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جامعه

باسار داروی ایزاى فزصت خوبی
بزای سزهایهگذاری شزکتهای
چندهلیتی

سزٚیس ذبزی رٚس٘مٔ ٝکرنٔ -ؼمٚ ٖٚسیاز  ٚرئایاس
سمسٔمٖ غذک  ٚزکر ٚضٕٗ تمویس بز حٕامیا کس تاِٛایاس
زکذُ بمسکر زکرٚیی رٕٟٛری کسالٔی کیزکٖ رک فازطاتای
ٔٙمس بزکی سزٔمیٌ ٝذکری شزو ٞمی چاٙاسٔاّایاتای
ذٛک٘س.
بٌ ٝشکر کیسٙم زوتز زیاٙامر٘ٚاس زر ٔازکسآ کٔضامی
تفم٘ٓٞمٕٔٞ ٝىمری بم شزو کستزکس٘ىمی سٛئس بم بایامٖ
کیٙى ٝسیمس کطّی ٔم حٕامیا کس طاٙاؼا زکذاّای
کس کبزکس کٔیسٚکری وزز شزو ٞمی بشري چٙسّٔیتی
فؼمَ زر بمسکر کیزکٖ  ٓٞز٘بمِ ٝرٚی کیٗ سیمس بمشٙس.
ٚی ٕٞچٙیٗ بم کشمر ٜب ٝکیٙى ٝذمعزکت ذٛبی کس ساٛئاس
زکریٓ ذمعز ٘شمٖ وزز :بمسکر زکرٚی کیزکٖ فزط ذٛبای
بزکی سزٔمیٌٝذکری شزو ٞمی چٙسّٔیتی کس .
بزکسمس ٌشکر ٚبسک زر کزکٔ ٝکیٗ ٔزکسٓ رمٖ کِٚاٛف
ریه ٔسیزػمُٔ کستزکس٘ىم سٛئس ٘یش بم کشمر ٜب ٝتالشٟمی
سیمز طٛرت ٌزفت ٝبزکی کٔضمی تفامٞآ ٘امٔأ ٝاذواٛر
تظزیح وزز :تِٛیس ٔشمروتی تٛسؼٔ ٝغمِؼمت بمِایاٙای
زستزسی ب ٝزکرٞٚمی ٘ٛآٚرک٘ا ٚ ٝکرکئا ٝآٔاٛس ٞامی
حزفٝکی ب ٝسیستٓ رششىی  ٚسالٔ رک بؼٛٙکٖ ٞ 4اسف
کطّی ذٛز زر کیزکٖ ریٍیزی ٔی ٕ٘مییٓ.

افشایش پایگاههای اهداد ونجات جاده ای
هالل احوز به  551واحد تا اردیبهشت 69

سزٚیس ذبزی رٚس٘مٔ ٝکرن -رئیس سمسٔامٖ کٔاسکز ٚ
٘زمت رٕؼی ٞالَ کحٕز کس فؼمِی  011رمیٍم ٜکٔسکز ٚ
٘زمت کیٗ رٕؼی زر رمزٞ ٜمی بیٗ شٟزی ذباز زکز ٚ
ٌف و 01 ٝرمیٍم ٜزیٍز  ٓٞزر حمَ سمذ کس و ٝتم
کرزیبٟش سمَ آیٙس ٜبٟز ٜبززکری ٔی شٛز.
بٌ ٝشکر ذبزٍ٘مر کیز٘م ٔزتضی سّیٕی زر حمشی ٝآئیٗ
کفتتمح ٘رستیٗ رمیٍم ٜکٔسکز ٘ ٚزمت وٞٛستمٖ ٔامس٘اسرکٖ
زر ری ٝٙآُٔ کفشٚز :زر رٚسٞمی رمیم٘ی سمَ  ٚ 50ػایاس
٘ٛرٚس ٕٞ ٚچٙیٗ ٕٞشٔمٖ بم ٔسمفازت ٞامی تامبساتام٘ای
ٕٛٞعٙمٖ تؼسکز رمیٍمٟٞمی رمز ٜکی  ٚشٟزی حامبا ٚ
سیمر ٞالَ کحٕز ب ٝحسٚز یىٟشکر ٚ 411 ٚکحس کفاشکیاش
ٔی یمبسٚ.ی بم کػالْ کیٗ و ٝفؼمِی ٞمی ٘اٛرٚسی تایآ
ٞمی کٔسکز ٘ ٚزمت  ٚزکٚعّبمٖ ٞالَ کحٕز سزکسز وشٛر
کس  00کسفٙس ٔم ٜریش ر ٚآغمس ٔی شٛز ٌف وا ٝکیاٗ
عزح ٘ٛرٚسی تم  00فزٚرزیٗ ٔم ٜسمَ  59کزکٔ ٝذاٛکٞاس
زکش .
** رمیٍم ٜریٔ ٝٙازواش تاٛکٖ کفاشکیای ٞاالَ کحإاز
وشٛررئیس سمسٔمٖ کٔسکز ٘ ٚزمت رٕؼی ٞالَ کحإاز
کفتتمح رمیٍم ٜکٔسکز ٘ ٚزمت وٞٛستمٖ زر شٟز ری ٝٙآٔاُ
رک ٘یمس کیٗ سمسٔمٖ بزکی کٔسکز رسم٘ی سزیغ زر ٔاٙاغاماٝ
زک٘س ٌ ٚف و ٝکیٗ رمیٍمٔ ٜزواش تاٛکٖ کفاشکیای ٚ
آٔٛس ٞمی ترظظی کٔسکز رسم٘ی وٞٛستمٖ  ٚباٟازٜ
ٌیزی کس ٘یزٞٚمی آٔٛس زیس ٜزرحٛسٞ ٜمی ٔراتاّا
کٔسکزی کس .سّیٕی ٕٞچٙیٗ کس تشاىایاُ تایآ ٞامی
ٚکوٙش سزیغ کٔسکز زر  ٕٝٞکستمٖ ٞمی وشٛر ذبز زکز ٚ
کفشٚز :زر ٔزکوش کستمٖ ٞم  ٚ 00زر شٟزستمٖ ٞم  5ػضاٛ
ب ٝػٛٙکٖ کػضمی تیٓ ٚکوٙش سزیغ فؼمِی ٔی وٙٙاسٚ.ی
کزکٔ ٝزکز :تیٓ ٞمی ٚکوٙش سزیغ بم ٞسف کٔسکز رسام٘ای
سزیغ طحیح ٛٔ ٚحز زر حٛکزث  ٚبم تٛر ٝبٛٔ ٝلاؼایا
ذمص رغزکفیمیی  ٚکلّیٕی وشٛر تشىیُ شس ٜک٘س تام زر
سٔمٖ حٛکزث ٘مٌٛکر بتٛک٘ٙس ب ٝشىُ ٔٛحزی با ٝحامزحاٝ
زیسٌمٖ ذسٔمت کٔسکزی کرکئ ٝوٙٙس.

