ضوارُ8822 :
دٍضٌبِ 1397/06/12

رويداد

هذیزیت اهَر سیاسی ًْاد ًوایٌذگی هقام هعظن رّبزي در داًطگاُ ّا
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حدت االسالم ٍالوسلویي فمیْی در گفتگَ ثب ثبضگبُ
خجزًگبراى خَاى خجز داد؛
کاّص اعشام داًطجَیاى بِ عتبات /با افشایص
ٍام عتبات هَافقت ضذُ است
رئیس ستبد ػوزُ ٍ ػتجبت داًطگبّیبى گفت 4ثِ دلیل افشایص
ّشیٌِ ّبی ػتجبت در ّفتِ خبری ثب افت تؼذاد اػشام ّب رٍ ثِ رٍ
ثَدین.
است حدت االسالم ٍالوسلویي هحوذرضب فمیْی رئیس ستبد
ػوزُ ٍ ػتجبت داًطگبّیبى در گفت ٍ گَ ثب خجزًگبر حَسُ
داًطگبّی گزٍُ ػلوی پشضكی ثبضگبُ خجزًگبراى خَاى؛ در
خػَظ آخزیي ٍضؼیت ًَسدّویي دٍرُ اػشام داًطگبّیبى ثِ
ػتجبت گفت 4در ایي دٍرُ تبکٌَى  91کبرٍاى داًطدَیی ثِ
ػتجبت اػشام ضذُاًذ.
ٍی اداهِ داد 4هتبسفبًِ ثِ دلیل افشایص ّشیٌِ ّبی ػتجبت در ایي
ّفتِ ثب کبّص اػشام ّب رٍ ثِ رٍ ثَدین اهب ضزایظ اس اٍل هحزم
دٍثبرُ ثِ حبلت عجیؼی ثبسهیگزدد ٍ افشایص هییبثذ.
رئیس ستبد ػوزُ ٍ ػتجبت داًطگبّیبى افشٍد 4دلیل کبّص
تؼذاد اػشام ّب افشایص ّشیٌِ است ثِ ایي غَرت کِ داًطدَیبى
ثجت ًبم کزدُ اًذ کبرٍاى ّب آهبدُ اػشام ّستٌذ اهب ثِ دلیل
افشایص ّشیٌِ ّب هزدم ػبدی سفز ّب را کٌسل هی کٌٌذ پزٍاس
ثسیبری اس استبىّب کٌسل هیضَد.
حدت االسالم ٍالوسلویي فمیْی در خػَظ افشایص ٍام
ػتجبت داًطدَیی ثب تَخِ ثِ ثبال ثَدى ّشیٌِ ػتجبت گفت4
ًبهِ ای ثِ ثبًک هزثَعِ ارسبل ٍ درخَاست کزدین کِ ٍام
ػتجبت داًطدَیی ثِ سِ هیلیَى تَهبى افشایص پیذا کٌذ کِ در
حبل حبضز ثبًک ثب ایي درخَاست هَافمت کزدُ ،اهب ٌَّس
ثخص ًبهِ ثِ داًطگبُّب اثالؽ ًطذُ است.
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افشٍد 4اهبم خویٌی(رُ) داًطگبُ را هجذأ تحَالت هی داًست،
سیزُ ػولی همبم هؼظن رّجزی ًیش عی ایي سبلیبى ّن گَیبی
ایي هْن ثَدُ است.
ثیبیٌِ خوؼی اس تطكلّبی داًطدَیی داًطگبُ ضْیذ ثْطتی

ٍی اداهِ داد 4داًطگبُ اس  1خْت ثزای تحَل ٍ همذرات یک

رًٍذ غیزقاًًَی دفاع حسیي فزیذٍى

خبهؼِ حبئش اّویت است .اٍل ایٌكِ داًطگبُ ثِ ػٌَاى ًْبد

اس پایاىًاهِ دکتزا هتَقف ضَد

تزثیت ًیزٍ در ّز خبهؼِ ای هحسَة هی ضَد ،ایي هَضَع

خوؼی اس تطكل ّبی داًطدَیی داًطگبُ ضْیذ ثْطتی ثب

اّویت دارد کِ ایي ًیزٍّب ثب چِ ضبخع ّبیی ثزای تحمك

غیزلبًًَی ٍ راًتی خَاًذى تحػیل ثزادر رئیسخوَْر در همغغ

کذام هأهَریت ّب تزثیت ضًَذ .دٍم؛ ًمص ًْبد ػلن در هسبئل

دکتزا خَاستبر تَلف رًٍذ دفبع اس پبیبىًبهِ ٍی ضذًذ.

