبدرات ایزان تؼسسیه ؽیذٌ
ثًدَ 75۲ ،شار ولز ثٍ فًرت هزػٍ ًؾی ي ثیب در ویظیز
گزكته ايلًیت ثبسوؾغتگبوی ًٍ اس ایه تغُسالت اعتیلیبد
وٌزدٌ ثًدوذ ،مؾخـ ي در  ۶۲مزحلٍ تمب ایه ػیشییشان
مًكن ثٍ دریبكت يا ؽذوذ .يی هزك الحغىٍ ثًدن اییه
تغُسالت ي محذيدیت َبی اػتجبری ثیبویي را دلیسی
مزحلٍ ثىذی ؽذن پزداخت يا ػىیًان ًیزد ي اكیشيد:
پزداخت ایه تغُسالت اس دی مبٌ عبل گذؽتٍ آؿبس ؽیذ
ي مزداد مبٌ امغبل ثب َمٌبری ثبوي ػبم  ،پزداخت يا
ثٍ تمبمی َ75۲شار ولز ثبسوؾغتٍ ًؾًری متیویبضیی ،ثیٍ
پبیبن رعسذ .رؽسذی اظُبر ًزد :هزار اعت ،ثب َمیٌیبری
ثبوي فبدرات ایزان ،ارائٍ تغُسالت يا هزك الحیغیىیٍ
ثٍ ثبسوؾغتگبن ًؾًری ثزای عبل  ۶۱وسش ثب اػتجبر ۶7۲۲
مسلسبرد تًمبن ،ثٍ ارسػ  0مسلسًن تًمبن ،ثیٍ َ 3۲۲یشار
متوبضی پزداخت ؽًد.

ّ 22سار ٍ 0۱۱زائر ایراًی بِ سرزهیي
ٍحی هطرف ضذًذ

عزيیظ خجزی ريسوبمٍ ارى -رئسظ عبسمیبن حیح ي
سیبرت اػال ًزد :تب پبیبن َ 77شار ي  5۲۲سائز ایزاوی ثیٍ
عزسمسه يحی مؾزف ؽذوذ.ثٍ گیشارػ اییزویب حیمیسیذ
محمذی درگلت يگً ثبخجزوگبران اكشيد :ثیسیؼ اس 25
درفذ ایه سائزان تًعظ ؽزًت ًَاپسمبیی ایزان اییز ي
ثوسٍ تًعظ ًَاپسمبیی عؼًدی ثٍ مذیىٍ میىیًرٌ میىیتیوی
ؽذوذ.پبیگبٌ اعالع رعبوی حح گشارػ داد ًٍ محمیذی
ثب اؽبرٌ ثٍ تبخسزَبی پسؼ آمذٌ در ثزخی پزياسَبی حح
امغبل ،تقزیح ًزد :دعت اوذرًبران حح تالػ دارویذ
تب ثزوبمٍ اوتوبل سائزان ثب وظم ثسؾتزی دوجبل ؽیًد.رئیسیظ
عبسمبن حح يسیبرت َمچسه تزاكسي عىگسه َیًاییی ي
يريد سيار ًؾًرَبی مختلق ثٍ كیزيدگیبٌ میذییىیٍ را
یبدآير ؽذ ي گلت :ایه امزممٌه اعت ثٍ مؼغلی ثزخیی
ًبريان َب مىدز ؽًد ًٍ تًفسٍ می گزدد سائزان فیجیًر
ثبؽىذ تب مزاح هبوًوی ي تؾزیلبت گمزًی اویدیب ي اس
كزيدگبٌ خبرج ؽًوذ.يی اضبكٍ ًزد :در فًرت لشي ي
ثزای عزػت ثخؾسذن ثٍ ثبسگؾت سائزان ثٍ ًؾیًر میی
تًاوسم اعتلبدٌ اس ؽزًت ًَاپسمبیی ًمٌی ثٍ اییزان اییز
را مذ وظز هزار دَسم.محمذی ثب ایه حبل تیبًیسیذ ًیزد:
تبًىًن مؾٌ حبدی ًٍ در ثزوبمٍ اویتیویبل سائیزان ثیٍ
ؽُزَبی مذیىٍ ي مٌٍ اختالل ایدبد ًىذ  ،وذاؽتٍ اییم ي
ػملسبت اوتوبل عجن ثزوبمٍ ریشی اودب ؽذٌ پیسیؼ ركیتیٍ
اعت.يی ثب اؽبرٌ ثٍ ایىٌٍ مىبعي حح امغبل در كقی
گزمب اودب می ؽًد ،اكشيد :احتمبل گزمبسدگیی ثیزخیی
سائزان اس وگزاوی َبی َسبت پشؽیٌیی اعیت ي میزًیش
پشؽٌی حح ي سیبرت در ایه خقًؿ تذاثسیزی پیسیؼ
ثسىی ًزدٌ اعت.

