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جامعه

افشایش ۳بزابزی مستمزی
مددجًیان سلشلٍسدٌ در آبانماٌ

ػشٚیغ خبشی سٚص٘أ ٝاسنٔ-ؼتٕشی ٔذدرٛیاٖ ؿؾ
ؿٟشػتاٖ صِضِٝصد ٜاػتاٖ وشٔا٘ـا ٜدس آباٖ ٔا ٜػ ٝباشاباش
رشداخت ٔی ؿٛد8بٌ ٝضاسؽ ایؼٙا ،با٘ ٝاماُ اص ػاایات
خبشی وٕیت ٝأذاد ،ػیذ رشٚیض ـتاح ،سئیغ وٕیت ٝأاذاد
با اعالْ ایٙىٔ ٝؼتٕشی ٔذدراٛیااٖ ؿاؾ ؿاٟاشػاتااٖ
صِضِٝصد ٜاػتاٖ وشٔا٘ـا ٜدس آبأٖا ٜػ ٝبشابش ٔای ؿاٛد،
ٌفت 7ایٗ ٔ)ٛا ٛؿاأاُ ٔاذدراٛیااٖ صِاضاِا ٝصدٜ
ؿٟشػتاٖٞای ػشرُ رٞا  ،للشؿیشیٗ  ٚحالث بابارا٘ی،
داال ،ٛٞاػالْآباد ؼش  ٚرٛا٘شٚد ٔیؿٛدٚ8ی با تاویاذ
بش ایٙىٚ ٝاحذٞای ٔؼى٘ٛی آػیبدیذٔ ٜذدرٛیاٖ ایاٗ
ٔٙاعك اص ٘ ٛػاخت ٝخٛاٞذ ؿذ ،خاعش٘ـاٖ وشد 7تإاأای
ٔذدرٛیاٖٙٔ ،اصَ ِٛ ٚاصْ خاٍ٘ای آ٘اٟاا داسای بایإاٝ
حٛادث اػت  ٚخؼاستٞای ٔادی ربشاٖ ٔیؿٛد8سئیغ
وٕیت ٝأذاد با بیاٖ ایٙى٘ ٝیاصٞای اػااػای ٔاذدراٛیااٖ
صِضِٝصد ٜتأیٗ ٔیؿٛد ،تاویذ وشد 7وٕهٞای ٘مذی ٚ
ؼیش٘مذی ٕٛٞعٙاٖ رغ اص دسیاـت ب ٝػشعت دس اختایااس
اـشاد آػیبدیذ ٜلشاس ٔیٌیشد8عال ٜٚبش ؿٕااس ٜحؼاا
 6666وٕیت ٝأذاد ٘ضد با٘ه ّٔی  ٚؿٕاس ٜحؼا ٞاای
اعالْ ؿذ ٜاص ػٛی دـاتش اػتا٘ی وٕیتٝأذاد بشای ٚاسیاض
وٕه ٞای ٘مذی ،أىاٖ دسیاـت وٕهٞای ؼیش٘اماذی
اص عشیك ایٗ دـاتش ٘یض ـاشاٞآ ؿاذ ٜاػاتٞ8إاچاٙایاٗ
ٕٛٞعٙاٖ ٘یىٛواس ٔیتٛا٘ٙذ اص عشیك ػایت وٕیت ٝأاذاد
وٕه ٞای ٘مذی خٛد سا بشای وٕه ب ٝصِضاِا ٝصدٌااٖ
اػتاٖ وشٔا٘ـاٚ ٜاسیض وٙٙذ8تاواٙا ٖٛدٔ ٚامإاٛاِا ٝاص
وٕه ٞای وٕیت ٝأذاد ؿأُ خشٔا٘ ،ااٖ ،راتا ٚ ٛآ
ٔعذ٘ی دس ٔیاٖ ٔٙااعاك صِاضاِا ٝصد ٜؿاٟاشػاتااٖ ٞاای
ػشرُرٞا  ٚحالثبابارا٘ی تٛصی ؿذ ٜاػت8

ػشٚیغ خبشی سٚص٘أ ٝاسنٔ -اذیاشواُ اتاباا
ػاصٔاٖ تأیٗ ارتٕاعی ؿشایظ بیٕ ٝایشا٘یاٖ خااسد
اص وـٛس سا تـشیح وشد8بٌ ٝضاسؽ ایؼٙاا ،حؼایاٗ
رٛدوی با بیاٖ ایٙى ٝاداس ٜوُ اتبا لاشیاب با5 ٝ
ػاَ اػت دس ػاختاس ػاصٔاٖ تأیٗ ارتٕاعی ایزااد
ؿذ ٜاػت ،اـضٚد 7رٛؿؾ بیٕ ٝای ایشا٘ایااٖ ٔامایآ
خاسد اص وـٛس  ٚاتبا بیٍا٘ٔ ٝمیٓ داخُ وـاٛس ٚ
تذٚیٗ ساٞبشد تٛاـك ٘أٞ ٝای رٕٟاٛسی اػاالٔای
ایشاٖ  ٚػایش وـٛسٞا دس حٛص ٜتأیاٗ اراتإااعای
ٔأٛسیت ٞای ایٗ اداس ٜوُ اػتٚ8ی بٌ ٝشٟٞٚای
ایشا٘ی ٔمیٓ خاسد اص وـٛس ؤ ٝی تٛا٘اٙاذ تامات
رٛؿؾ تأیٗ ارتٕاعی لشاس ٌیش٘ذ ،اؿااس ٜواشد ٚ
ٌفت 7یه ٌش ٜٚاص ایشا٘یااٖ وا ٝتامات عاٙاٛاٖ