خبهؼِ ٍ کطَر است کِ ًْبد ػلن ثب چِ رٍضی ثِ دًجبل حل

ثِ گشارش گزٍُ سیبسی خجزگشاری فبرس ،ثسیح داًطدَیی

هسبئل است .در چٌیي ضزایغی تفبٍت داًطگبُ تزاس اًمالة ٍ

داًطگبُ ضْیذ ثْطتی ،اًدوي اسالهی داًطدَیبى داًطگبُ ضْیذ

توذىسبس ثب داًطگبُ توذىسَس هطخع هیضَد.

ثْطتی (ػضَ دفتز تحكین ٍحذت) ٍ خبهؼِ اسالهی داًطدَیبى
داًطگبُ ضْیذ ثْطتی در آستبًِ ثزگشاری خلسِ دفبع اس پبیبى
دکتزای حسیي فزیذٍى دستیبر ٍیژُ سبثك ٍ ثزادر حدتاالسالم
حسي رٍحبًی رئیسخوَْر کِ سبػت  2غجح فزدا  21ضْزیَر

غبدقهحوذی در گفت ٍگَ ثب فبرس4

غَرت هیگیزد ،ثیبًیِای غبدر کزدًذ.

ًوایٌذگاى هجلس بِ هَضَع جلسِ دفاع
فزیذٍى اس رسالِاش ٍرٍد کٌٌذ
هسئَل سیبسی ثسیح داًطدَیی داًطگبُ ضْیذثْطتی گفت 4اس
ًوبیٌذگبى هدلس درخَاست دارین هَضَع خلسِ دفبع حسیي

ًیکرٍش خجز داد

فزیذٍى اس رسبلِ اش ٍرٍد کزدُ ٍ هطخع کٌٌذ ٍالؼیت ایي

راُاًذاسي هزکش ّواٌّگی بسیجّاي داًطگاُ

خلسِ چِ ضذُ ٍ ا اگز ٍالؼب ایي الذام غیزلبًًَی است خلَی

آساد در ٍاحذّاي داًطگاّی

آى را ثگیزًذ.

رئیس سبسهبى ثسیح داًطدَیی اس راُ اًذاسی هزکش ّوبٌّگی

هػغفی غبدق هحوذی هسئَل سیبسی ثسیح داًطدَیی

ثسیح ّبی داًطگبُ آساد در ٍاحذّبی ایي داًطگبُ خجز داد ٍ

داًطگبُ ضْیذثْطتی در گفت ٍگَ ثب خجزًگبر سیبسی

گفت 4ایي هزاکش خْت ّن افشایی ظزفیت ّبی فضبی کالى

خجزگشاری فبرس ،درثبرُ ػذم ثزگشاری خلسِ دفبع حسیي

داًطگبُ آساد ٍ ّوچٌیي ّوبٌّگی ثب سبسهبى ثسیح راُ اًذاسی

فزیذٍى اس رسبلِ اش گفت 4ایي خلسِ لزار ثَد سبػت 2

ضذُ است.

ثزگشار ضَد کِ آلبی فزیذٍى اس سبػت حذٍد ضص ٍ ًین ثِ

ثِ گشارش خجزًگبر سیبسی خجزگشاری فبرس ،هحوذ خَاد

داًطگبُ آهذُ ثَد.

ًیک رٍش رئیس سبسهبى ثسیح داًطدَیی کطَر اس راُ اًذاسی

ٍی ثب اضبرُ ثِ اهٌیتی ثَدى فضبی داًطگبُ در سهبى ثزگشاری

هزکش ّوبٌّگی ثسیح ّبی داًطگبُ آساد در ٍاحذّبی ایي

ایي خلسِ افشٍد 4ثؼذ اس ٍرٍد آلبی فزیذٍى ثِ داًطكذُ ػلَم

داًطگبُ خجز داد ٍ گفت 4ایي هزاکش خْت ّن افشایی

سیبسی داًطگبُ ضْیذثْطتی ،حزاست داًطگبُ اس ٍرٍد

ظزفیت ّبی فضبی کالى داًطگبُ آساد ٍ ّوچٌیي ّوبٌّگی ثب

داًطدَیبى ثِ عجمِ دٍم داًطكذُ کِ هحل ثزگشاری خلسِ ّن

سبسهبى ثسیح راُاًذاسی ضذُ است.

