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  حرف روز ▼

 دشوي با هَاجِْ الگَی رّبری،

 هؼظن هقبم رسیس، اهضب ثِ ثزجبم کِ سهبًی ٍ 4931 سبل
 ثزرسی ٍ هجلس تصَیت اس پس( الؼبلی ظلِ هس) رّجزی
 را ای گبًِ 3 ضزٍط هلی، اهٌیت ػبلی ضَرای زر هَضَع

 ضزایظ آى توبم کززًس؛ هغزح ثزجبم اجزای ٍ پذیزش زر
 ػویق اػتوبزی ثی آى ٍ گیزز هی ًطئت ٍاقؼیت یک اس

 ٍ سبل 5 گذضت اس ثؼس اکٌَى. است زضوي ثِ ًسجت
 زازُ رخ ثزجبم هَضَع زر کِ سیبزی ثسیبر تحَالت

 ّوبفزاى ثب زیسار زر هجسزاً رّجزی هؼظن هقبم است،
 لغَ را ًظبم قغؼی سیبست گذضتِ، رٍس زر َّایی ًیزٍی
 کِ فزهَزًس تصزیح ٍ زاًستٌس ّب تحزین ّوِ ػولی

 چزاکِ ثگذارز، ضزٍط ٍ ضزط هب ثزای ًسارز حق زضوي
 ٍ اًس کززُ ػْس ًقض ارٍپبیی کطَرّبی ّن ٍ آهزیکب ّن

 .ًسارًس را ثزجبم ثِ ثبسگطت ثزای ضزط تؼییي صالحیت

 هَرز زر ًظبم کالى ّبی سیبست اس فبرؽ: تحلیلی ًکبت
 ثزای الگَیی زضوي، ثب هَاجِْ زر رّجزی رفتبر ثزجبم،

 زر زضوي ثِ اػتوبزی ثی اصل. است سیبستوساراى ّوِ
 ثبل زٍ ػٌَاى ثِ تَاى هی را آى اس ًتزسیسى اصل کٌبر

. ثزضوزز زضوي ثب هَاجِْ زر کطَر ذبرجی سیبست
 ایي تبثغ ّوَارُ افتبزُ گذضتِ ّبی سبل زر کِ اتفبقبتی

 گزُ ثزجبم ثِ را کطَر ًٍبى آة کِ سهبًی. است ثَزُ الگَ
 اػتوبز اس زضوي ضسین، ثزجبم گالثی ثِ ذَش زل ٍ سزین

 را ذَز تؼْسات ّن کِ ای گًَِ ثِ ثزز، را السم ثْزُ هب
 حتی. زاز گستزش را ّب تحزین ٍ فطبرّب ّن ٍ ًساز اًجبم
. است تحلیل قبثل الگَ ایي ثب ّن تزاهپ ذَاّی سیبزُ

 کِ ثَز هسػی صْیًَیستی رصین ثب ّوبٌّگ تزاهپ
 ذَضحبل آى اس ّب ایزاًی چَى است، ثسی تَافق ثزجبم

 ایزاى کِ زاز هی ًطبى هَضَع ایي ّب آى ًظز اس. ّستٌس
 زیگز عزف اس. ّست ًیش ثیطتز اهتیبسات زازى ثِ حبضز

 ثزجبهی تؼْسات کبّص یؼٌی ،39 سبل اثتسای تحَالت
 رفتبر زر تَاًست آهزیکب، ػْسضکٌی پی زر ایزاى

 رفتبر زر ّبیی گطبیص ٍ کٌس ایجبز تغییز زضوي
 ًوًَِ یک. آهس ٍجَز ثِ کطَرهبى ثب آهزیکب هتحساى

 ثِ اػتوبز اس ػبری ٍ ضجبػبًِ قبعؼبًِ، رفتبر اس زیگز
 األسس ػیي ثِ هَضکی حولِ زر تَاى هی را زضوي