ًقص باًَاى در فعالیتّای اقتصادی
تقَیت ضَد

عزيیظ خجزی ريسوبمٍ ارى -يسیز ًؾًر ثٍ اعتبوذاران
عزاعز ًؾًر دعتًر داد ًٍ ثب حضًر مذیزانًی امیًر
ثبوًان ي خبوًادٌ اعتبوذاریَب در عتبد راَجزی ي مذیزیت
اهتقبد موبيمتی اعتبنَب ،ووؼ ثبوًان در كیؼیبلیسیت َیبی
اهتقبدی توًیت ؽًد.
ثٍ گشارػ ایغىب ،مؼبين َمبَىگی امًر اهتقبدی يتًعؼٍ
مىغوٍای يسیزًؾًر اس اثالؽ دعتًر رحیمیبویی كضیلیی
يسیز ًؾًر ثٍ اعتبوذاران عزاعزًؾًر مجىی ثز ضیزيرت
حضًر مذیزان ً امًر ثبوًان يخبوًادٌ اعیتیبویذاری َیب
درخلغبت عتبد راَجزی ي مذیزیت اهتیقیبد میویبيمیتیی
اعتبن َب خجزداد.ثبثي دیه پزعت گلت :ثیب تیًخیٍ ثیٍ
مجبحث مغزحؽذٌ در وؾغت َماوذیؾی يسییزًؾیًر ي
خبوؾسه عتبد اهتقبد موبيمتی ثب سوبن كؼبل در حًسٌ َیبی
مختلق اهتقبدی ًٍ دَم مزداد مبٌ خیبری در يسارت
ًؾًر ثزگشارؽذ ،ثٍ اعتبوذاران عزاعزًؾًر اثالؽ ؽیذٌ
اعت ًٍ ثبتًخٍ ثٍ ووؼ ادارات ًی امیًر ثیبویًان ي
خبوًادٌ اعتبوذاری َب ،درحمبییت اس كیؼیبلیسیت ثیبویًان
ًبرآكزیه يخبیگبٌ سوبن در تزيیح گیلیتیمیبن اهیتیقیبد
موبيمتی ،سمسىٍ حضًر مذیزان ً امًر ثبوًان ي خبوًادٌ
اعتبوذاریَب  ،درخلغبت عتبد راَجزی يمذیزیت اهتقیبد
موبيمتی اعتبوُب كزاَم گزدد.

عزيیظ خجزی ريسوبمٍ ارى -رئیسیظ عیبسمیبن
ثُشیغتی گلت ۶0۲ :ايرصاوظ اختمبػی تیب پیبییبن
عبل  ۶۱راٌاوذاسی می ؽًد.
ثٍ گشارػ خجزوگبر حیًسٌ ركیبٌ ي تیؼیبين گیزيٌ
اختمبػی ثبؽگبٌ خجزوگبران خًان؛ محغىی ثىیذپیی
رئسظ عبسمبن ثُشیغتی در وؾغت خجزی ًٍ امیزيس
(چُبرؽىجٍ) در ثُشیغیتیی ثیزگیشار ؽیذ ،اظیُیبر
ًزد:در ؽسًٌ وبمٍ َبی اهذا ي ػم تىُب دعتگبَیی
َغتسم ًٍ در ثزوبمٍ ؽؾم تًعؼٍ هج اس ایىٌٍ هبوًن
اثالؽ ؽًد خًد را مٌلق ثٍ اودب آن داوغتسم.
يی ثب ثسبن ایىٌٍ  ۶0۲ايرصاوظ تب پیبییبن عیبل ۶۱
ؽزيع ثٍ ًبر می ًىذ ،ادامٍ داد :عیبمیبویذَیی 3۲
مزًش خبمغ خذمبت ثُشیغتی اس خملٍ خبویٍ َیبی

امه ي مؼتبدان ؿسزٌ را در دعتًر ًبر هزار دادیم.
محغىی ثىذ ثی ادامٍ داد :خذمبت ثُشیغتی در سمسىٍ
پسؾگسزی ي تًاوجخؾی را ثٍ  3۲ؽیُیزعیتیبویی ًیٍ
ؽبخـ تًعؼٍ یبكتگی پبیسىی داروذ ،ارائٍ ًزدیم.
يی اكشيد :ثسؼ اس  7۲ثبر اعم عبسمبن ثُشیغتی در
ثزوبمٍ ؽؾم تًعؼٍ آمذٌ اعت ًٍ ایه وؾبن دَیىیذٌ
اَمست ديلت ي میدیلیظ ثیٍ اییه دعیتیگیبٌ در
ًغتزػ ايرصاوظ اختمبػی  ،تًخٍ ثٍ میؼیلیًلیسیه
يؿسزٌ اعت.ثىذپی ثب اؽبرٌ ثٍ مؾخـ ثًدن ویویؾیٍ
راٌ عبسمبن ثُشیغتی ثسبن ًزد :ویویؾیٍ راٌ میب در
مُبر ي ًىتزل آعست َب در ثزوبمٍ َبی مسبن میذت
ي ثلىذ مذت عبسمبن تؼزیق ؽذٌ اعت.تیحیًیی 3
َشار ي  5۲۲ياحذ مغًٌوی ثٍ خبوًادٌ َیبی دارای
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يی اكشيدَ۶۶:شار ي  3۲۲خبوًادٌ ای ًٍ دارای دي
مؼلًل َغتىذ را ؽىبعبیی ًزدیم ي تب پبیبن  ۶2ي ییب
ايای َ 3، ۶5شار ي 5۲۲ياحذ مغًٌوی را ثٍ آویُیب
تحًی می دَسم.ثىذثی ثب اؽبرٌ ثٍ اؽتیـیبل اییدیبد
ؽذٌ تًعظ عبسمبن ثُشیغتی گلت :حذيد َ 02شار
مًهؼست ؽـلی ایدبد ًزدیم ًٍ حذيد َ 3۲شارتبی
آن مزثًط ثٍ اؽتـبل ريعتبَبعت.يی اكشيد:ثب تًخٍ
ثٍ مقًثٍ مدلظ،ثٍ ؽُزَبی ثبالی َ 5۲یشار ویلیز
خمؼست ،ايرصاوظ اختمبػی تؼلن می گسزد.
ثىذ پی ثب ثسبن ایىٌٍ ثزای َمٍ آعستَبی اختمبػیی
پزيتٌ تؼسسه ؽذٌ داریم ،گلت :پزيتٌ تیؼیسیسیه
ؽذٌ مب در سمسىٍ آعست َبی اختمبػی ثبػیث ؽیذٌ
ًٍ ثزای پسبدٌعبسی ثزوبمٍَیب ثیب مؾیٌی میًاخیٍ
وؾًیم.يی ثب اؽبرٌ ثٍ اكشایؼ مغتمزیَب خبعزوؾبن