ثَد خلَگیزی کزدًذ ٍ حتی ثِ داًطدَیبى کِ ًیبس ثِ خذهبت

ٍی کِ در خلسِ ضَرای داًطگبُ آساد اسالهی سخي هی گفت،

آهَسضی ّن داضتٌذ ثِ دلیل ًشدیكی اتبق آهَسش داًطكذُ ثِ
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سبلي ثزگشاری خلسِ دفبع ،اخبسُ ٍرٍد دادُ ًطذ.
غبدق هحوذی تػزیح کزد 4عجیؼی است ٍلتی ثزادر
رئیس خوَْر ثِ غَرت راًتی ثزای دفبع اس رسبلِ اش ٍارد
داًطگبُ هی ضَد ٍ حزاست داًطگبُ ّن چٌیي ثزخَردی

جلسِ دفاع بزادر رئیسجوَْر طبق رٍال

هی کٌذ ،ایي دفبع اًدبم ضذُ ثبضذ ٍلی آًچِ اػالم کزدًذ ایي

هعوَل آهَسضی پیص رفتِ ٍ اس

ثَد کِ دفبع اًدبم ًطذُ است!

هخالفت هجلس اطالعی ًذارم!
رئیس داًطگبُ ضْیذ ثْطتی گفت 4حسیي فزیذٍى در داًطگبُ
ضْیذ ثْطتی عجك رٍال هؼوَل آهَسضی پیص رفتِ است ٍ ثؼذ
اس عی هزاحل ثخص آهَسضی دستَر ثجت ًبم ایطبى دادُ ضذُ
ٍ پزًٍذُ حسیي فزیذٍى ثبرّب ثزرسی ضذُ است.

ػجذاهللسادُ در گفت ٍگَ ثب فبرس هغزح کزد
لشٍم رسیذگی قَُ قضائیِ ٍ

ثِ گشارش «خجزًبهِ داًطدَیبى ایزاى» ،حسي غذٍق رئیس

هجلس بِ تخلفات فزیذٍى

داًطگبُ ضْیذ ثْطتی در گفتگَ ثب داًطدَ در ٍاکٌص ثِ خجز

دثیز اًدوي اسالهی داًطدَیبى داًطگبُ ضْیذ ثْطتی گفت 4ثٌبثز

دفبع پبیبى ًبهِ حسیي فزیذٍى در داًطگبُ ضْیذ ثْطتی گفت 4

اػالم یكی اس هسئَالى داًطگبُ خلسِ دفبع حسیي فزیذٍى ثِ

حسیي فزیذٍى در داًطگبُ ضْیذ ثْطتی عجك رٍال هؼوَل

یكی دٍّفتِ آیٌذُ هٌتمل ضذُ ٍ اس لَُ لضبئیًِ ،وبیٌذگبى

آهَسضی پیص رفتِ است ٍ ثؼذ اس عی هزاحل ثخص آهَسضی

هدلس ٍ ًْبدّبی هزثَعِ هی خَاّین تخلفبت ٍی را پیگیزی

دستَر ثجت ًبم ایطبى دادُ ضذُ ٍ پزًٍذُ حسیي فزیذٍى ثبرّب

کٌٌذ.

ثزرسی ضذُ است.

ٍحیذ ػجذاهلل سادُ دثیز اًدوي اسالهی داًطدَیبى داًطگبُ ضْیذ

ٍی در خػَظ هخبلفت هدلس ضَرای اسالهی ثب دفبع

ثْطتی (ػضَ دفتز تحكین ٍحذت) در گفت ٍگَ ثب خجزًگبر

حسیي فزیذٍى تػزیح کزد  4هي اس هخبلفت هدلس ضَرای

سیبسی خجزگشاری فبرس درثبرُ حَاضی خلسِ دفبع حسیي

اسالهی اعالع ًذارم  ،ثٌذُ هسئَل اخزای لَاًیي در داًطگبُ

فزیذٍى اس رسبلِ اش گفت 4سبل تحػیلی  39-39خجز اًتمبلی

ضْیذ ثْطتی ّستن .

