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  : ید ۱6 کـٌجِی

 ػذم ثِ اػتشام دس تیهؼلَل یداسا افشاد اص یجوؼ

 ػبختوبى همبثل دس هؼلَالى، ثِ هشثَط يیلَاً یاجشا

 .کشدًذ تجوغ تْشاى دس هجلغ

 :دٌّذیه ؿؼبس هؼتشضبى

 تیتلَ لبًَى" ٍ "گشدد ذیثب اجشا هؼلَالى لبًَى"

 "ثـِ؟ ذیًجب اجشا ؿذُ

 دی :   ۱5ؿٌجِ 

ثیبًیِ ؿبّضادُ سضب پْلَی 

 دی۱7فشاخَاىدسثبسُ 

 ثذٍى یّبفشاخَاى هي

 ػَدهٌذ سا ثشًبهِ ٍ پـتَاًِ

 فکش ثشػکغ ٍ داًنیًو

 ّبفشاخَاى ًَع يیا کٌنیه

 ٍ هـخق هشجغ هؼوَالً کِ

 ًذاسًذ، ّن یٌبًیاعو لبثل

 .اػت بًجبسیص ٍ شهؼٍَالًِیغ

  دی : ۱9ؿٌجِ چْبس

 خَاػتبس ٍ ؿذُ جوغ اكفْبى گلضاس هؼجذ دس  ـبٍسصاىک

 .ؿذًذ خَد حمبثِ

 :  ید ۱6ـٌجِ یک

 دس یکـبٍسص وِیث کبسگضاساى یاػتشاض تجوغ

  کبسکٌبى یسػو اػتخذام ػذم تیتلَ خلَف

 کبػتیاهش گيیه دسٍؽ     ٌجبػتیّو هب هـکل

ثْجْبى دس ًوبص جوؼِ ایي ّفتِ ؿْش ٍ تجوغ جَاًبى  اػتشاضبتدی :  ۱4جوؼِ 

 ّبی غیشثَهی دس پبالیـگبُ ضبثغِ ًیشٍاػتخذام ثیدس خلَف ثیکبسی ٍ 

 اًمالة هب پیشٍص اػتدی :  ۱7دٍؿٌجِ 

عَفبى تَییتشی ثشای ثضسگذاؿت سٍص 

کـف حجبة ثِ دػتَس سضبؿبُ ثضسگ  اص 

 دسؿشٍع ؿذُ ٍ دی  ۱7سٍص  2۱ػبػت 

 ّـتگ ثب تییتَ 2490 مِیدل 20 اص کوتش

 ػبثمِ یث یسلو صًبى_آصادگش_سضبؿبُ#

ثجب گزاؿت. دس یکؼبػت اٍل دس ایشاى 

ػبػت اص هشص  20ٍظشف هذت تشًذ ؿذ 

ٍ دس كذس تَییت  تَییت گزؿت 55000

 ّبی جْبًی جبی گشفت.

 ّـتگ ؿذى تشًذ اص ثؼذ ٌظادیػل_حیهؼ ٍاکٌؾ يیاٍل

 گشثِ اص کبتَسیکبس                  صًبى_آصادگش_سضبؿبُ#

 ٍ یبدثَد سضبؿبُ  ثضسگ حجبة  کـف سٍص ید ۱7 ثوٌبػجت

 اگش یهل یبساى اص       هبؿب اص یا یًمبؿ

 

