شوبرُ7952 :
یکشٌجِ 1397/06/25

رويداد

هدیزیت اهَر سیبسی ًْبد ًوبیٌدگی همبم هعظن رّجزي در داًشگبُ ّب
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ًظبم همذس جوَْسی اسالهی ایشاى ثشضوشد ٍ تأویذ وشد:
« دفتش ًْبد سّجشی دس داًطگبُ ،پشچوی ایوي ثشای ّوِ جٌبح ّب
است».
داًطگبُ آصاد اسالهی سْن ثضسگی دس توذىسبصی داسد

ثب حضَس هؼبٍى ًْبد ًوبیٌذگی سّجشی دس داًطگبُّب؛
هسئَل ًْبد ًوبیٌدگی رّجزي در داًشگبُ

ّوتی ثب تأویذ ثش ایٌىِ داًطگبُ آصاد اسالهی سْن ثضسگی دس

آساد اسالهی هزکشي هعزفی شد

ًخجِپشٍسی ٍ توذىسبصی داسد ،افضٍد« :داًطگبُ آصاد اسالهی ثب

هسئَل جذیذ ًْبد ًوبیٌذگی همبم هؼظن سّجشی دس داًطگبُ

ثْشُ گیشی اص ًیشٍّبی اسصضوٌذ ٍ ًخجِ دس ػشغِ ّبی ػلن ٍ

آصاد اسالهی استبى هشوضی ثب حضَس هسئَالى استبًی ٍ

فٌبٍسی ،سشآهذ دیگش داًطگبُّبی وطَس است».

وطَسی هؼشفی ضذ.

حجت االسالم ٍالوسلویي ػلی تمَی هؼبٍى هٌبثغ اًسبًی ًْبد

ثِ گضاسش خجشًگبس خجشگضاسی آًب اص اسان ،آییي تىشین ٍ

ًوبیٌذگی همبم هؼظن سّجشی دس داًطگبُ ّب ًیض ثب تسلیت هبُ

هؼبسفِ هسئَالى لذین ٍ جذیذ دفتش ًوبیٌذگی همبم هؼظن

هحشم ٍ ضْبدت اثبػجذاهلل حسیي(ع) اظْبس وشد« :داًطگبُ تشاص

سّجشی دس داًطگبُ آصاد اسالهی هشوضی ثب حضَس

اًمالة اسالهی ثبیذ ثش هحَس اّل ثیت(ع) ٍ اهبم حسیي(ع) دس

حجت االسالم ػلی تمَی هؼبٍى هٌبثغ اًسبًی ًْبد ًوبیٌذگی

داًطگبُ ثبضذ».

همبم هؼظن سّجشی دس داًطگبُّب ثشگضاس ضذ.

ٍی ػجَدیت ٍ پیطشفت ػلن ٍ فٌبٍسی سا دٍ ثبل اثشگزاس دس

ػجبسؼلی حیذسی سئیس داًطگبُ آصاد اسالهی استبى هشوضی دس

داًطگبُ تشاص اًمالة اسالهی هؼشفی وشد ٍ گفت« :ظشفیت ّبی

ایي هشاسن ثب تسلیت هبُ هحشم ،اظْبس وشد« :داًطگبُ آصاد

ػظیوی چَى اهىبًبت ،صیشسبخت ٍ استبداى ثشجستِ هی تَاًٌذ

اسالهی دس ضشایظ فؼلی سٍیىشد ٍیژُ ای دس حَصُ فشٌّگی

داًطگبُ آصاد اسالهی سا ثِ ػٌَاى داًطگبُ تشاص اًمالة هؼشفی

داسد».

وٌٌذ».

سئیس داًطگبُ آصاد اسالهی استبى هشوضی ٍ ٍاحذ اسان اداهِ

هؼبٍى هٌبثغ اًسبًی ًْبد ًوبیٌذگی همبم هؼظن سّجشی دس

داد« :فؼبلیت ّبی ثسیبس هٌبسجی دس حَصُ ّبی هختلف

داًطگبُ ّبٍ ،جَد فضبی ّوذلی ٍ سفبلت دس داًطگبُ آصاد

داًطجَیی ،وبسوٌبى ٍ استبداى اص سَی ًْبد ًوبیٌذگی همبم

اسالهی استبى هشوضی سا یىی اص هضیت ّبی ایي داًطگبُ هؼشفی

هؼظن سّجشی دس ایي داًطگبُ اًجبم ضذُ است».

وشد.