آلبی فزیذٍى اس داًطگبُ گیالى ثِ داًطگبُ ضْیذ ثْطتی ثب
سْویِ ایثبرگزی هٌتطز ضذ ٍ ایي در حبلی است کِ اًتمبلی
دٍرُ دکتزا حتی اگز سْویِ ایثبرگزی ّن داضتِ ثبضیذ ،ثِ

هؼبٍى فزٌّگی ٍ اختوبػی ٍسارت ػلَم4

ضذت سخت است.

رصذ هسائل داًطگاُّا بایذ بِ

ٍی اداهِ داد 4در آى سهبى داًطگبُ ضْیذ ثْطتی اػالم کزد

صَرت هلی صَرت گیزد

سٌذّبی هَخَد در هَرد ایثبرگزی حسیي فزیذٍى هغوئي

هؼبٍى فزٌّگی ٍ اختوبػی ٍسارت ػلَم ،تحمیمبت ٍ فٌبٍری

ًیست ٍ ٍی ًوی تَاًذ ثب ایي سْویِ اًتمبلی ثگیزد کِ ثؼذ اس آى

گفت 4رغذ هسبئل داًطگبُ ّب ثبیذ ثِ غَرت هلی غَرت

کبرگزٍُ حمیمت یبة ثزای رسیذگی ثِ تخلفبت غَرت گزفتِ

گیزد ٍ اعالػبت حبغلِ ثِ غَرت هٌظن در اختیبر ٍسارتخبًِ

در ثحث دکتزای آلبی فزیذٍى در هدلس تطكیل ٍ تخلفبت

لزار گیزد.

تبئیذ ضذ ٍ ایي کویتِ ًتیدِ ثزرسی ّبی خَد را ثِ کویسیَى

ثِ گشارش خجزًگبر گزٍُ داًطگبُ خجزگشاری آًب ،غالهزضب

آهَسش ٍ تحمیمبت هدلس ارائِ کزد.

غفبری غجح اهزٍس در پٌدبُ ٍ یكویي ًطست هؼبًٍبى فزٌّگی
اختوبػی داًطگبُ ّبی کطَر ،گفت 4ایي ًطست ثزای تؼبهل
ثیطتز ثزگشار هی ضَد ٍ ثیطتز ّذف آى است کِ رخذادّبیی
4
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را کِ در رٍسّبی آیٌذُ در پیص رٍ دارین را ثزرسی ٍ ثِ آى
تَخِ داضتِ ثبضین.
ٍی اداهِ داد 4ثبیذ در ًگبُ ًخست هختػبت هیذاًی کِ در آى
لزار دارین ٍ ضزایغی کِ هب را احبعِ کزدُ است در توبم

آیت اهلل ًبغزی در دیذار دکتز عْزاًچی4

سهیٌِ ّبی سیبسی ،فزٌّگی ٍ ًظبهی کِ ّیچ کذام اس ّن لبثل

اهیذٍارم آًچِ بِ هصلحت ًظام است در
داًطگاُ آساد اسالهی پیادُساسي ضَد

تفكیک ًیستٌذ را ثذاًین ٍ در هَرد آى اعالػبت کست کٌین.

استبد اخالق ٍ ػزفبى حَسُ ػلویِ اغفْبى در دیذار سزپزست
داًطگبُ آساد اسالهی گفت 4اهیذٍارین ثب تَسل ثِ اهبم سهبى
(ػح) آًچِ ثِ هػلحت ًظبم است در داًطگبُ آساد اسالهی

آیت اهلل الؼظوی هظبّزی در دیذار دکتز عْزاًچی4

پیبدُسبسی ضَد.

دکتز طْزاًچی هیتَاًذ ساسًذگی خَبی

ثِ گشارش گزٍُ داًطگبُ خجزگشاری آًب ،دکتز هحوذهْذی

در داًطگاُ آساد اسالهی داضتِ باضذ

عْزاًچی سزپزست داًطگبُ آساد اسالهی کِ ثزای حضَر در

رئیس حَسُ ػلویِ اغفْبى خغبة ثِ سزپزست داًطگبُ آساد

گزدّوبیی سزاسزی هؼبًٍبى فزٌّگی ٍ داًطدَیی داًطگبُ

اسالهی گفت 4ثٌذُ در ضوب هی ثیٌن کِ هی تَاًیذ سبسًذگی

آساد اسالهی ثِ اغفْبى سفز کزدُ ثَد ،ثب آیت اهلل حبج ضیخ

خَثی در داًطگبُ آساد اسالهی داضتِ ثبضیذ.

