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  واٍُ آٌّگش صهاى

 عشح اص ایشاى تاًَ ػضَ هلی گشایاى

 آخًَذ َّس تاصاصدٍاج وَدواى اص ًظش

  گشتِ  واسیىاتَس : یحاعش

 تجوغ ٍ اػتشاض وطاٍسصاى ٍسصًِ اصفْاى، : دی 2یىطٌثِ 

 هشي تش تی ؿیشت، هشي تش خیاًتىاس، دسٍد تش وطاٍسص تاضؼاس؛  

آهَصش ٍ پشٍسش  آرس: تجوغ پش ضَس فشٌّگیاى هماتل اداسُ 29طٌثِ پٌج

 ًِ حاون ًِ دٍلت ًیستي تِ فىش هلتاصفْاى تا ضؼاس؛ 

سال حىَهت دیىتاتَسی  40ًتیجِ 

 جوَْسی اضـالگش اسالهی

 جن حسِ اص یاثش

 

 هَج جذیذ اػتشاض استص آٌّیي ایشاى : دی 1ضٌثِ

 پٌجویي دٍسُ اػتصاب سشاسشی واهیًَذاساى وطَس

تجوغ فشٌّگیاى یضد دس اػتشاض تِ پاسخ ًذادى آرس:  29طٌثِ پٌج

 هغالثاتطاى دس پاسن فٌاٍسی ایي ضْش تجوغ وشدًذ

 ضاّضادُ سضا پْلَیپیام تثشیه آرس :  30جوؼِ 

 ایشاىؿیَس تِ جْت فشاسسیذى ضة یلذا تِ هشدم 

 آرس:  29طٌثِ پٌج

هؼلواى ٍ فشٌّگیاى 

دس اػتشاض تِ  گیالى

پاسخ ًگشفتي دس هَسد 

ضاى دس هماتل هغالثات

استاًذاسی تجوغ 

اػتشاضی تشگضاس 

 وشدًذ

 تجوغ سپشدُ گزاساى واسپیي وشهاى آرس:  29طٌثِ پٌج

 ّای هلت وجاست، ًِ هحىوِ ًِ دادخَاستپَل»تا ضؼاس: 

ضخصی ٍ ّای ّای هلت تَسظ صادق السیجاًی ٍ لالیثاف تِ حسابپَل

 هیطَد.ٍاسیض ضاى خاًَادگی 

 : دی 2طٌثِیى

هشدم چْاسهحال ٍ تجوغ اػتشاضی 

 ضْشوشد عشحْای اًتمال آبتختیاسی تِ 

 



   

 

  

 هفتهمهم   اخبار 
 ٍلاحت ّن حذی داسُ!دی هاُ : 1ضٌثِ 

ًوایٌذُ تی ضشف عَیلِ هجلس  ضسَسای   

جوَْسی اضـالی تا ٍلاحت توام ٍیسذوَی  

هٌتطش ضسذُ سا تىسزیة وسشدُ ٍ ادػسای     

دستىاسی ٍ ًطش تَسظ دضوٌاى تلَچ اػالم 

دسخَاست استیضاح ٍصیش گوسشن ،  وشد ٍ 

دادخَاست پیگیشی اخشاج سوی  گوشن  ٍ 

ٍ جلسسة واسهٌسسذ گوسسشن ٍ استسساب    

ي ًوایٌذُ ضخصی وِ هثل آضـال ای»سجَع

تَسظ « سٍ اص دفتش گوشن تیشٍى وشدُ تَد 

 ضذ.ٍ ًیشٍی اًتظاهی لَُ لضاویِ 
 

 لیالتی سطین اضـالگش اسالهی یاص ت فاجؼِ ای دیگش
 طگاُ ػلَم ٍ تحمیمات تْشاى وِ لصذداًطجَیاى تی گٌاُ داً

پ  اص سَاس ضذى تش اتَتَس  ، جاتجایی دسٍى داًطگاُ داضتٌذ

تشهض اتَتَس تشیذُ ٍ تِ پاییي  "هجشٍحیي حادثِتِ گفتِ " ،هشي

وی تشجای صخ 25ًفش وطتِ ٍ تؼذاد 10.تا وٌَى جادُ سمَط وشدُ 

  گزاضتِ است.