حجت االسالم هْذی ایوبًی هسئَل دفتش ًْبد ًوبیٌذگی همبم

دس ایي هشاسن اص صحوبت حجت االسالم ٍالوسلویي ایَة

هؼظن سّجشی داًطگبُ ّبی استبى هشوضی ،داضتي استمالل هبلی،

سلحطَس ًیب لذسداًی ٍ حجت االسالم هْذی ّوتی ثِ ػٌَاى

غیشاًتفبػی ٍ اسالهی ثَدى سا سِ ػٌػش ثسیبس هْن ٍ اسصضوٌذ

هسئَل جذیذ دفتش ًْبد ًوبیٌذگی همبم هؼظن سّجشی دس داًطگبُ

داًطگبُ آصاد اسالهی ثشضوشد ٍ خبعش ًطبى وشد« :دفتش ًْبد

آصاد اسالهی استبى هشوضی هؼشفی ضذ.

سّجشی دس داًطگبُ هی تَاًذ هطبٍسُ خَثی ثِ هذیشاى داًطگبُ ٍ
تطىلّب اسائِ دّذ».
حجت االسالم هْذی ّوتی هسئَل جذیذ دفتش ًْبد ًوبیٌذگی
همبم هؼظن سّجشی دس داًطگبُ آصاد اسالهی استبى هشوضی ّن

هؼبٍى آهَصضی ًْبد ًوبیٌذگی همبم هؼظن سّجشی دس داًطگبُّب:

گفت« :اداهِدادى ساُ اهبمخویٌی(سُ) ٍ همبم هؼظن سّجشی ثشای

تشکلّبي داًشجَیی ًمش آتش

سسیذى ثِ همػذ ًْبیی ،ثبیذ سشلَحِ فؼبلیت توبم جشیبى ّبی

ثِاختیبري خَد را ایفب کٌٌد

داًطگبّی دس وطَس لشاس گیشد».

هؼبٍى آهَصضی ًْبد ًوبیٌذگی همبم هؼظن سّجشی دس داًطگبُ ّب

ٍی ػمین وشدى سیبست ّبی استىجبس دس هٌغمِ سا اص افتخبسات

گفت :اًتظبس است تطىل ّبی داًطجَیی ثب استفبدُ اص اثضاسّبی
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سسبًِ ایً ،طست ّبّ ،وبیص ّب ٍ فؼبلیت ّبی ایي چٌیٌی
سٍضٌگشی وشدُ ٍ ٍظیفِ آتص ثِ اختیبسی خَد سا ایفب وٌٌذ.
حجت االسالم سیذ هجیذ لشیطی دس گفتگَ ثب خجشًگبس گشٍُ
داًطگبُ خجشگضاسی آًب ،اظْبس وشد :تطىل ّبی داًطجَیی
ّویطِ دس داًطگبُ ثِ ػٌَاى پیطشٍ ٍ پیطگبم دس ػشغِ ّبی
فشٌّگی ،اجتوبػی ٍ سیبسی ثَدُاًذ.
ٍی افضٍد :دس جٌگی وِ ثب استىجبس آغبص ضذُ است داًطجَیبى
ثبیذ ّوچٌبى ًمص پیصلشاٍلی خَد سا ثشای سٍضٌگشی ،اتحبد ٍ
اًسجبم ثیطتش ،فْن دسست ضشایظ حفظ وٌٌذ.
هؼبٍى آهَصضی ًْبد ًوبیٌذگی همبم هؼظن سّجشی دس داًطگبُّب
اظْبس وشد :اًتظبس است تطىل ّبی داًطجَیی ثب استفبدُ اص
اثضاسّبی سسبًِایً ،طستّبّ ،وبیصّب ٍ فؼبلیتّبی ایيچٌیٌی
سٍضٌگشی وشدُ ٍ ٍظیفِ آتص ثِ اختیبسی خَد سا ایفب ًوبیذ.
لشیطی دس پبیبى ثِ داًطجَیبى تَغیِ وشدّ :یچ هلتی ثذٍى
دادى ّضیٌِ پیطشفت ًىشدُ است هلتی وِ تسلین ضَد ثِ جبیی
ًخَاّذ سسیذ .یمیي ثذاًین ّضیٌِ همبٍهت ثسیبس ووتش اص تسلین
است اگش یه گبم ػمت ثٌطیٌین دضوي  10گبم ثِ پیص خَاّذ
آهذ .لزا ثبیذ لذم ّبی اٍل سا هحىن ثشداضتِ ٍ ایستبدگی وٌین
تب ثب تَول الْی پیص ثشٍین.
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هشوض هغبلؼبت اًجوي اسالهی داًطجَیبى هستمل داًطگبُ
تْشاى ثب اسسبل ًبهِای ثِ ٍصیش ًفت اص ٍی اًتمبد وشد.
ثِ گضاسش حَصُ داًطگبّی گشٍُ ػلوی پضضىی ثبضگبُ
هزاسن تکزین ٍ هعبرفِ رئیس دفتز

