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جامعه

ٍاریش هاتِالتفاٍت یاراًِ اس سَی
تْشیستی در ًیوِ دٍم سال

سشویس خوثوشی سوصنواموه اسن-موذیوش آسوایطوگواه
وهشیضن گفت :ساصما توهوضیسوتوی افوضایوص یواسانوه
مستمشی تگیشا آسایطگاه سا محواسوثوه و ایو موا توه
التفاوت سا دس نیمه دو سوا موی پوشداصد.توه گوضاسش
خثشنگاس ضهشی و سفاهی خثشگضاسی فاسس ،افضایص سوه
تشاتشی مستمشی مذدخبیا ومیته امذاد و تهضیسوتوی دس
پایا سا  03اص سبی مدلس تػبیة ضذ اما گبیا فموف
فشوسدی و اسدیثهطت اص سبی دولت ای موثولوا واسیوض
ضذه آ هم ته حساب یاسانه سشپشست خانباس نه حسواب
مستمشی آنها.دس ای میا ومیته امذاد و توهوضیسوتوی توه
دنثا چاسه ای می گشدنذ تا ای مطىول سا توشقوشف و
تذلبلی دولت سا ته نحبی خوثوشا وونونوذ.موذدخوبیوا
آسایطگاه وهشیضن نیض وه  949نفش اص سوبی وومویوتوه
امذاد و  0499نفش اص سبی تهضیستی مؼشفی ضذه انذ ایو
سوصها ته همی مطىل دچاس ضذه و ای افضایص مستمشی
سا دسیافت نىشده انذ.محمذسؾا غبفی نژاد دس ای تواسه
ته خثشنگاس فاسس گفت :دسحوا حواؾوش موذدخوبیوا
ساو دس آسایطگاه خیشیه وهشیضن وه اص سبی ومیتوه
امذاد اما ته ای مدمبػه مؼشفی ضذه و خانه و وواضوانوه
آنها وهشیضن است مستمشی ضا تكبس وامل ته حساب
آسایطگاه واسیض ضذه است.وی افضود :همننی افوضایوص
مستمشی ای مذدخبیا نیض اص اتتذای سا خاسی محاسثه
ضذه است.مذیش آسایطگاه وهشیضن گفت :مكاتك سوا
همه ساله ،ساصما تهضیستی وطبس نیوض افوضایوص یواسانوه
مستمشی تگیشا سا محاسثه و ای ما ته التفاوت سا دس نیمه
دو سا تػبست وامل ته حساب آسایطوگواه خویوشیوه
وهشیضن واسیض خباهذ وشد.ای دسحالی است ووه وی
دس سوصهای اخیش ته خثشنگاس فاسس گفته تبد :متأسفانه تا
ای لحظه اص سبی دولت افضایص مستمشی مذدخبیا وه
تایذ واسیض می ضذ ته مذدخبیا آسوایطوگواه داده نطوذه
است و تا وخبد اینىه افضایص مستمشی ها مػبته مدلس
تبده اما ما ته ای سونذ ػادت وشده ایوم ووه هومویوطوه
ماتهالتفاوتها اص نیمه دو سا پشداخت ضبد.

سشویس خثشی سوصنامه اسن -توانوه غوادسات
امسا متؼهذ ته پشداخوت  999مویولویواسد توبموا
تسهیالت تشای ایداد اضتویوا و توبانومونوذسواصی
مذدخبیا ومیته امذاد اما خمینی(سه) ضذهاست.
ته گضاسش گشوه اختماػی خثشگضاسی آنا اص سواتوف
ػمبمی ومیته امذاد ،سیذ پشویض فتاح ،سئیس ومیته
امذاد دس حاضیه امؿاء ای تفاهمنامه توا اضواسه توه
همىاسی موبثوش توانوه غوادسات دس پوشداخوت
تسهیالت ته مذدخبیا تحت حمایت ومیته امذاد،
گفت :تانه غادسات قی تشنامه پنح ساله پونودوم
وطبس ،حذود هضاس میولویواسد توبموا تسوهویوالت
اضتیا صایی تشای اخشای  099هوضاس و  ۱4۱قوشح
اضتیا پشداخت وشده است.وی تا اضاسه ته اینىه توا

