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ایساى هحدٍدیتی بسای ازتقبء
ّوکبزی ّبی دفبعی بب پبکستبى
قبئل ًيست

ؾطٍیؽ ذثطی ضٍظًاهبِ اضن -هبؼباٍى اٍل ضیبیبؽ
جوَْض گفت :تْطاى تطای گؿ طـ هٌاؾثبات ذبَز تبا
اؾیم آتاز ّیچ هحسٍزی لائل ًیؿت.
تِ گعاضـ هْط  ،اؾحاق جْاًگیطی زض زیساض ضاًا تٌَیط
ٍظیط تَلیسات زفاػ پاوؿ اى تا تاویس تط ایٌبىبِ ایبطاى
ػیلوٌس اؾت ضٍاتط زٍ جاًثِ ٍ هٌطمِ ای ذبَز ضا زض
ّوِ ؾطَح تا پاوؿ اى اضتماء زّس ،تصطیح وطزّ :بیبچ
وكَضی ًو تَاًس زض ضٍاتط ذَب ایطاى ٍ پباوؿب باى
ذلل ٍاضز وٌس.هؼاٍى اٍل ضییؽ جوَْض ّوچٌیي ایطاى
ٍ پاوؿ اى ضا زٍ وكَض تأثیط گبصاض زض جبْباى اؾبیم
تطقوطز ٍ تا اتطاظ تأؾف اظ ایٌىِ وكبَضّبای اؾبیهب
اهطٍظ تا هكىیت ظیازی ضٍتطٍ ّؿ ٌبس ،ذباطبط ًكباى
وطز :یى اظ پسیسُ ّای ًگطاى وٌٌسُ وِ زض ؾبالبْبای
اذیط زض وكَضّای اؾیه تبطٍظ یبافب بِ گبطٍُ ّبای
تطٍضیؿ ٍ تىفیطی ّؿ ٌس وِ چْطُ ذكٌ اظ اؾیم ضا
تِ ًوایف ه گصاضًسٍ.ی افعٍز :ؾیاؾبت ّبای غبلبط
آهطیىا ٍ ضغین صْیًَیؿ زض هٌطمبِ تباػبو تبَجبَز
آهسى گطٍُ ّای تطٍضیؿ زض تطذ وكَضّای هٌطمبِ
قسُ ٍ ً یجِ ایي ؾیاؾت ّا تطٍیج افبطاطب گبطی زض
ؾطح هٌطمِ اؾت ٍ ّوىاضی ّای تْطاى ٍ اؾبیم آتباز
ه تَاًس زض حل هكىیت جْاى اؾیم هؤثط ٍ واضؾباظ
تاقس.جْاًگیطی تا تاویس تط ایٌىِ ایطاى ٍ پاوؿ اى تبایبس
هؿائل زٍ جاًثِ ضا تِ ؾطػت حل ٍ فصل ٍ تبِ ؾبوبت
تَؾؼِ هٌاؾثات حطوت وٌٌس ،گفت :ایطاى ٍ پاوؿ اى اظ
ظطفیت ّای فطاٍاً زض ترف صٌایغ زفاػ تبطذبَضزاض
ّؿ ٌس ٍ ه تَاًٌس ّوىاضی ّای ذَز ضا زض ایي تربف
گؿ طـ زٌّس چطا وِ ؾطح ّوىاضی ّای زفباػب زٍ
وكَض تا ظطفیت ّای هَجَز ه ٌاؾة ًیؿت.

سبئالم گصیٌِ ًْبیی
تساکتَزسبشاى شد
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سبالًِ ّ 663صاز ًفس دز کشَز بِ سسطبى هبتال هی شًَد
ؾطٍیؽ ذثطی ضٍظًاهِ اضن -هؼاٍى تحمیمات ٍ فٌاٍضی ٍظیط تْساقت
گفت :ؾاالًِ حسٍز ّ ۱۱۱عاض ًفط زض وكَض تِ اًَاع ؾططاى هبثب بی هب
قًَس.
تِ گعاضـ ذثطًگاض هْط ،زو ط ضضا هله ظازُ زض ّوایف تاثیط هصبط
تطیان زض ات ی تِ ؾططاى تاویس وطز :ط تطضؾ ّای اًجام قسُ ؾاالًبِ
حسٍز ّ ۱۱۱عاض ًفط زض وكَض تِ ؾططاى ّای هر لف هث ی ه قًَس وِ
ترك اظ آًْا تِ زلیل هصط تطیان اؾت.
ٍی یازآٍض قس :زض ؾطح وكَض حسٍز  ۱۱زضصس اظ هطزم زض ؾٌیي تاالی
 ۰۱ؾال تطیان هصط ه وٌٌس وِ الث ِ تِ ػٌَاى اػ یاز ًیبؿبت تبلبىبِ
تطای تفطیح هصط ه وٌٌس.
هؼاٍى تحمیمات ٍ فٌاٍضی ٍظیط تْساقت تاویس وطز :ه اؾفاًِ اظ گصقب بِ