دولت به تنهایی اس پس حل هشکالت هحیط
سیست بزنوی آید

سزٚیس ذبزی رٚس٘مٔ ٝکرنٔ-ؼم ٖٚتٛسؼٔ ٝاسیازیا
حمٛلی  ٚکٔٛر ٔزّس سمسٔمٖ حفمظ ٔحایاظ سیسا
وشٛر ٌف  :ز ِٚب ٝتٟٙمیی کس راس حاُ ٔشاىاالت
ٔحیظ سیس بزٕ٘ی آیس بّى ٝزر کیٗ رکبغ ٝبمیاس شامٞاس
ٔشمرو ٔززْ  ٚیه ػشْ ّٔی بمشیٓ.
بٌ ٝشکر کیسٙم سیس ٔحٕس ٔزمبی زر ٔزکسٓ رٕ٘ٚامیای
کس ٘زْ کفشکر رمیش کزکر ٜوُ حفمظ ٔحیظ سیس کستمٖ
کفشٚز :یىی کس سیمس ٞمی ٔ ٟٓز ِٚیامسزٞآ تاٛراٝ
ٚیژ ٜب ٝحفظ ٔحیظ سیس بٛز ٜکس .
ٚی کضمف ٝوزز:ز ِٚتسبیز  ٚکٔیس فؼمِی ٞمی رسی رک
بزکی حُ ٔشىالت ٔحیظ سیس ب ٝک٘زمْ رسام٘اس ٜواٝ
ومٞش آِٛزٌی ٛٞکی تٟزکٖ  ٚتخبی  ٚبٟاباٛز شازکیاظ
زریمچ ٝکرٔٚی ٝرک بمیس کس ٕ٘ٞ ٝ٘ٛمی بمرس آٖ زک٘س .
ٔزمبی زر کزکٔ ٝرسیسٖ وشٛر ب ٝتٛسؼ ٝرمیسکر رک باسٖٚ
تٛر ٝب ٝحفمظ کس ٔحیظ سیس غیزٕٔىاٗ ذاٛک٘اس ٚ
ٌف :بزکی تٛسؼ ٝرمیسکر  ٚحفظ ٔحیظ سیس ب ٝشىاُ
شمیست ٝبمیس فز ًٙٞسمسی  ٚآٔٛس ٔسک ْٚب ٝرمٔؼ ٝرک
شمٞس بمشیٓ.
ٚی ٕٞچٙیٗ تظزیح وزز:حفمظ کس ٔاحایاظ سیسا
٘یمسٔٙس ٔسیزی بٟی ٝٙزر تٕمٔی برش ٞام باٚ ٝیاژ ٜزر
حٛس ٜرسٕم٘سٞم کس .

سزٚیس ذبزی رٚس٘مٔ ٝکرنٔ -ؼم ٖٚکلتظمزی ٚسیز تؼم ٖٚومر  ٚرفامٜ
کرتٕمػی ٌف  :سزٔمی ٝشزو ٞمی ٔسیزیتی تح راٛشاش طاٙاسٚق
ٞمی بمس٘شستٍی زر ز ِٚتسبیز  ٚکٔیس بم کفشکیش  10زرطسی کس حسٚز ٞ 011شکر ٔیّایامرز ریامَ(
ٞ01شکر ٔیّیمرز تٔٛمٖ) بٞ 001 ٝشکر ٔیّیمرز ریمَ(ٞ 00شکر ٔیّیمرز تٔٛمٖ) رسیس ٜکس .
بٌ ٝشکر ذبزٍ٘مر کلتظمزی کیز٘م حز ٔیزسکییسر رٕغ ذبزٍ٘مرکٖ زربمرٕٞ ٜمیش طٙسٚق ٞامی
بمس٘شستٍی ریشزکٖ تٛسؼّٔ ٝی و ٝزر ٔحُ ٔظّی کٔمْ(ر )ٜبزٌشکر ٔی شٛز کفاشٚز٘ :اراساتایاٗ
ٔٛضٛع زربمر ٜبزٌشکری ٕٞمیش بشري طٙسٚقٞمی بمس٘شستٍی زغسغٕ٘ ٝمیمٖ سمسی  ٚکیازامز
شفمفی کس و ٝبمیس ب ٝػٛٙکٖ رٚیىزز وّی ٔم ِٝٛزر ٔؼزع لزکر ٌازفاتاٗ تازازبا ٝشاٛزٚ.ی
یمزآٚرشسٕٞ:میش رمٔغ کلتظمزی طٙسٚق ٞمی بمس٘شستٍی بم حضٛر چٟمر طٙسٚق بمس٘شستاٍای
ّٞ 01سی 490 ٚ ًٙبٍٙم ٜبزٌشکر ٔیشٛز و 40 ٝشزو شیٕیمیی  0۳شزو زکرٚیی  04شزو
سیٕم٘ی  00شزو ک٘بٜٛسمسی  00شزو ِبٙی  00شزو حُٕ ٘ ٚمُ  00شزوا فاؼامَ زر
برش ٔمِی  01شزو طٙمیغ فّشی  09شزو وم٘ی ٛٔ 014 ٚرز کس ک٘ٛکع زیٍز فؼمِی ٞمس .