 سززار تزٍر ثشرگ جٌبیت اس ثؼس زضوي. کزز هطبّسُ
 زر را ذَز تْسیسّبی ضسیستزیي سلیوبًی، قبسن ضْیس
 اس ًتزسیسى ٍلی کزز هغزح ایزاى احتوبلی پبسد هقبثل

 تْسیسی ّیچ کِ ضس ثبػث ایزاى قبعؼبًِ پبسد ٍ زضوي
 .ًطَز ػولی

 ذبرجی سیبست ٍ زٍلت هسئَلیي اهزٍس: راّجززی ًکتِ
 ایي کِ ثبضٌس زاضتِ یقیي ٍ کٌٌس پیزٍی رّجزی اس ثبیس
 است کزین قزآى ٍ هتؼبل ذساًٍس کالم اس ثزگزفتِ الگَ

 یبفتِ تجلی رّجزی هؼظن هقبم رفتبر ٍ لسبى زر کِ
 آى زر تززیسی ٍ اضتجبُ ٍ ذغب گًَِ ّیچ ثٌبثزایي است؛
 ازاهِ را هسیز ایي ػشت ٍ اقتسار ثب ثبیس ٍ ًسارز ٍجَز
 . زٌّس

(کبرگز ػلی: ًَیسٌسُ)  

 

 

 

 

 

 فرٍپاشی از جلَگیری برای تْذیذ

 حّٕٝ ثٝ تٟذیذ سا چٙذی پیؾ ایشاٖ سطیٓ، ایٗ استؾ شٔب٘ذٞبٖف ثشخی ٚ كٟیٛ٘یؼتی سطیٓ ٚصیش ٘خؼت

. ٌشفت لشاس ٘یض كٟیٛ٘یؼتی ٘ظبٔی تحّیٍّشاٖ اص ثؼیبسی ا٘تمبد ٔٛسد وٝ ٔٛاضؼی! وشد٘ذ ٘ظبٔی

 ثٝ تٛخٝ ثب» :ٌفت ثبسٜ دسایٗ كٟیٛ٘یؼتی سطیٓ أٙیت ؿٛسای پیـیٗ سئیغ« آیّٙذ غیٛسا» وٝ ای ٌٛ٘ٝ ثٝ

 وٝ ای وٙٙذٜ خیشٜ ٘ظبٔی ٞبی تٛإ٘ٙذی ٚ خٛة ثؼیبس دفبػی ٔدٕٛػٝ ایشاٖ، ٞبی صیشػبخت ثبالی أٙیت

 ثؼیبس ٞب آٖ ثب ٔمبثّٝ چشاوٝ وٙذ، حّٕٝ ایشاٖ ثٝ اػشائیُ ٘ذاسد أىبٖ ا٘ذ، یبفتٝ دػت ٞب آٖ ثٝ ٞب ایشا٘ی

 .ؿٛد ٔی دس ایٗ صٔیٙٝ اؿبسٜ ٘ىبتی ثٝ ٔٛضٛع ثیـتش ثشسػی ثشای ٚ اوٖٙٛ «.اػت دؿٛاس

 ٚ التلبدی ػیبػی، اثؼبد دس ٔختّفی ٞبی چبِؾ داسای داخُ دس كٟیٛ٘یؼتی سطیٓ -1ذجزی:  ّبیُ گشار

 أشی وٝ پبسِٕب٘ی ا٘تخبثبت دٚس چٟبسٔیٗ اػالْ ٚ دِٚت ثجبت ػذْ ػیبػی، ثحث دس. اػت اختٕبػی

 چبِؾ التلبدی، ثحث دس. داسد ٕ٘ٛد ٕٞٝ اص ثیؾ اػت، خؼّی ٔٛخٛدیت ایٗ تـىیُ صٔبٖ اص ػبثمٝ وٓ

 ثحث دس. اػت ؿذٜ ٌؼتشدٜ التلبدی ٞبی اػتشام ثشٚص ٚ سطیٓ ایٗ دسآٔذٞبی وبٞؾ ثٝ ٔٙدش وشٚ٘ب