خجشًگبساى جَاى؛ هشوض هغبلؼبت اًجوي اسالهی داًطجَیبى

ّیئت هَسس ٍ اهٌبي داًشگبُ آساد

هستمل داًطگبُ تْشاى ثب اسسبل ًبهِ ای ثِ ثیژى صًگٌٍِ ،صیش

هشاسن تىشین ٍ هؼبسفِ هطبٍس ٍ سئیس دفتش ّیبت هَسس ٍ

ًفت ،اص سىَت ایي ٍصاستخبًِ دسثبسُ ساّىبس ّبی همبثلِ ثب

اهٌبی داًطگبُ آصاد اسالهی ثب حضَس سئیس ّیبت هَسس ٍ

تحشینّبی ًفتی آهشیىب اًتمبد وشد.

اهٌبی داًطگبُ آصاد اسالهی ٍ سئیس ایي داًطگبُ ثشگضاس ضذ.
هشاسن تىشین ٍ هؼبسفِ سئیس دفتش ّیئت هَسس ٍ اهٌبی
داًطگبُ آصاد اسالهیجِ گضاسش حَصُ داًطگبّی گشٍُ ػلوی
پضضىی ثبضگبُ خجشًگبساى جَاى؛ هشاسن تىشین ٍ هؼبسفِ

جٌجص ػذالتخَاُ داًطجَیی خغبة ثِ اوشهی:

هطبٍس ٍ سئیس دفتش ّیبت هَسس ٍ اهٌبی داًطگبُ آصاد اسالهی

هٌتظز تکذیت خجز ارائِ لیست صزافیّب

ثب حضَس سئیس ّیبت هَسس ٍ اهٌبی داًطگبُ آصاد اسالهی ٍ

ثِ خبرجیّب ّستین /عول ثِ تعْدات

سئیس ایي داًطگبُ ثشگضاس ضذ ،دس ایي هشاسن اص خذهبت ٍ

 FATFثبعث ثحزاى ارسي شد

تالش ّبی فبضل سٌمشی دس هذت هسئَلیت تمذیش ضذ ٍ هحوذ

جٌجص ػذالتخَاُ داًطجَیی دس ًبهِ ثِ سیذ سحوت الِ اوشهی

تمی هَیذ ثِ ػٌَاى هطبٍس ٍ سئیس جذیذ دفتش ّیبت هَسس ٍ

سشپشست ٍصاست التػبد ٍ داسایی ػول ثِ تؼْذات  FATFسا

اهٌبی داًطگبُ آصاد اسالهی هؼشفی گشدیذ.

ػبهل ثحشاى اسصی اخیش داًست.

ٍالیتی سئیس ّیبت هَسس ٍ اهٌبی داًطگبُ آصاد اسالهی دس

ثِ گضاسش گشٍُ داًطگبُ خجشگضاسی داًطجَ ،جٌجص

ایي هشاسن ضوي تسلیت ایبم سَگَاسی حضشت اثب ػجذاهلل

ػذالتخَاُ داًطجَیی دس ًبهِ ثِ اوشهی سشپشست ٍصاست

الحسیي(ع) ثِ سبثمِ ضٌبخت خَد اص فبضل سٌمشی اضبسُ وشد ٍ

التػبد ٍ داسایی ػول ثِ تؼْذات  ٍ FATFاسائِ لیست

گفت :فبضل داسای سَاثك ٍ تجشثیبت اسصضوٌذی ّستٌذ ٍ دس

غشافی ّبیی وِ ثِ ًَػی تحشین ّب سا دٍس هی صدًذ سا ػبهل

هذت هسئَلیت ًیض خذهبت ضبیبًی سا اًجبم دادًذ وِ لبثل تَجِ

ثحشاى اسصی اخیش داًست.

ٍ تمذیش است اهب ثب تَجِ ثِ پیطٌْبد عْشاًچی ،دس اداهِ حضَس،
ّوىبسی ٍ فؼبلیت دس داًطگبُ ،ثِ ػٌَاى هطبٍس سییس داًطگبُ
ٍ دثیش ول ضَسای ػبلی فشٌّگی ،آهَصضی ٍ هْبستی سبصهبى
سوبی داًطگبُ آصاد اسالهی هٌطب خذهبت خَاٌّذ ثَد.