 52هیلیَى کارت هلی َّشوٌذ صادر شذُ است تصوین حذف
عٌَاى طالق اس شٌاسٌاهِ تا هجلس است
سشویس خثشی سوصنامه اسن -سوخونوگوبی
ساصما ثثت احبا وطبس تا اضاسه ته اینىه 93
میلیب واست ملی هبضمنذ غادس ضذه اسوت،
اص مشد خباست تا تشای تؼبیؽ واست مولوی
سشیغتش الذا وننذ.
سیفاهلل اتبتشاتی دس گفتوگب توا ایسونوا دس
مبسد آخشی وؾؼیت غوذوس وواست مولوی
هبضمنذ اظهاس وشد :تاونب تیص اص  93میلیب
واست ملی هبضمنذ تشای هوموبقونوا غوادس
ضذه و ته دست آنها سسیذه است .همننی دو
میلیب واست نیض پس اص دسخباست همبقنوا
غادس ضذه و دس دفاتش مبخبد اسوت و افوشاد
تایذ ته آدسسی وه ته آنها اػال ضذه مشاخوؼوه
وننذ تا واست خبد سا تحبیل تگیشنذ .ؾومو
اینىه ای واس تایذ صودتش اندا ضبد صیشا اگوش
دیش الذا وننذ ممى است تا پایوا موهولوت،
واست آنها خبد ته خبد تاقل ضبد.

کشف حذٍد  03تي اًَاع هَادهخذر
در کشَر در ًیوِ ًخست هزداد

سشویس خثشی سوصنامه اسن -مؼاو مماتله تا ػشؾوه و
امبس تی الملل ستاد مثاسصه تا مباد مخذس اص وطف  90ت
و  390ویلبگش انباع مباد مخذس و سوا گشدا دس نیموه
نخست مشدادماه خثش داد.توه گوضاسش ایسونوا ،اسوذالوه
هادینژاد گفت :ول وطفیات مبادمخذس دس ای موذت
 90هضاس و  390ویلبگش و تیطتشی حدم مباد مىطبفوه
اص نبع تشیان ته میضا  93هضاس و  340ویلبگوش توبده
است وه  ۱3دسغذ اص مدوموبع وطوفویوات سا ضوامول
میضبد.وی افضود :دس ای مذت نیض  9900وویولوبگوش
حطیص 5۱4 ،ویلبگش هشوئویو  599 ،موشفویو و 99
ویلبگش ضیطه و  990ویلبگش سایوش موباد وطوف و
ؾثف ضذه است.مؼاو مماتله تا ػشؾه ستاد تا تیا اینىوه
ای میضا اص وطفیات قی  9۱59فمشه ػملیوات غوبست
گشفته است ،گفت :سشانه وطفیات مباد مخذس دس ایو
دوسه حذود  09.9ویلبگش ته اصای هش ػمولویوات توبده
است.
هادینژاد افضود :دس ای مذت یه میلیب و  949هضاس و
 393ػذد لشظ سوانگشدا دس سكح وطبس وطف ضوذه
وه تیطتشی تؼذاد تا یه میلیب و  959هضاس و  909ػذد
آ مشتبـ ته استا وشمانطاه است .همننی  343لویوتوش
مباد پیصساص وطف ضذه وه تانتشی ممذاس تا  339لیتش
دس استا آرستایدا غشتی وطف ضذه است.
ته گضاسش سواتف ػمبمی ستاد مثاسصه تا مباد مخذس ،وی
دس ادامه تا تیا اینىه تالا تش  93دسغذ وطوفویوات ایو
دوسه صمانی مشتبـ ته چهاس استا وطبس اسوت گوفوت:
تیطتشی حدم وطفیات تا  09هضاس و  900وویولوبگوش
مشتبـ ته استا سیستا و تلبچستا است وه مؼاد 45
دسغذ وطفیات وطبس است و اسوتوا هوای ووشموا ،
خشاسا خنبتی و هشمضگا ته تشتیة دس ستثههای تؼوذی
لشاس داسنذ.