 وٝ وشدٜ ایدبد التلبدی ٔؼضالت ثب سا تشویجی ػیىُ عجمبتی ٚ الّیتی ٞبی ؿىبف ٚخٛد ٘یض اختٕبػی

 ؿخق ؼتٕی ٚفؼبد ػی اِجتٝ. اػت ػٛأُ ایٗ اصٌشفتٝ  ٘ـئت وٙٛ٘ی ٌؼتشدٜ ٞبی اػتشام ٚ تظبٞشات

 ثش ٔجتٙی كٟیٛ٘یؼتی سطیٓ ٔحٛسی أٙیت ساٞجشد -2 .اػت ؿذٜ ػّت ثش ٔضیذ ٔؼبئُ ایٗ وٙبس دس ٘تب٘یبٞٛ

 ایدبد ٚ تٟذیذ تٛا٘بیی ٕٞچٙبٖ وٝ دٞذ خّٜٛ ای ٌٛ٘ٝ ثٝ سطیٓ ایٗ ثبیذ یؼٙی؛ اػت ٞضیٙٝ ایدبد ٚ تٟذیذ

 ٔٛاخٝ ٔختّفی خغشات ثب آٖ أٙیت ٞجشدی،سا چٙیٗ ػذْ كٛست دس صیشا؛ داسد سا خٛد دؿٕٙبٖ ثشای ٞضیٙٝ

 تٟذیذات خٛد ٌؼتشٜ اص ثیـتش كٟیٛ٘یؼتی سطیٓ ػّیٝ ٘ظبٔی ٔؼتجش تٟذیذات ٌؼتشدٜ -3 .ؿذ خٛاٞذ

 صیبدی حذٚد تب سا سطیٓ ایٗ أٙیتی حلبس غضٜ دس ٔمبٚٔت ٞبی ٌشٜٚ ٚ ِجٙبٖ دس اهلل حضة حضٛس. اػت

 ٚلت چٙذ عی اهلل حضة تٛػظ سطیٓ پٟپبد وشدٖ ػبلظ ٌضاسٜ، ایٗ ٔیذا٘ی آخشیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ. اػت وشدٜ ٔتضِضَ

 .اػت اخیش

 ایدبد ٔمبٚٔت ٞبی ٌشٜٚ وٝ ثبالیی ٞبی ظشفیت ٚ داخّی ٞبی چبِؾ چٙیٗ ثبٚخٛد حبَ ًکتِ پبیبًی:

 خغب، تشیٗ وٛچه ثشٚص كٛست دس ثّىٝ ٘ذاسد، سا تٟذیذات وشدٖ ػّٕی تٛاٖ تٟٙب ٘ٝ سطیٓ ایٗ ا٘ذ، وشدٜ

 ؿجىٝ دس ٘ظبٔی تحّیٍّش« خبثش ٞـبْ» ػشتیپ لَٛ ثٝ. ؿذ خٛاٞذ ٘ظبٔی ٔؼتجش یذاتتٟذ دچبس خٛد

 سا ٞب كٟیٛ٘یؼت دأٗ ثیـتش ایشاٖ ثٝ حّٕٝ ثشای ٘تب٘یبٞٛ ٞبی ٔبخشاخٛیی خغش٘بن تجؼبت»: سٚػیب اِیْٛ

 یػٛ ثٝ سا خٙٛة خجٟٝ اػت وبفی فمظ وٙذ، ؿّیه ٔٛؿىی ایشاٖ ٘یؼت ٘یبصی اكالً ٌشفت؛ خٛاٞذ

 .«اػت[ ٞب كٟیٛ٘یؼت] ا٘تظبس دس دلیك ٔٛؿه ٞضاس 15۱ ثٍـبیذ؛ ائیُاػش

 )٘ٛیؼٙذٜ: ٔحٕذسضب فشٞبدی( 
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                         اخبار▼

