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ًظاست بش قیوت هحصَالت دس باصاس ضب عیذ با ضذت
بیطتشی اًجام ضَد

ٍجَد  444هعذى دس آرسبایجاى ضشقی


آرذبایجان

افضایص  781دسصذی صذٍس پشٍاًِ بْشُ
بشداسی هعادى آرسبایجاى ضشقی

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -سئیغ ػبصٔبٖ كهٙهؼهت،
ٔؼذٖ  ٚتجبس آرسثبیهجهبٖ ؿهشلهی اص افهضایهؾ 086
دسكذی تؼذاد كذٚس پشٚا٘ ٝثٟش ٜثشداسی اص ٔؼهبدٖ ًهی
ػبِجبسی ٘ؼجت ثٔ ٝذ ٔـبث ٝپبسػبَ خجش داد.
حؼیٗ ٘جبتی دس ٌفت  ٌٛٚثب خجشٍ٘بس ایش٘ب ،اظٟبس وهشد:
اص اثرذای أؼبَ تبو ٖٛٙتؼذاد  44فهمهش ٜپهشٚا٘ه ٝثهٟهشٜ
ثشداسی 00 ،فمشٌٛ ٜاٞهی وـهف  00 ٚفهمهش ٜپهشٚا٘هٝ
اورـبف اص ٔؼبدٖ اػرهبٖ ثهٔ ٝهرهمهبههیهبٖ كهبدس ؿهذٜ
اػتٚ.ی ،آصادػبصی ثیؾ اص یىٟضاس ٔ 066 ٚهحهذٚدٜ
اورـبفی ثالٔؼبسم ثب ٞذف فشا ٓٞػبصی أهىهبٖ ثهجهت
ٔحذٚد ٜجذیذ ٔرمبهیبٖ  ٚؿٙبػبئی ظشفیت ٞبی ثهبِهمهٜٛ
ٔؼذ٘ی اػربٖ سا اص دیٍش الذأب ػبصٔبٖ كٙؼتٔ ،ؼذٖ ٚ
تجبس آرسثبیجبٖ ؿشلی دس ساػربی الرلبد ٔمبٔٚری ًهی
ػبِجبسی ثیبٖ وشد  ٚافضٚد :ایٗ الذاْ ثبػث س٘ٚك  ٚایجبد
ٔـٛق ٞبی الصْ ثشای ػشٔبیٌ ٝزاسی دس أهش اوهرهـهبف
ؿذ ٜاػت٘.جبتی ثب ثیبٖ ایٙى ٝپیٍیشی اجشای ػهٕهّهیهب
اورـبفی دس پٞ ٟٝٙبی ٔشث ًٝٛاص جّٕ ٝاٞهذاف ػهبصٔهبٖ
كٙؼتٔ ،ؼذٖ  ٚتجبس اػربٖ اػتٌ ،فت٘ :ربیج اِٚهیهٝ
ایٗ الذاْ حبوی اص ؿٙبػبئی پرب٘ؼیُ ٞبی ٔهٙهبػهت ٔهبدٜ
ٔؼذ٘ی ٔغ دس ؿٟشػربٖ اٞش اػتٚ.ی اهبف ٝوشد :أؼهبَ
دس صٔیٌٔ ٝٙبِؼب اورـبفی دس پ ٟٝٙؿٟشػربٖ چبسایٕبق ثهب
تّفیك الیٞ ٝبی اًالػهبتهی ثهٞ ٝهٕهشا ٜآ٘هٔٛهبِهی ٞهبی
طئٛفیضیه  ٚطئٛؿیٕیبئی ثشای ٌٔبِؼب تفلیّهی وه ٝاص
ٔلٛثب ػفش اػرب٘ی ٞیب دِٚت ث ٝآرسثبیهجهبٖ ؿهشلهی
ثٛد ،افض ٖٚثش  06دسكذ پیـشفت داسد٘.جبتی ،پهیهٍهیهشی
كذٚس ٔجٛص اورـبف تىٕیّی ٔؼذٖ ًالی صاِیه ثب ػیبس
ثبالی ٌ 84شْ دس ٞش تٗ  ٚرخیش ٜلٌهؼهی افهض ٖٚثهش 44
ویٌّٛشْ ًالی خبِق دس ٌهٛاٞهی اِٚهیه ٝاص ٚصاس
كٙؼتٔ ،ؼذٖ  ٚتجبس سا اص جّٕ ٝثش٘بٔٞ ٝبی ػبصٔبٖ دس
اػربٖ ًی ػبِجبسی ثیبٖ وشدٚ.ی ادأ ٝداد :اص ػٛی ثش٘ذٜ
ٔضایذٔ ٜؼذٖ فٛق ،دسخٛاػت ٞ 06ضاس تٗ ػهبال٘هً ٝهی
ًشح اورـبفی جذیذ ث ٝػبصٔبٖ كٙؼتٔ ،ؼذٖ  ٚتهجهبس
اسای ٝؿذ ٜاػت.سئیغ ػبصٔبٖ كٙؼتٔ ،ؼذٖ  ٚتهجهبس
آرسثبیجبٖ ؿشلی پیٍیشی ٔٛهٛػب صیؼهت ٔهحهیهٌهی
ٔؼبدٖ سا اص دیٍش فؼبِیت ٞبی ایٗ ػبصٔبٖ دس ػبَ الرلهبد
ٔمبٔٚری ثیبٖ  ٚاظٟبس وشد :دس ایٗ استجبى پیهٍهیهشی سفهغ
ٔٛا٘غ صیؼت ٔحیٌی ًهشح ٔهؼهذٖ ًهالی صسیهٗ داؽ
آػربساوبٖ  ٚاػٌبی ٔجٛص ٚسٚد ٔبؿٗ آال ثه ٝا٘هجهبْ
سػیذٔ ٚ ٜجٛصٞبی الصْ كبدس ؿذ.