ساخت ّ ۰۱سار هسکي هذدجَیی از هٌابع صٌذٍق اهذاد ٍالیت
عزيیظ خجزی ريسوبمٍ ارى -مذییز ًی دكیتیز
تبمسه مغٌه ًمستٍ امیذاد گیلیت :امغیبل ثیزای
وخغتسه ثبر اس مح فىذيم هزكالحیغیىیٍ امیذاد
يالیت  7۲۲مسلسبرد تًمبن ثزای عیبخیت َ۶۲یشار
ياحذ مغٌه مذدخیًییی در ؽیُیزَیبی ثیشرٍ
اختقبؿ یبكت.ثیٍ گیشارػ خیجیزگیشاری میُیز،
اثزاَسم ثبسیبن ثب اؽبرٌ ثٍ ایىٌٍ ػاليٌ ثز اختیقیبؿ
ًمي َبی ثالػًك در سمسىٍ عبخیت ،خیزییذ ي
تؼمسز مغٌه مذدخًیبن عؼی ؽذٌ اعیت در اییه
سمسىٍ خذمبت متىًػی ثٍ خبمؼٍ َذف ارائیٍ ؽیًد
گلت :یٌی اس ایه خذمبت خذییذ در عیبل ،۶۱
تًعؼٍ خذمبت تبمسه مغٌه اس میحی پیزداخیت
تغُسالت مغٌه ثٍ وسبسمىذان اس عزیین يا هیزك
الحغىٍ فىذيم امذاد يالیت اعت تب در وُبیت ثیٍ
ثخؾی اس مؾٌالت مذدخًیبن ًٍ متوبضی خذمت
مغٌه َغتىذ پبعخ مىبعجی دادٌ ؽًد.
يی ثب اؽبرٌ ثٍ ایىٌٍ در ثزوبمٍ ؽؾم ًمسیتیٍ امیذاد
موزرؽذٌ َ 35۲شار ياحذ مغًٌوی مذدخًییبن در
ؽُز ي ريعتب موبي عبسی ؽًد گلتَ :م اًیىیًن
ديعً مذدخًیبن ؽُزی ي یي عً میذدخیًییبن
ريعتبیی كبهذ مغٌه َغتىذ ي ایه در حبلیی اعیت
ًیٍ ديعیً ياحیذَیبی مغیٌیًویی ريعیتیبیییی
خبوًارَبی تحت حمبیت ي یيعیً خیبویٍ َیبی
مذدخًیبن ؽُزی وسبس ثٍ ثُغبسی دارد.میذییزًی
دكتز تبمسه مغٌه ي امًر مُىذعی عبختمبن ًمستیٍ

امذاد اػال ًزد :در ثًدخٍ عبل ً ۶۱مسیتیٍ امیذاد
 25۲مسلسبرد تًمبن ثٍ كؼبلستَبی خذمبت مغیٌیه
مذدخًیبن اختقبؿ یبكتٍ ًٍ ایه رهم وغیجیت ثیٍ
عبل گذؽتٍ رؽذ دي ثزاثزی داؽتٍ اعت.
ثبسیبن ثب ثسبن ایىٌٍ تأمسه سمسه میًرد ویسیبس ثیزای
عبخت مغٌه خبوًادٌ َبی تیحیت حیمیبییت در
ايلًیت ثزوبمٍَبی اخزایی اییه ویُیبد هیزار دارد،
گلت :هسمت تمب ؽذٌ سمسه ثٍ ػىًان یي میللیلیٍ
پبیٍ ي تأثسزگذار در تأمسیه مغیٌیه 3۲ ،الیی ۱۲
درفذ اس َشیىٍَب را در ؽُزَبی ًًچي ي ثشرٍ
ثٍ خًد اختقبؿ می دَذ .ثٍ َمسه دلیسی تیالػ
ؽذٌ ثب ًمي مغئًالن محلی در ؽُزَب ي ريعتبَیب
اسخملٍ ؽُزداریَب ،دَسبریَب ي ؽًراَبی اعیتیبن
اهذامبت الس در ایه سمسىٍ اودب ؽًد.
يی یبدآير ؽذ :عجن تلبَموبمٍ ًمیسیتیٍ امیذاد ثیب
اعتبوذاری َب موزرؽذ اگز سمسه مًردوسیبس مغیٌیه
مذدخًیبن ثب اعتلبدٌ اس ظزكستَبی ملٌیی ثیىیسیبد
مغٌه ،يسارت راٌ ي ؽُزعبسی ي عیبییز ویُیبدَیب
تبمسه ؽًد ،ایه وُبد عبخت خبوٍ را ثب ًمي َیبی
مزدمی ي مىبثغ داخلی ًمستٍ امذاد در ًًتبٌ تیزییه
سمبن اودب دَذ.
مذیزً دكتز تأمسه مغیٌیه ي امیًر میُیىیذعیی
عبختمبن ًمستٍ امذاد اػال ًزد :امغبل عبخت 3۲
َشار ياحذ مغٌه اس مح مىبثغ مبلی ديلتی ،مىبثیغ
اختقبفی ًیمیسیتیٍ امیذاد ،فیذهیبت ،سًیبت،

