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درددل اّبلی فرٌّگ ٍ ٌّر
بب رئيسجوَْر
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هَزُ هطبَعبت آررببیجبى
اهسبل راُ اًذازی
هی شَد

آهریکب برای جلَگيری
از دٍر زدى تحریوْبی ایراى
گرٍُ ٍیصُ تشکيل دادُ است

صفحه 2

هٌظَم یبدداشت

*هذیرهسئَل -هحوّذ اشراقی

یًل ايستًودٌ

ایستٍ ییرسه دیریلیگیه ديز ايال
گئتمٍ لی سه ایش لریىدٌ ديز یًال
یًل ايستًودٌ چبال چًخًر دؤوگٍ يار
قبراولیق يار گًن قبببغی کؤلگٍ يار
گئتمٍ میشدن تبوی اؤوجٍ یًلالری
قًیًالری آیریم الری قًلالری
یًلچًالردان ایستٍ آرتیق بیلگیلر
بیلگیلر لٍ ببغال آیدیه ایلگیلر
سئچ اؤزوٍ ديزگًن دگر ایىبمالر
ایىبملیالر ايالیالری ديز آوالر
ائللٍ تبوری ايال کیمٍ قًريقچً
الٍ گلر ایستک لری ديغريچً
ببشی سًیًق ايالن بئلٍ سؤزلرٌ
دیبدٌ ديشر آغری ايدا کؤزلرٌ
ائلدٌ بئلٍ اؤلچًلر لٍ یبشبسب
دیریلیگیه ایىجٍ لیکلٍ آراسب
ايالر بًتًن ایشلریىدٌ ايغًرلً
یًخسب ديشر چتیىلیگٍ یًريلً

همین صفحه

صفحه 8

درددل اّبلی فرٌّگ ٍ ٌّر بب رئيسجوَْر
سطٍیس ذجطی ضٍظًبهِ اضن -زیساض ضئیسجوَْض ثب اّبلی فرطّرٌر ٍ
ٌّط زض ضت ًیوِ هبُ ضهضبى ثب تبویس ثط ضفغ هحسٍزیت وبضی ٌّطهٌساى ٍ
ضٌیسُ ضسى صسای آًْب ّوطاُ ثب اػتوبز ثطگعاض ضس.
ثِ گعاضش ایسٌبّ ،وعهبى ثب ضت ٍالزت اهبم حسي هجتجی (ع) ثب ٍجرَز
ثطذی حبضیِّب وِ ثطای ثطپبیی هْوبًی افرغربض ضیربسرت جرورْرَضی ثرب
ٌّطهٌساى ٍ اّبلی فطٌّ ثِ ٍجَز آهسُ ثَز ،جوؼی اظ اّبلی فطٌّ ٍ
ٌّط ثِ سبلي اجالس سطاى ضفتٌس تب زض حضَض ضئیسجرورْرَض ثرِ ثریربى
زغسغِّب ٍ هطىالت حَظُ ّبی وبضی ذَز ٍ ًیع ثرطری اظ هسربئر ٍ
هطىالت جبهؼِ ثپطزاظًس.زض اثتسای ایي هطاسن وِ ثب ٍجَز یه سربػرت
تبذیط آغبظ ضس ،ػلی ًصیطیبى ثِ ػٌَاى یىی اظ ٌّطهٌساًری ورِ زض ایري
هجلس سري گفت ،ثیبى وطز :هربیرلرن یربزی ورٌریرن اظ ّرٌرطهرٌرساى
تبظُزضگصضتِ سیٌوبً ،بصط هله هغیؼی وِ اّربلری ّرٌرط ٍ سریرٌرورب اظ
زضگصضت ایطبى ثسیبض هتبثطین ٍ زلگیط ،چطاوِ ایطربى زض پرب گرطفرتري
سیٌوبی پس اظ اًمالة ًمص زاضت ٍ ثعضگتطیي ًمص اٍ ّن آضٌب ورطزى
هطزم ثب سیٌوب ثَزٍ.ی ثب ثیبى ایٌىِ اّ تحمیك ٍ ثطضسی زض ایي ثبضُ ًجرَزُ
ٍ ثِ ػٌَاى وسی وِ زض زٍضاى وبضی ًبصط هلههغیؼری حرب رط ثرَزُ،
ایٌگًَِ اظ ًمص اٍ صحجت هیوٌس ،افعٍز :هطزم اٍ ضا زٍست زاضرترٌرس ٍ
زاضًس ٍ اٍ ّن هطزم ضا زٍست زاضت .الجتِ اٍ ثب تَجِ ثِ ضطایظ آى زٍضُ