یه فطٌّگ اق ثاُ زض وكَض ایجاز قسُ وِ تطیان جٌثِ زضهاً زاضز زض
حالیىِ چٌیي ًیؿت تلىِ تطذ اظ هَاز حاصلِ اظ تبطیبان زض وباّبف
زضزّای هَثط اؾت.هله ظازُ یازآٍض قس :تاثیط هصط تطیان زض اتب بی
تِ ؾططاى ضیِ  ۳تطاتط ،ؾططاى هطی  ۵.۲تطاتط ،ؾططاى هؿ اًِ  ۰تطاتط اؾبت
وِ تایس هطالة ایي هَاضز تاقین.
ٍی افعٍز :هصط تطیان تطای ّیچ زضزی ذَب ًیؿت ٍ تایس ایي هْبن
ضا زض وكَض فطٌّگؿاظی وٌین.
هؼاٍى ٍظیط تْساقت زض ذصَل فطٍـ هَاز هرسض زض زاضٍذباًبِ ّبا،
گفت :فطٍـ هَاز هرسض ٍ تطیان زض ّیچ زاضٍذاًِ ای صبحبت ًبساضز
ح هَاز حاصل اظ تطیان ًیع تا زؾ َض پعقه ٍ زض هطاوع هربصبَل
اضائِ ه قَز.

پيًَدّبی دًيبی اسالم ًسبت بِ گرشتِ عويق تس شدُ است
ؾطٍیؽ ذثطی ضٍظًاهِ اضن -ضئیؽ هبجبلبؽ
قَضای اؾیه تا تاویس تط ایٌىِ پیًَسّای زًیبای
اؾیم ًؿثت تِ گصق ِ ػویك تط قسُ اؾت ،گفت:
زض ؾیعزّویي وٌفطاًؽ هجالؽ وكَضّای ػضَ
ؾاظهاى ّوىاضی ّای اؾیه قاّس تبَزیبن وبِ
ّیچ اذ یف تیي وكَضّای ػضَ ٍجَز ًساضز ٍ
ّوِ تا ّن اتفاق ًظط زاضًس.
تِ گعاضـ ایطًا ،ػل الضیجباًب زض اذب ب باهبیبِ
ؾیعزّویي وٌفطاًؽ هجالؽ وكبَضّبای ػضبَ
ؾاظهاى ّوىاضی اؾیه افعٍز :فضای هبَزت ٍ
زٍؾ زض ایي اجیؼ حاون تَز ٍ هي تبط ّبیبچ
هؿالِ ای زض هیاى پاضلواى ّای اؾیه اذب بی

ًظطی ًسیسم.ضئیؽ هجلؽ قَضای اؾیه ازاهبِ
زاز :ح زض اً راب زتیطول وِ ایي تاض تِ ؾٌگال
ضؾیس ّوِ وكَضّا تا ضٍحیِ ٍحست گطایاًبِ آى
ضا پصیطف ٌس.الضیجاً اضافِ وطز :ایبي هبَضبَع
ًكاى ه زّس زض قطایط حؿباؼ اهبطٍظ زًبیبای
اؾیم پیًَسّای ها ػویك تط اظ گصق ِ قسُ اؾت.
ضئیؽ هجلؽ قَضای اؾیه تا اقاضُ تِ ایٌىِ زض
قطایط جْاً ٍ هٌطمِ ای پطتحَل ظًسگب هب
وٌین ،گفت :اگط تِ هَضغ گیبطی ّبای ایباالت
ه حسُ آهطوا زض وو ط اظ یه ؾال گصق ِ ًبگباُ
وٌین ه تیٌین ،چمسض هَاضغ آًاى ت ازتاًِ ٍ تٌبس
ًؿثت تِ هطزم وكَضّای هر لبف جبْباى قبسُ