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -سئیغ ػبصٔبٖ كٙؼتٔ ،ؼذٖ  ٚتجبس آرسثبیجبٖ ؿشلی ٌهفهت:دس
حبَ حبهش  442فمشٔ ٜؼذٖ دس آرسثبیجبٖ ؿشلی ٚجٛد داسد و ٝاص ایٗ تؼذاد ٔ 026ؼذٖ فؼبَ اػت.
ثٌ ٝضاسؽ ٌش ٜٚاػربٖ ٞبی ثبؿٍب ٜخجشٍ٘بساٖ جٛاٖ اص تجشیض؛ ٘جبتی سئیغ ػبصٔبٖ كٙؼتٔ ،ؼذٖ ٚ
تجبس آرسثبیجبٖ ؿشلی اص افضایؾ  086دسكذی تؼذاد كذٚس پشٚا٘ ٝثٟش ٜثشداسی اص ٔهؼهبدٖ ًهی
ػبِجبسی ٘ؼجت ثٔ ٝذ ٔـبث ٝپبسػبَ خجش دادٚ .ی ٌفت :اص اثرذای أؼبَ تبو ٖٛٙتؼذاد  44فهمهشٜ
پشٚا٘ ٝثٟش ٜثشداسی 00 ،فمشٌٛ ٜاٞی وـف  00 ٚفمش ٜپشٚا٘ ٝاورـبف اص ٔؼبدٖ اػربٖ ثٔ ٝرمهبههیهبٖ
كبدس ؿذ ٜاػتٚ.ی ،آصادػبصی ثیؾ اص یىٟضاس ٔ 066 ٚحذٚد ٜاورـبفی ثالٔؼبسم ثب ٞذف فشآٞ
ػبصی أىبٖ ثجت ٔحذٚد ٜجذیذ ٔرمبهیبٖ  ٚؿٙبػبئی ظشفیت ٞبی ثبِمٔ ٜٛؼذ٘ی اػربٖ سا اص دیهٍهش
الذأب ػبصٔبٖ كٙؼتٔ ،ؼذٖ  ٚتجبس آرسثبیجبٖ ؿشلی دس ساػربی الهرهلهبد ٔهمهبٔٚهرهی ًهی
ػبِجبسی ثیبٖ وشد  ٚافضٚد :ایٗ الذاْ ثبػث س٘ٚك  ٚایجبد ٔـٛق ٞبی الصْ ثشای ػشٔبیٌ ٝزاسی دس
أش اورـبف ؿذ ٜاػت٘.جبتی ثب ثیبٖ ایٙى ٝپیٍیشی اجشای ػّٕیب اورـبفی دس پٞ ٟٝٙبی ٔشث ًٝٛاص
جّٕ ٝاٞذاف ػبصٔبٖ كٙؼتٔ ،ؼذٖ  ٚتجبس اػربٖ اػتٌ ،فت٘ :ربیج اِٚی ٝایٗ الهذاْ حهبوهی اص
ؿٙبػبئی پرب٘ؼیُ ٞبی ٔٙبػت ٔبدٔ ٜؼذ٘ی ٔغ دس ؿٟشػربٖ اٞش اػت.

اجاصُ صیشسؤٍال بشدى هیْواىًَاصی تبشیضیّا سا ًویدّین

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ -ؼب ٖٚػٕهشا٘هی
اػرب٘ذاس آرسثبیجبٖ ؿشلی ٌفت :خذٔب سفبٞی
اص لجیُ أبوٗ٘ ،یشٚی ا٘ؼب٘ی  ٚفش ًٙٞثب كفبی
ٔشدْ تجشیض صثب٘ضد خبف  ٚػبْ ثٛد٘ ٚ ٜجهبیهذ ثهٝ
ثشخی ػٛءاػرفبدٌٜش و ٝاص ًشیك فوبی ٔجبصی
٘ـش اوبریت ٔیوهٙهٙهذ ،اجهبص ٜداد فهشٞهٙهً
ٔیٕٟبٖ ٘ٛاصی تجشیض سا صیهشػهاٚاَ ثهجهش٘هذ .ثهٝ
ٌههضاسؽ خههجههشٌههضاسی فههبسع اص تههجههشیههض،

ٔحٕذكبدق پٛسٟٔذی دس جّؼ ٝػربد ػفشٞهبی
٘ٛسٚص اظٟبس وشد :اٌش ٔیخٛاٞیٓ ٔؼبفش صیهبدی
دس اػربٖ تشدد وٙذ ،ثبیهذ سا ٜتهىهشیهٓ آٖ سا
ثذا٘یٓٚ.ی ثب ثیبٖ ایٙى ٝاٌش ادػبی ٔیٕٟبٖ٘هٛاصی
تجشیضیٞب سا داسیٓ ثبیذ آٖ سا ػّٕی ٘ـبٖ دٞیهٓ،
افضٚد :حری اٌش سفربس ٘بؿبیؼت اص ٔؼبفهشی ػهش
صد ٔب ٘جبیذ ٔب٘ٙذ ا ٚسفربس وٙیٓ ثّى ٝثبیذ ثب سفرهبس
ٔٙبػت  ٚاسائ ٝخذٔب ثٟرش خبًهش ٜخهٛة دس
رٔ ٗٞؼبفشاٖ ایجبد وٙیٓٔ.ؼب ٖٚػٕشا٘ی اػرب٘ذاس
آرسثبیجبٖ ؿشلی ثب تبویذ ثش پهشٞهیهض اص سفهرهبس
تجؼینآٔیض ٌفت :چشا ثبیذ ثشخی جٛػهبصی ٞهب
ػّی ٝاػربٖ ٔب ٚجٛد داؿر ٝثبؿذ ٔ ٚؼبفشاٖ فهىهش
وٙٙذ ٕ٘ی تٛا٘ٙذ دس اػربٖ ٔب فهبسػهی كهحهجهت
وٙٙذٚ.ی ادأ ٝداد :خذٔب سفهبٞهی اص لهجهیهُ
أبوٗ٘ ،یشٚی ا٘ؼب٘ی  ٚفش ًٙٞثب كفبی ٔهشدْ
تجشیض صثب٘ضد خبف  ٚػبْ ثٛد٘ ٚ ٜجبیذ ث ٝثهشخهی
ػٛءاػرفبدٌ ٜش و ٝاص ًشیك فوبی ٔجبصی ٘ـهش

