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             t.me/Mellig                              www.melligparty.com                                         1mmirghaderi@gmail.comراههای ارتباطی :

ًبم وٌٌذگبى خَدرٍ ضزوت سبیپب ٍ ایزاى تجوغ ثجت:  دی 26چْبرضٌجِ

خَدرٍ رٍثزٍی ٍسارت صٌؼت، هؼذى ٍ تجبرت، ٍ حضَر ػجبس تبثص 

وٌٌذگبى ٍ تَلیذ وٌٌذگبى در ایي هذیزػبهل سبسهبى حوبیت هصزف

 اًذهسئَالى تب وٌَى فمظ درٍؽ گفتِ ٍ ثذ ػْذی وزدُ تجوغ

 : دی 25ضٌجِ سِ

اػتصبة وبرگزاى ضزوت هٌْذسی، ًصت ٍ ًگْذاری وبرخبًجبت 

 پتزٍضیوی ػسلَیِ دراػتزاض ثِ ػذم پزداخت پٌج هبُ حمَلطبى

 دٍهیي عَفبى تَییتزیدی :  23یىطٌجِ 

  جْص هی اس یحبو نیضخ_جَاد# ّطتگ ِیاٍل آهبر

داضت. ٍ ثب گذضت ووتز اس  ِیاٍل لحظبت در تیتَ 6500

 . سبػت تزًذ اٍل جْبًی رٍ وست وزد 5

  یتزییتَ عَفبى یيسَهدی :  26چْبرضٌجِ 

  ٍعٌوبى اس ضبٌّطبُ خزٍج سبلزٍس هبُ ید 26 هٌبسجت ثِ

 ووتز در زاىیا هی ضوبرُ ّطته ثگَثزگزدضبُ# ّطته

ٍ  یارسض یزٍّبیً یّب ّطتگ ّوِ اس ثبالتز ، سبػت 3 اس

 تَییت ّن تجبٍس وزد. 40000سبػت  اس هزس  7ثب گذضت 

پس اس حولِ تَییتزی هلی 

 تَالت ثِ نیضخ جَادگزایبى 

 رفت خیتبر

 گزثِ اس ىبتَریوبر

  بىیگزا یهل براىی اس

تجوغ هؼلوبى هذارس حوبیتی یشد  دی : 25ضٌجِ سِ

ول آهَسش  رٍثزٍی استبًذاری، دفتز اهبم جوؼِ ٍ ادارُ

 پزداخت حمَق ٍ پزٍرش در اػتزاض ثِ ػذم 

  رفت، فزضتِ

 آهذ در َید
 َثبً زاىیا اس یعزح

 دی 26ثوٌبسجت سبلزٍس 

 

تجوغ وبرگزاى لغبر ضْزی اَّاس  دی :  25ضٌجِ سِ

رٍثزٍی سبختوبى لغبر ضْزی اَّاس در اػتزاض ثِ ػذم 

 هغبلجبت هشدی خَدهبُ حمَق ٍ  3-7پزداخت 

هلی گزایبى در ٍیذیَیی پخص ثزًبهِ ّبی 

 ثِ آدرس سیز "پَرتبین "ضجىِ تلَیشیًَی 

 ًذای وطَرهبىایي رٍسّب دیَارّبی 

 سز دادُ اًذ " جبٍیذ ضبُ" 



    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 هفتهمهم   اخبار 

 طَد؟یه خزج وجبّب در زاىیا هب ثزٍتوٌذ وطَر یّب ِیسزهب

 ذّذیه پبسخ سَال يیا اس یثخط ثِ ثبال زیتصَ

 ٌذُیآ ثبًه دی : 22ضٌجِ 

 سپزدُ پَل پزداخت ثِ لبدر

 ستیً گذاراى

 ٌذُیآ ثبًه گذاراىسپزدُ

 تْزاى ثخبرست بثبىیخ در

 را ثبًه يیا ٍ وزدُ تجوغ

 .وٌٌذیه خغبة «دسد»