یک میلیًن ي َ 066شار خاوًار ایزاوی
سیزپًشش کمیتٍ امداد
ػشٚیغ خبشی سٚص٘أ ٝاسنٔ-عا ٖٚتاٛػاعاٝ
ٔـاسوت ٞای ٔشدٔی وٕیت ٝأذاد أاْ خٕیٙی
(سٌ )ٜفت 7او ٖٛٙیه ٔیّیٞ 322 ٚ ٖٛاضاس
خا٘ٛاس دس وـٛس صیشرٛؿؾ خذٔات حٕایتای
ایٗ ٟ٘اد ٞؼتٙذ8بٌ ٝضاسؽ ایش٘ا ،عّی ٔامإاذ
رٚاِفماسی دسآییٗ تزّایاُ اص عاالیا ٝداساٖ
٘یاىاٛوااسی دس واٙاٍااٖ باٛؿاٟاش اـاضٚد7
تٛإ٘ٙذػاصی ایٗ خا٘ٛاسٞا  ٚخااسد واشدٖ
آٟ٘ا اص چشخ ٝحٕایتی وٕیتا ٝأاذاد راغ اص
ایزاد اؿتؽاَ سٚیىشد ایاٗ ٘اٟااد اػاتٚ8ی،
ٔـىُ ٔؼىٗ سا یىی اص ٘یاصٞای ٔذدراٛیااٖ
صیشرٛؿؾ عٛٙاٖ وشد  ٚادأ ٝداد7وٕیت ٝأذاد
أاْ خٕیٙی (س )ٜػاال٘ا ٝچاٙاذ ٞاضاس ٚاحاذ
ٔؼىٗ ٔذدرٛیی بشای اـشاد ـالذ ٔؼىٗ صیاش
رٛؿؾ ایٗ ٟ٘اد احذاث ٔی وٙذٔ8عا ٖٚتٛػعٝ
ٔـاسوت ٞای ٔشدٔی وٕیت ٝأذاد أاْ خٕیٙی
(س )ٜبا تـىش اص ٘یىٛواساٖ  ٚا٘فاق وٙٙاذٌااٖ
بیاٖ وشد 7ػاَ ٌزؿتا ٚ ٝاص ٔاماُ راز
خیشات  ٚا٘فاق خیشاٖ ٞ 91ضاسٔ 522 ٚیّایااسد
سیاَ ب ٝوٕیت ٝأذاد وٕه ؿذ و ٕٝٞ ٝآ٘اٟاا

پیگیزی يسارت بُداشت بزای اصالح
میشان سبًسگیزی اس آرد واوًاییَا

ػشٚیغ خبشی سٚص٘أ ٝاسنٔ -ذیش دـتش بٟبٛد تاؽازیاٝ
ٚصاست بٟذاؿت با بیاٖ ایٙىٔ ٝیضاٖ ػاباٛع ٌایاشی دس
٘ا٘ٛایی ٞای ػٙتی بایذ اكاالح ؿاٛدٌ ،افات 7دس ایاٗ
خلٛف ٔمأٚتٞایی اص ػٛی ػٛدرٛیاٖ ٚرٛد داسد،
أا ایٗ ٔ ٛ)ٛبا تاویذ بیـتش اص ػٛی ٚصاست بٟاذاؿات
د٘باَ ٔیؿٛد8بٌ ٝضاسؽ ایؼٙا ،صٞشا عبذاِّٟی دس ٔشاػآ
بضسٌذاؿت سٚص ّٔی ٘اٖ و ٝبا حضٛس ٘ا٘ٛایاٖ  54اػتااٖ
وـٛس دس دا٘ـٍا ٜعّ ْٛرضؿىی اكفٟاٖ بشٌضاس ؿذ ،باا
بیاٖ ایٙى٘ ٝاٖ ب ٝعٛٙاٖ واالی اػتشاتظیه  ٚلٛت ؼاِاب
ٔشدْ ،إٞیت بؼیاس صیادی داسدٌ ،فت 7ب ٝعٛس ٔتاٛػاظ
سٚصا٘ٔ ٝشدْ ٌ 552شْ ٘اٖ ٔلشؾ ٔیوٙٙذ ،اِاباتا ٝایاٗ
ػشا٘ٔ ٝلشؾ دس ؿٟش حذٚد ٌ 553شْ  ٚدس سٚػاتااٞاا
ٌ 555شْ اػتٚ8ی با بیاٖ ایٙى ٝدأٔ ٝٙلاشؾ ٘ااٖ دس
الـاس وٓ دسآٔذ  ٚرشدسآٔذ ٔتفاٚت اػت ،اـضٚد 7اسصؽ
تؽزی ٝای ٘اٖ بؼیاس باال اػت  ٚسٚصا٘ ٝا٘شطی صیادی سا اص
٘اٖ تأیٗ ٔی وٙیٓ  ٚاص ایٗ س ٚالـاس وٓ دس آٔاذ ػاٟآ
بیـتشی اص ا٘شطیؿاٖ سا اص ٘اٖ ٔیٌیش٘ذ8

دس اختیاس ٔذدرٛیاٖ لشاس ٌشـت8رٚاِفماسی بٝ
اؿاس ٜب ٝحأیاٖ ایتاْ  ٚبیاٖ ایٙى ٝآ٘اٖ بٟتشیاٗ
ٔبّؽاٖ ٕٞ ٚیاساٖ ایٗ ٟ٘اد أاذادی ٞؼاتاٙاذ،
ادأ ٝداد ٓٞ 7او ٖٛٙیه ٔیّیا ٖٛحاأای دس
وـٛس با وٕیت ٝأذاد ٞإاىااسی داس٘اذ واٝ
بشخی اص آٟ٘ا بٞ 95 ٝضاس یتایآ وإاه ٔای
وٙٙذٚ8ی ؿٙاػایی ـمشا دس ٞإا ٝؿاٟاشٞاا ٚ
سٚػتاٞا سا یىی اص تٛـیمات ٔ ٟٓوٕیت ٝأاذاد
أاْ خٕیٙی (س )ٜدا٘ؼت  ٚبا اؿاس ٜبا ٝتاالؽ
ٔٛػؼٞ ٝای خیشی ٝبشای ٔماشٔٚایات صدایای
ٌفت 7دس ٘ـؼت ٞای ٔتعذد با ٔٛػؼاٞ ٝاای
خیشی ٝدسكذد ٞؼتیٓ تا وٕه ٞای ٔشدٔی سا
ٞذـٕٙذ  ٚب ٝعذاِت بیٗ ٘یاصٔاٙاذاٖ تاماؼایآ
وٙیٓٔ8عا ٖٚتٛػعٔ ٝـاسوات ٞاای ٔاشدٔای
وٕیت ٝأذاد أاْ خٕیٙی (س )ٜاظٟاس وشددٓٞ 7
او ٖٛٙؿٕاس خا٘ٛادٞ ٜایی ؤ ٝی تاٛا٘اٙاذ اص
٘یاصٔٙذاٖ حٕایت وٙٙذ  1ب 9 ٝاػت و ٝباایاذ
ـش ًٙٞػاصی ؿٛد تا ٞاش لـاش ،كاٙاؿ ٚ
تـىیالتی اص ٘یاصٔٙذاٖ ٕٞاٖ لـش ،كاٙاؿ ٚ
تـىیالت حٕایت وٙذ8أاْ رٕع ٝوٍٙاٖ ٘ایاض