دٍلت دسطشح تحَل ًظام سالهت
سٌگ توام گزاضتِ است

ػشٚیهغ خهجهشی سٚص٘هبٔه ٝاسن-
فشٔب٘ذاس ثٙبة ٌهفهت :دِٚهت ثهشای
اجشای ًشح تحه٘ َٛهظهبْ ػهالٔهت
ػ ًٙتٕبْ ٌزاؿر ٚ ٝدس وٙبس آٖ دس
ثحث تىٕیُ صیشػبخت ٞبی دسٔب٘هی
 ٚثیٕبسػرب٘ی ٘یض دس ؿٟشػرهبٖ ثهٙهبة
لذْ ٞبی ٔاثشی ثشداؿر ٝاػت.ثٌ ٝضاسؽ ایش٘بِٚ ،ی اهلل فشج اِّٟی
دس جّؼ ٝوبسٌش ٜٚػالٔت  ٚأٙیت غزایی ایٗ ؿٟشػربٖ افضٚد :ثٝ
ػّت ٔشوضیت ثٙبة ثیٕبساٖ ؿٟشٞبی ٕٞجٛاس  ٚحری ؿٟهشػهرهبٖ
ٞبیی اص آرسثبیجبٖ غشثی ثٔ ٝشاوض دسٔب٘ی  ٚثیٕهبسػهرهب٘هی ثهٙهبة
ٔشاجؼٔ ٝی وٙٙذ  ٚثیؾ اص  06دسكذ ٔشاجؼبٖ سا افشاد غیهشثهٔٛهی
تـىیُ ٔی دٙٞذٚ.ی ثب اؿبس ٜث ٝهشٚس ایهجهبد  ٚسا ٜا٘هذاصی
ٔشاوض دسٔب٘ی تٛػي ثخؾ خلٛكی دس ایٗ ؿٟشػربٖ اظٟبسوشد:
ثخؾ خلٛكی آٔبد ٜسا ٜا٘ذاصی ثیٕبسػربٖ خلهٛكهی دس ایهٗ
ؿٟشػربٖ ٞؼرٙذ.
فشٔب٘ذاس ثٙبة یبدآٚسی وشد :ثبیهذ ثهشخهی اص خهذٔهب حهٛصٜ
ثٟذاؿت  ٚدسٔبٖ ث ٝػٕت ثخؾ خلٛكی ػٛق یبثذ  ٚثیٕبسػربٖ
ٞب  ٚوّیٙیه ٞبی خلٛكی اص ػٛی ثخؾ خلٛكی ایجبد  ٚساٜ
ا٘ذاصی ؿٛد.فشج اِّٟی ثب اؿبس ٜث ٝسا ٜا٘ذاصی تلفی ٝخب٘ ٝفبهالة
ثٙبة ادأ ٝداد :دس ثخـی اص ؿٟش صٔیٗ ٞبی وـبٚسصی ثب فبهالة
آثیبسی ٔی ؿذ و ٝثب پیٍیشی ٞبی ثؼُٕ آٔذ ٜتٛػي ایٗ وبسٌشٜٚ
 ٚسا ٜا٘ذاصی تلفی ٝخب٘ ٝفبهالة ایٗ ٔـىُ ث ٝوّی ٔشتفغ ؿذ.

سد پای قاتل ًاهشئی دس هشگ
غن اًگیض پسش کٌاس پذس

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -سئیغ ٔهشوهض ٔهذیهشیهت
حٛادث  ٚفٛسیتٞبی پضؿىی آرسثبیجبٖؿشلهی ٌهفهت:
لبتُ خبٔٛؽ دس ؿٟشػربٖ آرسؿٟش ث ٝص٘ذٌی پؼش جهٛاٖ
پبیبٖ داد  ٚپذس سا ساٞی ثیٕبسػربٖ وشد.
سٚصث ٝسجبئی غفٛسی دس ٌفت  ٌٛٚثهب ایؼهٙهبٔ ،هٙهٌهمهٝ
آرسثبیجبٖؿشلی دس تـشیح ایٗ خجش اظٟبس وشد :ػهبػهت
 04:00ثؼذ اص ظٟش سٚص ٌزؿرٛٔ ٝهٛع وهبٞهؾ ػهٌهح
ٛٞؿیبسی پذس  ٚپؼش داخُ حٕهبْ ثهٔ ٝهشوهض اٚسطا٘هغ
آرسؿٟش اًالع داد ٜؿذ.
ٚی افضٚد :وبسؿٙبػبٖ اٚسطا٘غ ػشیؼبً ػبصْ ٔحُ ؿذ٘هذ،
أب ثب دسة ثؼر ٝحٕهبْ سٚثهش ٚؿهذ٘هذ وه ٝثهب وهٕهه
ٕٞؼبیٍبٖ  ٚثب ثشًشف وشدٖ ٔب٘غ ثب د ٚپیىش ثیٟٛؽ پؼهش
 00ػبِ ٚ ٝپذس  40ػبِ ٝداخُ حٕبْ ٔٛاج ٝؿذ٘ذ.
سجبئی غفٛسی ٌفتٔ :رأػفب٘ ٝپؼش جبٖ ثهبخهره ٝثهٛد ٚ
الذأب احیب ٛٔ ٓٞثش ٚالغ ٘ـذ ،أب پذس ثب الذأب احیهبء
ACLSث ٝثیٕبسػربٖ ؿٟیذ ٔذ٘ی آرسؿٟش  ٚجٟت ادأهٝ
دسٔبٖ  ٚثؼرشی دس ICUث ٝثیٕبسػرهبٖ أهبْ سههب (ع
تجشیض ا٘رمبَ یبفت.
ٚی ٌفت٘ :ـت ٌبص ٔٛٙاوؼیذ وشثٗ اص آثٍشٔىٗ ٔٙهجهش
ثٚ ٝلٛع ایٗ حبدث ٝؿذ ٜاػت.

اوههبریههت ٔههی وههٙههٙههذ اجههبص ٜداد فههشٞههٙههً
ٔههیههٟههٕههبٖ ٘ههٛاصی تههجههشیههض سا صیههش ػههاٚاَ
ثجش٘ذ.پٛسٟٔذی ث ٝثحث تبثّٞٛبی ساٙٞهٕهبیهی ٚ
سا٘ٙذٌی اؿبس ٚ ٜتلشیح وشد :ثهبیهذ تهبثهّهٞٛهب
ؿفبف ثٛدٔ ٚ ٜؼبفشاٖ سا دچبس ٌٕشاٞی ٘ىٙذ.
ٚی اِٛٚیت اكّی دیٍش دس چٙذ سٚص ثبلی ٔب٘ذٜ
ث ٝػیذ ٘ٛسٚص سا ِىٌٝیشی ساٜٞب  ٚخهیهبثهبٖ ٞهب
ػٛٙاٖ وشد ٌ ٚفت :خيوـی ِ ٚىٌٝیشی ثبیهذ
ٞش چ ٝػشیغ تش كٛس ٌیشدٔ.ؼهب ٖٚاػهرهب٘هذاس
آرسثبیجبٖ ؿشلی اص ٕ٘بیٙذٞ ٜالَ احٕش اػربٖ دس
جّؼ ٝدسخٛاػت ٓٞافضایی ثب ػبیش اسٌبٖٞب وشد
 ٚافضٚد :تٕبْ ٘یشٞٚبی داًّٚت دس ایٗ سٚصٞب ثٝ
یبسی ثیبیٙذ ٞ ٚیچٌ ٝ٘ٛتؼّّی كٛس ٍ٘یشد.
ٚی ،أٙیت سا دس سٚصٞبی ٘ٛسٚص یبدآٚس ؿهذ ٚ
ٌفتٔ :ؼاِٚیت ػٍٙیٙی ثهش ػهٟهذٔ ٜهبٔهٛساٖ
ا٘رظبٔی ثٛد ٚ ٜثبیذ تهٕهبْ تهالؽ خهٛد سا دس
ساػربی أٙیت ٔؼبفشاٖ ایجبد وٙٙذ.