آیتاهلل ًَسی ّوذاًی دس دیذاس داًطجَیبى:
حَسُ ٍ داًشگبُ ،دٍ رکي هْن اًمالة ثَدًد/
ضزٍرت احیبي علَم اًسبًی اسالهی در داًشگبُّب
هشجغ ػظبم تملیذ ثب اضبسُ ثِ ایٌىِ اًمالة سا حَصُ ٍ داًطگبُ

در ًبهِ اًجوي اسالهی داًشجَیبى

ثب ّن سلن صد ،تأویذ وشد :اهشٍص ًیض ٍحذت ایي دٍ ًْبد

هستمل داًشگبُ تْزاى هطزح شد

ضشٍسی است ٍ جذایی حَصُ ٍ داًطگبُ ًمطِ دضوي است.

استشاتژی سىَت ٍصاست ًفت دس همبثلِ ثب تحشین ّبی آهشیىب/

ثِ گضاسش گشٍُ داًطگبُ خجشگضاسی داًطجَ؛ آیت اهلل ًَسی

خَاة سٌگیي هسئَالى ٍ ًجَد ساّىبس همبثلِ ثب هطىالت پبیبى

ّوذاًی دس دیذاس پیص اص ظْش اهشٍص ثب اػضبی ضَسای هشوضی

ًذاسد

اتحبدیِ جبهؼِ اسالهی داًطجَیبى ثب ثیبى ایٌىِ ثبیذ سَاثك ٍ
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خذهبت ایي تطىل هَسد تَجِ ٍ لذسداًی لشاس ثگیشد ،اظْبس

ًذاسًذ ثلىِ دس پی حبضیِ سبصی ٍ افضٍدى فطبس ثش هشدم ّستٌذ.

وشد :داًطجَیبى هتذیي ٍ حَصٍیبى دٍ سوي اًمالة ثَدًذ.

ویَاى ػبغن دثیشول هجوغ تطىل ّبی اسالهی داًطگبُ آصاد

ٍی افضٍدّ :ویطِ حَصُ ٍ داًطگبُ دس وٌبس ّن ثَدُاًذ ٍلی ثبیذ

اسالهی دس گفت ٍگَ ثب خجشًگبس سیبسی خجشگضاسی فبسس ،ثب

داًطجَیبى ػلَم سا ثِ جبیگبُ اغلی خَد ثشگشداًٌذ ٍ ًمص

اضبسُ ثِ اظْبسات دستیبس ٍیژُ سئیس جوَْس دس اهَس حمَق

ٍیژُ جبیگبُ ػلَم اسالهی تؼییي ضَد ،چشا وِ ػلَم اسالهی

ضْشًٍذی دس ساثغِ ثب ػولىشد لَُ لضبییِ گفت :چٌیي

ّوگی ثِ دست ػلوبی اسالم اص پیبهجش گشاهی اسالم (ظ) تب ثِ

سفتبسّبی ثی خشداًِ ،وِ ثؼضی هسئَالى ثی دسد ٍ حبضیِ سبص

اهشٍص سبختِ ضذُ است.

ّوچَى خبًن هَالٍسدی اًجبم هی دٌّذ ًطبى اص ایي داسد وِ

ایي هشجغ تملیذ ػٌَاى وشد :ػلوبی هب ّویطِ ثشای سبخت توذى

ایي افشاد ًِ تٌْب ّیچ دسوی اص ضشایظ هَجَد ٍ هطىالت پیص

اسالهی تالش ّبی گستشدُ ای وشدًذ ،حتی دس ػلَم تجشثی

سٍی هشدم ًذاسًذ ثلىِ دس پی حبضیِ سبصی ٍ افضٍدى فطبس ثش

اصجولِ پضضىی ٍ ًجَم ًیض ػلوبی هب تالش ّبی گستشدُ ای

هشدم ّستٌذ.

داضتٌذ وِ گَاُ ثش ایي هذػب ػشثی ثَدى غبلت اغغالحبت ػلَم

ٍی اداهِ داد :دستیبس ٍیژُ سئیس جوَْس دس اهَس حمَق

است.

ضْشًٍذی دس جبیگبّی ًیست وِ ثتَاًذ دس هَسد یىی اص لَای
ًظبم جوَْسی اسالهی ایشاى ًظش دّذ لزا سییس دٍلت ثبیذ
پبسخگَ ثبضذ وِ چشا ثیطتش افشادی وِ ایطبى ثش هسٌذّبی
گًَبگَى گوبسدًذ وبسی جض حبضیِ سبصی ثشای ًظبم ٍ هشدم

ثسیج اسبتیذ وطَس:

ًذاسًذ ٍ چشا ٍی اص ایي افشاد حوبیت هیوٌٌذ

ٍسارت کشَر ٍ خبرجِ «دالر آهزیکبیی»
را اس رٍاثط ایزاى ٍ عزاق حذف کٌٌد
ثسیج اسبتیذ وطَس عی ًبهِ ای ثِ سحوبًی فضلی ٍ ظشیف
خَاست تب ٍصاستیي وطَس ٍ خبسجِ خَاست دس سٍاثظ

ًیهسٍش دس جوغ داًطگبّیبى:

التػبدی هیبى ایشاى ٍ ػشاق «دالس آهشیىبیی»سا حزف وٌٌذ.