ػشٚیغ خبشی سٚص٘أ ٝاسن -سئیغ ػااصٔااٖ
ٟ٘ضت ػٛاد آٔاٛصی وـاٛس اص سؿاذ 5852
دسكذی ٘شخ باػٛادی عی ػاَٞای  69تاا 62
خبش داد8بٌ ٝضاسؽ ایؼٙا ،عّی بالشصاد ٜدس رٕا
اعضای ؿٛسای ٔعا٘ٚایاٗ آٔاٛصؽ  ٚراشٚسؽ
اػتاٖ اظٟاسوشدٔ 7ذسػ ٝتزّی ٌا ٜاحماق حاك
ػٛاد آٔٛصی اػت  ٚدس ؿشایظ أشٚص عّی سؼٓ
تٕاْ تالؽ ٞای كٛست ٌشـت ٝباشای ارابااسی
ػاصی لا٘ ٖٛآٔٛصؽ بایذ ؿشایغی ـشاٞآ ؿاٛد
و ٝایٗ لا٘ ٖٛاص حاِت اختیاسی خاسد ؿٛد8
ٚی اـضٚد 7بش عبك آٔاسٞا حذٚد  522تاا 542
ٔیّی ٖٛبی ػٛاد دس ٌش ٜٚػٙی وٛدواٖ یاعاٙای
صیش  94ػاَ دس د٘یا ص٘ذٌی ٔی واٙاٙاذ وا ٝباٝ
دالیُ ٔختؿ اص چاشخا ٝآٔاٛصؽ  ٚراشٚسؽ
خاسد ٔی ؿ٘ٛذ ؤ ٝاٟآ تاشیاٗ ایاٗ دالیاُ
التلادی اػت و 25 ٝدسكذ اـشاد بٕٞ ٝیٗ دِیُ

اص ایٗ چشخ ٝخاسد ٔی ؿ٘ٛذ أا عٛأُ دیٍشی
ٕٞچ ٖٛعٛأُ ـشدی ٚ،ارتإااعای  ٚعاٛأاُ
ٔشبٛط بٔ ٝذسػ٘ ٝیض دس ایٗ أش دخیُ اػت ٔ ٚا
دس آٔٛصؽ  ٚرشٚسؽ  ٕٝٞػاِ ٝتٕاْ تالؽ خٛد
سا بٕٞ ٝاٖ دالیُ ٔشبٛط بٔ ٝذسػٔ ٝعغٛؾ ٔای
ػاصیٓ چشاو ٝدس عٛأُ دیٍاش ٘إای تاٛا٘ایآ
دخاِت ٔؼتفیٓ داؿت ٝبااؿایآ8باالاشصاد ٜػاٛاد
آٔٛصی سا وؼب ٟٔاست بشای بٟاباٛد ص٘اذٌای
تٛكیؿ وشد  ٚاـضٚد7ـشدی و ٝبی ػٛاد اػات
 ٓٞآػیب رزیش اػت  ٓٞ ٚآػیب سػااٖ  ٚدس
ٚال ٟ٘ٔ ٝاست  ٚػٛاد وؼب دس آٔذ  ٚػشٔاایاٝ
ٌزاسی ٝ٘،ػٛاد ارتٕاعی  ٝ٘ ٚػٛاد باٟاذاؿاتای
داسد  ٚاك َٛخٛد ٔشالبتی سا ٕ٘ی دا٘اذ8سئایاغ
ػاصٔاٖ ٟ٘ضت ػٛاد آٔٛصی وـٛس با اؿاس ٜباٝ
چاِؾ ٞای ریؾ سٚی ایٗ ػاصٔاٖ تلشیح وشد7
ـشكت د ْٚیادٌیاشی وا ٝاص آٖ باا عاٙاٛاٖ

با اػتٙاد ب ٝآیات  ٚسٚایات ٌفتٔ 7مؼٙیٗ باٝ
٘ق كشیح آیات  ٚسٚایاتٔ ،امابا ٛخاذا
ٞؼتٙذ  ٚحضشت باسی تعاِی آٟ٘ا سا تماؼایاٗ
وشد ٜاػت8حزت االػالْ ٔمٕٛد ٔمإاٛدی
با تزّیُ اص حأیاٖ ایتاْ  ٚبا بیاٖ ایاٙاىا ٝوااس
آٟ٘ا تاػی ب ٝػایاشٔ ٜاعالأٛااٖ ( ) اػات
اظٟاسوشد 7عباك ـاشٔاایاؾ أااْ س)اا ( )
دػتٍیشی اص ٘یاصٔٙذاٖ بٟتشیٗ سا ٜؿىشٌضاسی
اػتٚ8ی ب ٛ)ٛٔ ٝـمش دس وٍٙاٖ اؿاس ٜوشد
ٌ ٚفت 7صیبٙذ٘ ٜیؼت دس وٙاس كٙای عایایآ
٘فت ٌ ٚاصٛٙٞ ،ص تعذادی اص ـمشا ٔ ٚماشٔٚااٖ
دس ایٗ ؿٟشػتاٖ حتی اص داؿتٗ ػشرٙأ ٜمشْٚ
باؿٙذ8أاْ رٕع ٝوٍٙاٖ ،خٛاػتاس ا٘عماد تفآٞ
٘أ ٝای ٔیاٖ ٚصاست ٘فت  ٚوٕیت ٝأاذاد أااْ
(س )ٜبشای ػاخت ٔؼىٗ بشای ـاماشای ـاالاذ
ٔؼىٗ دس ؿٟشػتاٖ وٍٙاٖ ؿذ8