عولیات احذاث گلخاًِ پاسک فذک
بِ پایاى سسیذ

ػشٚیغ خجشی سٚص٘هبٔه ٝاسن -ؿهٟهشداس
ٌٔٙم 0 ٝتجشیض اص اتٕبْ احذاث ٌّخب٘ ٝپهبسن
فذن خجش داد  ٚافضٚد :ایجبد ٌّخب٘ٞ ٝهب ثهٝ
ٔٙظٛس خٛدوفبیی ٌٔٙم ٝدس تبٔیٗ ٘هیهبصٞهبی
فوبی ػجض كٛس ٔیٌیشد.
ثٌ ٝضاسؽ ؿٟشیبس ث٘ ٝمُ اص ؿٟشداسی ٌٔٙمهٝ
 0تجشیض ،سػٛٔ َٛػبیی ،افضٚد :ثب تهٛجه ٝثهٝ
ٔٛلؼیت جغشافیبیی ایٗ ٌٔٙم ٚ ٝلشاس ٌشفرٗ تفشجٍبٞ ٜبی ٔرؼذد  ٚثضسٌی
ٕٞنٔ ٖٛجٕٛػ ٝتبسیخی تفشیحی ائُ ٌّی ،پهبسن جهٙهٍهّهی كهبئهت
تجشیضی ،پبسن ٔٛص ٜدفبع ٔمذع ٚ ٚجٛد  02پهبسن دس ػهٌهح حهٛصٜ
ٌٔٙم ٝد٘ ٚ ٚیبص ث ٝافضایؾ تِٛیذ ٌُ ٌ ٚیب ،ٜایٗ ٌٔٙم ٝالذاْ ث ٝاحذاث دٚ
ٌّخب٘ ٝوشد ٜو ٝػّٕیب احذاث ٌّخب٘ ٝپبسن فذن دس ٔ006هرهشٔهشثهغ
ٔؼبحت ث ٝاتٕبْ سػیذ ٜاػت.
ؿٟشداس ٌٔٙم 0 ٝتجشیض اص احذاث یه ثبة ٌّخب٘ ٝدیٍشی دس پبسن ٔٛصٜ
دفبع ٔمذع خجش داد  ٚاظٟبس داؿت :دس ٕٞیٗ ساػرب ٕٞنٙهیهٗ ٔهمهذٔهب
آٔبد ٜػبصی ایٗ ٌّخب٘ ٝدس ٔؼبحت ٞ 2ضاس ٔرشٔشثغ دس فوبی پبسن آغبص
ؿذ ٜاػت.
ثٌ ٝفرٛٔ ٝػبئی ثب تٛج ٝث ٝلشاس ٌشفرٗ دس آػرب٘ ٝثٟبس ًهجهیهؼهت  ٚآغهبص
ٔؼبفش ٞبی ٘ٛسٚصی اص اللی ٘مبى وـٛس ث ٝوال٘ـٟش تجشیض ،ؿهٟهشداسی
ٌٔٙم ٝد ٚفوبی ػجض ثّٛاس  05ث ٚ ٕٟٗوٕشثٙذی آصادی و ٝاص ؿشیبٖ ٞبی
اكّی  ٟٓٔ ٚایٗ ؿٟش ثـٕبس ٔی آیذ سا ثشای اػرمهجهبَ اص ٔهیهٟهٕهب٘هبٖ ٚ
ٌشدؿٍشأٖ ،شٔت  ٚثبصػبصی ٔی وٙذ.

آهادگی تبشیض بشای ًقصآفشیٌی فشٌّگی ٍ اقتصادی دس هتي استباطات ایشاى ٍ لْستاى

تَصیع گَضت هشغ هٌجوذ
دس آرسبایجاى ضشقی

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -ثٌ ٝضاسؽ ٌهش ٜٚاػهرهبٖ
ٞبی ثبؿٍب ٜخجشٍ٘بساٖ جٛاٖ اص تجشیض؛ٔذیشوُ پـریجهب٘هی
أٛس داْ آرسثبیجبٖ ؿشلی ٌفت  :ثٙٔ ٝظٛس وٙرشَ لیهٕهت
ٌٛؿت ٔشؽ ثٚ ٝیظ ٜدس آػرب٘ ٝػیذ ثش٘بٔ ٝسیضیهٟهبی الصْ
ثشای تٛصیغ ٔشؽ ث ٝلیٕت ٔلٛة دِٚری ا٘جبْ ؿذ ٜاػهت
ٞ ٚینٍٔ ٝ٘ٛحذٚدیری دس ایٗ صٔیٚ ٝٙجٛد ٘ذاسد.
سهب خذایی افضٚد  :فشٚؿٍبٟٞبی ص٘جیش ٜای  ،تهؼهب٘ٚهی
ٔلشف اداسا  ،تٛصیغ وٙٙذٞ ٜبی ٕ٘بیـٍبٟٞهب ٚغهشفهٝ
ٞبی ٔیبدیٗ ؿٟشی ٔیرٛا٘ٙذ ثب ٔشاجؼ ٝث ٝػهشدخهب٘ه ٝایهٗ
اداس ٜوُ دس ٔیذاٖ آرسثبیجبٖ تجشیض ث ٝلیٕت ٞش ویّ44 ٛ
ٞضاس سیبَ تٟی ٝوٙٙذ.
لیٕت خشد ٜفشٚؿی ٞش ویٌّٛشْ ٔهشؽ ٔهٙهجهٕهذ ثهشای
ٔلشف وٙٙذٌبٖ دس تجشیض ٞ 45ضاس سیبَ  ٚدس ؿٟشػربٟ٘هب
ٞ 45ضاس  466 ٚسیبَ اػالْ ؿذ ٜاػت.



ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ -ؼبٕٞ ٖٚبٍٙٞی أٛس الرلبدی اػرب٘ذاس آرسثبیجبٖؿشلی ثب ثیبٖ ایٗ وهٝ
وٕیؼی ٖٛتٙظیٓ ثبصاس ٔشجغ تـخیق  ٚتلٕیٓ ٌیش٘ذ ٜاػتٌ ،فت :وٙرشَ ،تٙظیٓ  ٚجٟت دٞی لیهٕهت
ٔحلٛال دس ثبصاس ؿت ػیذ ثب ٘ظبس ثیـرشی ا٘جبْ ٔی ٌیشد.ثٌ ٝضاسؽ ایؼٙبٌٙٔ ،م ٝآرسثبیجبٖؿشلی،
ػّی ٘ٛاداد دس جّؼ ٝوٕیؼی ٖٛتٙظیٓ ثبصاس اػربٖ ثب اؿبس ٜث ٝتبثیش فؼبِیتٞبی ایٗ وٕیؼیه ٖٛثهش لهیهٕهت
ٔبیحربج ػٕٔٛی ٔشدْ ،ادأ ٝداد :ثبیذ ٘ظبس ٞب ثشای ػّٕی ؿذٖ تلٕیٕب وٕیؼی ٖٛث ٝكٛس جهذی
پیٍیشی ؿٛدٚ.ی ثب ثیبٖ ایٗ ؤ ٝشؽ جض ٚالالْ اكّی ػجذ غزایی ٔشدْ اػتٌ ،فت :لیٕت ٌٛؿت ٔهشؽ
دس ثبصاس ثبیذ ث٘ ٝحٛی وٙرشَ ؿٛد و ٕٝٞ ٝالـبس ٔشدْ ثرٛا٘ٙذ آٖ سا دس ػجذ غزایی خٛد ثٍٙجب٘ٙذٔ.ؼهبٖٚ
جٟبد وـبٚسصی آرسثبیجبٖ ؿشلی ٘یض دس ایٗ ٘ـؼت ػٛٙاٖ وشد :دس ساػربی وٙرشَ ٔ ٚرؼبدَ وشدٖ ثبصاس
ٔی ٜٛؿت ػیذ ،الالْ ػیت  ٚپشتمبِی و ٝتؼٟذ ؿذ ٜثٛد 06 ،دسكذ ثیـرش اص ٔمذاس تؼٟذ اص  02اػفٙهذ دس
اػربٖ تٛصیغ خٛاٞذ ؿذ.اوجش فرحی ادأ ٝداد :پشتمبَ ٞبی تٟی ٝؿذ ٜثش خالف ٞش ػبَ و ٝاص ؿٕبَ وـٛس
خشیذاسی ٔی ؿذ أؼبَ اص جٛٙة وـٛس خشیذاسی ؿذ ٜاػت ٞ ٚیچ ٔـىّی دس تبٔیٗ ٔی ٜٛؿت ػیذ دس
اػربٖ ٚجٛد ٘ذاسد.

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -ؿٟشداس تجشیض وه ٝثهٞ ٝهٕهشا ٜاػهرهب٘هذاس
آرسثبیجبٖ ؿشلی دس ػفش ٞیئری اص ٔذیشاٖ  ٚفؼبالٖ الهرهلهبدی اػهرهبٖ دس
ِٟؼربٖ ث ٝػش ٔیثشد ،دس دیذاس ٔذیشاٖ اػربٖآرسثبیجبٖؿشلی ٚ ٚسؿه ،ٛاص
آٔبدٌی والٖ ؿٟش تجشیض ثشای حوٛس ٔٛثش دس ٔرٗ ثش٘بٔٝای استجبًهب دٚ

آگاّی دّی بِ هشدم عاهل باصداسًذُ
دس گستشش اعتیاد است

ػشٚیغ خجشی سٚص٘هبٔه ٝاسن-
فشٔب٘ذاس ٚیظٔ ٜیبٌ٘ ٝفت :آٌبٞهی
دٞی اجرٕبػهی دسثهبسٔ ٜوهشا
اػریبد ،ػبُٔ پیـٍیشی اص ٌؼرشؽ
ایٗ پذیذ ٜدس جبٔؼ ٝاػت.
ثٌ ٝضاسؽ ایش٘ب ،حٕیذی ؿهىهشی
دس ٕٞبیؾ پیـٍشی  ٚتشن اػریبد ثب حوٛس اكهٙهبف ،وؼهجهٚ ٝ
ثبصاسیبٖ ایٗ ؿٟشػربٖ ثب ثیبٖ ایٙى ٝػ ٝصٔی ٝٙفشدی ،خب٘هٛادٌهی ٚ
اجرٕبػی دسٚاصٞ ٜبی ٚسٚد ث ٝاػریبد ث ٝؿٕبس ٔی سٚد ،افضٚد :پبیهٝ
سیضی ٘بدسػت دس ایٗ ػ ٝصٔی ٝٙػجت آػیت ث ٝثٌٗ جبٔهؼهٔ ٝهی
ؿٛدٚ.ی اظٟبس وشدٌ :ؼرشؽ اًالع سػب٘ی ،افضایؾ آٌبٞی ٞهبی
ػٕٔٛیٛٞ ،یت ثخـی فشدی  ٚتشثیت دیٙهی ٔ ٚهؼهٙهٛی ػهجهت
پیـٍیشی اص ٌشفربس ؿذٖ افشاد دس داْ اػریبد ٔی ؿهٛد.فهشٔهب٘هذاس
ٚیظٔ ٜیب٘ ٝیبدآٚسی وشد :تالؽ ٞبی دػرٍبٞ ٜب ٟ٘ ٚهبدٞهبی ایهٗ
ؿٟشػربٖ  ٚثشٌضاسی چٙیٗ ٕٞبیؾ ٞبیی ثشای آٌبٞی ثخـهی ثهٝ
جبٔؼ ٝثٚ ٝیظ٘ ٜؼُ جٛاٖ دس أش پیـٍیشی ٔ ٚمبثّ ٝثب ٔٛاد ٔهخهذس
ٔٛثش اػت.ؿىشی ادأ ٝدادٔ :ـىُ ٔ ٚؼوُ اػهرهیهبد ٞهٕهنهٖٛ
ٞیٛالیی ث ٝجبٔؼٔ ٝب چ ًٙا٘ذاخر ٚ ٝآػیت ٞبی فشاٚا٘ی ث ٝلـهش
جٛاٖ جبٔؼ ٝو ٝثبیذ ٔظٟش تالؽ  ٚپـرىبس  ٚآیٙذ ٜػبص جهبٔهؼهٝ
ثبؿٙذٚ ،اسد وشد ٜاػتٚ.ی ثب اؿبس ٜث ٝایٙى ٝدیذ جبٔؼ ٝثٔ ٝهؼهرهبد
ٔجشٔب٘٘ ٝجٛد ٜثّى ٝآ٘بٖ ثیٕبس تّمی ٔی ؿ٘ٛذٌ ،فت :ثشای ػهرهشی
ؿذٖ دٚساٖ ایٗ ثیٕبسی ثبیذ ثٔ ٝؼربداٖ وٕه وشد  ٚثب ؿٙبػهبیهی
ٔٙـب آٖ  ٚثش٘بٔ ٝسیضی دسػت  ٚاػبػی اص ٌؼرشؽ پذیذ ٜاػرهیهبد
دس جبٔؼ ٝجٌّٛیشی وشد.