داًشجَیبى ثسیجی ثزاي تبثیزگذاري در جبهعِ

ثِ گضاسش گشٍُ داًطگبُ خجشگضاسی داًطجَ ،ثسیج اسبتیذ

ثبید ثِ دًجبل حل هسبئل کشَر ثبشٌد

وطَس عی ًبهِ ای ثِ سحوبًی فضلی ٍ ظشیف خَاست تب

سئیس سبصهبى ثسیج داًطجَیی وطَس گفت :اهشٍص داًطجَیبى

ٍصاستیي وطَس ٍ خبسجِ خَاست دس سٍاثظ التػبدی هیبى ایشاى

ثسیجی ثبیذ ثِ دًجبل حل هسبئل استبًی ٍ ضْشستبًی ثبضٌذ تب

ٍ ػشاق «دالس آهشیىبیی»سا حزف وٌٌذ.

ثتَاًٌذ دس جبهؼِ تبثیشگزاس ثَدُ ٍ ثِ حل هسبئل اًمالة ووه
وٌٌذ.
ثِ گضاسش گشٍُ سیبسی خجشگضاسی فبسس ،هحوذ جَاد
ًیه سٍش سئیس سبصهبى ثسیج داًطجَیی وطَس دس جوغ

ػبغن دس گفت ٍگَ ثب فبسس:

داًطگبّیبى ثِ ثیبى هأهَسیت ّب ٍ سسبلت ّبی ثسیج داًطجَیی

هسئَالًی ّوچَى خبًن هَالٍردي در

پشداخت ٍ گفت :داًطگبًُْ ،بد پیطشاى حشوت ّبی اًمالة

کی اسهشکالت پیش رٍي هزدم ًدارًد

اسالهی است .ػلت ایي تفىش ًیض تأویذ فشاٍاى اهبم ساحل ثش

دثیشول هجوغ تطىل ّبی اسالهی داًطگبُ آصاد گفت:

اّویت داًطگبُ است وِ فشهَدًذ :داًطگبُ هجذأ تحَالت

سفتبسّبی ثی خشداًِ هسئَالًی ّوچَى خبًن هَالٍسدی ًطبى

جبهؼِ است.

هیدّذ ایي افشاد ًِ تٌْب ّیچ دسوی اصهطىالت پیص سٍی هشدم

ٍی دس اداهِ سخٌبى خَد ثِ تجییي ًمص داًطگبُ دس جبهؼِ
5
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پشداخت ٍ گفت :داًطگبُ ّب ًمص ثِ سضایی دس سًٍذ حشوتی
جبهؼِ ثش ػْذُ داسًذ.
ًیه سٍش دس اداهِ سخٌبى خَد ثِ ثیبًبت سّجش هؼظن اًمالة
دس خػَظ داًطگبُ ٍ داًطجَ اضبسُ وشد ٍ گفت :اّویت
داًطگبُ ٍ داًطجَ ثِ اًذاصُ ای ثبال است وِ سّجش اًمالة
ثیطتشیي صهبى دیذاس ثب الطبس هختلف جبهؼِ سا ثِ دیذاس ثب
داًطجَیبى اختػبظ دادُ ٍ هغبلجبت اًمالثی سا ّن اص
داًطجَیبى هی خَاٌّذ وِ پی گیشی وٌٌذ.