آ٘ذساٌٛطی یاد ٔی ؿٛد عّٓ ٙٞ ٚشی ٔاتافااٚت
اص رذاٌاٛطی اػات وا ٝدس ٞایام واذاْ اص
وـٛسٞای د٘یا تعغیُ ٘ـذ ٜاػت أا با تٛر ٝباٝ
عٛال٘ی ؿذٖ ٟ٘ضت ػٛاد آٔٛصی دس ایشاٖ ایاٗ
تلٛس ٔی سٚد و ٝایٗ وٕپیاٗ اراتإااعای دس
ٔأٛسیت خٛد دچاس اختالَ بٛد ٜاػت و ٝایاٗ
تلٛس دٚس اص ٚالعیت اػت  ٚاٌش ب٘ ٝشخ رابزاا
ؿذ ٜبی ػٛادی دس وـٛسٞا تاٛرا ٝواٙایآ باٝ
ٔٛـمیت ٟ٘ضت ری خٛاٞیٓ بشد8

رایشوی بزای کسز اس خدمت کارآفزیىان مشمًل سزباسی

ػشٚیغ خباشی سٚص٘اأا ٝاسنٔ -اعاا٘ٚات
ػأا٘ذٞی أٛس رٛا٘اٖ با اؿاس ٜب ٝعشح ػشبااص
ا ٟٔاست  ٚبشٌضاسی رّؼٔ ٝـتشن باا ػاتااد
وُ ٘یشٞٚای ٔؼّح دس ایٗ صٔیٌ ٝٙفت 7دس ایٗ
عشح ٘ضدیه بٟ٘ 59 ٝاد دسٌیش ٞؼاتاٙاذ واٝ
أیذٚاسیٓ دس كٛست ا٘عماد تفا٘ ٓٞأ ٝبتٛا٘یآ
بشای ػٕٗ ٞای ـعااَ دس حاٛص ٜاؿاتاؽااَ ٚ
واسآـشیٙی أتیاصاتی ٔا٘ٙذ وؼش اص خاذٔات ٚ

ػشباصی أشی ٝسا اراشا واٙایآ8باٌ ٝاضاسؽ
ایؼٙأ ،مٕذ ٟٔذی تٙذٌٛیاٖ و ٝدس ٘ـاؼات
كٕیٕا٘ ٝدیذاس ٚصیاش ٚسصؽ  ٚراٛا٘ااٖ ٚ
ػاصٔاٖ ٞای ٔشدْ ٟ٘اد اػتاٟ٘ای ایالْ  ٚـااسع
كمبت ٔی وشد با اؿاس ٜب ٝایٙىٔ ٝاٟإاتاشیاٗ
دؼذؼ ٝػاصٔاٖٞای ٔشدْ ٟ٘اد عذْ ؿاٙااخات
ٟ٘ادٞا  ٚدػتٍاٞای دِٚتی  ٚؼیشدِٚتی دسبااسٜ
ـعاِیت آٟ٘اػت اـضٚد 7ایٗ ٔؼأِ ٝاشباٛط باٝ
تفاٞ ٓٞای حٛصٔ ٜذیشیات اػات 8دس حاٛصٜ
ٔعشـی تـىُ ٞا ٔـىالتی ٚراٛد داسد واٝ
باعج ٔی ؿٛد وؼی اص عّٕىشد آٟ٘اا ٔاغاّا
٘باؿذ 8ایزاد تفا ٓٞبا ػایش ٟ٘ادٞا ٔای تاٛا٘اذ
تاحذی ایٗ ٔـىُ سا بشعاشؾ واٙاذٔ8اعااٖٚ
ػأا٘ذٞی أاٛس راٛا٘ااٖ ٚصاست ٚسصؽ ٚ
رٛا٘اٖ با اؿاس ٜب ٝایٙى ٝایٗ ٔعا٘ٚت دس حااَ

أضای تفا٘ ٓٞأٝای باشای كاذٚس ؿاٙااػاٝ
ػٕاٗ ٞاا باا ٚصیاش وـاٛس اػات تلاشیاح
وشد7بخـی اص ٔؼائُ حمٛلی ػٕٗ ٞا ٘یاض باٝ
ایٗ ؿىُ بشعشؾ خٛاٞذ ؿذ8تٙاذٌاٛیااٖ دس
ادأ ٝاص ا٘زاْ ٔىاتبات با اػتا٘ذاسی ٞاا باشای
تعییٗ تىّیؿ أالن ٔعا٘ٚت رٛا٘اٖ خبش داد
 ٚاظٟاس وشد 7عی ٔىاتباات ٚصیاش ٚسصؽ ٚ
رٛا٘اٖ با اػتا٘ذاسی ٞا دس حاَ ؿٙاػایی آ٘اٟاا
ٔ ٚـخق وشدٖ )ٚعیت آٟ٘ا ٞؼتیٓٚ8ی دس
خلٛف الیم ٝتفىیه ٔعا٘ٚت راٛا٘ااٖ اص
ٚصاست ٚسصؽ  ٚرٛا٘اٖ اظٟاس وشد 7دس بماج
رذایی ٔعا٘ٚت رٛا٘اٖ اص ٚصاست ٚسصؽ ٚ
رٛا٘اٖ ،ػٕٗ ٞا ٔی تٛا٘ٙذ با ٔغاِبٌ ٝاشی اص
ٕ٘ایٙذٌاٖ ٔزّغ اػتاٖ خٛد ٘ایاش آ٘اٟاا سا
٘ؼبت ب ٝایٗ الیمٔ ٝخبت وٙٙذ8