اؾبت ٍ ایببي هببَاضببغ ًببَػب ًببػاز پببطؾب ب
اؾت.الضیجاً تصطیح وطز :ایي هؿالِ ؾبازُ ای
ًیؿت .زض جٌگ ّای صلیث هیلیَى ّا ًفط وك بِ
قسًس؛ زیگط تكطیت ًو ذَاّبس جبٌبگ ّبای
هكاتِ آى ضٍظّا ضا هكاّسُ وٌس.
ضئیؽ هجلؽ قَضای اؾیه تیاى زاقت :حبط
ّای تطاهپ جٌگ جسیسی ضا ًكاى هب زّبس ٍ
ایي ذؿاضت تاالی تطای وكبَضّبای هبرب بلبف
زاضز؛ وكَضی وِ زاػیِ حوایت اظ حمَق هبلبت
ّا ضا زاضز ًثایس طَضی حط تعًس وِ هلت ّبا ضا
تحمیط وٌس ،ایي تِ ضطض آهطیىا اؾت.
الضیجاً ػٌَاى وطز :ضف اضی وِ آهطیىای ّا زض
ؾَضیِ زًثال ه وٌٌس ًكاى ه زّس آًباى ًبوب
ذَاٌّس هاجطای تطٍضیؿن زض هٌطمِ ذاتوِ یباتبس.

بْسُهٌدی اش بسکبت ببزش بسف ،بب ّوکبزی شْسًٍداى
ؾطٍیؽ ذثطی ضٍظًاهِ اضن -قْطزاض تثطیع اظْاض وطز :اهیبسٍاضیبن تبا
هجوَػِ توْیسات قْطزاضی تا ّوىاضی قْطًٍبساى ،هبَجبة قبَز اظ
تطوات تاضـ تط تْطُ هٌس قَین.تِ گعاضـ قْطیاض ،هْبٌبسؼ قبْبیبي
تاّط ،قْطزاض تثطیع تا تیاى ایي وِ تط ضٍت ٍ یدظزای زٍ ػولیات ػوسُ
قْطزاضی زض ذسهات ظهؿ اً اؾت ،گفت :اهؿال تا تطًاهِ ضیبعی ّبا ٍ
هطالؼات صَضتگطف ِ ،تِ هٌظَض جلَی گیطی اظ ترطیة هحیط ظیؿبت
ٍ واّف آثاض هرطب ًوه زض هؼاتط ٍ فضای ؾبثبع قبْبط ،ػبوبستبا اظ
هحلَلپاق تِ ّوطاُ ًوهپاق جعئ  ،اؾ فازُ ه قَز وِ تِ هبطاتبة
هضطات آى وو ط اظ ًوه اؾت.قْطزاض تثطیع تا تیاى ایٌىِ ٍظیفبِ شاتب
قْطزاضی زض ضٍظّای تطف تاظگكای ٍ ید ظزای هؼاتط ٍ ذیاتاى ّبا اظ
تط اؾت ،افعٍزّ :ط ؾالِ تیف اظ ّ ۲۱عاض تي ًوه تطای جلَگیبطی اظ
ید ظزگ ٍ زض جْت تط ظزای اظ هؼاتط ٍ ذیاتاى ّبای ؾبطبح قبْبط
اؾ فازُ ه قس وِ زض ً یجِ ایي همساض ًوه پاق  ،آؾیة ّای جسی تِ
آؾفالت ذیاتاى ّا  ،فضای ؾثع قْطی  ،ذان ٍ ؾفطُ ّای ظیبطظهبیبٌب
ٍاضز ه قس ٍ.ی تا تیاى ایٌىِ ّعیٌِ هحلَل اظ ًوه ،تِ هطاتة ووب بط ٍ
تاثیطگصاضی آى تیك ط اؾت ،تصطیح وطز :تاثیطات هرطت وِ اؾ فبازُ اظ
ًوه تِ جا ه گصاضز صطفا تجْیعات قْطی ٍ هحیط ظیؿت ًیؿت تلىِ
تاثیطی وِ ًوه پاق تط ضیِ اًؿاًْا زض تاتؿ اى ه گصاضز تِ هطاتة تستط
اظ طَفاى ًوى زضیاچِ اضٍهیِ اؾت وِ اظ آى تِ ػٌَاى فباجبؼبِ ظیؿبت

هحیط یاز ه قَز.قْیي تاّط یازآٍض قس :تینّبای ذبسهبات قبْبطی
قْطزاضی تثطیع تا تَجِ تِ پیفتیٌ ّای لثل  ،اظ آغاظیي زلایك تاضـ ،تبا
تؿیج حساوثطی ًیطٍّا ٍ تا تْطُگیطی اظ توام اهىاًات تجبْبیبعاتب  ،زض
ؾطح قْط حضَض یاف ِ اًس ،تا ایي حالّ ،وىاضی قبْبطًٍبساى ضبطٍضی
اؾتٍ.ی تصطیح وطز :اؾ فازُ اظ ًاٍگاى حولًٍمبل ػبوبَهب ً ،صبة
ظًجیطچطخ ٍ الؾ یه یدقىي ٍ ّوىاضی زض ذسهات تبط ضٍتب تبِ
ٍیػُ زض ؾطح هحیت ،زض تؿطیغ ذسهات ظهؿ اً ً ،مف هَثط ذبَاّبس
زاقت.