 ْیسات ًظاهی ًخرینزادُ: رّبر اًقالب تأکیذ کردًذ تج حاجی

 ٔب تب صد دػت الذأی ٞش ثٝ دؿٕٗ: »ٌفت استؾ صٔیٙی ٘یشٚی ػتبد وبسوٙبٖ ٚ فشٔب٘ذٞبٖ خٕغ دس پبػذاساٖ ػپبٜ ٞٛافضبی ٘یشٚی فشٔب٘ذٜ «صادٜ حبخی أیشػّی ػشداس»

 ٚ ٞب ثخؾ ٕٞٝ دس أشٚص ایٓ. وشدٜ پیذا دػت چـٍٕیشی ٞبی پیـشفت ثٝ ایٓ ٘ىشدٜ اػتٕبد ٞب آٖ ثٝ ٚ ایٓ دا٘ؼتٝ دؿٕٗ سا آٔشیىب وٝ خبٞبیی ٘ىٙیٓ. دس پیـشفت ٚ سؿذ

 ٘ؼجت سٞجشی ٔؼظٓ ٔمبْ ٔخبِفت خلٛف دس صادٜ حبخی ػشداس. «ایٓ سػیذٜ خٛدوفبیی ثٝ ٚ افضایؾ سا ثٛٔی ٚ داخّی تِٛیذ خٟب٘ی، اػتىجبس فـبسٞبی تحت ٞب، صیشٔدٕٛػٝ

ش دا٘ؼتٙذ ٔی چٖٛ ٘ـٛد، خشیذاسی ٘ظبٔی تدٟیضات فشٔٛد٘ذ تأویذ ثبسٞب لٛا وُ ظٓٔؼ فشٔب٘ذٜ»: وشد خبعش٘ـبٖ ٘ظبٔی، تدٟیضات خشیذ ثٝ  تدٟیضات خشیذ د٘جبَ ثٝ ٌا

 دػتیبثی ٚ عشاحی لبثُ ؿٛد، تِٛیذ ٚ عشاحی ثبیذ وٝ ثشػذ رٞٗ ثٝ وٝ چیضی ٞش ِٝ ٔؼظٓ ٞٛؿیبسی ٚ دسایت ثب أشٚص ؿذ، خٛاٞیٓ غبفُ داخّی تِٛیذ اص ثشٚیٓ ٘ظبٔی

 «.اػت

 اختالس هحوذرضا شاُ چقذر است؟ از ایراًی ّر سْن

 ّٔؼٖٛ ؿبٜ ٔحٕذسضب تٛػظ وٝ ایشاٖ تبسیخ اختالع تشیٗ ثضسي ثبصٌشدا٘ذٖ ثشای پیٍیشی ٚ ٌشی ٔغبِجٝ»: دس كحٗ ػّٙی ٌفت ٔدّغ ٕ٘بیٙذٜ «غضٙفشآثبدی ٔٛػی»

 1۱ فمظ ػبال٘ٝ سااختالع ؿبٜ  دالس ٔیّیبسد 35 ػٛد اٌش اػت، ؿذٜ ٔؼذٚد آٔشیىب دِٚت تٛػظ اختالع ایٗاص  دالس ٔیّیبسد 2۱ .ؿٛد ا٘دبْ خذیت ثب ثبیذ ٌشفت، كٛست

 ۰۱ خٕؼیت اص ایشا٘ی ٘فش ٞش ػٟٓ .ؿٛد ٔی تٛٔبٖ ٔیّیبسد ٔیّیٖٛ ۰5۱ ٚ ٞضاس یه أشٚص سیبَ ثٝ ٚ دالس ٔیّیبسد ۶16 ٚ ٞضاس یه وٙیٓ، ٔحبػجٝ ػبَ 42 عَٛ دس ٚ دسكذ