مزدم بزای کمک بٍ سلشلٍسدگان مزاقب کالَبزداران باشىد
ػشٚیغ خبشی سٚص٘أ ٝاسنٔ -عاأ ٖٚابااسصٜ
بارعُ  ٚوالٞبشداسی رّیغ آٌاٞی ٘اراٌافات7
ٞش ٌ ٝ٘ٛوٕه ٞای ٘مذی  ٚؼیش ٘اماذی باشای
وٕه ب ٝصِضِ ٝصدٌاٖ بایذ اص عاشیاك ػااصٔااٖ
ٔشبٛع ،ٝؿٕاس ٜحؼا سػٕی آٖ  ٚاص عاشیاك
ػایتٞای ٔعتبش اعالْ ؿٛد8
بٌ ٝضاسؽ خبشٍ٘اس ٟٔش ػشٔ ًٙٞامإاذس)اا
اوبشی ٌفت 7بشخی اـشاد ػٛدر ٛبا لاشاس دادٖ
ؿٕاس ٜحؼا ٞایی دس ؿبىٞ ٝاای ٔازااصی ٚ
ػایت ٞای ارتٕاعی دس خلٛف وإاه باٝ
صِضِا ٝصدٌااٖ اػاتااٖ واشٔاا٘ـاا ٜالاذاْ باٝ
والٞبشداسی اص ؿٟش٘ٚذاٖ ٔی وٙٙذٚ8ی با اؿاسٜ
ب ٝایٙىٔ ٝشدْ با اعال اص ایٗ ٔ)ٛا ٛباایاذ اص
دادٖ ایٗ ٌٔ ٝ٘ٛباِػ بشای وٕه رشٞیض واٙاٙاذ،
اـضٚد 7ایٗ ؿٕاس ٜحؼا ٞا ٚالعی ٘یؼت  ٚاـشاد

ػٛد ر ٛبشای ٔٙاـ خٛد آ٘اٟاا سا اعاالْ ٔای
وٙٙذٔ8عأ ٖٚباسص ٜبا رعُ  ٚوالٞبشداسی رّیغ
آٌاٞی ٘ارا با بیاٖ ایٙى ٝایٗ اـشاد راعُ با ػاٛ
اػتفاد ٜاص )ٚعیت ٔٛرٛد  ٚحاغ ٞإاذسدی
ٔشدْ الذاْ ب ٝدسد ؿٕاس ٜحؼا ٞای ٚاٞی ٚ
رعّی ٔی وٙٙذ ،تلشیح وشد 7عٕذتا ایاٗ اـاشاد
والٞبشداس با ٛٞیت ٞای رعّی دس با٘ه ٞاا باا
اـتتاح حؼا ٞایی اص ایٗ عشیك الذاْ ب ٝرإا
آٚسی ٚرٔ ٜٛشدْ ٔی وٙٙذ8
ٚی خاعش٘ـاٖ وشد 7اٌش لشاس اػات راِٛای باٝ
حؼا صِضِ ٝصدٌاٖ ٚاسیض ؿٛد بایذ اص عاشیاك
ػأا٘ٞ ٝای ػاصٔاٖ ٞالَ احٕش  ٚیاا ٘اٟاادٞاای
ٔتِٛی اعالْ ؿٛد8ػش ًٙٞاوبشی ٌفت 7اٌاش
وؼی اعالعات  ٚاخباسی دس ؿبىٞ ٝای ٔزاصی
داسد  ٚؿٕاس ٜحؼابی دس ایٗ خلٛف ٔی بیاٙاذ

ٔی تٛا٘ذ با رّیغ ٔ 992ا)ٛا ٛسا دس ٔایااٖ
بٍزاسد و ٝایٗ راّایاغ ٘ایاض لااعاذتاا آٖ سا
بشای بشسػی ب ٝرّیغ آٌاٞی اسرا ٔی وٙذ8
ایٗ ٔماْ ا٘تیأی تاویذ وشدٞ 7ش ٌ ٝ٘ٛوإاه
ٞای ٘مذی  ٚؼیش ٘مذی ٔاشدْ ؿاشیاؿ وـاٛس
ایشاٖ بٙٔ ٝیٛس وٕه ب ٝصِضِ ٝصدٌاٖ وشٔا٘ـااٜ
دس ٞش حٛص ٜای بایذ اص عشیك ػاصٔاٖ ٔاشباٛعا،ٝ
ؿٕاس ٜحؼا سػٕی آٖ  ٚاص عشیك ػایت ٞاای
ٚالعی ٔ ٚعتبش اعالْ ؿٛد8

تديیه سىد راَبزدی کاَش طالق تا پایان سال

ػشٚیغ خبشی سٚص٘أ ٝاسنٔ -ذیشوُ دـتاش
أٛس سػیذٌی ب ٝآػیب دیذٌاٖ اراتإااعای
ػاصٔاٖ بٟضیؼتی ٌفت 7ریاؾ ٘اٛیاغ ػاٙاذ
ساٞبشدی واٞؾ عالق ػاصٔاٖ بٟضیؼاتای دس
دػت تذٚیٗ اػت و ٝتا رایااٖ ػااَ رااسی
تىٕیُ  ٚسٕ٘ٚایی ٔیؿٛد8ـشیبا دسخـااٖ ٘ایاا
ٔذیش وُ دـتش أٛس آػیب دیذٌاٖ ارتٕااعای
ػاصٔاٖ بٟضیؼاتای وـاٛس دس ٌافاتاٍا ٛباا

خبشٍ٘اس حٛص ٜسـا ٚ ٜتعاٌ ٖٚش ٜٚارتإااعای
باؿٍا ٜخبشٍ٘اساٖ رٛاٖ؛اظٟاس داؿت 7ػاصٔاٖ
بٟضیؼتی وـٛس  ٚدـتش أٛس آػیاب دیاذٌااٖ
ارتٕاعی ایاٗ ػااصٔااٖ ،اص ػااَ  9545دس
خلٛف واٞؾ آٔاس ٔعضُ عالق ،ـعااِایات
خٛد سا آؼاص وشد ٜاػت  ٚبش٘أٞ ٝای ٔشتاباظ
با واٞؾ عاالق دس آٖ ػااَ باا اػاتاماشاس
سٚا٘ـٙاػاٖ ٔ ٚذدواساٖ ارتٕاعی دس دادٌااٜ
ٞای خا٘ٛاد ٜؿش ٚؿذٚ8ی با بیاٖ ایاٙاىا ٝاص
ػاَ  9561بمج تمؼیٓ واس ٔاّای ٔاغاشح ٚ
ٔعضُ عالق اص ػٛی ٔماْ ٔعیٓ سٞاباشی باٝ
عٛٙاٖ اِٛٚیت د 2 ْٚآػیب ارتٕاعی ٔعاشـای
ؿذ،اظٟاس وشد7ػاصٔاٖ باٟاضیؼاتای وـاٛسباش
اػاع ٔاد 52 ٜبش٘أ ٝؿـٓ تٛػعٔ ٝىّؿ ؿاذ
تا دس رایاٖ بش٘أ ٝؿـٓ ٔعضُ ارتٕاعی سا باٝ