خدهاتی که به هعلوالى ارائه هیشود در آسیا بینظیز است



سزٚیس ذبزی رٚس٘مٔ ٝکرنٔ -سیزوُ کٔٛر تٛک٘برشی سمسٔمٖ بٟشیستی ٌف  :زر حمَ حمضز ٞ001اشکر
٘فز کس ذسٔمت ٔزکلبتی بٟشیستی زر وشٛر کستفمزٔ ٜی وٙٙس.
رکٔیٗ رضمیی زر ٌف  ٌٛٚبم کیسٙم بم کشمر ٜب ٝکیٙىٔ ٝزکوش ٔتؼسز تٛک٘برشی زر سغح وشٛر فؼمَ کسا
کظٟمر وززٔ :زکوش تٛک٘برشی ٔ ٚزکلبتی رٚسک٘ٚ ٝیشی زر ٔٙشَ ٔ ٚزکلبیٗ ذمٍ٘ی کس ٔزکوش فؼمَ زر سغاح
وشٛر ٞستٙسٚ.ی بم بیمٖ کیٙىٕٞ ٝچٙیٗ ٔزکوشی ٞستٙس و ٝبزکی تٛکٕ٘ٙسسمسی رٕؼی ٔؼّ َٛذسٔمتی رک
ک٘زمْ ٔیزٙٞس ذمعز٘شمٖ وززٔ 511 :زوش تٛک٘برشی زر س ٝسٔی ٝٙشبم٘ٝرٚسی ٚیشی زر ٔٙشَ ٔ ٚزکلبیٗ
زر وشٛر تح ٘ظمرت سمسٔمٖ بٟشیستی ذسٔمتی رک بزکی ٞ 001شکر ٘فز کس ٔؼّٛالٖ  ٚسامِإاٙاسکٖ کرکئاٝ
ٔی وٙٙسٔ.سیزوُ کٔٛر تٛک٘برشی سمسٔمٖ بٟشیستی تظزیح وزز :ذسٔمتای وا ٝزر وشاٛر کیازکٖ بازکی
ٔؼّٛالٖ کرکئٔ ٝیشٛز کس ٘ظز ویفی زر سغح لمبُ لبِٛی کس و ٝزر ٔٙغم ٝآسیم بی٘ظیز بٛز ٚ ٜحتی لمباُ
ٔممیس ٝبم وشٛرٞمی کرٚرمیی کس  ٚزر رتب ٝبمالیی زر رٟمٖ لزکر زکرز.
رضمیی یمزآٚر شس :بسیمری کس ذسٔمتی و ٝزر سمسٔمٖ بٟشیستی زر حمَ کرکئ ٝکس ٔتؼّك ب ٝز ِٚتسبیاز
 ٚکٔیس کس  ٚکیٗ ز ِٚتال زکرز تم ب ٝویفی ذسٔمت بپززکسز  ٚب ٝکیٗ کٔز لمئُ ٞستیٓ و ٝحمٛق کفزکز
ٔؼّ ٚ َٛوزکٔ کیٗ کفزکز بسیمر بمال کس .

نباید نظام رفاهی را هی شکستین ،توسیع بسته حوایت غذایی
سزٚیس ذبزی رٚس٘مٔ ٝکرنٚ -سیاز رفامٜ
ک٘تممَ سمسٔمٖ بیٕ ٝسالٔ بٚ ٝسکرت بٟسکش
رک ذغمیی سیمستی زک٘س ٌ ٚف ٘ :بمیس ٘ظامْ
رفمٞی رک ٔیشىستیٓ.
بٌ ٝشکر ذبزٌشکری ٟٔز ػّی ربایاؼای زر
حمشی ٝسیشزٕٞیٗ کرالس سزکسازی ٔاسیازکٖ
کرشس سمسٔمٖ بیٕ ٝسالٔ کیزکٖ زربمر ٜتبؼامت
ک٘تممَ سمسٔامٖ بایإا ٝساالٔا کباٚ ٝسکرت
بٟسکش کفشٚزٕٙٞ :اشایاٙای بایإا ٝزرٔامٖ
بمس٘شستٍی  ٚبیٕ ٝبیىمری زر وٙمر یىسیٍز کس
کلسکٔمت ذٛب ٘ظمْ رفمٞی بٛز وا ٝکس سامَ
 00۳0ریش بیٙی شس ٜبٛز کٔم کواٙا ٖٛبام کیاٗ
تظٕیٓ برشی کس کیٗ ٘اظامْ رفامٞای ِاغإاٝ
ٔیذٛرز  ٚبم تؼمرعٞمیی رٚبز ٚذٛکٞس شس.
ٚی کزکٔ ٝزکزٚ :لتی بیٕ ٝسالٔ زر وٙمر سمیز
بیٕٞ ٝم لزکر زکش سؼی ٔم کیاٗ باٛز وا ٝزر
لمِ یه ٘ظمْ چٙس الی ٝزر الیٞٝمی رامیایاٗ
ذسٔمت رکیٍمٖ ب٘ ٝیمسٔٙسکٖ کرکئ ٝوٙیآ  ٚزر
الیٞ ٝمی بمالتز کفزکز بزکی کرکئ ٝذسٔمت بام ٔام
ٔشمرو زکشت ٝبمشٙس کٔام ٔاؼاىاٛس ػإاُ
وززیٓ عبیؼی کس و ٝزٙٔ ِٚمباغ السْ رک
٘سکرز  ٚکیٗ تظٕیٓ یه ذغمی سیمستی بٛز.
ربیؼی بم بیمٖ کیٗ ٔغّ و٘ ٝبمیس ٘ظمْ رفامٞای
رک ٔیشىستیٓ ٌف  :کٔم بٞ ٝز حمَ ٞاز چاٝ
لم٘ ٖٛتظٕیٓ بٍیزز ٔم کس آٖ تبؼی ٔیوٙیٓ ٚ