هحوّذػلی ًبغزی دٍلت آثبدی استبد اخالق ٍ ػزفبى حَسُ

ثِ گشارش گزٍُ داًطگبُ خجزگشاری آًب ،دکتز هحوذهْذی

ػلویِ اغفْبى دیذار کزد.

عْزاًچی سزپزست داًطگبُ آساد اسالهی در سفز یک رٍسُ

ًبغزی در ایي دیذار ثب آرسٍی هَفمیت ثزای داًطگبُ آساد

خَد ثِ استبى اغفْبى ثب آیت اهلل الؼظوی حبج ضیخ حسیي

اسالهی ،خغبة ثِ دکتز عْزاًچی ،گفت 4اهبم سهبى (ػح)

هظبّزی رئیس حَسُ ػلویِ اغفْبى دیذار ٍ گفتٍگَ کزد.

ًبظز رفتبر ٍ اػوبل هبست .اهیذٍارم ثب تَسل ثِ ایطبى ،آًچِ ثِ

هظبّزی در ایي دیذار ثب اثزاس خزسٌذی اس اًتػبة دکتز

هػلحت ًظبم است ،در داًطگبُ آساد اسالهی پیبدُسبسی ضَد.

عْزاًچی ثِ ػٌَاى سزپزست داًطگبُ آساد اسالهی ،خغبة ثِ
ٍی ،گفت 4اس ایٌكِ اهزٍس خذهت ضوب ٍ ّوكبراًتبى ّستن،
خَضحبلن .ثِ ٍاسغِ اػوبل ضوب ،ػاللِ خبغی ثِ ضوب داضتِام ٍ
ایي ػاللِ هَخت هیضَد ثزای هَفمیت ٍ سزثلٌذیتبى دػب کٌن.
رئیس حَسُ ػلویِ اغفْبى اداهِ داد 4الحوذاهلل در کبرّب هَفك
ثَدُ ایذ ٍ اس ایٌكِ اکٌَى در داًطگبُ آساد اسالهی حضَر
داریذ ،خَضحبلن ،چزا کِ هی داًن ضوب هی تَاًیذ ثِ اهیذ خذا
داًطگبُ آساد اسالهی را هبًٌذ دٍرُ هذیزیت خَد در داًطگبُ
ضْیذ ثْطتی ،ثلكِ ثْتز پیص ثجزیذ .ثٌذُ در ضوب هی ثیٌن کِ
هیتَاًیذ سبسًذگی خَثی در داًطگبُ آساد اسالهی داضتِ ثبضیذ.
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در داًطگبُ هسئَلیت هؼبًٍبى فزٌّگی است کِ ًمص هْوی در
ّذایت ٍ آرام ًگبُ داضتي ٍ حزکت ٍ پَیبیی داًطگبُ دارد.
ٍی در اداهِ افشٍد 4هب ثِ ػٌَاى هسئَالى فزٌّگی ثِ خبی آًكِ
هذیزکل فزٌّگی ٍسارت ػلَم هغزح کزد؛

ٍلت را غزف ایذُ ّبی خذیذ ٍ ًجَؽ ثزًبهِ ّب لزار دّین،

اعتوادساسي رهش پَیایی داًطگاُ

اخبسُ هیدّین کِ رٍسهزگی هب را اس ًَع فؼبلیتّبی هؤثز دٍر

دثیز پٌدبُ ٍ یكویي گزدّوبیی هؼبًٍبى فزٌّگی ٍ اختوبػی

ًگبُ دارد .هب در حَسُ ای فؼبلیت هی کٌین کِ خْبى اًسبًی ثب

داًطگبُ ّبی سزاسز کطَر گفت 4ثحث اػتوبدسبسی یكی اس

خْبى عجیؼی هتفبٍت است .در عجیؼت رٍیذادّب تكزاری است

هْن تزیي هسبئلی است کِ ثبیذ هذًظز لزار گیزد ٍ ثیطتزی الذام

اهب در خْبى اًسبًی ایي هب اًسبىّب ّستین کِ تَلیذ هیکٌین.