سئیس داًطگبُ ػلَم پضضىی ضْیذ ثْطتی خجش داد:
تَجِ ثِ اخالق حزفِاي ٍ التصبد سالهت؛ هْنتزیي
سیبستّبي داًشگبُ علَم پششکی شْید ثْشتی
سئیس داًطگبُ ػلَم پضضىی ضْیذ ثْطتی گفت :اخالق
حشفِ ای ،تَجِ ثِ گستشش ویفی ٍ التػبد سالهت اص هْن تشیي
سیبستّبیی است وِ دس ایي داًطگبُ دًجبل هیوٌین.
ثِ گضاسش خجشًگبس گشٍُ داًطگبُ خجشگضاسی آًب ،هحوذ
آلبجبًی غجح اهشٍص دس وبسگبُ آهَصضی ،فشٌّگی ٍ پژٍّطی
ٍیژُ دستیبساى تخػػی ثبلیٌی وِ دس داًطىذُ پضضىی داًطگبُ
ػلَم پضضىی ضْیذ ثْطتی دس حبل ثشگضاسی است ،گفت:
 1440دستیبس دس ایي داًطگبُ هطغَل ثِ تحػیل ّستٌذ ٍ 14
ّضاس داًطجَ تحت ًظش ّضاس ٍ  400ػضَ ّیأت ػلوی دس 250
سضتِ تحػیلی هطغَل وست هْبست ٍ داًصافضایی ّستٌذ.
ٍی ثِ تطشیح ساّجشدّبی آهَصضی ٍ آهَصش پضضىی تخػػی
پشداخت ٍ گفت :ایي داًطگبُ دس آستبًِ اًمالة هذیشاى
آهَصضی لشاس داسد ٍ  104هذیشگشٍُ دس ایي داًطگبُ فؼبلیت
هی وٌٌذ وِ اص آًْب هی خَاّین ػوذتبً ثشاسبس چبسچَة ّب ٍ
خظ هطی تؼییي ضذُ حشوت وٌٌذ.
آلبجبًی اداهِ داد :تَجِ ثِ گستشش ویفی ثِ جبی گستشش
ووی دس ایي داًطگبُ هَسد تَجِ لشاس گشفتِ چَى ویفیت
فبسؽالتحػیالى اّویت صیبدی داسد ٍ ػالٍُثش توشوض ٍ گستشش
داًص ٍ سغح هؼلَهبت ثبیذ ثش هْبست ّبی ثبلیٌی دستیبساى ًیض
تأویذ وٌین.
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ثِ ّوت داًطگبُ ػلَم پضضىی ضْیذ ثْطتی؛

دس ایي هشاسن وِ ثب سیٌِ صًی ٍ ًَحِ سشایی ػضاداساى حسیٌی

پَیش «ًذر سالهتی» در ثمبع هتجزکِ

ّوشاُ خَاّذ ثَد ،ػضاداساى هْوبى سفشُ حضشت اثبػجذاهلل

اهبهشادگبى تْزاى اجزا هیشَد

الحسیي (ع) هیضًَذ.

پَیص «ًزس سالهتی» ثِ ّوت داًطگبُ ػلَم پضضىی ضْیذ
ثْطتی دس ثمبع هتجشوِ اهبهضادگبى تْشاى دس حبل ثشگضاسی
است.
ثِ گضاسش گشٍُ داًطگبُ خجشگضاسی داًطجَ؛ ّوضهبى ثب ایبم
ػضاداسای سشٍس ٍ سبالس ضْیذاى حضشت اثبػجذاهلل الحسیي،
پَیص ًزس سالهتی ثِ ّوت داًطگبُ ػلَم پضضىی ضْیذ ثْطتی
دس ثمبع هتجشوِ اهبهضادگبى غبلح (ع) ،پٌج تي (ع) ٍ یحیی (ع)
تْشاى دس حبل ثشگضاسی است.
ثٌبثش اػالم سٍاثظ ػوَهی داًطگبُ ػلَم پضضىی ضْیذ ثْطتی
پَیص ”ًزس سالهتی“ ثب ّذف اسائِ خذهبت سایگبى سالهت
ًظیش ٍیضیت ّبی تخػػی ،هؼبیٌبت دًذاًپضضىی ،هطبٍسُ عت
سٌتی ٍ ،هطبٍسُ تغزیِ ثب حضَس داٍعلجبًِ پضضىبى ٍ فؼبالى
حَصُ سالهت دس ایي داًطگبُ دس حبل ثشگضاسی است.