سؼی ٔیوٙیٓ زر کرزکی لم٘ ٓٞ ٖٛکٍِ ٛبمشیٓ.
ٚی زر رمسد ب ٝکیٗ رزسش و ٝآیم ٔاززْ واٝ
ٌیز٘سٌمٖ کیٗ ذسٔمت ٞستٙس ب ٝػاّا کیاٗ
تظٕیٓ زچمر آسی ٔیش٘ٛس یم ذیز کفشٚز :بٝ
ٞز حمَ ز ِٚکرمسٕ٘ ٜیزٞس وسای آسایا
ببیٙس .سؼمزت رمٔؼٔ ٝم زر کیٗ بٛز وا٘ ٝاظامْ
چٙس الی ٝرفمٞی کرزک شٛز کٔم بم کیٗ کتفمق ٘ظمْ
رفمٞی رک زچمر چمِش ٔیوٙیٓ.
ربیؼی زربمرٚ ٜرٛز شٛرکی ػمِای بایإا ٝزر
ٚسکرت رفم ٚ ٜتظٕیٓ ٌیزیٞم زربمر ٜبیٕٞ ٝام
ٌف  :شٛرکی ػمِی بیٕ ٝزر ٚسکرت رفم ٜکس
 ٚتظٕیٓ ٌیزی ٞم زر کیٗ شاٛرک بازکی ٞإاٝ
بیٕٞٝم ک٘زمْ ٔیشٛز .بحج کطّی ٔم رایازکٔاٖٛ
بز٘مٔ ٝریشی رفمٞی بٛز و ٝکو ٖٛٙزستاراٛ
چمِش ٔیشٛز.
تٛسیغ ٔ 0111یّیمرز تٔٛمٖ ٔغمِابامت ٔازکواش

 01درصد اس اعضای دولت را سناى
تشکیل هیدهند

سزٚیس ذبزی رٚس٘مٔ ٝکرن-
ٔؼم ٖٚرییسرٕٟٛر زر کٔاٛر
س٘مٖ  ٚذم٘ٛکزٌ ٜافا  :عاباك
آٔمر سمسٔمٖ ّٔاُ حاسٚز 01
زرطس کس کػضمی ز ِٚکیازکٖ
رک س٘مٖ تشىیُ ٔیزٙٞس ٔ ٚام
رایاٍایااز ک٘اتاظاامب آ٘امٖ زر
رس ٞمی ٔسیزیتی بٛزٜکیٓ.
بٌ ٝشکر کیسٙم شٟیاٙاسذا
ٔٛالٚرزی زر ٘شس ٔشتزوی و ٝکٔزٚس کستفمٖ ٘٘ ٖٚٛرس ٚسیز سٛئس ٚ
رٕؼی کس ومرآفزیٙمٖ زر ٔزوش تحمیممت ٚسکرت ذمرر ٝزکشا ٌافا :
ریٍیزی ک٘تظمب س٘مٖ زر رس ٞمی ٔسیزیتی یىی کس ٔمٔٛری ٞمی ٔؼم٘ٚ
کٔٛر س٘مٖ  ٚذم٘ٛکز ٜبٛز ٜکس  ٚکیٗ ٔٛرز یىی کس ٚػسٜٞمی ک٘اتارامبامتای
رییسرٕٟٛر بٛزٚ.ی بم کشمر ٜب ٝآسٔ ٖٛکسترسکٔی سمَ ٌذشتٌ ٝف  :زر
کیٗ آسٔ 011 ٖٛفزط شغّی بزکی س٘مٖ زر ٘ظز ٌزفت ٝشس ٜبٛز ػال ٜٚباز
آٖ زر کیزکٖ ٞ 00شکر ٚویُ سٖ زکریٕٓٞ .چٙیٗ زبیزوُ حسٚز  01تشىُ ٚ
حشب سیمسی ٘یش س٘مٖ ٞستٙسٔ.ؼم ٖٚرییسرٕٟٛر زر کٔٛر س٘مٖ  ٚذم٘اٛکزٜ
کضمف ٝوزز :زر بز٘مٔ ٝششٓ تٛسؼ ٝبم ٕٞىمری ٔزّس  ٚشٛرکی ٘اٍاٟابامٖ
تال ٔیوٙیٓ زر چمرچٛب ٔشرظی ػسکِ رٙسیتی رک ٔحمك وٙیٓ.
ٔٛالٚرزی بم کشم ٜب ٝتفمٕٙٞمٔٝکی و ٝزیزٚس ٔیمٖ کیزکٖ  ٚسٛئس ٔٙؼمس شاس
کظٟمر وزز :کٔیسٚکریٓ کیٗ تفمٕٙٞمٔ ٝبمػج ب ٝکشتزکن ٌذکشتٗ کیاسٞ ٜام ٚ
تززبیمت زر حٛس ٜس٘مٖ شٛز.
بٌ ٝشکر کیسٙم ٚی زر برش زیٍزی کس طحب ٞمی ذٛز بام کشامر ٜباٝ
ٚضؼی آٔٛس س٘مٖ کظٟمر وزز :بم کلسکٔمت ک٘ازامْ شاس ٜزر آٔاٛس
کبتسکیی بزکبزی رٙسیتی ٔحمك شس  ٚزر زک٘شٍمٜٞم ٘یش تؼاسکز زک٘شازاٛیامٖ
زذتز کس زک٘شزٛیمٖ رسز ریشی ٌزف  .ػال ٜٚبز آٖ س٘مٖ زر سٔی ٝٙتاِٛایاس
تٛسیغ ک٘تشمر زک٘ش  ٚفٙمٚری ٘مش بسایامر سیامزی زکر٘اس  ٚتاٛرا ٝباٝ
تٛکٕ٘ٙسیٞمی آ٘مٖ زر حٛس ٜػّٓ  ٚفٙمٚری کٕٞی بسیمری زکرز.