 اػالم ّوجؼتگی داًـجَیبى ؿیشاص ثب کبستي خَاثْبدی :  ۱8ػِ ؿٌجِ 

 دس خَاةکبستي# یثبًَ کی هشگ ثِ اػتشام  دس شاصیؿ داًـگبُ بىیداًـجَ اص یجوؼ

 هـکل کِ یصهبً تب کشدًذ اػالم ٍ کشدُ تجوغ ؿْش یؿَسا ػبختوبى همبثل شاصیؿ

 .خَاثٌذیه ػشهب دس ؿْش یؿَسا ػبختوبى همبثل  ًـذُ حل شاصیؿ یّبخَاة کبستي

 ثخـی اص

 الذاهبت

 هلی گشایبى



    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 هفتهمهم   اخبار 

 َصیًهکغ ثب گفتگَدس پوپئَ کیهب دی :۱4جوؼِ

 شاىیا هشدم کِ داسد سا ییًْب ّذف يیا شاىیا سطین ِیػل ّب نیتحش 

 نیسط تحت اهشٍص کِ یغیؿشا اص ثْتش یصًذگ کی تَاًٌذ یه

 .ثبؿٌذ داؿتِ داسًذ، یاػتجذاد

 ًفش دیگش ثیکبس ؿذًذ 320دی :  ۱9چْبسؿٌجِ 

کبسخبًجبت، هؼبدى ٍ ...یک ثِ یک دس حبل تؼغیلی ٍ لـکش ثیکبساى دس حبل 

دسُ ثبسدیگش ثیکبس  کبسگش دس هؼذى عالی آق 320ثیؾ اص  اهشٍصگؼتشؽ اػت 

ثَدى کبس، اص توذیذ کبسگشاى اخشاجی هیگَیٌذ؛ کبسفشهب ثب تَجیِ فللی  .ؿذًذ 

لشاسداد ثب آًْب خَدداسی کشدُ اػت. اتفبلی کِ تمشیجب ّش ػبل تکشاس هیـَد ٍ 

 کبسگشاى ثشخی اص ٍاحذّبی ایي ؿشکت هؼذًی سا خبًِ ًـیي هیکٌذ

 تَّّن ػشداساى ػپبُ دی : ۱5ؿٌجِ 

 !تبُ: آهشیکب دس آػتبًِ فشٍپبؿی اػػشداس ػالهی جبًـیي فشهبًذُ ػپ 

هب ثِ خذا ا تش اػتاگش ؿشایظ ثشای هب ػخت اػت، ثشای آهشیکب ػخت

 .ٍلی آًْب خذا سا ًذاسًذ یؼٌی اهیذی ًذاسًذ، اهیذ داسین 

 دی :  ۱8ؿٌجِ ػِ 

، پتشٍػبصاى ٍ  ّبی پتشٍ پیؿشکت »کبسگشاى ٍ اػتشام تجوغ 

  ًکشدى پشداخت ثِدس اػتشام  « لـن   سّگزساى ػوشاى 

 هؼَلِ  حمَقهبُ  چْبس

 آلبی ػلَی پبػخ ؿکٌجِ ّب سا ثذُ دی : ۱6ـٌجِ یک

ّبی اػوبل ّبیی اص ؿکٌجِاًتـبس ًبهِ اػوبػیل ثخـی ٍ ؿشح گَؿِ

آلبی ػلَی ٍصیش  ٍؿتن خبًن لُلیبى،ؿذُ ثش اٍ ٍ ًیض اؿبساتی ثش ضشة

 اعالػبت سا ثِ هٌبظشُ تلَیضیًَی دػَت کشدُ اػت . 

اؽ تحت فـبسّبی ی ٍ اػضبی خبًَادُاص سٍصّبی لجل، اػوبػیل ثخـ 

اًذ کِ ًبهِ اػوبػیل سا هذاٍم ٍ ؿذیذ ًیشٍّبی اهٌیتی لشاس گشفتِ

تکزیت کٌٌذ. اػوبػیل ثخـی دس همبثل ایي دسخَاػت همبٍهت کشدُ 

کِ ػپغ هبهَسیي اهٌیتی ثب توبع ثب خبًَادُ ٍ تْذیذّبیی ػلیِ 

اًذ دػت ثِ تکزیت اػوبػیل ٍ ػبیش افشاد خبًَادُ، اص آًْب خَاػتِ

 .ّبی اػوبػیل ثضًٌذگفتِ

 كفش اص پَل ایشاى 4حزف دی :  ۱5ؿٌجِ 

 اص كفش 4 حزف حِیال اسػبل اص یهشکض ثبًک کلغیسئ یغیؿشا دس

 ثبٍسًذ يیا ثش یثبًک کبسؿٌبػبى کِ دّذیه خجش دٍلت ثِ یهل پَل

 پشٍطُ يیا هَفك یاجشا اص هبًغ ثبال، تَسم ٍ یالتلبد ثجبت ػذم کِ

 .ؿذ خَاّذ

 اثشاص حمیمتضشثِ  ؿالق ثشای  ۱40دی : ۱8ػِ ؿٌجِ 

هحکَهیت دسٍیؾ صى ثِ كذٍچْل ٍّـت ضشثِ ؿالق!! الْبم 

احوذی اص صًبى دساٍیؾ صًذاًی دس صًذاى لشچک ٍساهیي ثب 

ؿکبیت هحوذی سئیغ صًذاى لشچک ثِ كذٍچْل ٍّـت ضشثِ 

ؿالق هحکَم ؿذ!! خبًن احوذی ثِ دلیل اًتـبس یک فبیل كَتی کِ 

اى لشچک ٍ ػذم سػیذگی ثبس صًذدس آى، گضاسؿی اص ٍضؼیت فبجؼِ

پضؿکی ثِ صًذاًیبى ثیوبس )صًبى صًذاًی( دادُ ثَد، ثِ دٍ اتْبم ًـش 

اکبریت ٍ تَّیي ثِ هبهَساى دس حیي اًجبم ٍظیفِ، دادگبّی ٍ ثِ 

 ؿالق هحکَم ؿذ

 یکـٌجِ ّبی صلضلِ ایدی :  ۱8ػِ ؿٌجِ 

  کشهبًـبُ ثضسگ ّبی صلضلِ جبلتتبسیخ ٍ صهبى 

 97تیش  3۱یکـٌجِ         سیـتش  7.3 صلضلِ 96آثبى  2۱ یکـٌجِ

    سیـتش 6.2صلضلِ  97ؿْشیَس  4یکـٌجِ          سیـتش  5.9صلضلِ 

 97دی  ۱6یکـٌجِ       شسیـت 6.4صلضلِ  97آرس  4یکـٌجِ 

 سیـتش 5.9صلضلِ 

 ًِ دس ؿْش، هشدم ًِ دس خبًِ اهٌیت جبًی داسًذ 

 فتتبح هذسػِ اهبم خویٌی دس ثشعلِ ًضدیکی هَكل ػشاق!ا

. هیکٌذ آثبد سا...  ٍ یويػَسیِ ، ػشاق،ًِ چگَثجیٌیذ پَل هشدم ایشاى  

کَدکبى ٍ داًؾ .ًیؼت نهْدس خَد ایشاى  فمش فبػذ ًظبم دیذ اص

آهَصاى ػیؼتبى ٍ ثلَچؼتبى دس ثیبثبى دسع هیخَاًٌذ ، چَى کالع ٍ 

هذسػِ ًذاسًذ ، حبال ثجیٌیذ ایي ًظبم غبستگش فبػذ چگًَِ پَل هب هلت 

 خویٌی لبتل هی ػبصد.هظلَم سا دس ػشاق هذسػِ ثٌبم 