ثبیذ ثزای ثبسگزداًذى اػتوبد در کٌبر ثزًبهِریشی ّبی هؤثز ثبیذ
غَرت گیزد.
ثِ گشارش خجزًگبر گزٍُ داًطگبُ خجزگشاری آًب ،هحوذّبدی
ػسگزی غجح اهزٍس در پٌدبُ ٍ یكویي گزدّوبیی هؼبًٍبى
فزٌّگی ٍ اختوبػی داًطگبُ ّبی سزاسز کطَر گفت 4ثزای
ایٌكِ اػتوبد در داًطگبُ ًْبدیٌِ ضَد ثبیذ ثزًبهِّب ثِ سوتی پیص
رٍد کِ تَلیت آى ثِ داًطدَیبى سپزدُ ضَد .ثبیذ ثِ خَاًبى
هیذاى دادُ ضَد ٍ داًطگبُ ثذاًذ کِ ایي اتفبق ضزری در پی
ًذارد ٍ هیتَاًذ ثسیبر هؤثز ٍالغ ضَد.
ٍی در اداهِ افشٍد 4داًطگبُ ثبیذ سزضبر اس اهیذ ٍ ًطبط ٍ
پَیبیی ثبضذ ٍ ایي اػتوبدسبسی اختوبػی هی تَاًذ در افشایص
ایي فبکتَرّب ًمص هؤثزی ایفب کٌذ.

هؼبٍى فزٌّگی ٍ اختوبػی داًطگبُ ضْیذ ثْطتی4
بزًاهِّاي پٌج سال پیص ،قابلیت اجزا
بزاي داًطجَي اهزٍس را ًذارد
هؼبٍى فزٌّگی ٍ اختوبػی داًطگبُ ضْیذ ثْطتی گفت4
تحَالت در خبهؼِ آى لذر سزػت دارًذ کِ ًوی تَاى خبهؼِ
اهزٍس را ثب پٌح سبل پیص همبیسِ کزد ٍ ثزًبهِ ّبی پٌح سبل
پیص ًیش لبثلیت اخزا در سهبى کًٌَی را ًذارًذ.
ثِ گشارش خجزًگبر گزٍُ داًطگبُ خجزگشاری آًب ،اغغز ٍاػظی
در پٌدبُ ٍ یكویي ًطست هؼبًٍبى فزٌّگی ٍ اختوبػی
داًطگبُ ّبی سزاسز کطَر کِ غجح اهزٍس ثِ هیشثبًی داًطگبُ
ضْیذ ثْطتی ثزگشار ضذ ،گفت 4یكی اس هسئَلیت ّبی کلیذی
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حل هطکل جذب داًطجَیاى اقلین کزدستاى/
آهادُ داًطگاُ کزدستاى بزاي جذب
داًطجَي تحصیالت تکویلی اس اقلین
ٍسارت ػلَم اللین کزدستبى ٍػذُ داد کِ ًبم داًطگبُ کزدستبى
را اس لیست داًطگبُ ّبی هزسی کهِ ًهوهی تهَاًهذ داًطهدهَی
تحػیالت تكویلی خذة کٌٌذ ،ثیزٍى ثیبٍرد.
ػجذاهلل حسي سادُ در گفتگَ ثهب خهجهزًهگهبر گهزٍُ داًطهگهبُ
خجزگشاری آًب ،اظْبر کزدٍ 4سارت ػهلهَم الهلهیهن کهزدسهتهبى
ثزاسبس رتجِ ثٌذی خذیذ ٍثَهتزیک تػوین گهزفهت کهِ ًهبم
داًطگبُ ّبی هزسی را اس لیست داًطگبُ ّبی هَرد تأییذ الهلهیهن،
ثزای خذة داًطدَی تحػیالت تكویلی خبرج کٌذ.
ٍی افشٍد 4هتأسفبًِ ٌَّس ًبم ثمیِ داًطگبُ ّهبی ههزسی ًهظهیهز
داًطگبُ ارٍهیِ ،ایالم ٍ  ...در ایي لیست لزار دارد.
هذیز رٍاثظ ثیيالولل داًطگبُ کزدستبى گفت 4لزار است ٍسیهز
ػلَم ٍ تحمیمبت ثب ارائِ دػَتًبهِ اس ٍسیز ػلَم اللین کزدستبى
دػَت کٌذ تب ثِ ایزاى ثیبیذ ٍ در ایي ثبرُ ثب هسئهَالى ههذاکهزُ
کٌذ
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ایي کِ ثِ ػلت کٌذی رٍال تأهیي ارس ٍ تؼذاد سیبد درخَاست ّب
کوی تأخیز ٍخَد داضت .اهب ثب تغییز رٍیكزدی کِ ثبًک هزکشی
در راثغِ ثب تأهیي ارس داًطدَیی داضتِ ،هٌتظز تػوین ًْبیی ٍ
اػالم آى ّستین.