وـٛس خجش داد.ثٌ ٝضاسؽ ؿٟشیبس ،دورش كبدق ٘جفی ،دس ایٗ دیهذاس ،ثهب
اؿبس ٜث ٝپیـی ٝٙسٚاثي ثیٗإِّّی ؿٟش تجشیض ،اظٟبس داؿت :والٖؿٟش تجهشیهض
ثب ثشخٛسداسی اص ٔضیت ٞبی ٔ ٟٓتجبسیٌ ،شدؿٍشی  ٚثؼهرهشٞهبی ٔهٟهٓ
ػشٔبیٌٝزاسی ،اص ٌزؿرٞٝبی دٚسٔ ،حٛس استجبًب ثیٗإِّّی جهٕهٟهٛسی
اػالٔی ثب لبس ٜػجض ثٛد ٜاػتٚ.ی ثب اؿبس ٜث ٝایٗو ٝثخؾ لبثُتٛجهٟهی اص
ثش٘بٔٞٝبی ػٕشا٘ی ،خذٔبتی  ٚصیؼتٔحیٌی والٖؿٟش تهجهشیهض ثهب ٘همهؾ
ػشٔبیٌ ٝزاساٖ خبسجیٞ ،ذفٍزاسی ؿذٜاػت ،خبًش٘ـبٖ وشد :ا٘هرهخهبة
تجشیض ث ٝػٛٙاٖ پبیرخت ٌشدؿٍشی وـٛسٞبی اػالٔیٔ ،یتٛا٘ذ پٙجشٜٞبی
جذیذی سا ثشای تؼبُٔ الرلبدی  ٚاجرٕبػی ،تجشیض ِٟ ٚؼربٖ دس لّت لهبسٜ
اسٚپب ایجبد وٙذ.ؿٟشداس تجشیض ادأ ٝداد :ا٘ؼمبد تفب٘ٓٞبٔ ٝخٛاٞشخٛا٘هذٌهی
تجشیض ٚ ٚسؿ ،ٛاص ایذٜٞبیی اػت و ٝلبثّیتٞبی اجرٕبػی  ٚؿٟش٘ٚهذی دٚ
ًشف سا ث٘ ٝمٌٝاتىبی سٚاثي الرلبدی  ٚفشٍٙٞی تجذیُ خٛاٞذ وشد.
دورش ٘جفی ثب دػ ٛاص اػرب٘ذاس ٚسؿ ٛثشای ػفش ث ٝتجشیض ،اظٟبس أیذٚاسی
وشد ،حوٛس ٔرمبثُ ٞیئتٞبی تجشیض ٚ ٚسؿ ٛدس لبِت ٞفرٞٝبی فشٙٞهٍهی،
ٕ٘بیـٍبٞ ٜبی ٔـرشن كٙؼری  ٚسٚیذادٞبی ٚسصؿی ،دس دػرٛس وبس ثش٘بٔٝ
استجبًی دً ٚشف لشاس ٌیشد.

آهادُساصی  ۰11هذسسِ دس آرسبایجاىضشقی بشای
اسکاى فشٌّگیاى دس ًَسٍص ۶6

ػههشٚیههغ خههجههشی سٚص٘ههبٔهه ٝاسنٔ -ههذیههشوههُ آٔههٛصؽ  ٚپههشٚسؽ
آرسثبیجبٖؿشلی اص آٔبدٜػبصی ٔ 066ذسػه ٝدس اػهرهبٖ ثهشای اػهىهبٖ
فشٍٙٞیبٖ دس ٘ٛسٚص  50خجشداد .ثٌ ٝضاسؽ خجشٌضاسی فبسع اص تهجهشیهض،
جؼفش پبؿبیی ظٟش أشٚص دس جّؼ ٝػربد اجشایی خذٔب ػفشٞبی ٘هٛسٚصی
اػربٖ اظٟبس داؿت :دس ػ ٝػبَ ٌزؿرٚ ٝلری كحجت اص ػهفهش ٘هٛسٚص ٚ
أىب٘ب ثٛد ،ظشفیت اػربٖ ثبٚس وشد٘ی ٘جٛد أب حبال ایٗ ٌّٔت دس اػهرهبٖ
جب افربد ٚ ٜثٟرشیٗ خذٔب ثٔ ٝؼبفشاٖ اسائٔ ٝیؿٛد.
ٚی ثب تبویذ ثش ایٙى ٝثبیذ ث ٝوٛچهٞبی ثضسي تٛجٚ ٝیظ ٜؿٛد ،افهضٚد:
ٍ٘بٔ ٜشدْ ث ٝچیضٞبی وٛچه ثؼیبس صیبد ثٛد ٚ ٜاص ایٗ س٘ ٚیبص ثه ٝتهٛجهٝ
صیبد داس٘ذ ،پغ ثبیذ ث ٝػشٚیغ ثٟذاؿری ،پٕت ثٙضیٗ  ٚأىب٘ب خذٔبتهی
آٟ٘ب تٛج ٝؿٛد.
ٔذیشوُ آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ اػربٖ تبویذ وشد :ث ٝثحث آٔٛصؽ ٞهرهّهذاس،
ٕٟٔب٘ذاس ،تبوؼیشاٖ  ٚغیش ٜإٞیت ٚیظ ٜثبیذ داد صیشا ایٗ آٔٛصؽ ٔٙجش ثهٝ
جزة ٔؼبفش خٛاٞذ ثٛد.
ٚی ثب ثیبٖ ایٙى ٝدس یه الذاْ خٛاػریٓ  06دسكذ فشٍٙٞیبٖ ث ٝتجشیض ثیبیٙذ
وٛٔ ٝفك ؿذیٓ  ٚثب اجشای ًشحٞبیی ،دس تبثؼربٖ ػبَجبسی ٞ 046ضاس ٘فش
فشٍٙٞی اص اػربٖ ثبصدیذ وشد٘ذ.
پبؿبیی ثب اؿبس ٜث ٝایٙى ٝدس حبَ حبهش ٔشدْ ثب ػّٓ ٔحُ ػفش سا ا٘هرهخهبة
وشد ٚ ٜثشحؼت اتفبق جبیی ٕ٘یس٘ٚذٌ ،فت :دس ٌٙٔ 85م ٝػربد ٔهشوهضی
داسیٓ ٔ ٚشوض دایٕی ؿجب٘ٝسٚصی دس تجشیض ایجبد ؿذٔ 066 ،ٜذسػ ٝآٔهبدٜ
ثشای خذٔب ٔؼبفشاٖ ٘ٛسٚصی فشٍٙٞیبٖ ٔجٟض ؿذ ٜو ٝاص  00اػفٙذ ٔهبٜ
دس اخریبس تؼٟیال ػفش لشاس خٛاٞذ ٌشفت.پبؿبیی ثب اؿبس ٜث ٝآٔهبس ػهبَ
ٌزؿرٔ ٝجٙی ثش پزیشؽ ٞ 80ضاس ٘ 866 ٚفش ٞ 00 ٚضاس  862 ٚخهب٘هٛاس دس
ػربدٞبی اػىبٖ ٘ٛسٚصی فشٍٙٞیبٖ اػربٖ اظٟبس داؿت :ایهٗ سلهٓ ثهشای
تؼٌیال ٘ٛسٚصی أؼبَ ٞ 46ضاس ٘فش پیؾثیٙی ؿذ ٜاػت.