 3۰4 دالسی، ٔیّیبسد 35 اختالع ثش ػالٜٚ ؿبٜ .ؿذ خٛاٞٙذ خٛدسٚ ٚ خب٘ٝ ثٟتشیٗ كبحت ٘فش ٞش یؼٙی ثٛد، خٛاٞذ تٛٔبٖ ٔیّیبسد 23 ؿذٜ، اختالع پَٛ ایٗ اص ٔیّیٛ٘ی

 غیشلبثُ ٕتلی اص٘ظش وٝ ٌشْ 2۰۱ ٚصٖ ثب ٔشٚاسیذ حجٝ 36۰ ٚ صٔشد لغؼٝ 5۱ ٚ إِبع لغؼٝ 3۰۱ ٚ ٞضاس 3 ثب ؿبٞٙـبٞی تبج ٕٞشاٜ ثٝ إِبع ٚ خٛاٞش اص پش چٕذاٖ ػذد

 .«اػت وشدٜ خبسج وـٛس اص إِبع لغؼٝ 1646 ثب ّٔىٝ تبج ٕٞچٙیٗ ٚ اػت تخٕیٗ

 هردم بر قَا سراى رٍابط رٍاًی تأثیر

 یىذیٍش ثٝ ٘ؼجت لٛا ػشاٖ ػّٙی ٞبی ثذاخاللی ٚ ػیبػی ثٍٍٛٔٛٞبی اص ٔشدْ اص تٛخٟی لبثُ دسكذ وٝ دٞذ ٔی ٘ـبٖ ٔشدٔی ٞبی ٚاوٙؾ ٚ ٔدبصی فضبی سكذ

 ٘بأیذی ایدبد ػجت یىذیٍش ثب لٛا ػشاٖ ػیبػی ٞبی ثذاخاللی ٘یض تحمیك یه اػبع ثش. ؿٛد ٔی خبٔؼٝ دس ٔٙفی ٞبی ٚاوٙؾ ػجت ٔٛضٛع ایٗ ٚ وٙٙذ ٕ٘ی جبَاػتم

 ٚ صیبد خیّی» تأثیش ٌب٘ٝ ػٝ لٛای ٕٞبٍٞٙی دسكذ پبػخٍٛیبٖ، 61.5 ٍ٘بٜ اص ٘ظشػٙدی یه اػبع ثش .ؿٛد ٔی حبوٕیت وبسآٔذی اص ٔشدْ اص ٞبیی ثخؾ دس خذی

 ثٝ ٔشدْ آسای دلیك ٔیضاٖ .اػت ؿذٜ اسصیبثی «وٓ خیّی ٚ وٓ» ٔیضاٖ ثٝ دیٍش دسكذ 21.6 ػٛی اص تأثیش ایٗ ٔمبثُ، دس ٚ داسد وـٛس التلبدی اٚضبع ثٟجٛد دس «صیبد

 (دسكذ 16.۰ :٘ذاسْ ٘ظشی) ،(دسكذ 1۱.۰ :وٓ خیّی) ،(دسكذ 1۱.۰ :وٓ) ،(دسكذ 22.۶ :صیبد) ،(دسكذ 3۰.6 :صیبد خیّی) :اػت ایٗ ؿشح

 جلَ برای خالصی از باتالق یوٌی فرار رٍبِ

 ثٝ ایشاٖ وٝ ؿذ ٔذػی لبٞشٜ، ٔلش دس خبسخٝ ٚصیش ؿىشی، ػبٔح ثب دیذاس اص پغ( یىـٙجٝ) دیشٚص فبسع خّیح ٕٞىبسی ؿٛسای وُ شیدث اِحدشف، ٘بیف اِؼشثیٝ، ٌضاسؽ ثٝ

 أٛس دس ٔٙغمٝ وـٛسٞبی دخبِت»: ٌفت ٘یض ؿىشی ػبٔح. وٙذ حٕبیت كّح اص خٛا٘ذ، ٔی حٛثی ٘ظبٔیبٖ ؿجٝ اص حٕبیت ٚ ػشثی وـٛسٞبی أٛس دس دخبِت آ٘چٝ خبی