ًیلی احوذآثبدی خجز داد4
پزداخت ارس دٍلتی بِ داًطجَیاى تا پایاى

ٍی در راثغِ ثب توْیذاتی کِ دٍلت ثزای تأهیي ارس داًطدَیی

ضْزیَر/هطکل ارس اساتیذ حل ًطذُ است

داًطدَیبى در ًظز گزفتِ است ،اظْبر ثی اعالػی کزد ٍ گفت4

رئیس داًطگبُ تْزاى اػالم کزد 4لزار است تب پبیبى ضْزیَر هبُ

ثبًک هزکشی ثبیذ تػوین خَد را در راثغِ ثب ایي ارس اػالم کٌذ

ارس دٍلتی ثِ داًطدَیبى ثز اسبس ّوبى ضیَُ لذین پزداخت

ٍلی هب درخَاست ّب ٍ ًیبسّبی خَد را اػالم کزدُ این ٍ هٌتظز

ضَد.

اػالم ًظز ثبًک هزکشی ّستین.

هحوَد ًیلی احوذآثبدی در حبضیِ کٌفزاًس ثیي الوللی خبهؼِ
ٍ هحیظ سیست در خوغ خجزًگبراى گفت 4لزار است تب پبیبى
ضْزیَر هبُ ارس دٍلتی ثِ داًطدَیبى ثِ ّوبى ضیَُ لجل
پزداخت ضَد ٍلی ٌَّس هطكل پزداخت ارس ثِ اسبتیذ حل
ًطذُ است ضوي ایٌكِ اهیذٍارین هؼبدل ریبلی تأهیي ارس ثِ
داًطگبُّب ّن اختػبظ پیذا کٌذ ٍ اگز ایي کبر غَرت ًگیزد
ثسیبری اس فؼبلیت ّبی داًطگبُ ّب سهیي گیز ضذُ ٍ اًدبم
ًخَاّذ ضذ.
رئیس داًطگبُ تْزاى افشٍد 4اهزٍس ثزای تأهیي ثزخی اس هَاد
اٍلیِ آسهبیطگبُ ٍ تدْیشات پشضكی ثب هحذٍدیت رٍثِ رٍ
ّستین ٍ اگز ایي هحذٍدیت هزتفغ ًطَد ،لغؼ ًب ثِ هطكل
ثزخَرد هیخَرین.

داًطجَیاى هزاکش هَردتأییذ ٍسارت
علَم ًگزاى «ارس» ًباضٌذ
ٍسیز ػلَم ثب ثیبى ایي کِ هٌتظز تػوین ًْبیی ٍ اػالم تغییز
رٍیكزد ثبًک هزکشی در راثغِ ثب تأهیي ارس داًطدَیی ّستین،
گفت 4اهیذٍارین تػوین ًْبیی ّزچِ سزیغ اػالم ضَد چَى
هغلت لغؼی در دست ًذارین ،اهب لغؼ ًب داًطدَیبًی کِ رٍال
تحػیل آًْب درست ٍ اس عزیك هزاکش هَردتأییذ ٍسارت ػلَم
اًدبم گزفتًِ ،جبیذ ًگزاى تأهیي ارس هَردًیبس خَد ثبضٌذ.
دکتز هٌػَر غالهی اظْبر کزد 4در هَرد ارس داًطدَیی در ۶
هبُ اٍل ثب ّوكبری ثبًک هزکشی هطكلی ًذاضتین ،هگز
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