وِ (  "ٍالیتی  ") دوتش آهپَل صى سیاست تیطشف داًطگاُ ػلَم 

جَیاى ًیست ای تِ فىش جاى داًط ضْشیِ ّای تاال هیگیشد ٍ رسُ

 ؟ىوص چیست ح

ایي  حضب هلی گشایاى هشدم گشا ایي هصیثت ػظوا سا تِ داؿذاساى

 حادثِ  تسلیت ػشض هی ًوایذ.

  آرس : 30جوؼِ 

جشیوِ سٌگیي ضشوت تَتال فشاًسِ تاتت 

 سضَُ دادى تِ دٍلت ایشاى

تاتت  پاًصذ ّضاس یَسٍ جشیوِپشداخت 

سضَُ دادى ایي ضشوت تِ دٍلت جوَْسی 

  طَد تَتال تشای دسیافتگفتِ هیاسالهی . 

تشای تِ ػْذُ گشفتي هیذاى  لشاسدادّایی

هیالدی 1997دس سال گاصی  پاسس جٌَتی  

دس ایشاى، حذٍد سی هیلیَى دالس سضَُ 

 .پشداخت وشدُ تَد

َصاى ایشاًی دس اتَتَس ّای فشسَدُ ٍ سالْاست وِ داًطجَیاى ٍ داًص آه

 جاى تا اسصضطاى سا اص دست هی دٌّذ .، والسْای تذٍى اهىاًات  ایوٌی 

ػضایضاًواى دس ساًحِ دلخشاش داًطگاُ آصاد ٍ دتستاى هي اص صوین للة ، هشي 

ن آًْا ؿا دس صاّذاى سا تِ خاًَادُ ّای اداؿذاسضاى تسلیت هی گَین ٍ خَد س

 سضا پْلَی     ضشیه هی داًن.

 

 اػذام ضذ« سلغاى لیش»دی :  1ضٌثِ 

، اهشٍص هیطَد وِ اص اٍ تِ ػٌَاى سلغاى لیش یاد  "حویذ تالشی دسهٌی "

 .اػذام ضذ.االسض هفسذ فی تِ ػٌَاى  ضٌثِ اٍل دی هاُ

 

 ، «دساصّیهحوذتاسظ » سسَایی دیگشی اص

  اسالهیضَسای هجل  ّای فضلِیىی اص 

 

سطین  سشاى تیطشفتی لیالتی 

 .وَدواًی سٍ  پشپش وشد اضـالگش
 یصاّذاً وَدواى تاختيجاى دسدًان فاجؼِ

دس یه والس اص هذاسس وِ تا تخاسی ًفتی 

ایي هصیثت تضسي سا تِ خاًَادُ  . آتص گشفت 

 .گَیینهی تسلیت ایي ػضیضاى 

 هیگیشیناًتمام ایي وَدواى سٍ اص سّثشحمیش 

 

 فشیة هشدم تا تِ وی ؟؟؟
ایي دٍلت وِ دم اص سمَط لیوت 

دالس هیضًذ ٍ ایي خثشٍ اص ّوِ سساًِ 

ّا تثلیؾ هیىٌذ وِ تحشین ّیچ اثشی 

چشا تا تَجِ تِ سمَط تش ها ًذاسد.

لیوت دالس لیوت هشؽ ٍ اجٌاس 

ضشٍسی هشدم  سضذ صؼَدی داسد ٍ 

 .. ّش سٍص تاالتش هیشٍد

جوَْسی اسالهی هحىَم 

 تِ سمَط است

 

 پیام تسلیت ضاّضادُ سضا پْلَی

 تِ هٌاسثت دسگزضت جوؼی اص داًطجَیاى

 داًطگاُ ػلَم ٍ تحمیمات تْشاى
 

 شدلاضی هشي ّن هُ
تك لَُ لضاویِ ٍ سوی  ّاضوی ضاّشٍدی سوی  سا

هصلحت ًغام اضـالگش اسالهی  وًٌَی تطخیص

 تِ جٌْن سفت. َم دی سسٍص دٍضٌثِ  

تِ اهیذ سٍصی وِ ّوِ آخًَذای ٍحطی ٍیشاًگش پطت 

 ایي جٌایتگش ساّی جٌْن ضًَذ ٍ ایشاًواى آصاد گشدد.

 