سخنگبی ساصما ثثت احوبا وطوبس اداموه
داد :تشنامه ما ای است وه تا پوایوا سوا 09
غذوس واست ملی هبضمنذ سا ته پایا تشسانیم
و اص قشف دیگش واستهای ملی فؼلی تنها توا
پایا سا اػتثاس داسنذ ،تناتشای همبقنانی ووه
تاونب الوذا توه توؼوبیوؽ وواست خوبد
نىشده انذ ،هشچه صودتش تایذ ای واس سا انودوا
تذهنذ.
اتبتشاتی افضود :همبقنا ای واس سا ته ماههای
آخش سا مبوب نىننذ تا تتباننذ توه ساحوتوی
واست ملی هبضمنذ خبد سا دسیافت وونونوذ.
ؾم اینىه تشای تسوشیوغ دس سونوذ غوذوس
واست ،فشآینذ غذوس اص موشحلوه توىومویول
مذاسن تا تحبیل وواست سا توه یوه مواه
واهص دادهایم.
سخنگبی ساصما ثثت احبا وطبس دس موبسد
مبؾبع حزف ػنبا قالق دس ضونواسونواموه

سشویس خثشی سوصنامه اسن -تشاساس مػوبتوه
امشوص مدلس ضبسای اسالمی ،ماده  53لوانوب
خذمت وظیفه ػمبمی اغالح ضوذ و توه ایو
تشتیة دیگش مطموبن دیومولوموه توشای اداموه
تحػیل نمیتباننذ ته خاسج اص وطبس توشونوذ و
فمف ته مطمبن واسضناسی و توانتوش مودوبص
خشوج داده می ضبد.ته گضاسش خثشنگاس گوشوه
دانطگاه خثشگضاسی آنا ،پیص اص ایو یوه تواس
دیگش لانب خذمت وظیفه ػمبمی اغالح ضوذه
تبد و ماده  53ته ای تشتیة تویویویوش ووشد ووه
مطمبلی دیملم وه حذاوثش یه سوا پوس اص
فشاغت اص تحػیل دس یىوی اص دانطوگواه هوا و
مبسسات آمبصش ػوالوی داخول یوا خواسج اص
وطبس وه مبسد تاییذ وصاستخانه هوای ػولوب و
تهذاضت است پزیشفته ضبنذ توا صموانویوىوه توه
تحػیل اضتیا داسنذ ،مطشوـ ته اینوىوه داسای

غیثت غیشمبخه نثاضنذ می تباننوذ اص موؼوافویوت
تحػیلی استفاده وننذ .ای مؼافویوت توشای هوش
ممكغ فمف یه تاس داده موی ضوبد.هومونونویو
تشاساس مػبته سا  ،09ماده  53ای لانب نویوض
ته ای ضشح تیییش وشد :مطمبلی داسای موذسن
واسضناسی و تانتش و مؼاد آ دس حوبصه هوای
ػلمیه ػاللهمنذ ته تحػیل دس خاسج اص وطوبس
دس غبستیىه اص نظش موموشسات ایو لوانوب و
وصاستخانه های ػلب و تهذاضت ،حائوض ضوشایوف
ادامه تحػیل دس خواسج اص وطوبس تواضونوذ و
دانطگاهها و سضوتوه هوای آنوهوا موبسد توایویوذ
وصاستخانه های فبق تاضذ ،می تباننذ توا سوموشد
تؿمی های نص تا استفاده اص ممشسات ای لانب
تشای تحػیل ته خاسج اص وطبس مسافشت وننذ.تا
ای مػبته هم مطمبن دیملم و هم مطوموبن
واسضناسی و تانتش میتباننذ تشای ادامه تحػیول

عضَ هعتاد خاًَادُ
را طزد ًکٌیذ
تانبا نیض گفت :حزف ػنبا قالق ته اغالح
لانب نیاص داسد و مدلس دس ای صمیونوه توایوذ
ػمل ونذ .دس حا حاؾش غشفوا قوالق هوای
تای غیشمنمبله یا صمانی وه فشد مكلمه دوضیوضه
تاضذ امىا حزف اص ضناسنامه سا داسد.
اتبتشاتی ػنبا وشد :تشای ای واس تؼوؿوی اص
نماینذهها پیطنهادی داده انوذ ووه گوبیوا دس
مدلس پزیشفته نطذه است و هوموانوكوبس ووه
گفتم ای مساله مشتوبـ توه لوانوب اسوت و
ساصما ثثت احبا نثایذ الذامی دس ای ساسوتوا
اندا تذهذ.