هقالِ

مؾبرًت خسزان ي وُبدَبی مزتجظ ثب مغیٌیه در
ثزوبمٍ هزار دارد .ثبسیبن ثب اؽبرٌ ثیٍ اییىیٌیٍ ارائیٍ
خذمبت تأمسه مغٌه یٌی اس اَذاف افیلیی اییه
وُبد اعت گلت :ارتوبی عغح عیٌیًویت ؽیُیزی
اهؾبر آعست پذیز ،ثُغبسی ي موبي عبسی مغیٌیه
ريعییتییبیییی ،ثییُییجییًد يضییؼییسییت مغییٌییه
مذدخًیبن ،عیبخیت ي خیزییذ مغیٌیه ثیزای
مییذدخییًیییبن كییبهییذ مغییٌییه اس مییُییم تییزیییه
ثزوبمٍَبی ًمستٍ امذاد اعت.
يی ثب اؽبرٌ ثٍ ایىٌٍ تأمسیه مغیٌیه ویسیبسمیىیذان
ثٍ ػىًان یي خذمت راَجزدی در دعتًر ًبر اییه
وُبد هزار دارد ،اكشيد :مغٌه در ًیىیبر اؽیتیـیبل
مٌم تًاومىذعبسی خبمؼٍ َذف اعت .الجتٍ تبمسیه
مغٌه مىبعت وٍتىُب در حًسٌ اهتیقیبدی میًخیت
تًاومىذی خبوًادٌ می ؽًد ثلٌٍ تًاومىذی كزَىگیی
ي اختمبػی خبوًادٌَب را َمجٍ دوجبل دارد.

تطکیل کویتِ کطَری برای کاّص هعتاداى هراکس هادُ ۰۱
عزيیظ خجزی ريسوبمٍ ارى -رئیسیظ میزًیش
تًعؼٍ ،پسؾگسزی ي درمبن اػتسبد ثُشیغتی ًؾًر
گلت :هزار اعت ًمستٍ ًؾًری در ثحث مزاًش
مبدٌ  ۶۱مًاد مخذر ثٍ سيدی تؾٌسی ؽیًد تیب
ػاليٌ ثز ًبر وظبرتی ي تخققی ،آمبر مؼیتیبدان
يريدی ثٍ ایه مزاًش را ًبَؼ دَسم.
ثٍ گشارػ خجزوگبر ؽُزی ي ركبَی خجزگیشاری
كبرط ،كزیذ ثزاتی عذٌ در وؾغت خجزی گلت:
ريیٌزد خذیذی در پسؾگسزی اس آعیسیت َیبی
اختمبػی در وظز گزكتٍایم ًٍ ثٍ وًػی در توغسم
ًبر ملی ثٍ دوجبل ًبَؼ عالم َغتسم؛ چیزاًیٍ
ایه مًضًع ثٍ ثُشیغتی عپزدٌ ؽذٌ اعت.
يی ادامٍ داد :در ایه سمسىٍ ثزوبمٍریشی ًزدٌاییم
تب در هبلت ًمستٍ تخققی ي ًیلیسیىیسیي َیبی
مذدًبری ي مؾبيرٌ ثتًاوسیم در ثیحیث عیالم
پسؾگسزیً ،بَؼ ي تثیجیسیت را ثیٍ عیزاویدیب

ثزعبوسم.رئسظ مزًش تًعؼٍ ،پسؾگسزی ي درمیبن
اػتسبد ثُشیغتی ًؾًر در راثغٍ ثب ثحث میزاًیش
مبدٌ  ۶۱مؼتبدان گلت :هزار ؽذٌ ًمستٍ ًؾًری
در ایه سمسىٍ تؾٌس ؽًد تب در آن گزيٌ وظبرتی
تخققی ثز ًبر يريد ًزدٌ تب اس اییه عیزیین
آمبر يريدی َبی مؼتبدان ثٍ اییه میزاًیش ًیم
ًىسم.ثزاتی گلت :در ثحث عالمت اخیتیمیبػیی
ایه آمبدگی را داریم ًٍ در مؾیبيرٌ ثیب ویظیب
رياوؾىبعی تؼبم الس را داؽتٍ ثیبؽیمیی ي در
فذير مدًس ثزای مزاًش رياوؾیىیبعیی ًیٍ ثیٍ
ثُشیغتی محًل ؽذٌ امسذيار تؼبمالت خیًثیی
داؽتٍ ثبؽسم.
يی در مًرد پسؾگسزی اس مؼلًلست َب وسش گلیت:
ؿزثبلگزی ؽىًایی مخقًفبً ثزای ًًدًبن  3تب
 5عبل ثٍ يظبیق مب اضبكٍ ؽیذٌ ي هیزار اعیت
ؿزثبلگزی ثسىبیی عجن ثزوبمٍ ؽؾم تًعؼٍ اس 27