ادأ ٝدادٕٞ 7چٙیٗ ػأا٘ ٝای دس اداس ٜواُ اتاباا
ػاااصٔاااٖ تااأاایااٗ ارااتاإاااعاای باا٘ ٝـااا٘اای
www.mss.tamin.irتااعااشیااؿ ؿااذ ٜوااٝ
ٔتما)یاٖ بیٕ ٝایشا٘یاٖ خاسد اص وـٛس ٔیتٛا٘ٙذ باٝ
ایٗ ػأا٘ٔ ٝشارع ٚ ٝدسخٛاػت خٛد سا حبت وٙٙذ8

مقالٍ
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افشایش ظزفیت  ۲۴درصدی در اعشام
داوشجًیان بٍ عتبات
شزيع ثبت وام جدید اس دی ماٌ

ػشٚیغ خبشی سٚص٘أ ٝاسن -سئیغ ػاتااد عإاشٚ ٜ
عتبات دا٘ـزٛیی اص اعضاْ دا٘ـزٛیاٖ ب ٝعتبات دس دٚسٜ
ٞزذْ اص ا َٚب ٚ ٕٟٗبا ظشـیت ٞ 94ضاس ٘فش خباش داد ٚ
ٌفت 7حبت ٘اْ  ٚلشع ٝوـی ایٗ دٚس ٜدس دی ٔا ٜاػت8
بٌ ٝضاسؽ ٌش ٜٚارتٕاعی باؿٍا ٜخاباش٘اٍااساٖ راٛاٖ،
حزت االػالْ ػیذ ٔمٕذ س)ا ـمیٟی ،سئیغ ػتاد عٕشٜ
 ٚعتبات دا٘ـزٛیی ٌفت 7اص ا َٚبٔ ٕٟٗا ٜػااِازااسی
دٚسٞ ٜزذ ٓٞاعاضاْ دا٘ـازاٛیااٖ با ٝعاتاباات آؼااص
ٔی ؿٛدو ٝتا ٔا ٜسٔضاٖ یعٙی ٘یٕ ٝاسدیاباٟاـات ادأاٝ
خٛاٞذ داؿتٚ8ی اـضٚد 7ظشـیت ایٗ دٚس ٜاص اعاضاْ 94
ٞضاس ٘فش اػت8سئیغ ػتاد عٕش ٚ ٜعتاباات دا٘ـازاٛیای
تلشیح وشد 7حبت ٘اْ  ٚلشع ٝوـی دٚسٞ ٜزذ ٓٞاعاضاْ
دا٘ـزٛیاٖ ب ٝعتبات دس دی ٔا ٜاػاتٚ8ی خااعاش٘ـااٖ
وشد٘ 7ؼبت ب ٝدٚسٞ ٜفذ ٓٞاعضاْ دا٘ـزٛیاٖ ب ٝعاتاباات
اـضایؾ ظشـیت داؿت ٝایٓ8حزت االػالْ ـمیٟای اظاٟااس
داؿت 7ب ٝد٘باَ آٖ ٞؼتیٓ و ٝویفیت سا ـذای وإایات
٘ىٙیٓ بٕٞ ٝیٗ دِیُ دس صٔی ٝٙتاییاذ سٚحاا٘ای وااسٚاٖ،
ٞتُ ،خذٔات 888 ٚ ،با حؼاػایات صیاادی آ٘اشا تاایایاذ
ٔی وٙیٓ تا خیاَ دا٘ـزٛیاٖ اص بابت وّیٔ ٝؼائُ ساحات
باؿذٚ8ی اـضٚد 7دس دٚسٞ ٜفذ ٓٞاعضادْ دا٘ـزٛیااٖ باٝ
عتبات ٞ 63ضاس ٘فش حبت ٘اْ وشد ٚ ٜدس ٟ٘ایت ٞ 95اضاس
٘فش اعضاْ ؿذ٘ذ8سئیغ ػتاد عٕش ٚ ٜعتبات دا٘ـازاٛیای
دسباس ٜاحتٕاَ واٞؾ ٞضیٞ ٝٙای عاتاباات دا٘ـازاٛیای
تلشیح وشد 7دس عشاق ٔـىالت ٞتُ  ٚوایافایات آٖ
داسیٓ  ٚبٕٞ ٝیٗ دِیُ ٘تٛاػٙت ٝایٓ ایٗ ٞضی ٝٙسا وااٞاؾ
دٞیٓٚ8ی خاعش٘ـاٖ وشد 7حبت ٘اْ  ٚلشع ٝوـای اعاضاْ
دا٘ـزٛیاٖ ب ٝعتبات بش عٟذ ٜػتااد عإاش ٚ ٜعاتاباات
دا٘ـزٛیی اػتِٚ ،ی اعضاْ تٛػظ ؿشوت ؿٕؼا ٚابؼتاٝ
ب ٝػاصٔاٖ حذ  ٚصیاست كٛست ٔیٌیشد8

٘یشٞٚای ـٙی ٟٙٔ ٚذػی اص عشیاك ؿاشوات ٞاای
داخّی ب ٝػایش وـٛسٞا اعضاْ ٔی ؿا٘ٛاذ وأ ٝای
بایؼت اص عشیك دـتش ٔشوضی ؿشوت اعضاْ وٙٙاذ،ٜ
ِیؼت حك بیٕ ٝایٗ اـشاد اسػاَ  ٚراشداخات ؿاٛد8
بیٕ ٝایٗ اـشاد اص ٘ ٛارباسی اػتٔ8ذیش وُ اتاباا
ػاصٔاٖ تأیٗ ارتٕاعی اظٟاس وشدٌ 7ش ٜٚدیٍاش اص
ایشا٘یاٖ خاسد اص وـٛس و ٝدس خااسد اص وـاٛس
ػاوٗ ٞؼتٙذ ،اعٓ اص ایٙى ٝؿاؼُ یا ؼایاش ؿااؼاُ
ٞؼتٙذ  ٚیا حتی دا٘ـزٛیاٖ ٔمیٓ خاسد اص وـاٛس
٘یض ٔی تٛا٘ٙذ ٔتٙاػب با دػتٛساِعُٕ بیٕ ٝایاشا٘ایااٖ
خاسد اص وـٛس بشای بیٕ ٝرشداصی الذاْ وٙٙذ8
ٚی و ٝدس بش٘أ ٝای تّٛیضی٘ٛی كمبات ٔای واشد
ٌفتٔ 7اٞیت بیٕ ٝایٗ دػت ٝاص ایشا٘یااٖ خااسد اص