 وٝ ؿٛد ٔی ثیبٖ حبِی دس ػخٙبٖ ایٗ. «داسد ٚخٛد( فبسع) خّیح ػشثی وـٛسٞبی أٙیت ٚ ٔلش ّٔی أٙیت ٔیبٖ ٔحىٕی استجبط پزیشیٓ. ٕ٘ی سا ػشثی وـٛسٞبی

 آٔشیىب خذیذ دِٚت ٚ ا٘ذ ا٘ذاختٝ ساٜ ثٝ یٕٗ فمیش ٔشدْ ػّیٝ ای ظبِٕب٘ٝ خًٙ پیؾ ػبَ ؿؾ اص فبسع خّیح ٕٞىبسی ؿٛسای ػضٛ وـٛس دٚ ػٙٛاٖ ثٝ تأبسا ٚ ػشثؼتبٖ

 خبسخی ػیبػت ٞبی اِٚٛیت ٜ(ٔب ثٟٕٗ 16)  پٙدـٙجٝ سٚص آٔشیىب خٕٟٛسی سئیغ ثبیذٖ خٛ. دٞذ ٘دبت ثبتالق خًٙ یٕٗ اص ایٗ دٚ سا ای آثشٚٔٙذا٘ٝ ؿىُ ثٝ تب داسد تالؽ

 خجش ٞٓ یٕٗ أٛس دس آٔشیىب ٚیظٜ ٕ٘بیٙذٜ ػٙٛاٖ ثٝ «ِٙذسویًٙ تیٕٛثی» ا٘تلبة اص ٚی. ثٛد اٚ ای خبٚسٔیب٘ٝ ٔٛضٛع تٟٙب یٕٗ، خًٙ ثٝ دادٖ پبیبٖ وٝ وشد ٔغشح سا خٛد

 .ٌفت ػخٗ یٕٗ ثٝ ػؼٛدی ائتالف حٕالت اص حٕبیت پبیبٖ اص ٚ داد
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 کوتاه اخبار ▼

 ٔب .ثٛد خٛاٞذ خٟبٖ ٚاوؼٗ ٟٔٓ ٞبی لغت اص یىی آیٙذٜ ٞبی ٔبٜ دس ایشاٖ»: ثٟذاؿت ارػبٖ داؿت ٚصیش ضس/ ذَاّین جْبى ٍاکسي هْن ّبی قغت اس: ًوکی ◄

یٓ سا د٘یب ٟٔٓ ٞبی ٚاوؼٗ ثٟتشیٗ ایٓ؛ ؿذٜ صیشػبخت ٚ تىِٙٛٛطی كبحت  ٞیئتی ٔبٜ( ثٟٕٗ 1۶)  ٚصأش»: ثٟذاؿت ٘یض ارػبٖ داؿت ٚصیش ٔـبٚس صادٜ، ٚٞبة .«ػبخت خٛٞا

 وٝ اػت ٔٙغمٝ وـٛس تٟٙب ایشاٖ. ؿٛد ٟ٘بیی ایشاٖ، دس ٚاوؼٗ تِٛیذ ثشای ٔـتشن ٕٞىبسی تٛافمٙبٔٝ ٔزاوشات، اص ثؼذ اػت لشاس ٚ ؿذٜ ٔؼىٛ ٚاسد ثٟذاؿت ٚصاست اص

 .«داسد سا ٚاوؼٗ ایٗ تِٛیذ أىبٖ ٚ ظشفیت

ًٍسُ ترلفبت حقَقی ◄ ثبصپشع ٔدتٕغ خشائٓ التلبدی، »٘ٛؿت:  تٛئیتیدس  سئیغ ٔدّغ ٘بیت« صادٜ ٞبؿٕی ػیذ أیشحؼیٗ لبضی» رس/ّب زر َث آغبس رسیسگی ِث پز