هعشفی ٍ 467احذ تَلیذی
صٌعتی بشای دسیافت تسْیالت

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ -ؼب ٖٚثش٘بٔ ٝسیهضی ٚ
ػشٔبیٌ ٝزاسی ػبصٔبٖ كٙهؼهتٔ ،هؼهذٖ  ٚتهجهبس
آرسثبیجبٖ ؿشلی ٌفتٚ 200 :احهذ تهِٛهیهذی ثهشای
دسیبفت تؼٟیال س٘ٚك تِٛیذ ث ٝثب٘ه ٞب ٔؼشفی ؿذٚ ٜ
اص ایٗ تؼذاد تبوٚ 848 ٖٛٙاحذ تؼٟیال ٔٛسد ٘ظهش سا
دسیبفت وشد ٜا٘ذ.ثٌ ٝضاسؽ سٚاثي ػٕهٔٛهی ػهبصٔهبٖ
كٙؼت ٔؼذٖ  ٚتجبس اػربٖ٘ ،بدس اكغشپٛس افضٚد :دس
سا ٜا٘ذاصی ٚاحذ ٞبی تِٛیذی ثب پیـشفت فیضیىی ثبالی
 06دسكذٔ ،مشس ؿذ ثٚ 80 ٝاحذ تِٛیهذی تؼهٟهیهال
الصْ اسائ ٝؿٛد و ٝتبو ٖٛٙثهب ٚجهٛد ٔهؼهشفهی ٞهٕهٝ
ٚاحذٞبی ٔٛسد ٘ظش ث ٝثب٘ه ٞب تٟٙب ٚ 00احذ تؼٟیال
یبد ؿذ ٜسا دسیبفت وشد ٜا٘ذ وه ٝدس ایهٗ خلهٛف
ٔؼبػذ ٔوبػف ثب٘ه ٞب ٔٛسد ا٘رظبس اػهتٚ .ی دس
خلٛف ؿشایي ثٟشٙٔ ٜذی اص تؼٟیال ٔشتجي ثب تؼییٗ
تىّیف ٞفت ٞضاس ٚ 466 ٚاحذ تِٛیذی اظهٟهبس وهشد:
ایٗ ًشح ٔـٕٔ َٛرمبهیب٘ی اػهت وه ٝثهب دسیهبفهت
تؼٟیال ثرٛا٘ٙذ ٘ؼجت ث ٝفؼبَ وشدٖ  ٚیب افضایؾ تِٛیذ
ٚاحذ كٙؼری خٛد تب پبیبٖ ػبَ  54الذاْ وٙٙذ.اكغشپٛس
ادأ ٝداد :دس ایٗ صٔی٘ ٝٙیض ٚ 484احذ اص وهُ ٚاحهذٞهب
اػٓ اص كٙؼری  ٚیب كٙبیغ تجذیّی ٔهشثهٛى ثه ٝثهخهؾ
وـبٚسصی اص تؼٟیال ثٟشٙٔ ٜذ ؿذ٘ذٚ .ی ٕٞهنهٙهیهٗ
ًشح تِٛیذ اِىرشٛٔٚتٛس ٟٔش اكُ سا جضً 88 ٚشح ّٔی
وـٛس ثشؿٕشد  ٚاثشاص أیذٚاسی وشد :ایٗ ًشح تب پبیبٖ
ػبَ ٔٛسد ثٟش ٜثشداسی لشاس ٌیشدٔ .ؼب ٖٚثش٘بٔ ٝسیضی ٚ
ػشٔبیٌ ٝزاسی ػبصٔبٖ كٙهؼهتٔ ،هؼهذٖ  ٚتهجهبس
آرسثبیجبٖ ؿشلی ثب اؿبس ٜثٔ ٝشاحُ ٘هٟهبیهی ٔهؼهشفهی
ٚاحذٞبی تِٛیذی جٟت دسیهبفهت تؼهٟهیهال س٘ٚهك
تِٛیذٌفت :اص اثرذای دی ٔب ٜػبِجبسی فشآیٙذ ٘ظهبس
ثش ٘حٞ ٜٛضی ٝٙوشد تؼٟیال اسائ ٝؿذ ٜثٚ ٝاحهذ ٞهبی
تِٛیذی آغبص ؿذ ٚ ٜتب اٚایُ ػهبَ  50ادأه ٝخهٛاٞهذ
داؿتٚ .ی ٕٞنٙیٗ اص ٘ظبس ثش ٘حهٞ ٜٛهضیهٙه ٝوهشد
تؼٟیال ٚ 80احذ كٙؼری خجش داد.