حرف دزیبفت کپی هدازک
دز ادازات بسای احساش َّیت

ؾطٍیؽ ذثطی ضٍظًاهِ اضن-ضئیؽ ؾباظهباى ثبثبت
احَال وكَضگفت :تطاؾاؼ تركٌاهِ زٍلت تِ ؾاظهباى
ثثت احَال ،ایي ؾاظهاى هىلف قبس تبا تبِ صبَضت
پایلَت زض اؾ اىّای( ؾوٌاى،ذَظؾ اى ٍ لن) حبص
وپ هساضن اًجام قَز ٍ تؼس اظ اجطای ایي ططح لطاض
اؾت تِ ظٍزی زض ؾطح وكَض اًجام ه قَز .حوبیبس
زضذكاىًیا ضئیؽ ؾاظهباى ثبثبت احبَال وكبَض زض
گفتٍگَ تا تؿٌین اظْاض وطز :ؾاظهاى ثبثبت احبَال
یه ظطفیت تؿیاض ػظین ٍ غٌ زض وكَض هبحبؿبَب
ه قَز ٍ زض ایي ؾاظهاى ،پایگاُ اطیػات جوؼبیبت
وكَض ٍجَز زاضز وِ هْو طیي پبایبگباُ زازُ وكبَض
اؾتٍ.ی تا اقاضُ هاهَضیتّای ه ؼسز ؾاظهاى ثبثبت
احَال وكَض گفت :یى اظ هاهَضیتّای ایي ؾاظهاى
تَلیس ٍ اً كاض آهاضّای جوؼی ب هبْباجبطت اؾبت،
ؾاظهاى ثثت زلیك تطیي آهاض ضا اظ جوؼیت وكَض زاضز
وِ ه تَاًس تطای تصوین ؾاظاى هَثط تاقس ػبیٍُ تبط
ایٌىِ ایي آهاضّا هطتة هٌ كط ه قَز.زضذكاىًیا تیباى
وطز :زض حال حاضط تیو ترصص زض ؾاظهاى ثبثبت
احَال تِ واض گطف ِ قسُ اؾت وِ آهاضّای جوؼیب ب
چِ تِ لحاظ تَلس ٍ چِ فَت ّط چٌبس ٍلبت یبىبثباض
تَؾط ؾاظهاى تْیِ ٍ زض اذ یاض ضؾاًِّا لطاض ه گیطز.
صسٍض تیف اظ  ۳۵هیلیَى واضت َّقوٌس هل
ضئیؽ ؾاظهاى ثثت احَال وكَض زض ازاهِ تِ فبطایبٌبس
صسٍض واضت َّقوٌس هل اقاضُ وطز ٍ گفبت :ایبي
پطٍغُ هل ٍ تؿیباض هبْبوب تبطای تبحبمبك زٍلبت
الى طًٍیه اؾت،واضت َّقوٌبس وبلبیبس ٍضٍز تبِ
زٍلت الى طًٍیه اؾت ٍ ایي واض تا جسیت اظ ؾبال
 4۰قطٍع قسُ اؾت ٍ تاوٌَى حبسٍز  ۳۵هبیبلبیبَى
وبباضت ّببَقببوببٌببس هببلب صببازض قببسُ اؾببتٍ.ی
افعٍز :جوؼیت ٍاجس قطایط تطای زضیبافبت وباضت
َّقوٌس ،افطازی تاالی  ۱۲ؾال اؾت وبِ حبسٍز 0۱
هیلیَى ًفط ّؿ ٌس الث ِ اگط ترَاّیبن افبطاز ذباضز اظ
وكَض ضا ًیع حؿاب وٌین هوىي اؾت  ۵تا  ۳هیلیَى تِ
ایي ػسز افعٍزُ قَز.زضذكاىًیا تصطیح وطز :تبا ایبي
جوغ تٌسی تیف اظ  ۲۵زضصس اظ جوؼیت ٍاجس قطایط
تحت پَقف ؾاظهاى ثثت احَال لطاض گطف ِ ٍ وباضت
جسیس ذَز ضا اذص وطزُاًس ،ضوي ایٌىِ حسٍز یبه
هیلیَى ٍ پاًصس ّعاض ًفط ّن افطازی ّؿ ٌس وِ وباضت
َّقوٌس آًْا هست طَالً اؾت وِ صازض قسُ ٍلب
الساه تطای زضیافت واضت ذَز ًىطزُاًس.