ته خاسج اص وطبس تشونذ ولی دولت دس سا 09
نیحه ای سا ته مدلس اسسا وشد وه توه دلویول
اتها تشای نظا وظیفه ػثاست خاسج اص دس مواده
 53حزف ضبد و فمف مطمبن واسضنواسوی و
تانتش تشای ادامه تحػیل تتباننوذ توه خواسج اص
وطبس تشونذ .تؼذ اص  4سا امشوص ای نیحوه دس
دستبس واس غح ػلنی مدلس ضبسای اسالموی
لشاس گشفت.

اهکاى ثثتًام ایٌتزًتی کتة درسی توام پایِّای تحصیلی
در آیٌذُ ًشدیک

سشویس خثشی سوصناموه اسن -موذیوش وول
نظاست تش نطش و تبصیغ مباد آمبصضوی وصاست
آمبصش و پشوسش تا تیا اینىه امىا ثثتنوا
اینتشنتی وتة دسسی تما پایه های تحػویولوی
دس آینذه نضدیه فشاهوم موی ضوبد ،گوفوت:
حزف وتاتفشوضیها اص چشخه تبصیغ ته هویو
ػنبا دس تشنامه نیست.لیذا نیه سوش موذیوش
ول نظاست تش نطش و تبصیوغ موباد آموبصضوی
وصاست آمبصش و پوشوسش دس گوفوت وگوب

فاسس دس پاسخ ته ای پوشسوص ووه آیوا توا
اینتشنتی ضذ ثثتنوا ووتواب هوای دسسوی،
وتاتفشوضی ها اص چشخه وتة دسسوی حوزف
می ضبنذ؟ ،اظهاس داضت :سیاست آموبصش و
پشوسش اینتشنتی ضذ ثثت نوا ووتواب هوای
دسسی تما پایه های تحػیلی است.وی افضود:
دس اتتوذا ووه ایو وواس ضوشوع ضوذ فوموف
دتستانی ها ،آ هم تا محذودیتهایی اموىوا
ثثتنا داضتنذ وه ته مشوس صما تما پایههوای
اتتذایی ،پیص دانطگاهی و حان هوم فونوی و
حشفهای ها اؾافه ضذنذ و دس سا آیونوذه هوم
واسدانص ته سیستم ثثتنا اینوتوشنوتوی ووتوة
دسسی افضود میضبد.نیهسوش تا تأوویوذ توش

اینىه سیاست آمبصش و پشوسش ته هی ػنبا
حزف وتاتفشوضی ها نیست ،خاقشنطا ووشد:
دس آینذه نضدیه وه امىا ثثتنا اینوتوشنوتوی
وتاب های دسسی تما پایه هوا فوشاهوم ضوذ،
دانص آمبصا متبسكه او و دو موی توبانونوذ
حتی وتاتفشوضی وه می خباهنذ ووتواب هوای
خبد سا تحبیل تگیشنذ سا دس سامانه انوتوخواب
وننذ.مذیش ول نظاست تش نطش و توبصیوغ موباد
آمبصضی وصاست آمبصش و پشوسش تػوشیوح
وووشد :لووزا تووا ایو سوویوواسووت هووا ،حووزف
وتاتفشوضیها اص چشخه توبصیوغ ووتواب هوای
دسسی ته هی ػنبا دس تشنامه نیست و نگشانی
دس ای خػبظ وخبد نخباهذ داضت.