نوروس اهسال  021هشار سائز ایزانی
عاسم عتبات خواهند شد

سزٚیس ذبزی رٚس٘مٔ ٝکرن
 ٔسیزوُ ػتبمت سمسٔمٖ حذ ٚسیمرت ٌف  :بزکسمس بز٘مٔٝ
ریشی ٞمی ک٘زمْ شس ٜزرکیامْ
٘ٛرٚس کٔسمَ ٞ 001شکر تاٗ کس
سکئزکٖ حب ٘مْ وٙٙس ٜب ٝػتبمت
ػمِیمت کػشکْ ذٛکٙٞس شس.
ٔحسٗ ٘اظامفاتای زر ٌافا
ٌٛٚی کذتظمطی بم ذبزٍ٘مر حٛس ٜحذ  ٚسیمرت کیز٘م کفشٚز :بم تٛراٝ
ب ٝرمیمٖ یمفتٗ ریش حب ٘مْ سفزٞمی ٘ٛرٚسی ػتبمت ػامِایامت ٘ ٚامْ
٘ٛیسی حسٚز ٞ 011شکر ٘فز زر کرزکی کیٗ عزح کس رٚس  00کسفٙس ٔامٜ
رمری کػشکْ ٞمی ٘ٛرٚسی آغمس  ٚتم  00فزٚرزیٗ  59کزکٔا ٝذاٛکٞاس
زکش .
ٚی بیمٖ زکش ٞ ۳1 :شکر تٗ بملی ٔم٘س٘ ٜیش کس  00فزٚرزیٗ ٔم 59 ٜتم 00
کرزیبٟش ٔم ٜب ٝػتبمت ػمِیمت کػشکْ ذٛکٙٞس شس٘.ظمفتای بام تاموایاس
بزکیٙى ٝزرسمَ  54حسٚز ٞ 0۳1شکر ٘فز ب ٝػتبمت ػمِیمت کػاشکْ شاسٜ
ک٘س کظٟمروزز :بزکسمس بز٘مٔ ٝریشی ٞمی طاٛرت ٌازفاتا ٚ ٝر٘ٚاس
ٔٛرٛز ریش بیٙی ٔی شٛز کیٗ رلٓ تم رمیمٖ سمِازامری بام حاسٚز 00
زرطس کفشکیش ب ٝبیش کس ٞ 111شکر ٘فز ذٛکٞس رسیس.
ٔسیزوُ ػتبمت بم تمویس بز کیٙى ٝکرزکی عزح ٘ٛیٗ ػتبمت ٔاباٙای باز
تمسیٓ بٙسی کػشکْ ومرٚکٟ٘م بز ٔبٙمی ٘یمس ٚکلؼی کستمٟ٘م کس رّٕ ٝزالیاُ
کیٗ کفشکیش کس
ٌف  :زر کرزکی کیٗ عزح کػشکْ ومرٚکٟ٘م بز کسمس ظازفایا ٘ ٚایامس
ٚکلؼی کستمٟ٘م بزرسی  ٚکػشکْ ٞم ک٘زمْ ذٛکٞس شسٚ.ی زر بامر ٜکػاشکْ
ومرٚکٟ٘م ب ٝسمٔزک ٘یش ٌف  :حسٚز  11زرطاس وامرٚک٘اٟام بازکسامس
تممضمی لبّی سکئزکٖ و ٝزر تىٕیُ فزْ آٖ زر سمٔم٘ ٝػاتابامت با ٝآٖ
کشمر ٜشس ٜب ٝسمٔزک کػشکْ ذٛکٙٞس شس 01 ٚزرطس کس ٔتممضیمٖ ٘ایاش باٝ
ر ٟکیٙى ٝزرذٛکس ٘سکشتٙس ب ٝسمٔزک کػشکْ ٕ٘ی ش٘ٛس.

زرٔم٘یٚ:سیز رفم ٜزربمر ٜآذازیاٗ ٚضاؼایا
رززکذ ٔغمِبمت ٔزکوش عزف لزکرزکز زرٔم٘ی
ٌف  :کٔزٚس ٔ 0111یّیمرز تأٛامٖ زیاٍاز کس
بسٞی ٚسکرت بٟسکش کس بیٕا ٝساالٔا زر
ٔیمٖ ٔزکوش عزف لزکرزکز تٛسیغ ذٛکٞس شاس.
بزکی تمٔیٗ کرتٕمػی ٘یش تسکبایازی ک٘اسیشایاسٜ
شس ٜتم بسٞیٞم زر آ٘زم  ٓٞتسٛی ٝش٘ٛس.
تٛسیغ بست ٝحٕمی غذکیی زر آستم٘ ٝش ػیس
ٚی ٕٞچٙیٗ ضٕٗ کػالْ کیٗ ذبز و ٝتاٛسیاغ
سبسٞمی حٕمی غذکیی کس رمیمٖ ٞفتٌ ٝذشتاٝ
شزٚع شس ٜکس ٔ ٚشٕٛالٖ تام شا ػایاس
ٔ ّٟزکر٘س و ٝبٗ ومرتٞمی کػتبمری ٔزبٛط
رک زریمف وٙٙس ٌف  :زر آستم٘ ٝش ػیس ٘یش
یه سبس زیٍز تٛسیغ ٔی شٛزٔ .م کٔسامَ ساٝ
سبس تٛسیغ وززیٓ  ٚر َٛیه سبس وا011 ٝ
ٔیّیمرز تٔٛمٖ بٛز ب ٝطاٛرت ٞاسفاسکر بازکی
وٛزومٖ زچمر سٛء تغذی ٚ ٝس٘مٖ بمرزکر ٞشیٙاٝ
شس.ربیؼی زربمر ٜبازذای کذابامر ٔاباٙای باز
٘پذیزفتٗ زفتزچٞ ٝمی تمٔایاٗ کراتإامػای زر
ٔزکوش زرٔم٘ی زِٚاتای کظاٟامرزکشا  :کیاٗ
ٔشىالت حُ شس ٜکس  .زر سمَٞمی ٌذشتٝ
بیٕٞ ٝم بسٞی بیش کس یه سمَ  ٓٞزکشتٙس کٔام
کیٗ کتفملمت رخ ٘سکز ٜبٛز .سزک٘ ٝبزکی بیٕٞ ٝام
بسیمر ٌزکٖ تٕمْ ٔیشٛز ٘ ٚمٌشیز با ٝکرازکی
٘ظمْ کررمع ٞستیٓ.