وٙٓ تب دیٍش ؿبٞذ  ایٗ پشٚ٘ذٜ سا تب آخش پیٍیشی ٔی وشدٜ اػت. خب٘ت ایٗٞبی ٔتخّف ثبصاس ػشٔبیٝ سا آغبص ٚ تمبضبی اسائٝ ٔؼتٙذات تىٕیّی اص  سػیذٌی ثٝ پشٚ٘ذٜ حمٛلی

ػالٜٚ ثش ثشخٛسد ثب خبعیبٖ، ثٟتشیٗ ساٜ ثبصٌـت اػتٕبد ٔشدْ ایٗ اػت وٝ ٔٙبثغ خبسج ؿذٜ تٛػظ ٔتخّفیٗ، دس لبِت یه  بدٜ اص ٔشدْ دس ثبصاس ػشٔبیٝ ٘جبؿیٓ.ػٛءاػتف

ػبِی ثٛسع ثبیذ صٚدتش اص اختیبسات ٞبػت؛ ٔؼئٛالٖ ٚ ؿٛسای  ٞبی ٔذیشاٖ ٚ تخّفبت حمٛلی ػٛءٔذیشیت ٚ تشن فؼُ ػشٔبیٝ ثبصاسٔـىُ اكّی  ٟ٘بد ثبصٌشدا٘ذٜ ؿٛد.

 «وشد٘ذ. لب٘ٛ٘ی خٛد اػتفبدٜ ٔی

َیی ◄ َزج ِ/ یک اس کبرفزهبیبى س ٌبه  وٝ غیشا٘ؼب٘ی ٚ ٚاٞی ثٟب٘ٝ ایٗ ثب ؿٛد. وبسفشٔبیبٖ ٔی ػّٕیبتی ػٛدخٛ وبسفشٔبیبٖ ٔیبٖ دس وٝ ٞبػت ػبَ «تٛافمی ٔضد» ثحث ثرط

 ثب حبال .ؿٛد ٕ٘ی پشداخت وبسٌشاٖ ثٝ ثٟب٘ٝ ایٗ ٘یض ثب ػبِیب٘ٝ دػتٕضد پشداص٘ذ ٚ افضایؾ ٕ٘ی وبسٌشاٖ ثٝ ٞٓ سا حذالّی لب٘ٛ٘یِ حك وشدٜ، تٛافك ٚ اػت ساضی وبسٌش خٛد

 ػبیش دػتٕضد افضایؾ ثخـٙبٔٝ، ایٗ ثب. اػت ؿذٜ ثبص ٔضد افضایؾ ٘ىشدٖ پشداخت ثشای ٚاضح كٛست ثٝ وبسفشٔبیبٖ دػت خٕٟٛس سیبػت حمٛلی ٔؼبٚ٘ت خذیذ ثخـٙبٔٝ

 !٘یؼت اِضأی خذیذ ٚ ٔٛلت ٔذت وبس لشاسدادٞبی دس دػتٕضدی، ػغٛح

ٍلت ◄ ى یک سبالًِ ِث سبذت الشام ز ًَی/  ٍاحس هیلَی  سأی 4 ٔٛافك، سأی 1۶5 ثب سا ٔؼىٗ تأٔیٗ ٚ تِٛیذ خٟؾ عشح 1 ٔبدٜ دیشٚص، ػّٙی ٘ـؼت دس ٕ٘بیٙذٌبٖهسک

 عٛس ثٝ ػبال٘ٝ لبٖ٘ٛ، ایٗ اخشای ٘خؼت ػبَ 4 دس تب ٕ٘بیذ الذاْ ٚ سیضی ثش٘بٔٝ ٘حٛی ثٝ اػت ٔٛظف ِٚتد ٔبدٜ، ایٗ اػبع ثش .وشد٘ذ تلٛیت ٕٔتٙغ سأی یه ٚ ٔخبِف