درفذ ثٍ  55درفذ پًؽؼ آن را ثزعبوسم.
رئسظ مزًش تًعؼٍ ،پسؾگسزی ي درمبن اػیتیسیبد
ثُشیغتی ًؾًر گلت :در راثغٍ ثب مؾیبيرٌ َیبی
صوتسٌی وسش ثیب يسارت ثیُیذاؽیت هیزار اعیت
آیسهوبمٍای ثٍ عًر خذاگبوٍ وًؽیتیٍ ي پیظ اس
تدمسغ آن هزار اعت ثٍ َسأت ديلیت ركیتیٍ تیب
تقًیت ي اثالؽ ؽًد.

اًجام ّ۰۱۱سار عولیات اهذادی در  ۰۱هاُ

عزيیظ خجزی ريسوبمٍ ارى -رئسیظ خیمیؼیسیت
َالل احمز ثب اؽبرٌ ثٍ اویدیب حیذيد َ ۶۲۲یشار
ػملسبت امذاد ي ودبت در ًؾًر عی  7ي وسم عیبل
گذؽتٍ ،گلت :ثسؼ اس یي مسلسًن ي َ ۱2۲شار ولز
تًعظ خمؼست َالل احمز امذادرعبوی ؽیذویذ.ثیٍ
گشارػ خجزگشاری مُز ،دًتز عسیذامیسیزمیحیغیه
ضسبئی اكشيد :ريس خجزوگبر كزفیتیی اعیت ثیزای
گزامسذاؽت یبد ي خبعزٌ اكزادی ًٍ در ػزفٍ خجز
در عختیَب ي وبمالیمبت كؼبلست میًىىذ ي ؽیـی
ثغسبر حغبعی داروذ.يی ثب ثسبن ایىٌٍ خجزوگبران ي

وسزيَبی َالل احمز َز دي مذاكؼیٍ گیز َغیتیىیذ،
اكشيد :مذاكؼٍ گیزی میب اس ویًع حغیبط عیبسی
مغئًالن ي آمبدٌ ًزدن مزد در ثزاثز میخیبعیزات
اعت ي خجزوگبران َم يظسلٍ رعبوذن فذای میزد
ثٍ گًػ مغئًالن را ثز ػُذٌ داروذ ثىبثزایه َز چیٍ
در ایه راٌ تالػ ي ًًؽؼ ثسؾتزی ؽیًدً ،غیت
مًكوست ،ثسؾتز خًاَذ ثًد.كقی مؾیتیزى َیالل
احمز ي رعبوٍ َب آگبَی ثخؾی ثٍ مزد اعت
رئسظ خمؼست َالل احمز ثب تبًسذ ثز ایىٌٍ َیذف
خمؼست َالل احمز داؽته خبمؼیٍ ای تیبة آير،
ایمه ي آمبدٌ اعت ،تقزیح ًیزد :میلیُیً تیبة
آيری ایه اعت ًٍ خبمؼٍ در ثزاثز اتلبهبت میویبي
ؽًد ي سمبوی ًٍ اس يضؼست ػیبدی خیًد خیبرج
می ؽًد ثتًاوذ آن را ًىتزل ًىذ ًٍ ثخؼ مُمی اس
تبة آيری ،تبة آيری اختمبػی اعت ي تیحیوین

آن ؽىبخت ي آگبَی مزد اس مخبعزات ي ویحیًٌ
موبثلٍ ثب آن اعت ي در ایه ثخؼ َیالل احیمیز ي
افحبة رعبوٍ می تًاوىیذ ثیٍ فیًرت مؾیتیزى
كؼبلست ًىىذ.يی ادامٍ دادَ :الل احمز ي افیحیبة
رعبوٍ اس رعبلت اختمبػی ثزخًردار َغتىذ ي اییه
رعبلت ًمي می ًىذ تب ثتًاوسم خبمؼٍ ای ثیُیتیز،
َمجغتٍ تز ي پسًعتٍ تز را رهم ثشوسم؛ خبمؼٍ ای ًیٍ
ظزكست اختمبػی ثبالتزی داؽتٍ ثبؽٍ ي اس آعیسیت
َبی اختمبػی خذا ؽًد.ضسبئی ثٍ ویویؼ میغیبلیجیٍ
گزی خمؼست َالل احمز ي خجزوگبران ثزای میزد
اؽبرٌ ًزد ي یبدآير ؽذَ :ز دي در وُبد َبی مذویی
كؼبلست می ًىسمَ ،الل احمز ثٍ ػىًان ییي ویُیبد
مذوی دايعلت ي رعبوٍ َب رًه ركسغ خبمؼٍ میذویی
ًٍ ثذين حضًر رعبوٍ آگبٌ ،خبمؼٍ مذوی ثیخیؼ
مُمی اس خًد را اس دعت می دَذ.