ایزاى تَاًوٌذی سیادی تزای جذب گزدشگز پششکی دارد
سشویس خثشی سوصنامه اسن -موذیوش ػوامول
ساصما تامی اخوتومواػوی موی گوبیوذ :ایوشا
تبانمنذی تانیی دس صمینوه خوزب گوشدضوگوش
پضضىی داسد وه موهوموتوشیو آنوهوا خوذموات
استانذاسد و تا ویفیت،الامت مناسة و تبانثخطی
تیماس است.
ته گضاسش خثشنگاس التػادی ایشنا ،محموذتوموی
نبستخص دس همایص تخػػی سواموانوذهوی و
آغاص ػملیات اخشایی قشح گشدضگشی پضضىوی
تامی اختماػی وه تا حؿبس نوموایونوذگوا 59
وطبس خاسخی دس محل هتل هما توشگوضاس ضوذ،
افضود :سكح پضضىی دس ایشا تان اسوت و موی
تبانذ هممای وطبسهوای پویوطوشفوتوه خوذموات
پضضىی تا ویفیت اسائه دهوذ.وی توا اضواسه توه
تطىیل مدمبػه هگتا (هلذینگ گوشدضوگوشی
تأمی اختماػی) گفت :خبضثختانه دس صمویونوه
تامی محل الامت تشای تیماسا و خانباده هوای

همشاه آنها مطىلی وخبد نذاسد صیشا هگوتوا موی
تبانذ پاسخگبی نیاصهای گشدضگشا پوضضوىوی
تاضذ.مذیشػامل ساصما تامی اختماػی گوفوت:
همننیو خوذموات سیولوی سخوا دس اخوتویواس
گشدضگشا سالمت است و همه امىانات تا هوم
افضایی می تباننذ ویفیت خذمات سا استما دهنوذ.
وی تا تیا اینىه همه خذمات دس یه پىیح می
تبانذ ته تیماسا گشدضگش وه توشای دسموا توه
ایشا می آینذ ،اسائه ضبد ،گفت :اسائه امىانوات
یاد ضذه تشای سلاتت تا تخص خػبغی نیوسوت،
تلىه دس غذدیم تخص خػوبغوی سا دس ایو
ػشغه فؼا ونیم وه می تبا مبخة سوشموایوه
گزاسی دس وطبس تطبد.وی دس پوایوا اظوهواس
امیذواسی وشد تشگضاسی ایو هوموایوص آغواص
خبتی تشای خزب گشدضگش پضضىی دس وطوبس
تاضذ 09**.تیماسستا دس خذمت گوشدضوگوشی
پضضىی:اتشاهیم نسیدانی مذیش ػامول ضوشووت

خذماتی گشدضگشی تامی نیض دس ای هوموایوص
گفت :تشای اخشای قشح گشدضگشی پوضضوىوی
ساصما تامی اختماػی  09،تیماسسوتوا و 999
پضضه دس  03استا وطبس دس اخوتویواس اخوشای
قشح لشاس می گیشد.وی تا تیا اینىه گشدضگشی
سالمت اص چهاس صیش مدمبػه پضضىی،دسموانوی،
تنذسستی و پیطگیشانه تطىیل ضذه است ،افوضود:
مبؾبع ای است وه ما ووذا توخوص سا موی
خباهیم تبسؼه دهیم.

اهسال ّ ۱2شار سائز ایزاًی حج اٍلی ّستٌذ

سشویس خثشی سوصنامه اسن -ته گفته سییوس
ساصما حح و صیاست ،اص  ۱3هضاس و پوانػوذ
صائش وه امسا ته خانه خذا می سونذ ،تیوص اص
 ۱3هضاس نفش اولی تاس است وه حح تمتغ تودوا
خباهنذ آوسد.
ته گضاسش خثشگضاسی مهش حمیذ محمذی توا
اضاسه ته افضایص  53دسغذی صایشا دس سوا
 03نسثت ته سا  04گفت تا ای وخبد اسایوه
خذمات ته نحب مكلبب و لاتل لثبلی دس حوا
اندا است.سییس ساصما حوح و صیواست اص