جشئیات شیوهناهه جدید هدایت
تحصیلی

سزٚیس ذبزی رٚس٘امٔا ٝکرن-
ٔسیزوُ کٔٛر تزبیتی ٔ ٚشامٚرٜ
ٚسکرت آٔاٛس  ٚرازٚر کس
تمسیٓ شی٘ ٜٛمٔ ٝرسیس ٞاسکیا
تحظیّی باٚ ٝسیاز آٔاٛس ٚ
رزٚر بزکی کبالؽ ب ٝکساتامٖ ٞام
ذبز زکز ٌ ٚف  :تٛسیغ ٔاتاٛکسٖ
رشتٞ ٝمی تحظایاّای بام شایا
وٕتزی کزکٔٔ ٝییمبسٔ.سؼٛز شىٞٛی زر ٌفا ٌٚا ٛبام کیساٙام زربامرٜ
رشئیمت  ٚسٔمٖ کبالؽ شی٘ ٜٛمٔ ٝرسیس ٞسکی تحظیّی کظٟمر وزز :شایاٜٛ
٘مٔ ٝرسیس ٞسکی تحظیّی تسٚیٗ  ٚبٚ ٝسیز آٔٛس  ٚرزٚر بٙٔ ٝظاٛر
کبالؽ ب ٝکستمٖٞم تمسیٓ شس ٜکس ٚ.ی کفشٚز :آییٗ ٘مٔ ٝرسیس تغییز سیامزی
٘ىزز ٜکس  ٚتٟٙم تال وززیٓ بسظ ٌ ٚستز بیشتزی ب ٝآٖ بسٞایآ ٚ
کیزکزکت ٛ٘ ٚکلض لبّی رک ٘یش تم حسٚزی رفغ وٙیٓٔ.سیزوُ کٔٛر تزبیتی ٚ
ٔشمٚرٚ ٜسکرت آٔٛس  ٚرزٚر بم بیمٖ کیٙىا ٝساؼای واززیآ شایا
شمذض ٞم رک ومٞش زٞیٓ ٌف ٙٔ :ظٛر شمذضٞمی ریش بایاٙای شاسٜ
بزکی تٛسیغ ٔتٛکسٖ شمذٞٝم  ٚرشتٞ ٝمی تحظیّی کس  .زر ٚکلغ تاٛسیاغ
ٔتٛسکٖ رشتٞٝم ٞ ٚسکی تحظیّی ب ٝسٕ رشتٞٝم بم سازػا  ٚشایا
وٕتزی ز٘بمَ ٔی شٛزٚ.ی کزکٔ ٝزکز :ظزفی ٞزٔٙغم ٝبازکی رشاتاٞ ٝامی
تحظیّی ٔشرض کس  ٚفزز بز کسمس کٔتیمس  ٚرتب ٝکی وا ٝزر رازیامٖ
ٞسکی تحظیّی بسس ٔیآٚرز ٚکرز رشتٞٝم ٔیشٛز.شىٞٛی زر رمساد
ب ٝکیٙى ٝآیم ٕٞم٘ٙس سمَ ٌذشت ٝبمس  ٓٞکربمری بزکی ٞسکی زک٘ش آٔٛسکٖ
ب ٝرشتٞ ٝمی تحظیّی کػٕمَ ٔی شٛز یم ذیز؟ ػٛٙکٖ وزز :کربمری ٘یسا
کٔم لزکر ٘ ٓٞیس فززی و ٝرتبٝک ب ٝحس٘ظمب ٘زسس زر ٞاز رشاتا ٝکی
زِش ذٛکس ٚکرز شٛز  ٚکزکٔ ٝتحظیُ بسٞس .ظزفی ٔم ٔشرض کس ٚ
کٌز ب ٝػٛٙکٖ ٔخمَ  01والس بم ظزفی ٘ 011فز زر رشت ٝػّ ْٛتززبای زر
یه ٔٙغم ٝزکشت ٝبمشیٓ بیش کس آٖ ٕ٘ی تٛک٘یٓ حب ٘مْ وٙیٓ  ٚکفاز کز باز
کسمس ٔالن ٞمی تؼییٗ شس ٜزر کِٛٚی لزکر ٔی ٌیز٘س.

