هؼلواى اتتذایی ,تْتشیي ٍ صحوتکصتشیي هؼلواًی کِ تا آخش ػوش یادضاى دس رٌّواى هیهاًذ

هذیشکل آهَصش ٍ پشٍسش ضْش تْشاى آهاس تشاکن داًص آهَصاى هقاطغ هختلف تحصیلی سا اػالم
کشد ٍگفت  :پیص تیٌی هی ضَد اهسال  3۸تا ّ 42ضاس ًفش اص داًص آهَصاى اتثاع خاسجی دس
هذاسس ضْش تْشاى ثثت ًام کٌٌذ کِ تشای پزیشش ایي تؼذاد آهادگی داسین .
ػلیشضا کوشئی دس حاضیِ جطي ضکَفِ ّا ٍ آغاص سال تحصیلی داًص آهَصاى کالس اٍلی کِ صثح
اهشٍص دس هذسسِ دختشاًِ ػیسی تْشاهی تشگضاس ضذ ،اظْاس کشد  :اص هیاى حذٍد ّ 500ضاس داًص
آهَص هقطغ اتتذایی اهسال ّ ۸5ضاس داًص آهَص کالس اٍلی ٍاسد هذاسس هی

ضًَذ ٍ ّوچٌیي

ّ30ضاس ًَآهَص ًیض دس هقطغ پیص دتستاًی پزیشش ضذًذ .
ٍی تا تیاى ایٌکِ حذٍد  3000آهَصگاس ،آهَصش کالس اٍلی ّا سا تشػِ دُ داسًذ گفت  :تْتشیي ٍ
صحوتکصتشیي هؼلواى کِ تا آخش ػوش یادضاى دس رٌّواى هی هاًذ ّویي هؼلواى اتتذایی ّستٌذ
ٍ ّوچٌیي حذٍد  1000هؼلن تشای پیص دتستاًیّا دس ًظش گشفتِ ضذُ است .
کوشئی تا تیاى ایٌکِ توام ّواٌّگی ّا تشای تاصگطایی هذاسس اًجام ضذُ است افضٍد  :آهَصش ٍ
پشٍسش دس قالة پشٍطُ هْش اقذاهات خَد تشای تاصگطایی هذاسس اػن اص آهادُ ساصی فضاّای
آهَصضی تا ساهاًذّی ًیشٍی اًساًی سا دس دستَس کاس خَد قشاس دادُ است .
هذیشکل آهَصش ٍ پشٍسش ضْش تْشاى دستاسُ جزب ًیشٍّای جذیذ دس تواهی هقاطغ تحصیلی تِ
ایسٌا گفت  :آهاسّای جزب ًیشٍ سا دس توام هقاطغ دس اختیاس ًذاسم اها حذٍد

ً ۸00یشٍی پیص

دتستاًی کِ هجلس تصَیة کشدُ تَد اهسال ٍاسد سیستن ضذُ ٍ جایگضیي ضذًذ؛ ّوچٌیي
تؼذادی اص ًیشٍّا ًیض دس قالة هادُ  2۸جزب ضذًذ .
کوشئی دستاسُ جاتجایی هؼلواى ٍ ًقل ٍ اًتقاالت ًیض گفت

 :حذٍد ً 1200فش دسخَ است جاتجایی

داضتٌذ ،الثتِ تا تَجِ تِ ضشایط خاصی کِ ضْش تْشاى داسد تواهی آًْا اًجام ًطذُ اها تالش
کشدین تِ ایي دسخَاستّا پاسخ هٌاسثی دادُ ضَد .
ٍی دستاسُ تشاکن داًص آهَصاى دس هقاطغ هختلف تحصیلی ًیض اظْاس کشد

 :دس هقطغ اتتذایی

ًف است کِ ایي هیاًگیي دس هقطغ هتَسطِ اٍل تِ ً 29فش ٍ دس
هیاًگیي حضَس داًص آهَصاى ۸/31س
هقطغ هتَسطِ دٍم تا احتساب داًص آهَصاى فٌی ٍ حشفِ ای ٍ کاسداًص تِ ً 22فش هیسسذ؛ الثتِ
هوکي است دس تشخی هٌاطق ٍ هذاسس ضاّذ تشاکن تیطتشی تاضین .

کوشئی ضوي اضاسُ تِ ایٌکِ پیص تیٌی هی ضَد اهسال  3۸تاّ 42ضاس ًفش اص داًص آهَصاى اتثاع
خاسجی دس هذاسس ضْش تْشاى ثثت ًام کٌٌذ تاکیذ کشد :هحذٍدیتی تشای ثثت ًام اص ایي افشاد تِ
لحاظ قاًًَی ًذاسین .
کوشئی دس پاسخ تِ سَال دیگشی دستاسُ جاتجایی ًیشٍّا ٍ ایٌکِ ایي اهش تا چِ صهاًی اداهِ خَاّذ
داضت؟ افضٍد ّ :وچٌاى جاتجایی ىیشٍّا اداهِ داسد ٍ سٍص گزضتِ ًیض جاتجایی ً190فش تؼییي ضذُ
کِ اهیذٍاسین ّشچِ صٍدتش ایي سًٍذ تِ اتوام تشسذ