اػضا حذود  0۱هضاس صائش ایشانی ته سوشصمویو
وحی تا سوص سه ضنثه خثش داد و گفت :تیص اص
نیمی اص ای صائشا پس اص الامت ضوص سوصه
دس مذینه منبسه ،ته مىه مىشمه ػضیمت ووشده
انذ .حمیذ محمذی توه آساموص موبخوبد دس
واسوانها و صائشا تاونب دس مذینه اضاسه ووشد
و ؾم تاویذ توش ؾوشوست حوفوت ػوضت،
احتشا  ،امنیت و وشامت صائشا ایشانی گوفوت
تحمذاهلل تاونب مطىل خاغی نذاضته ایوم و
فشاینذ ػملیات حح سوا قثیؼی داسد.
سییس ساصما حح و صیاست ته فؼالیوت هوای
اندا ضذه دس حبصه اسىا صائشا اضاسه ووشد
و گفت :دس حا حاؾش صائشا ایشانوی دس 95
هتل دس ضهش مذینه و دس نضدیىی مسدذالنوثوی
اسىا داده ضذه انذ و مطىلی دس حبصه هوای
اسىا  ،حمل و نمل و تیزیوه گوضاسش نطوذه
است.حمیذ محمذی همننی ته گشمای هبای

غادسات نیض تا اضاسه ته اینىه واس ومیته امذاد یوه
نبع ػثادت خالػانه است ،خاقشنطا وشد :توانوه
غادسات تما تالش خبد سا تشای موحوموك ضوذ
اهذاف ومیته امذاد ته واس میتشد و دس خوذموت
مذدخبیا ومیته امذاد است.

هقالِ

دیپلوِّای هشوَل اس رفتي تِ خارج هٌع شذًذ

 ۸5۱عولیات اهذادگزاى ّالل احوز
در  5۲ساعت

سشویس خثشی سوصنامه اسن -مؼاو ػملیات اموذاد و
ندات هال احمش تا تطشیح خضئیات ػملیات هال احمش
دس  94ساػت گزضته ،گفت :دس قب ایو موذت 09۱
مامبسیت اندا ضذه است.ضاهی فتحی دس گفت و گب تا
ایسنا دس مبسد ػملیات امذاد و ندات هال احمش دس 94
ساػت گزضته اظهاس وشد :قی ایو موذت اموذادگوشا
هال احمش 09۱ ،مامبسیوت انودوا دادنوذ و دس ایو
مامبسیتها ته  543نفش امذادسسانی ضذ.مؼاو ػمولویوات
امذاد و ندات هال احمش اؾافه ووشد :دس قوب ایو
مذت 040 ،نفش تبسف امذادگشا هال احوموش نودوات
یافتنذ و  93نفش نیض تشای استفاده اص خذمات دسمانی تیطتش
ته مشاوض دسمانی منتمل ضذنذ 004 .نفش اص مػذوما نویوض
اص خذمات سشپایی استفاده وشدنذ.وی دس مبسد ػملیوات
سهاساصی دس  94ساػت گزضته گفت :امذادگشا هوال
احمشهطت مامبسیت سهاساصی داضوتونوذ ووه دس ایو
ػملیاتها  00مػذو اص سبانح تشافیىی نودوات پویوذا
وشدنذ.

دسیافت تسهیالت اػكایی تانه غادسات ،تاونوب
 ۱9هضاس و  ۱09خانباس ته خبدوفایی سسیوذه و اص
چشخه حمایت ومیته امذاد خاسج ضذنوذ ،گوفوت:
تانه غادسات قی مذت یاد ضذه ،ستثوه سوب دس
پشداخت تسهیالت اضتیا صایی ته مذدخبیوا ایو
نهاد سا دس تی تانه های ػامل وسة وشد.
سئیس ومیته امذاد تا اػال اینىه تانه غادسات دس
سا گزضته مثلا  09۱میلیاسد توبموا تسوهویوالت
پشداخت وشد وه صمینه ایداد هفوت هوضاس و 999
قشح اضتیا صایی سا فشاهم وشد ،ػنبا وشد :تانوه
غادسات امسا متؼهذ ته پشداخت  999مویولویواسد
تبما تسهیالت تشای ایداد اضتیا و تبانمنذ ساصی
مذدخبیا ومیته امذاد ضذه است.فتاح تا اضاسه توه