 .ٌشدد ػشضٝ ٚ تِٛیذ ٔؼىٛ٘ی ٚاحذ ٔیّیٖٛ یه حذالُ ٔتٛػظ

 ٔؼئِٛیٗ ؿٛ٘ذ،بػت حبضش ٔی٘بٔٙ ثب پٛؿؾ غشثی وـٛسٞبی ثشخی خب٘ٓ وٝ ٔؼئِٛیٗ ؿٛدٔی ٔـبٞذٜ دیپّٕبتیه دیذاسٞبی دس (:495احکبم سیبسی )سؤال  ◄

دٞٙذ؟ پبػخ: ٔؼئِٛیٗ ثبیذ ؿشایظ ٔاللبت ثب ٔؼئِٛیٗ ٘ظبْ اػالٔی سا ٌٛؿضد ٚ ٔٛسد ػُٕ ٚ اخشا لشاس دٞٙذ  ا٘دبْ ٔلّحت خبعش ثٝ یب وشدٜ سا ِغٛ دیذاسٞب ایٗ ثبیذ ٘ظبْ

 ٚ چٙب٘چٝ ٚٞٗ ثٝ ٘ظبْ اػالٔی ثبؿذ، خبیض ٘یؼت.

 

   خبر ویژه▼ 

 فردا از کرًٍا ٍاکسیٌاسیَى آغاز

 اص ؿذٜ ٚاسد سٚػی ٞبی ٚاوؼٗ تضسیك .ثبؿٙذ ٘ذاؿتٝ PCR ٔثجت تؼت وٝ ؿٛد ٔی تضسیك وؼب٘ی ثٝ اَٚ ٔشحّٝ دس ٚاوؼٗ» :داسٚ ٌفت ٚ غزا ػبصٔبٖ ػخٍٙٛی

 1۶ وٛٚیذ ٚاوؼیٙبػیٖٛ»وشٚ٘ب اظٟبس داؿت:  ثب ٔمبثّٝ ّٔی ػتبد دس ٕٞیٗ صٔیٙٝ سئیؼی، ػخٍٙٛی .«ؿٛد ٔی آغبص ٘فش 1۱۱۱ ثٝ سٚصا٘ٝ تضسیك ثب ثٟٕٗ 21 ؿٙجٝ ػٝ

 حذٚد وٝ یه فبص شیپز تیآػ ٌشٜٚ ،۶۶ ػبَ پبیبٖ تب .ؿذ خٛاٞذ ا٘دبْ دسٔبٖ ٚ اؿتثٟذ ؿجىٝ عشیك اص ٚ ثٛدٜ سایٍبٖ وبٔالً 1۶ وٛٚیذ ٘یؼت. ٚاوؼیٙبػیٖٛ اخجبسی

 .«ؿٛ٘ذ ٔی ٚاوؼیٙٝ ٞؼتٙذ، ٘فش ٞضاس 3۱۱ ٚ ٔیّیٖٛ یه

َاست  ◄ َر ػزثی ثزای ذزیسزرذ ًبی ٍاکسي ٍز کط بْ فشٔبٖ اخشایی ػتبد سػب٘ی اعالع ٔشوض سئیغ ایزًای / کٍز  خشیذ ثشای ػشثی ٛسوـ دٚ داسٚیی ٞبی ؿشوت»: خجش داد )سٜ(ٔا

 ایٗ كبدسات وـٛسٔبٖ، ٔشدْ ٘یبص وبُٔ سفغ كٛست دس ٚ ٚاوؼٗ ا٘جٜٛ تِٛیذ ٚ ا٘ؼب٘ی تؼت ٔشاحُ ٔٛفك پبیبٖ اص پغ .ا٘ذ وشدٜ اسائٝ سػٕی دسخٛاػت «ثشوت ایشٖا وٛٚ» ٚاوؼٗ

ذ لشاس ٔٛسدثشسػی ٚاوؼٗ  .«ٌشفت خٛٞا

 