قشاس هجشهیت پضضک تبشیضی
صادس ضذ

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -سئیغ وُ دادٌؼهرهشی
آرسثبیجبٖ ؿشلی اص كذٚس لشاس ٔجشٔیت ثشای پضؿهه
تجشیضی خجش داد.ثٌ ٝضاسؽ سٚاثي ػٕٔٛی دادٌؼهرهشی
آرسثبیجبٖ ؿشلی ،حجت االػالْ حىٕرؼّی ٔظفشی دس
ایهٗ خلهٛف ٌههفهت :دادػههشا دس حهبَ تههٙهظههیههٓ
ویفشخٛاػت ثشای اسػبَ پش٘ٚذ ٜث ٝدادٌب ٜاػت.ثهیهؾ
اص ایٗ ٘یض حجتاالػالْ غهالٔهحهؼهیهٗ ٔحؼٙیاط ٜای
ػخٍٛٙی ل ٜٛلوبئی٘ ٝیض دس یىلذ  ٚچٟبسٔیٗ ٘ـؼت
خجشی خٛد اػالْ وشد :پضؿه تجشیضی كشاحرب اػرشاف
ٕ٘ٛد ٜو ٝغزا٘ ،زسی ٘جٛد ٚ ٜخٛدؽ اص سػرٛساٖ تٟهیهٝ
وشد ٜاػت  ٚفؼال ث ٝاتٟبْ لرُ ثبصداؿت ٔهی ثهبؿهذ.ثهٝ
ٌضاسؽ ایش٘بٟٔ ،ش ٔب ٜأؼبَ ثٛد و ٝخجش ٔشي خب٘ٛادٜ
دورشی ث٘ ٝبْ كّحی و ٝتٛػي ٚی ادػب ٔهی ؿهذ ثهٝ
دِیُ ٔلشف غزا ،جبٖ خٛد سا اص دػهت داد ٜا٘هذ،
ثبصتبة ٌؼرشد ٜای دس فوبی ٔجبصی  ٚؿهجهىهٞ ٝهبی
اجرٕبػی یبفت.

تکزیب پیام تلگشاهی دس حوایت
اص ضیشخَاسگاُ احساى

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ -ذیش وهُ ثهٟهضیؼهرهی
آرسثبیجبٖ ؿشلی كحت ٔرٗ تٍّشأی ثب ٔحرٛای ٘هیهبص
ؿذیذ ؿیشخٛاسٌب ٜاحؼبٖ تجشیض ث ٝحٕبیت ؿٟهش٘ٚهذاٖ
سا تىزیت وشد.ثٌ ٝضاسؽ ؿهٟهشیهبس ٘هیهت احهرهٕهبال
خیشخٛاٞب٘ ٝیىی اص وبسثشاٖ تٍّشأهی وه ٝثهب ٞهذف
جّت حٕبیت ػٕٔٛی دس ٔیبٖ وب٘بَ ٞهبی تهّهٍهشأهی
پخؾ ؿذ ،اص ػٛی ٔؼئ َٛاسؿهذ ثهٟهضیؼهرهی اػهرهبٖ
تىزیت ؿذ.ایٗ ٌضاسؽ ٔی افضایذٔ ،ذتی اػت ٔرٙی ثب
ٔوٕٖٛ؛ ؿیش خٛاسٌب ٜاحؼبٖ ٔٙظشی٘ ٝیبص فٛسی ث ٝؿیش
خـه  ٚپٛؿه ثٟذاؿری (ثشای وٛدوهبٖ داسد دس
تٍّشاْ دػت ث ٝدػت ٔی چشخذ  ٚاص تٕبٔی وهبسثهشاٖ
تٍّشأی خٛاػربس وٕه دس حذ تهٛاٖ ثه ٝایهٗ ؿهیهش
خٛاسٌبٔ ٜی ثبؿذٔ.رٙی و ٝثشای ٔؼئهٛالٖ ثهٟهضیؼهرهی
دسدػش ػبص ؿذ ٚ ٜایٗ ػٛاَ سا ث ٝر ٗٞخهٛا٘هٙهذٔ ٜهی
آٚسد؛ ٔهٍهش ٔؼهئهِٛهیهٗ ثهٟهضیؼهرهی ثه ٝایهٗ ؿهیهش
خٛاسٌب ٜسػیذٌی ٕ٘ی وٙٙذ اص آٖ جٟت كحت ایٗ
ٔرٗ سا اص ٔذیش وُ ثٟضیؼری اػربٖ آرسثبیجهبٖ ؿهشلهی
جٛیب ؿذیٓ ٔ.حؼٗ اسؿهذ صاد ٜچهٙهیهٗ جهٛاة داد:
ٔربػفب٘ٔ ٝذتی اػت ؤ ٝرٗ فٛق  ٚیهب ٔـهبثه ٝآٖ دس
وب٘بَ تٍّشاْ پخؾ ؿذ ٜاػت  ٚدػت ثه ٝدػهت دس
حبَ ٌشدؽ اػتٚ.ی دس ادأ ٝثب اؿبس ٜث ٝػذْ كحهت
ایٗ ٔرٗ تبویذ وشد ٌ ٚفتٌٔ :بِت ػٛٙاٖ ؿذ ٜدس ایهٗ
ٔرٗ ثٞ ٝیچ ػٛٙاٖ كحت ٘ذاسدٔ ،ب اص ًشیك پّیغ فهرهب
 ٓٞپیٍیش ؿذ ٜایٓ؛ أب ث٘ ٝظش ٔی سػذ ٞذف فشد اسػبَ
وٙٙذ ٜایٗ ٔرٗ خیش خٛاٞب٘ ٝثٛد ٚ ٜػٛی ٘یری دس وهبس
٘یؼت .جٟت اًالع ٔشدْ ؿشیف ٔهی ٌهٛیهٓ ،ؿهیهش
خٛاسٌب ٜاحؼبٖ ٞیچ ٔـىُ  ٚوٕهجهٛد ٘هذاسد ٞ ٚهٓ
دِٚت  ٓٞ ٚخیشیٗ اص ایٗ ؿیش خٛاسٌب ٜحٕهبیهت ٔهی
وٙٙذ  ٚجبی ٍ٘شا٘ی ثشای ٔشدْ دِؼٛص  ٚػضیهض ٚجهٛد
٘ذاسد