 درگذضت صذر هسؼَددی : 25سِ ضٌجِ 

. رفت هب بىیه اس هتبسفبًِ یٍالؼ دٍستبى ْيیه اس ٍ تَاًب یهجزٍی 

 اثز ثز صیپ رٍس چٌذ جزدًذ،یه رًج لٌذ هشهي یوبریث اس طبىیا

 یووىْب ًجَد هٌشل در یوس چَى ٍ زًٍذیه ووب ثِ یوبریث يیّو

 ٍ ثَدُ زید بریثس وِ زسذیه طبىیا ثِ سبػت ۱6 اس ثؼذ یپشضى

 یگزاه بدشی     هبًذ، یه جِیًت یث ّن پشضىبى یثؼذ یتالضْب

 3 ٍ ثَدى یهزده ضَآف دٍرُ اتوبم اس ثؼذ تْزاى علت اصالح ضْزدار

 را یوٌ هزدم پَست دٍرُ وِ گزفتٌذ نیتصو ، دٍچزخِ ثب یّب ضٌجِ

 رسبلت، ص،یبیً یّب تًَل) تْزاى تًَل ّز اس ػجَر ثبثت ٍ وزدُ ضزٍع

 ىبتَه ّشار 3 صذر، پل يیّوچٌ ٍ( زیزوجیاه ٍ غشُ یضْذا ذ،یتَح

 .زًذیثگ سٍر پَل

 یشثبًیه ثب بًِیخبٍره در تیاهٌ ٍ صلح وٌفزاًس ثِ اػتزاض در

 هبُ ثْوي 25 ٍ 24 در است لزار وِ لْستبى ٍ ىبیآهز هطتزن

 وبردار اًٍلت، چخیٍ ید 22 ضٌجِ رٍس ضَد، ثزگشار ٍرضَ در

 وٌفزاًس) ضذ فزاخَاًذُ خبرجِ اهَر ٍسارت ثِ لْستبى

 افتبدُ ٍحطت ثِ یاساله یجوَْر ٍ است رٍ صیپ 2 گَادالپ

 (ثذّذ دست اس را خَد ییارٍپب يیهتحذ هجبدا وِ است

 45 وٌَى تب یوطَر ثبسًطستگبى یّب صٌذٍق یٍرضىست لیثذل

 رلن یثبسًطستگ یّب صٌذٍق یثزا دٍلت خشاًِ اس تزاوٌص

 اس تبوٌَى تَهبى بردیلیه ّشار 32 اس صیث یهجلغ ٍ است خَردُ

 یه پزداخت يیا سبل بىیپب تب وِ ضذُ پزداخت دٍلت خشاًِ

 ثزسذ تَهبى بردیلیه ّشار 70 ثِ ستیثب

 اش یاصل اسن وِ ،یٍ یت پزس ضجىِ در خجز ٌذُیگَ خبًن، يیا

 ثِ را اسوص ٍ ضذُ هسلوبى خَدش گفتِ ثِ ٍ ّست يیفزاًىل یهالً

 یالولليیث فزٍدگبُ در ىبیآهز ثِ سفز ٌّگبم دادُ زییتغ یّبضو فبعوِ

 یث اف - ىبیآهز فذرال سیپل تَسظ ٍ ثبسداضت شیلَئ سي در لوجزت

 .است ضذُ اػشام تخت،یپب ٍاضٌگتي، در یثبسداضتگبّ ثِ - یآ

سزاى رصین پس اس دستگیزی ایي سى ّیبَّی سیبدی راُ اًذاختي ٍ اس 

، در حبلی وِ آسادی ثیبى ٍ آسادی تفىز ثب جْبًیبى سخي گفتٌذ 

خَدضبى همبم اٍل جْبى را در سزوَة رٍسًبهِ ًگبراى ٍ سیبسَى 

 دارد  وِ فمظ ثِ جزم دفبع اس حك اًسبًیت  خَیص  در سًذاى ّستٌذ

 ارتص در وزج ثبرثزی سمَط َّاپیوبیدی :  24دٍضٌجِ 

ایي ثَئیٌگ ّفتصذٍّفت صجح رٍس دٍضٌجِ در یه هٌغمِ هسىًَی در 

ایي َّاپیوب در حبل ثبسگطت اس .ضْزن سیجب وزج سمَط وزدُ است

لزلیشستبى ٍ ٌّگبم فزٍد اس اًتْبی ثبًذ خبرج ضذُ ٍ ثِ دیَارُ 

فزٍدگبُ ثزخَرد وزدُ است. ثَئیٌگ ًیزٍی َّایی پس اس آى ثِ 

َّاپیوب وبهال در آتص سَختِ است، .وٌذضْزن هسىًَی ثزخَرد هی

 سزًطیي َّاپیوبی ثبری تٌْب هٌْذس پزٍاس ًجبت یبفتِ است۱6ٍ اس 

 سمَط وزدهبَّارُ پیبم اهیزوجیز دی :  24ضٌجِ  

پس اس تجلیغبت گستزدُ ٍسیز ارتجبعبت جوَْری اسالهی ٍ ادػبی 

حسي ولیذ سبس هبَّارُ ثِ اصغالح سبخت داخل وِ در اصل یه 

هبَّارُ رٍسی چیٌی ثَد پس اس پزتبة در هذار جَ سهیي لزار 

َس ٌّذ سز درآٍرد.. ایي ّن یه ًگزفت ٍ پس اس سمَط اس الیبً

رسَایی دیگز اس ًظبم جوَْری اضغبلی.دیگِ اثزٍیی اس ایزاى ٍ 

 تجْىبر ٍ فبسذ اضغبلگزیزاًی در جْبى ًگذاضتِ اًذ ایي فزلِ 

 تب وزد خَاّذ ووه زاىیا هزدم ثِ تزاهپ حىَهت : پوپئَهبیه 

. ثِ ّویي سٍدی فتح زًذیثگ دست ثِ را وطَرضبى تختیپب وٌتزل

 هحمك خَاّذ ضذتْزاى 

اسوبػیل ثخطی ٍ سپیذُ للیبى پس اس پخص اػتزافبت اججبری ٍ 

 ایي ّن ػذالتسیز فطبر ٍسارت اعالػبت دٍثبرُ ثبسداضت ضذًذ. 