هزاسن عشاداري ّیأت داًشگبُ علَم پششکی
شْید ثْشتی ثزگشار هیشَد
هشاسن سیٌِ صًی ّیبت ػضاداساى هحجبى الؼجبس (ع) داًطگبُ
ػلَم پضضىی ضْیذ ثْطتی دٍضٌجِ  26ضْشیَسهبُ ثشگضاس
هیضَد.
ثِ گضاسش گشٍُ داًطگبُ خجشگضاسی داًطجَ،ثِ ًمل اص داًطگبُ
ػلَم پضضىی ضْیذ ثْطتی ،ایي هشاسن اص سبػت  11غجح اص
سبختوبى ضوبسُ دٍ ،همبثل دفتش ثسیج جبهؼِ پضضىی ثِ سوت
هسجذ الٌجی داًطگبُ آغبص خَاّذ ضذ.
ثب حضَس دستِ ّبی ػضاداسی ثیوبسستبى عبلمبًی ٍ داًطىذُ ّبی
پضضىی ٍ ثْذاضت دس ایي هسجذ ،حجت االسالم ٍالوسلویي
فشّبدصادُ سئیس دفتش ًْبد ًوبیٌذگی همبم هؼظن سّجشی دس
داًطگبُ ػلَم پضضىی ضْیذ ثْطتی ثِ سخٌشاًی خَاّذ
پشداخت.
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ػلَم ،دس  3سبل گزضتِ ثب اغالح لَاًیي ٍ همشسات هشثَط ثِ
پشداخت اجبسُ ثْبی سشا ّبی داًطجَیی ٍ فشٌّگ سبصی دس
خػَظ پشداخت ثِ هَلغ اجبسُ ثْبی سشاّب ،هیضاى دسآهذ
غٌذٍق سفبُ داًطجَیبى ٍصاست ػلَم اص ایي هحل ،حذٍد 75

سججی دس گفتگَ ثب ثبضگبُ خجشًگبساى جَاى هغشح وشد؛

دسغذ سضذ داضتِ است.

هبجزاي تَسعِ داًشگبُ شزیف ٍ حَاشی آى /تبثیز
داًشگبُ ثز لیوت هحلِّبي اطزاف

رٍالفمبس یضداى هْش سئیس غٌذٍق سفبُ داًطجَیبى چٌذی پیص

هذیش اهَس سبختوبى ٍ تبسیسبت داًطگبُ غٌؼتی ضشیف دسثبسُ

دس گفتگَ ثب فبسس اص ّضیٌِ وشد حذٍد  100هیلیبسد تَهبًی ایي

سًٍذ تَسؼِ ایي داًطگبُ ٍ ضبئجِ ّبی ایجبد ضذُ ثشای آى

غٌذٍق دس  2سبل گزضتِ ثِ هٌظَس استمبی سغح ،تؼویش ٍ تجْیض

تَضیح داد.

سشاّبی داًطجَیی ٍ ساُاًذاصی اتبقّبی تٌذسستی خجش داد.

هذیش اهَس سبختوبى ٍ تبسیسبت داًطگبُ غٌؼتی ضشیف دسثبسُ

ّوچٌیي ٍی ثب تبویذ ثش ایٌىِ عجك ثشًبهِ سیضی ّبی غَست

سًٍذ تَسؼِ ایي داًطگبُ ٍ ضبئجِ ّبی ایجبد ضذُ ثشای آى

گشفتِ ٍ وبس جْبدی ثِ دًجبل آى ّستین وِ تؼذاد خَاثگبُ ّبی

تَضیح داد.

سغح یه ٍ دٍ داًطگبُ ّبی وطَس سا افضایص دّین ،گفت63 :

ػجبس سججی هذیش اهَس سبختوبى ٍ تب سیسبت داًطگبُ غٌؼتی

خَاثگبُ داًطگبُ ّبی وطَس دس سغح یه لشاس داسًذ وِ دس

ضشیف دس گفت ٍگَ ثب خجشًگبس حَصُ داًطگبّی گشٍُ ػلوی

سبل جذیذ تؼذاد آىّب افضایص خَاّذ یبفت.

پضضىی ثبضگبُ خجشًگبساى جَاى؛ دسثبسُ اًتمبداتی وِ دسثبسُ
خشیذ اساضی اعشاف داًطگبُ هغشح ضذُ است ،اظْبس وشد:
سبختوبى ّبی هسىًَی اعشاف جضئی اص داًطگبُ ًیستٌذ ٍثشای
داًطگبُ ایجبد هضاحوت هیوٌٌذ.

دثیش ضَسای غٌفی داًطگبُ اسالم آثبد غشة:

ٍی اداهِ داد :ضشایظ داًطگبُ اص صهبى تبسیس تبوٌَى تغییشات

لبًَى حذف تزم شبهل حبل

ثسیبسی داضتِ است ،سبل  1340سبختوبى داًطگبُ ثِ ػٌَاى یه

داًشجَیبى اسالمآثبدي شد

وبسگبُ دس ًظش گشفتِ ضذُ ثَد ٍ اعشاف آى اغلت صهیي ّبی

دثیش ضَسای غٌفی داًطگبُ اسالم آثبد غشة گفت :داًطجَیبى

وطبٍسصی ثَدُ است ،ضشایغی وِ اغلت هٌبعك تْشاى دس آى

داًطگبُ اسالمآثبد غشة وِ ثِ هطىالت غٌفی داًطگبُ اػتشاؼ

صهبى داضتٌذ.