بررسی صالحیت عوَهی ّ 8سار ًفر در آزهَى استخذاهی آهَزش ٍ پرٍرش
عزيیظ خجیزی ريسویبمیٍ ارى -عیزپیزعیت
دثسزخبوٍ َسأت مزًشی گشیىؼ يسارت آمًسػ
ي پزيرػ گلت :فالحست ػمیًمیی حیذيد 5
َشار ولز ثزرعی ؽذٌ اعت ي ثبلؾ ثز  ۶2درفیذ
اكزاد پذیزكتٍ ؽذوذ.ثٍ گشارػ گزيٌ آمًسػ ي
پزيرػ خجزگشاری كبرط ،ؽبپًر میحیمیذسادٌ
عزپزعت دثسزخبوٍ َسیأت میزًیشی گیشییىیؼ
يسارت آمیًسػ ي پیزيرػ در میًرد ريویذ
گشیىؼ پذیزكتٍؽذگبن در آسمًن اعیتیخیذامیی
اظُبر داؽت :فالحست ػمًمی حذيد َ 5یشار
ولز ثزرعی ؽذٌ اعت ي ثبلؾ ثز  ۶2درفذ اكیزاد
پذیزكتٍ ؽذوذ ي گزيَی ًٍ چىسه ؽیزاییغیی را
وذاؽتىذ عجن هبوًن ثزای ثزرعی مدذد ثیٍ آویُیب
كزفت ديثبرٌ ای دادٌ ؽذٌ اعت.يی ادامٍ داد:
اگز فالحست اكزادی در ایه مزحلٍ وسش تیأییسیذ

وؾذ ،پزيوذٌ ثٍ َغتٍ گشیىؼ میزًیشی ارعیبل
میؽًد تب مدذداً فالحست كزد میًرد ثیزرعیی
هزار گسزد ي حتی در ؽزایظ تبیسیذ فیالحیسیت
وؾذن در ایه ديرٌ حذاًثز  3مبٌ كزفت دارویذ
تب ثٍ دیًان ػذالت اداری مزاخؼٍ ًىىذ.عزپزعت
دثسزخبوٍ َسأت مزًشی گشیىؼ يسارت آمًسػ
ي پزيرػ اظُبر ًزد :مجىبی ًبر در گیشییىیؼ
اكزاد ،اػتذال ي مسبوٍ ريی اكزاد اعت ي اف ًبر
حلظ ًزامت اوغیبویی ي ديری اس تیلیٌیزات
علسوٍای اعت.محمذسادٌ در مًرد گشییىیؼ در
َز ديرٌ اس آسمًنَبی اعتخذامی گلت :ثؼذ اس
ثزگشاری آسمًن ي اػال وتبیح ،اعبمی چىذ ثزاثز
ظزكست اس عزف يسارتخبوٍ اػال ؽذٌ ي گشیىؼ
فالحستَبی ػمًمی اودیب میی ؽیًد.يی ثیب
اؽبرٌ ثٍ ایىٌٍ چبرچًة هًاوسه گشییىیؼ عیبل

 ۶320يضغ ؽیذٌ اعیت ،تقیزییح ًیزد :در
چبرچًة هبوًن ريوذ گشیىؼ اودب میؽًد تیب
ؽبیغتٍتزیه اكزاد ثزای وظب آمًسؽی ي تیزثیسیت
وغ َبی آیىذٌ اوتخبة ؽًوذ.
محمذسادٌ ادامٍ داد :مؼلمیبن میذارط ديلیتیی
ثزاعبط تجقزٌ یي مبدٌ  ۶۱هبوًن هج اس هغؼیی
ؽذن اعتخذا ثبیذ مًرد ثزرعی َغتٍ گشییىیؼ
هزار گسزوذ ي ثزایه اعبط گشیىؼ یي ثبر پسیؼ
اس اعتخذا اودب میؽًد.

سیستن اٍرشاًس اجتواعی ایراى در خاٍرهیاًِ بی ًظیر است

عزيیظ خجزی ريسوبمٍ ارى -مؼیبين امیًر
اختمبػی عبسمبن ثُیشیغیتیی ًؾیًر گیلیت:
عسغتم ايرصاوظ اختمبػی ایزان در ً 77ؾیًر
خبيرمسبوٍ ي ؽمبل آكزیوب ثی وظسز اعت .
'ايرصاوظ اختمبػی ثزای پسگسزی مًضًػیبت
اختمبػی اس خملیٍ َیمیغیزآساریً ،یًدى
آساری ي خًدًؾی ثب ؽمبرٌ تلله  ۶73كؼبلست
می ًىذ.ثٍ گشارػ خجزوگبر ایزوب ،حجیسیت ا