وـٛس ،اختیاسی اػت  ٚب ٝعشق ٔختّؿ ٔی تٛا٘ٙاذ
بشای تمت رٛؿؾ لشاس ٌشـتٗ تأیاٗ اراتإااعای
الذاْ وٙٙذ8رٛدوی با بیاٖ ایٙىٔ ٝشارع ٝؿخق یاا
ٚویُ ٚی ب ٝؿعب تأیٗ ارتٕاعی دس وـٛس  ٚحبت
تما)ا بشای بیٕ ٝرشداصی یىی اص ساٟٞایی اػت واٝ
ایشا٘یاٖ ٔمیٓ خاسد اص وـٛس ٔی تٛا٘ٙذ بشای بایإاٝ
ؿذٖ ا٘تخا وٙٙذ ،اـضٚدٔ 7شارع ٝبا ٝوااسٌاضاسی
ٞای سػٕی بشٔ ٖٚشصی ٘یض سا ٜدیٍش اػاتٔ8اذیاش
وُ اتبا ػاصٔاٖ تأیاٗ اراتإااعای ٌافات52 7
واسٌضاس سػٕی بشٔ ٖٚشصی تأیٗ اراتإااعای دس
وـٛسٞای اسٔٙؼتاٖ ،اتمادی ٝاسٚرا ،اػپا٘یا ،اػتشاِیا،
أاسات ٔتمذ ٜعشبی ،إِٓاٖ ،تشوی ،ٝعشاق ،چایاٗ،
آرسبایزاٖ ،عٕاٖ ،لغش ،وٛیت ،وا٘اداٌ ،شرؼاتااٖ
ٔ ٚاِضی ـعاَ ٞؼتٙذ و٘ ٝاْ واسٌضاس  ٚؿٕاس ٜتّفٗ
 ٚآدسع رؼت اِىتش٘ٚیه آٟ٘ا دس ػاایات اتاباا
ػاصٔاٖ تأیٗ ارتٕاعی لشاس داد ٜؿاذ ٜاػاتٚ8ی

ٔیضاٖ  52دسكذ واٞؾ دٞذٔ8ذیش وُ دـاتاش
أٛس آػیب دیاذٌااٖ اراتإااعای ػااصٔااٖ
بٟضیؼتی تلشیح وشد 7ریؾ ٘ٛیغ ٞای ػاٙاذ
ساٞبشدی واٞؾ عاالق ػااصٔااٖ باٟاضیؼاتای
تٛػظ دـتش أٛس آػیب دیذٌااٖ اراتإااعای
آٔاد ٜؿذ ٜاػت  ٓٞ ٚاو ٖٛٙدس دػت تذٚیٗ
اػت و ٝتا رایااٖ ػااَ رااسی تاىإایاُ ٚ
سٕ٘ٚایی ٔیؿٛد8دسخـاٖ ٘یا خاعش٘ـاٖ واشد7
بشای ایٙى ٝػٙذ ساٞبشدی وااٞاؾ عاالق باٝ
كٛست تخللی تٟی ٚ ٝتذٚیاٗ ؿاٛد ،وااس
آٔاد ٜػاصی آٖ ب ٝیه تیآ دا٘ـاٍااٞای باا
وادسی ٔزش ٔ ٚتخلق بش ٖٚػپاسی ؿاذٜ
اػت  ٚرغ اصآٖ یه ػٙذ ػیاػتیّٔ -ای باش
اػاع ػیاػت ٞای ٘یاْ  ٚبش٘أ ٝسیاضی ٞاای
ٔشتبظ با واٞؾ ایٗ ٔعضُ تذٚیٗ ٔی ؿٛد8