دشوناى و گزوه های شزور جزات نشدیک
شدى به هزسهای ایزاى را ندارند

سزٚیس ذابازی رٚس٘امٔاٝ
کرن -فاازٔاام٘ااس٘ ٜاایاازٚی
ک٘تظمٔی ٌف  :با ٝبازوا
ذ ٖٛشٟسک ٞاسکیا ٞام ٚ
رٞبزی ٞمی ٔامامْ ٔاؼاظآ
رٞبزی ٚرٛز ک٘سزمْ ٔیامٖ
٘یزٞٚمی ک٘اتاظامٔای ساپامٜ
رمسسکرکٖ کرتش زساتاٍامٜ
ٞمی کٔٙیتی ٔ ٚززْ ػشیش زشٕٙمٖ ٌ ٚازٞ ٜٚامی شازٚر رازکت
٘شزیه شسٖ بٔ ٝزسٞمی کیزکٖ رک ٘سکر٘س.سززکر حسیٗ کشاتازی زر
حمشی ٝزیسکر بم ذم٘ٛکز ٜشٟیس رزٚیش ویرمیی زر سکٞسکٖ زر ٌف ٚ
ٌ ٛبم ذبزٍ٘مر کیز٘م کظٟمر زکش ٘ :یزٞٚمی ک٘تظمٔی ٔزسبم٘ی ٘ظمٔای
 ٚکٔٙیتی زر ٔزسٞمی شزلی رٛٙب شزق  ٚشٕمَ غزب ٔمتسرک٘ ٝکس
ذمن ٔی ٟٗکسالٔی حفمظ ٔی وٙٙس  ٚآٔمزٌی کیٗ ٘یزٞٚم ٔم٘غ کس
ٚرٚز ٞز ٌز ٜٚتىفیزی  ٚشزٚر  ٚوسم٘ی و ٝلظس سّ آسامیاش
ٔززْ رک زکر٘س شس ٜکس ٚ.ی کزکٔ ٝزکز :کٚضمع کٔاٙایاتای شازق ٚ
رٛٙب شزق بٚ ٝیژ ٜکستمٖ سیستمٖ  ٚبّٛچستمٖ کِاحإاسکس بسایامر
ذٛب کس .
ٚی تظزیح وززٞ :یچ ٌ ٝ٘ٛتحزوی کس سٛی ٌزٞ ٜٚمی تزٚریستی
 ٚتىفیزی زر رٛکر ٔزسٞم بزکی ٚرٚز ب ٝذمن کیزکٖ ک٘زمْ ٘شاسٚ ٜ
کٌز رمیی  ٓٞآٔس٘س  ٚحمزح ٝکی ریش آٔس ٜسازیاغ با ٝآٖ ساٛی
ٔزسٞم فزکر وزز٘س ؤ ٝم زر تؼمی آ٘مٖ ٞستیٓ  ٚوسم٘ای ٞآ واٝ
ذسمرتی ٚکرز وزز٘س سزیؼم شٙمسمیی  ٚزستٍیز شاس٘اسٚ.ی ذامعاز
٘شمٖ وزز :کٚضمع کٔٙیتی وشٛر ٔم بسیمر ٔٙمس کس کِاباتا ٝبامیاس
تزٟیشکت ٘یزٞٚم  ٚآٔٛس ٞم رک کرتمم زٞیٓ تم کٔٙی کس کیٗ  ٓٞوٝ
ٞس بیشتز  ٚبٟتز شٛز.
فزٔم٘س٘ ٜمرم ٞسف کس سفز ب ٝشزق  ٚراٙاٛب شازق وشاٛر رک
زیسکر بم فزٔم٘سٞمٖ ٘ ٚیزٞٚمی ک٘تظمٔای ٔ ٚازسبام٘ای سایاساتامٖ ٚ
بّٛچستمٖ بیمٖ وزز.