اینىه مؼشفینامه هایی ووه وومویوتوه اموذاد توشای
مذدخبیا غادس می ونذ امىا دسیوافوت وا توا
سمف  99میلیب تبما سا فوشاهوم ووشده اسوت،
تػشیح وشد :ػالوه تش ای مؼشفینامهها توه ػونوبا
مدبص ضیلی ضامل گباهی مهاست فنی ،مداص توبد
نبع ضیل و محل وسة و واس محسبب می ضبد و
تش ای اساس تانه مذاسن ضیلی دیگشی مكوالوثوه
نخباهذ وشد.سئیس ومیته امذاد تا تاویذ تش ایونوىوه
مذدخبیا ومیته اموذاد داسای ووموتوشیو نوش
مؼبلات تانىی تبدنذ ،گفت :ای نهاد تا هوموىواسی
تانه های ػامل  ،تسهیالت لشؼ الحسنه تانىی توا
نش چهاس دسغذ می پوشداصد.دس اداموه ،سویواوش
صساػتی ،مذیش ػامل و ػؿب هیات موذیوشه توانوه

ای سوصهای مذینه و مىه اضاسه وشد و گوفوت
همه صائشا وطبسما  ،دس سوالموت هسوتونوذ.
وی تا تیا اینىه دس ایا تطشیك و دس سشصمویو
منا و ػشفات ،دمای هبا ممى است ته  39توا
 33دسخه هم تشسذ اص اخواسه چوادسهوای توا
استفاع تلنذ و مدهض ته ووبلوشهوای گواصی دس
سشصمی ػشفات سخ گفت.
سییس ساصما حح همننی دس خموغ دسوت
انذسواسا و خثشنگاسا سسانه ملی ووه توشای
پبضص مشاسم امسا حح ته مذینه آموذه انوذ
ؾم تطشیح وؾؼیت مشاسم امسا حح تمتغ،
ته تاللی سوص ػیذ لشتا و سوص خمؼه تؼنبا دو
سوص ػیذ مسلمانا اضاسه وشد و گفت امسا تا
تبخه ته اینىه حح اوثش است ،پانػذ هضاس صائش
ته مدمبع حح گضاسا اؾافه ضذه اسوت ووه
تنگناها و سختی واس سا تیطتش می ونذ.