آیا با سیاست گذاری َای
فعلی مشکل بیکاری
حل میشًد

ادأ ٝاص ؿٕاس ٠لبُ888
اػتذالَ  ٓٞایٗ اػت و ٝواسٌش  ٚوااسـاشٔاا تافااٞآ
وشد ٜا٘ذ  ٚؿؽّی ایزاد ؿذ ،ٜبٟتش اػت ٔذاخّ٘ ٝـاٛد؛
ٍٔش ایٙى ٝواسٌشی ؿىایت وٙذ 8دس )ٚعیات خاشا
باصاس واسٔ ،ؼّٕا اؼّب واسٌشاٖ ،ب ٝدِایاُ ٚحـات اص
دػت دادٖ واس ،ب ٝؿىایت اص ٘مض لاا٘اٌ ٖٛاشایـای
٘ذاس٘ذ 8بٙابشایٗ بؼیاسی اص واسـشٔایاٖ دس عإاُ لاا٘اٖٛ
حذالُ ٔضد سا سعایت ٕ٘ی وٙٙذ ،أا تلٛیب لٛا٘یٙی وٝ
رشداخت ٔضدٞای وٕتش اص حذالُ سػٕی سا ٔـشٚعایات
ٔی بخـذ ،دس ٚاحذٞای بضسي خاغاش راابا ٝراایای
٘یشٞٚای واسی ؤ ٝضدی ٔعادَ یا بااالتاش اص حاذالاُ
لا٘٘ٛی سا دسیاـت ٔی وٙٙذ  ٚواسـشٔا ٔٛظؿ اػت حاك
بیٕ ٝآ٘اٖ سا بپشداصد ،با ـاسغ اِتملیال٘ی و ٝحا)ش٘ذ باا
ٔضدٞای راییٗ واس وٙٙذ ،اـضایؾ خٛاٞذ یاـت8
با تٛر ٝب) ٝعؿ تـىُ ٞای واسٌشی ،بش ٘م ٜٛاراشای
لٛا٘یٙی و ٝأتیاصاتی بشای اػتخذاْ ٘یشٚی واس رذیذ باٝ
واسـشٔایاٖ ٔی دٞذ٘ ،یاست لٛی ٚرٛد ٘ذاسد  ٚلٛا٘یٙی
و ٝظاٞشا ب ٝكٛست ٔٛلت بشای ؿشایظ خاف عاشاحای
ٔی ؿ٘ٛذٕٔ ،ىٗ اػت آحاس بّٙذٔذت ٔٙفی باش ؿاشایاظ
واس بالی بٍزاسد8
ؿایذ یىی اص ٔ ٟٓتشیٗ ٘ماط )اعاؿ ػایااػات ٞاای
اؿتؽاَ دس چٟاس دٌ ٝٞزؿت ،ٝـمذاٖ اسصیابی عاّإای اص
ریأذٞای ایٗ ػیاػت ٞا بٛد ٜاػات 8با ٝعاٛس ٔاخااَ
ٌضاسؽ عّٕی ٔ ٚذ٘ٚی اص ٘تایذ چٙذ د ٝٞحإاایات اص
تعا٘ٚی ٞا ٔٙتـش ٘ـذ ٜاػت8
دس استباط با خشٚد بٍٙاٞ ٜای با وإاتاش اص ٘ 92افاش
واسوٗ ،عشح )شبتی اؿتؽاَ  ٚػیاػت اعغاای ٚاْ باٝ
بٍٙاٞ ٜای صٚدباصد٘ ٜیض تمّیُ دلیمی اسائ٘ ٝـاذ ٜاػات8
اٌش ػیاػت ٞای لبّی تٛـیك چٙذا٘ی ٘ذاؿت ٝا٘ذ ،عاّات
چیؼت؟ چ ٝتضٕیٙی ٚرٛد داسد و ٝاعٕاَ ػیاػت ٞای
ٔـابٔ ٝؤحش ٚال ؿٛد؟
اص ٔـىالت اػاػی دیٍش دس اراشای ػایااػات ٞاای
اؿتؽاَ٘ ،بٛد ٘یاست كمیح اػت؛ بش ٘م ٜٛاػاتافااد ٜاص
ٚاْ ٞایی و ٝب ٝبٟا٘ ٝایزاد ؿؽُ دسیاـت ٔی ؿٛد  ٚدس
عشكٞ ٝای ػٛدآٚسی ب ٝواس ٌاشـاتأ ٝای ؿاٛد واٝ
احتٕاال ـشكت ٞای ؿؽّی سا اص بیٗ ٔی باشد٘ ،ایااستای
ٚرٛد ٘ذاسد8
دسباس٘ ٜم ٜٛارشای لا٘ ٖٛواسٚسصی ٘یض ٘اٍاشا٘ای ٞاای
بؼیاسی بیٗ واسٌشاٖ ٔ ٚؼاواٛالٖ ٚراٛد داسد 8آیاا
واسٚسصاٖ اسصاٖ رایٍضیٗ ٘یشٚی واس ٔعِٕٛی خٛاٞاٙاذ
ؿذ؟ آیا واسٚسصاٖ با دسیاـت ٔضد ٔشتبا دس ٔمیاظ وااس
حضٛس خٛاٙٞذ یاـت؟ آیا واسـشٔایاٖ اص ایٗ لا٘ ٖٛبشای
رشداخت یاسا٘ ٝب ٝخٛیـا٘ٚذاٖ بی واس ػاٛد خاٛاٞاٙاذ
رؼت بذ ٖٚایٙىٚ ٝالعا ـشكتی بشای اؿتؽاَ ایزاد ؿاذٜ
باؿذ؟
ؿشط الصْ بشای ایزاد ؿؽُ ،ػشٔایٌ ٝزاسی اػت 8بذٖٚ
ػشٔایٌ ٝزاسی رذیذ ،أىاٖ اػتخذاْ بشای واسـشٔایاٖ
ٚرٛد ٘ذاسد 8دس ؿشایظ و٘ٛٙی التلاد ایشاٖ یاسای ایزاد
ؿؽّی بیؾ اص ایٗ سا ٘ذاسد 8سا ٜحُ ػاد ٜاػت؛ راز
ػشٔایٞ ٝای خاسری 8ػشٔایٞ ٝایی و ٝب ٝػاٟاِٛات باٝ
وـٛس ٚاسد ٕ٘ی ؿ٘ٛذ8
رارب ٝـشاٚاٖ اػت 8أا دس وٙاس آٖ ،داـع ٓٞ ٝوٓ ٘یؼت8
دس ایٗ ؿشایظٚ ،لتی أٙیت  ٚاـك ٔخبات ایازااد ؿاٛد،
ٔزٕٛع ٝكاحباٖ ػشٔای ٝدس ـضایی و ٝـاشكات ٞاای
ػٛدآٚسی ٞؼتٚ ،سٚد ٔی وٙٙذ ،أا ٍ٘شا٘ی اص آیاٙاذ،ٜ
ػشٔایٌ ٝزاساٖ سا اص ـعاِیت التلادی ِٔٛذ دٚس ٔی وٙذ
ٕٞ ٚیٗ أش عأّی خٛاٞذ بٛد بشای عاذْ تاٛاٖ وااـای
واسـشٔایاٖ بشای رز ٘یشٚی واس رذیذ8
بشای آؼاص ػشٔایٌ ٝزاسی با ٞذؾ حاُ ٔاعاضاُ بای
واسی ٔٛرٛد دس وـٛسٔ ،ی تٛاٖ اص ػشٔایا ٝایاشا٘ایااٖ
ٔمیٓ خاسد بٟش ٜبشد 8بشخی اص ایشا٘ی ٞای ٟٔاراش راض
حشٚتٕٙذتشیٗ اـشاد د٘یا ٞؼتٙذ 8راِب اػت اٌاش حاشٚت
ٟٔارشاٖ سا با تِٛیذ ٘اخاِق داخّی دس ایاشاٖ ٔاماایؼاٝ
وٙیذ ؤ 122 ٝیّیاسد دالس اػتٔ ،ی بیٙیذ حاشٚت آ٘اٟاا
بیٗ حذٚد چٟاس تا  92بشابش تِٛیذ ٘اخاِق داخّی ایاشاٖ
اػت8