دانستنی ها
ضزورت تشکیل وسارت
سالهت رفتاری و هقابله
با آسیب های اجتواعی

کزکٔ ٝکس شٕمر ٠لبُ...
ٚی زربمر ٜذغزکت کفشکیش سٗ کسزٚکد زر ٔیمٖ رٛک٘امٖ
کظٟمر زکش  :بزکسمس آٔمرٞمی ب ٝزس آٔس ٜزذاتازکٖ
بیشتزیٗ زرطس رک بزکی سٗ کسزٚکد ب ٝذٛز کذاتاظامص
زکز ٜک٘س لغؼمً بٞ ٝزٔیشکٖ و ٝرٛک٘مٖ کس سٗ کسزٚکرشامٖ
بٍذرز ٔیشکٖ آسیبٟمی کرتٕمػی فزٞاٙاٍای  ٚفاززی
کفشکیش یمفتٔ ٚ ٝی تٛک٘س رمٔؼ ٝآیٙاس ٜرک بام ذاغازکت
سیمزی ٔٛکر ٝوٙس ).
 -4کفشکیش ٔیشکٖ عالق ( کیّٙم ب٘ ٝمُ کس سمی ک٘ترمب :
بز کسمس آٔمر کسزٚکد  ٚعالق حب شس ٜزر ٔاززکزٔامٜ
زر وُ وشٛر کس ٞز  9کسزٚکد یه ٔٛرز ب ٝعالق ٔٙزاز
ٔی شٛز .کٔم زر تٟزکٖ کس ٞز چٟمر کسزٚکد یه ٔٛرز باٝ
عالق ٔٙزز ٔیشٛز.
بز کسمس آٔمر کػالْ شس٘ ٜسب عاالق با ٝکسزٚکد زر
وشٛر  00 .1زرطس کس  .بز کسمس کیٗ ٘سب کس بایاٗ
بیش کس  9کسزٚکد یه ٔٛرز ب ٝعالق ٔٙزز ٔیشٛز.
رئیس سمسٔمٖ حب کحٛکَ ٘زخ کسزٚکد رک  00.0زر ٞاشکر
٘ ٚزخ عالق رک  0.5زر ٞشکر کػالْ وزز ٜکس و ٝبز کیٗ
کسمس کس ٞز  9 .09کسزٚکد یه ٔٛرز ب ٝعاالق ٔاٙازاز
ٔیشٛز.
بز کسمس رسیستزیٗ کػالْ سمسٔمٖ حب کحٛکَ زر ٔاززکز
ٔمٞ 00 ٜشکر ٛٔ 005 ٚرز عالق زر وُ وشٛر حب شسٜ
زر ٕٞیٗ سٔمٖ ٞ 10شکر ٔ 044 ٚاٛرز کسزٚکد زر واُ
وشٛر حب شسٜکس .
بٙم ب ٝکیٗ آٔمر ٘سب عالق ب ٝکسزٚکد زر وُ وشاٛر زر
ٔززکزٔم 01 .00 ٜزرطس کس  .کیٗ ٘سب ٘شمٖ ٔی زٞاس
و ٝزر ٔززکز ٔم ٜکس ٞز  0کسزٚکد یه ٔاٛرز با ٝعاالق
ٔٙزز ٔیشٛز.
کس سٛی زیٍز رٕغبٙسی آٔمرٞمی عالق ٘شمٖ ٔی زٞاس
و ٝزر ٔززکزٔمٞ 00 ٜشکر ٔ 005 ٚاٛرز عاالق زر واُ
وشٛر حب شس ٜو ٝبیشتزیٗ ٔٛرز عالق ٘یش زر کساتامٖ
تٟزکٖ ٚکلغ شسٜکس  .رس کس تٟزکٖ بم ٞ 0اشکر 01۳ ٚ
ٔٛرز عالق ذزکسمٖ رضٛی بم یهٞشکر ٔ 0۳0 ٚاٛرز
روٛرززکر زٔٚیٗ ٔممْ حب عالق زر وشٛر کس .
٘سب آٔمر عالق ب ٝکسزٚکد زر کستمٖ تٟزکٖ ػسز 09 .1
رک ٘شمٖ ٔیزٞس  ٚکس کیٗ آٔمر ٔیتٛکٖ رٕغبٙاسی وازز
و ٝکس بیٗ حسٚز ٞز چٟمر کسزٚکد یه ٔٛرز ب ٝعاالق
ٔٙزز ٔی شٛز. ) .
 -0کفشکیش س٘مٖ ٔ ٚززکٖ ذیمبم٘ای  ٚرٚکباظ ٘امٔشازٚع
رٙسی زر رمٔؼ ( ٝبم وٕی تّریض ب٘ ٝاماُ کس سامیا
ذبزی تحّیّی شفمف ٔ :سیز وُ کٔٛر آسیا زیاسٌامٖ
کرتٕمػی سمسٔمٖ بٟشیستی وشٛر بم کشامر ٜبا ٝوامٞاش
ٔتٛسظ سٗ س٘مٖ تٗ فز ٚزر وشٛر ٌف  :زر چاٙاس
سمَ کذیز سٗ کیٗ س٘مٖ ٕٛٞکر ٜبم ومٞش ٔاٛکرا ٝباٛزٜ
کس  ٚزر سمَ  ۳5تم ٘ 51یش ٔیمٍ٘یٗ سٙی کیٗ س٘مٖ یه
سمَ ومٞش یمفت ٝکس .زوتز حبی کس ٔسؼٛزی فازیاس
زر ٔیشٌزز بزسی آسیبٟمی کرتٕمػی رسیس ٜس٘مٖ ذیمبم٘ی
و ٝبٙٔ ٝمسب ٞفت ٝبٟشیستای زر ٔاحاُ ذابازٌاشکری
زک٘شزٛیمٖ کیزکٖ (کیسٙم) بزٌشکر شس کظاٟامر وازز :باز
کسمس آٔمرٞمی ٔزکوش بمسرزٚری سمسٔمٖ بٟشیستی  01تام
 00زرطس س٘مٖ ذیمبم٘ی ٔتمٞ ُٞستٙس  ٚکغّ آ٘امٖ زر
سٙیٗ کبتسکی رٛک٘ی  01تم  05سمَ لزکر زکر٘س کِبت ٝآٔامر
ٔزکوش بمسرزٚری سمسٔمٖ بٟشیستی بم آٔمرٞامی رامٔاؼاٝ
ٔتفمٚت کس .بٌ ٝفتٚ ٝی ٍ٘ز ٞم ٘سبا با ٝراسیاسٜ
رٚسپیٌزی ػٛع شس ٜکس  ٚػسٜکی ٘ ٝب ٝزِیُ فاماز
ٔغّك بّى ٝبزکی وس زرآٔس بیشتاز با ٝسإا کیاٗ
ٔٛضٛع سٛق ٔییمبٙس و ٝکیٗ کٔز حموی کس ریچایاس ٜتاز
شسٖ ٔم ِٝٛرٚسپیٌزی زر کیزکٖ کس  ٚضازٚریسا
زر سٔی ٝٙػٛکُٔ ریشٝکی  ٚتمحیزٌذکر زر ظٟٛر  ٚرٚکد
کیٗ رسیسٛٔ ٜرز رژٞٚش لزکر ٌایاززٔ.اسیازواُ کٔاٛر
آسی زیسٌمٖ سمسٔمٖ بٟشیستی وشٛر ٕٞچٙیٗ ػاٙاٛکٖ
وزز :عبك آٔمرٞمی سمَ  51فمز ٔ ٟٓتازیاٗ ػامٔاُ ٚ
تؼمرضمت ذم٘ٛکزٌی زٔٚیٗ ػمُٔ ٔٛحز زر بزٚس راسیاسٜ
س٘مٖ ذیمبم٘ی کس کٔم آ٘چ ٝزر کیٗ ٔیمٖ کٞإایا زکرز
کیٗ کس و ٝکیٗ س٘امٖ حامضاز زر ٔازکواش سامسٔامٖ
بٟشیستی ٔؼزف تٕمْ س٘مٖ ذیمبم٘ی ٘یساتاٙاس چازک واٝ
کغّ کس عزیك ٔزکرغ لضمیی  ٚک٘تظمٔی  ٚب ٝکرابامر باٝ
کزکٔ ٝزکرز
سمسٔمٖ بٟشیستی ٔؼزفی ٔیش٘ٛس.