مغؼًدی كزیذ ريس چُیبرؽیىیجیٍ در وؾیغیت
خجزی اكشيد :در ثزوبمٍ ؽؾم تًعؼیٍ  ،تیًلیی
گزی عالمت اختمبػی ثٍ عبسمبن ثیُیشیغیتیی
عپزدٌ ؽذٌ اعت ًٍ ثزای تحون آن در حیبل
تذيیه وظب ارائٍ خذمبت اختمبػی َغیتیسیم.
يی در ادامٍ ثٍ راٌ اوذاسی  3۲میزًیش خیبمیغ
خذمبت در  3۲ؽُزعتبن دارای پبیسیه تیزییه
ؽبخـ محزيمت در ًؾیًر اؽیبرٌ ًیزد ي
گلت :ثزای تًعؼٍ خذمبت خًد در میىیبعین
حبؽسٍ وؾسه وسش رایشوی َبیی ثب يسارت راٌ ي
ؽُزعبسی داؽتٍ ایم .مؼبين امًر اخیتیمیبػیی
عبسمبن ثُشیغتی ًؾًر یبدآير ؽذ :مذاخالت
ثُشیغتی ثزای ًبَؼ عالم وسش وظب میىیذ تیز
ؽذٌ اعت ي ثب َمٌبری هًٌ هضبئسٍ  ،اكیزادی
ًٍ ثزای عالم مزاخؼٍ می ًىىذ ثذين آویٌیٍ

ًزد :عبسمبن ثُشیغتی ثزای خبوًادٌَیبی  5ویلیزٌ
مجلؾ َ 2شار تًمبن مبَسبوٍ در وظز گزكیتیٍ يلیی در
حبل حبضز ایه مجلؾ ثٍ َ 0۱5شار تیًمیبن اكیشاییؼ
پسذا ًزدٌ اعت.

در دادگبٌ ثجت ؽًوذ ثٍ مزاًش ثُشیغتی ارخبع
دادٌ می ؽًوذ ي اس مؾبيرٌ َیبی الس ثیزای
عبسػ  ،ثزخًدار می ؽًوذ .مغؼیًدی كیزییذ
اكشيد :ایه عزح در  ۶۲اعتبن ي در آییىیذٌ در
تمب اعتبن َبی ًؾًر اخزایی خیًاَیذ ؽیذ؛
سیزعبخت َبی وز اكشاری ي عخیت اكیشاری
ایه عزح كیزاَیم اعیت ي كیویظ در حیبل
َییمییبَییىییگییی ثییب هییًٌ هضییبئییسییٍ َغییتییسییم.
**اخزای عزح وُضت مغٌه خبویًادٌ َیبی
دارای  7مؼلًل ثٍ ثیبال هیبعیم ػیجیذا سادٌ
هبئم موب تًاومىذعبسی عبسمبن ثُشیغتی وسش در
ایه وؾغت گلت :تبًىیًن َ ۶۶یشار ي 3۲۲
خبوًار دارای دي مؼلیًل ثیٍ ثیبال در ًؾیًر
ؽىبعبیی ؽذٌ اعت ي امغبل ثزای وخغتسه ثیبر
ثزای مغٌه آوُب اػتجبر گزكتسم.

تغییر هیساى تَلیذ هَادهخذر
در افغاًستاى بیطتریي
تاثیر را در کاّص ّسیٌِّای
کطَر دارد