سشویس خثشی سوصنامه اسن -متخػع سوانطونواسوی
تالینی تا تیا اینىه خانباده نثایذ فشد مؼتاد سا قشد وونوذ،
گفت :خانباده نثایذ اص تیماس خطمگی ضبد .اػتیاد تنوهوا
یه تیماسی است و فمف تا دس نظش گشفتو و توه تواوس
سسیذ اینىه مؼتاد تیماس است می تبا ته نتایح خوبتوی
دس مؼالده تیماس سسیذ.
ته گضاسش ایسنا ،دوتش پوشوانوه موحوموذخوانوی دستواسه
سویىشد اختماػی ضذ مثاسصه تا مباد موخوذس و نوگواه
خامؼه ته فشد مؼتاد گفت :اػتیاد یه تیماسی مثل سوایوش
تیماسی ها است و تایذ توهوذاضوت سوانوی خواموؼوه دس
خػبظ آ تان تشده ضبد اینىه ما تگزاسیوم تویومواسی
ایداد ضبد و تؼذ ته فىش دسما تاضیم ػالج والؼه تؼذ اص
ولبع است.
وی ادامه داد :م مؼتمذ خامؼه یا خانبادهای وه تیومواس
است فشد تیماس تبلیذ میونذ وه ای تویومواسی گواهوی
اػتیاد گاهی افسشدگی و گاهی اؾكشاب و ..است.
متخػع سوانطناسی تالینی ادامه داد :آگاهیتخطوی هوا
دس خامؼه تسیاس وم است حتی گاهی قوشح هوایوی ووه
مكالؼات خبتی سوی آ غبست نگشفوتوه دس خواموؼوه
اخشایی میضبد وه تاصخبسدهای منفی داسنذ و مندش توه
ضىست می ضبنذ ،لزا تایذ قشح داضته تاضیم و اػؿوای
آ سا پایلبت ونیم؛
اثشتخطی قشح سا لثل و تؼذ اص اخشای قشح تایذ اسصیاتوی
ونیم چناننه دیذیم تفاوتی ایداد ضذ ،قشح سا همگانوی
و همهگیش نماییم.
محمذخانی تیا وشد :یىی اص اولی الذاماتی ووه توایوذ
اندا ضبد سسیذگی ته تهذاضت سوانی خامؼه است تا ته
یه خامؼه ضاد و داسای دغوذغوه هوای الوتوػوادی -
اختماػی داضته تاضیم ،ته خػبظ توایوذ سوی نوموص
والذی و نهادهایی وه تیطتشی استثاـ سا تا مشد داسنوذ
اص مهذ وبدن تا دانطگاهها واس ضبد صیشا اػتیاد چیوضی
نیست خض ساهثشدهای فشد تشای فشو نطانوی حوس هوای
منفیاش.
وی افضود :مؼتمذ میتبا تا ایداد حسهای موثوثوت و
خایگضی وشد تا حس های منفی فشد وه اص خامؼوه یوا
خانباده تشمیآینذ و تثذیل ته آسیة میضوبنوذ مومواتلوه
وشد.
ای استاد دانطگاه و آسیة ضناس دستاسه آماس اػتیاد دس
صنا اظهاس داضت :قثك آخشی آماسی وه داسیم حوذود
 0دسغذ اص مػشفوننذگا مباد مخذس صنا و مواتوموی
مشدا هستنذ وه ای متاسفانه خثش خبضی نیست حوتوی
یه دسغذش چه تشای صنا و چه تشای مشدا تذ اسوت
ولی ته اػتماد م تایذ آسیة ضناسی وشد توا توه ػولوت
اغلی گشایص صنا ته مباد مخذس پی تثوشیوم؛ چوه تسوا
مطىل ػمذه ما هما  00دسغذ است وه  0دسغوذ اص
د آ تشمی آیذ مثال دختش پذسی وه اػتیاد داسد یوا ص
مشدی وه مؼتاد است و وم وم ته سمت موباد وطویوذه
میضبنذ و میتبا گفت ای  0دسغذ غوالوثوا صایویوذه
آسیة او است ،لزا تایذ تیطتشی سوشموایوه گوزاسی و
تمشوض سوی اػتیاد آلایب گزاضته ضبد تا نتیده تهوتوشی
گشفت.
محمذخانی تاویذ وشد :م سشمایه گزاسی تشای اص تیو
تشد اػتیاد دس صنا سا نفی نمی ونم اموا اگوش دس ایو
حبصه تشای صنا واس می ضبد تایذ دس تستش خامؼوه و توا
تبخه ته امنیت و احتشامطا و تا تبخه ته ایونوىوه موبسد
خطبنت لشاس نگیشنذ ،واسی اندا ضبد.
وی دس انتها ته نمص مهم خانباده اضاسه وشد و یوادآوس
ضذ :خانباده تیطتشی ومه دس ضىل نگشفت تیماسی سا
داسد اما ولتی ضىل گشفت و ای آسویوة و تویومواسی
دسخانباده ته وخبد آمذ یىی اص سخت توشیو ضوشایوف
سوانی تشای دسما دس خانباده ایداد میضبد.
ته گضاسش سواتف ػمبمی ستاد مثاسصه تا مباد مخذس ،وی
تػشیح وشد :خانباده نثایذ فشد مؼتاد سا قشد ونذ تولوىوه
تایذ وی سا تطبیك ونذ و اتضاس و مىا دسموا سا توشای
فشد مهیا ونذ ،خانباده نثایذ اص تیماس خطوموگویو ضوبد
اػتیاد تنها یه تیماسی است و فمف تا دس نظش گشفتو و
ته تاوس سسیذ اینىه مؼتاد تیماس است می تبا ته نتوایوح
خبتی دس مؼالده تیماس سسیذ.