داضتٌذ ٍ ثِ ّویي دلیل دس اهتحبًبت پبیبى تشم ضشوت ًىشدُ
ثَدًذ ،هطوَل لبًَى حزف تشم ضذًذ.
دثیش ضَسای غٌفی داًطگبُ اسالم آثبد غشة دس گفتگَ ثب
خجشًگبس خجشگضاسی آًب گفت :داًطجَیبى داًطگبُ اسالم آثبد
غشة وِ ثِ هطىالت غٌفی داًطگبُ اػتشاؼ داضتٌذ ٍ ثِ ّویي

اصسَی غٌذٍق سفبُ؛

دلیل دس اهتحبًبت پبیبى تشم ضشوت ًىشدُ ثَدًذ ،هطوَل لبًَى

هیشاى ثبسگشت اجبرُثْب خَاثگبُّب

حزفتشم ضذًذ.

ثِ داًشگبُّب افشایش یبفت
غٌذٍق سفبُ داًطجَیبى ٍصاست ػلَم ،دس ساستبی ثْجَد فضبی

هحوذ هحوذی ثب اضبسُ ثِ لبًَى حزف تشم ثشای داًطجَیبى

سشا ّبی داًطجَیی ،ثبصگطت اجبسُ ثْب ثِ داًطگبُ ّب سا ثب

غبیت دس اهتحبًبت پبیبىتشم گفت :داًطجَیبًی وِ دس اهتحبًبت

افضایص  100دسغذی اص  30ثِ  60دسغذ استمب دادُ است.

تشم گزضتِ ضشوت ًىشدُ ٍ یب فمظ دس چٌذ اهتحبى ضشوت

ثِ گضاسش گشٍُ داًطگبُ خجشگضاسی داًطجَ ،ثشاسبس اػالم

وشدُ ثَدًذ ،هطوَل لبًَى حزفتشم ضذًذ.

وبسًبهِ خذهبت ٍ ػولىشد غٌذٍق سفبُ داًطجَیبى ٍصاست
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هتعْداى ثَرسیِ حك شزکت در فزاخَاىّبي
غیزثَرسیِ را ًدارًد
ثشاسبس ضَاثظ جزة اػضبی ّیبت ػلوی ٍصاست ػلَم،
هتؼْذاى ثَسسیِ حك ضشوت دس فشاخَاى ّبی غیش ثَسسیِ سا
ًذاسًذ .ثشاسبس فشاخَاى هشوض جزة ّیبت ػلوی ٍصاست
ػلَم ،جزة اػضبی ّیبت ػلوی دس ضْشیَسهبُ اهسبل اص 21
ضْشیَس آغبص ضذُ ٍ تب ضطن هْشهبُ  37اداهِ داسدّ .وِ
داًطگبُّبی دٍلتی ٍ غیشدٍلتی ثِجض داًطگبُ آصاد اسالهی وِ
خَد فشاخَاى جزة هسمل داسًذ ،هیتَاًٌذ دس فشاخَاى جزة
ّیبت ػلوی ضشوت وٌٌذ .فشآیٌذ سسیذگی داًطگبُ ّب ثِ
تمبضبّب اص ّفتن هْشهبُ  37آغبص ضذُ ٍ تب ّفتن دی هبُ 37
اداهِ خَاّذ داضتّ .وچٌیي تبییذ ًْبیی هشوض جزة ٍصاست
ػلَم اص ّطتن دی هبُ  37آغبص ضذُ ٍ تب ثیست ٍسَم اسفٌذهبُ
 37اداهِ خَاّذ داضت .دس صهبى ثجت ًبم دس فشاخَاى اگش
هذسن هَسد ًیبص دوتشی لیذ ضذُ ثبضذ ،ضخع ثبیذ داسای
هذسن دوتشی ثَدُ ٍ اص ثجتًبم داًطجَیبى دوتشی جلَگیشی
هی ضَد .هگش ایٌىِ هذسوی سسوی اص داًطگبُ هحل تحػیل
هجٌی ثش دفبع اص پبیبى ًبهِ ٍ فبسؽ التحػیل ثَدى اسائِ وٌذ .دس
هَاسدی وِ دس فشاخَاى لیذ ضذُ ثبضذ هذسن هَسد ًیبص
وبسضٌبسی اسضذ ،ضخع ثبیذ داسای هذسن وبسضٌبسی اسضذ
ثَدُ ٍ اص ثجت ًبم داًطجَیبى وبسضٌبسی اسضذ خَدداسی ٍ
هوبًؼت هیضَد.

9