عزيیظ خجزی ريسوبمٍ ارى -ییي پیضيَؾیگیز
اػتسبد گلت :وتبیح وؾبن میدَذ عسبعت تـسسز مسشان
تًلسذ در اكـبوغتبن ثسؾتزیه تبثیسیز را در ًیبَیؼ
َشیىٍ َبی مًاد مخذر در ًؾًر دارد.ثیٍ گیشارػ
ایغىب ،دًتز رعب مؾزكی در وؾغت ػلمی پضيَؾی
ًٍ فجح امزيس ثب ػىًان اهتقیبد میًاد میخیذر در
ایزان ،یي وگزػ پًیبی عیسیغیتیمیی ثیب حضیًر
متخققبن ي پضيَؾگزان در مدمًػٍ كیزَیىیگیی
ؽوبین ثزگشار ؽذ ،گلت :اهتقبد اییزان در مغیسیز
تًعؼٍ خًد وسبسمىذ وسزيی اوغبوی خیالم ي میًلیذ
اعت در ياهغ عزمبیٍَبی اوغبوی ي اختمبػی ارًیبن
تًعؼٍ اهتقبدی َغتىذ
ؽسًع مقزف مًاد مخذر وسش ػاليٌ ثز َشیىیٍ َیبی
مغتوسمَ ،شیىٍ َبی ؿسز مغتوسم هبث تًخُی را در
مغسز تًعؼٍ ًؾًر ایزان ایدبد میًیىیذ.يی ادامیٍ
دادَ :مغبیگی ثب مُمتزیه تًلسذًىىذٌ مًاد میخیذر
خُبن ثبػث می ؽًد ؽزایظ مًاد مخذر در ًؾیًر
يیضٌ ي مىحقز ثٍ كزد ثبؽذ .ایه میىیحیقیز ثیًدن
وسبسمىذ ارسیبثی مغبلٍ در یي هبلت میتیىیبعیت ثیب
ؽزایظ مًضًع در ًؾًر اعت.ایه پضيَؾگز اػتسبد
ثسبن ًزد :موًلٍ مًاد مخذر ثز اثؼبد میخیتیلیلیی اس
اهتقبد ًؾًر تبثسز میگذارد .ایه تبثسیز در حیًسٌ
ديلت ،عالمت ،سویذگیی خقیًفیی ي ؽیزاییظ
اختمبػی ،ثبسار ًبر ثٍ عًر مغتوسم ي ؿسز مغتیویسیم
دیذٌ میؽًدَ .مچىسه گزدػ مبلی ي هبچبم میًاد
وسش موًلٍ پسچسذٌ دیگزی اعت .در ػسه حیبل اییه
ثخؼ َب ،مث ًالف تًدرتً ،رياثغی در َم تىسیذٌ
داروذ ي خشیی وگزی در ثیبس ًیزدن اییه ًیالف
می تًاوذ ثی كبیذٌ ي حتی خغبرت ثبر ثبؽذ .در ياهغ
موًلٍ اهتقبد مًادمخذر تذاػی ًىىذٌ ملًُ عسغتم
پسچسذٌ اعت ي خشءوگزی در مًاخٍُ ثب چىسه عستیم
َبیی مؼمًال ثٍ وتبیح وبخًاعتٍ مىتُی میؽًد.
مؾزكی گلت :مذل دیىبمسٌی اهتقبد میًاد میخیذر
ثسؼ اس  5۲۲متـسز را در هبلت  ۶3ثخؼ ثٍ یٌذیگز
پسًوذ دادٌ اعت ي اوجبرٌ داوؾی اس ًلسٍ میغیبلیؼیبت
فًرت گزكتٍ در ایه حًسٌ اعت ي اس آن ثٍ ػىًان
اثشار پؾتسجبن تقمسم در موًلٍ مًاد مخذر می تیًان
اعتلبدٌ ي عسبعتَبی مختللی را میتیًان آسمیًن
ًزد.يی ثب اؽبرٌ ثٍ عزح اهتقبد میًاد میخیذر در
ایزان ،یي وگزػ پًیبی عسغتمی ًٍ ثٍ عیلیبرػ
دكتز تحوسوبت ي آمًسػ عتبد مجبرسٌ ثب مًاد مخیذر
اودب پذیزكتٍ اعت ،گلت :ؽىبخت اثؼبد اهتیقیبدی
مًاد مخذر ،ثیزرعیی ًیمیی اثیزات َیشییىیٍ ای
مًادمخذر ثزای اهتقبد ایزان ،ؽیىیبخیت ػیًامی
اثزگذار ثز توبضب ي ػزضٍ مًاد مخذر ،ؽىیبخیت ي
توزیت مسشان گزدػ مبلی مًاد مخذر ،ؽىبخیت ي
توزیت مسشان َشیىٍ َبی مغتوسم ي ؿسز مغتوسم میًاد
مخذر ثز ًؾًر ي ارسیبثی آثبر ثزخی عسبعت َیبی
ًىتزلی اس خملٍ اَذاف افلی ایه عزح ثیٍ ؽیمیبر
میريوذ.
ایه پضيَؾگز اػتسبد اكشيد :در اییه عیزح چیُیبر
عسبعت تـسسز مسشان تًلسذ در اكیـیبوغیتیبن ،میجیبرسٌ
خذی تز ثب هبچبهچسبن ،تـسسز در ثًدخٍ پسؾگسزی اس
مقزف ،تـسسز در ثًدخٍ درمبن ي ثبستًاوی مؼیتیبدان
اس وظز تبثسز ثز موًلٍ مًاد مخذر ثزرعی ؽذ ي وتبیح
وؾبن داد عسبعت تـسسز مسشان تًلسذ در اكیـیبوغیتیبن
ثسؾتزیه تبثسز را در ًبَؼ َشیىٍَبی مًاد میخیذر
در ًؾًر دارد.مؾزكی گلت :الیجیتیٍ اخیزای اییه
عسبعت وسبسمىذ تزتسجبت ثسه المللی اعیت ،ضیمیه
آوٌٍ عسبعت پسؾگسزی ي ثبستًاوی در ؽزایغی ًیٍ
وتًان تًلسذ در اكـبوغتبن را محذيد ًزد ثسیؾیتیزییه
تبثسز را در ًبَؼ َشیىٍَبی مًاد مخذر در ًؾیًر
داؽتٍ اوذ .الجتٍ ایه وتبیح در ارسیبثی عسبعت َیب ثیٍ
فًرت مغتو ثًدٌ اعت ي امٌبن ارسیبثی تزًسجیی
آوُب وسش يخًد دارد.
يی َمچىسه َشیىٍ َبی وظبمی ي اوتظبمیً ،یبَیؼ
درآمذ مبلسبتی ي مؾبرًت اختمبػیَ ،یشییىیٍ َیبی
هضبیی ي سوذان ي اػتجبرات ًبَؼ توبضب ،درمبن ي
ثبسپزيری ي پسؾگسزی را اس خملٍ َشیىٍ َبی ديلیت
در حًسٌ مجبرسٌ ثب مًاد مخذر ثزؽمزد ي گلت :اگز
ً َشیىٍ َبی ؽخقی وبؽی اس میخیبعیزات میًاد
مخذر ثزای كزد را در ًىبر َشیىٍَبی اختمیبػیی ي
ديلت را ثب َشیىٍ وسزيی ًبر اس دعت ركتیٍ ًؾیًر
در موًلٍ مبدٌ مخذر تدمسغ ًىسم در مییبثسم ًٍ در
عبل  ۶0مسشان خغبرتَب ثٍ ؽذت اكشاییؼ ییبكیتیٍ
اعت.