تالش ذَز ضا وطز .اهب ًىتِ هْن زض وبض ًوبیص حضَض هطزم است ٍ اگط
آى عطف هطزم ًجبضٌس ًوبیطی اتفبق ًویافتسً .وبیص یه اترفربق اسرت
یؼٌی اًسبى زض همبث اًسبى ٍ ایطبى ثِ ثْتطیي ًحَ ایي وبض ضا اًجبم هیزاز
چطاوِ اضتجبط ظًسُ ٍ ٍالؼی ٍ زض زل هطزم ثَزى ًىتِ هْوی زض ایي وربض
است.ایي ثبظیگط سیٌوب ٍ تئبتط ثِ اضحبم صسض اضبضُ ٍ اظْبض وطز :اٍ یره
ووسیي اصفْبًی ثسیبض هؼطٍف ثَز ثِ عَضی وِ تئبتط اضحربم صرسض زض
اصفْبى یىی اظ زیسًی ّب ضسُ ثَز ٍ ایي زسرتربٍضز وروری ثرطای یره
آضتیست ًیست وِ سبزُ ّن ثِ زست ًویآیس.
ًصیطیبى ازاهِ زاز :آلبی هلههغیؼی سبل ّرب زض آسروربى ّرٌرط ایرطاى
زضذطیس ٍلی زض  04سبل اذیط ذبهَش ًگِ زاضتِ ضس ورِ ایري ثربػر
تبسف ٍ زلگیطی هبست ٍ وبضی ّن اظ زست هب ثطًویآهس.
ٍی زض ثرطی زیگط اظ صحجتّب ثب اضبضُ ثِ زػَت هٌَچْط ضربّسرَاضی
هسیطػبه ذبًِ سیٌوب اظ اٍ ثطای صحجت زض ایي هطاسن گفتٍ :لتی ایري
پیطٌْبز هغطح ضس گفتن ًویزاًن چِ ثگَین چَى ّوِ حطفّرب گرفرترِ
ضسُ ٍ ّیچ حطفی ظیط ایي آسوبى ًیلگَى زیگط تبظُ ًیستّ .وِ چیرع ضا
ّوِ هیزاًٌس ٍ هیزاًین .ثب ایي ٍجَز تبویس هیوٌن فطٌّ ضوي هْن ٍ
سٌس َّیت هلی هبست ٍ استوطاض ّیبت هب زض گطٍ فطٌّ غٌی ٍ پطثبضی
است وِ اظ گصضتِ زاضتِاین.

 3/4درصذ افراد جبهعِ سبلوٌذ ّستٌذ
سطٍیس ذجطی ضٍظًبهِ اضنٍ -ظیط تؼبٍى ،ضفربُ
ٍ وبض اجتوبػی اظ پَضص ّ ۱۶رعاضورَزن زض
سبظهبى ثْعیستی ذجط زاز.
ثِ گعاضش ایسٌب ،ػلی ضثیؼی ثب ثیبى ایٌىِ سربالًرِ
 ۹444وَزن اظ ایي ّ ۱۶عاض ًرفرط اظ سربظهربى
ثْعیستی ذبضج هی ضًَس ٍ ثِ ّوبى هریرعاى ًریرع
وَزوبى جسیس تحت پَضص لطاض هری گریرطًرس،
گفت :یه هیلیَى ٍ ّ 044عاض هؼلَل جسوری ٍ
حطوتی ًیع تحت پَضص ایي سبظهبى لطاض زاضًرس.
ّوچٌیي ّ ۰44عاض هؼلَل ضسیس ٍ ّ ۱۲عاض بیؼِ
ًربػی ًیع اظ ذسهبت سبظهبى ثْعیستی اسرترفربزُ
هیوٌٌسٍ.ی ثب ثیبى ایٌىِ هسئَلیت هؼلَلیي شٌّری

ثسیبض ٍسیغ تط ٍ ػویك تط ٍ حریربتری ترط اسرت،
افعٍز :هجوَع تؼساز ایي افطاز زض وطرَض ػرسز
ثعضگتطی است؛ اهب تبوٌَى اظ ایي تؼرساز هرغرلرغ
ضسُاین ٍ ثِ آًْب ذسهبت هیزّینٍ.ظیط ترؼربٍى،
وبض ٍ ضفبُ اجتوبػی زض ازاهِ اظ ٍجَز سِ هیلیرَى
ٍ ّ ۱44عاض ظى سطپطست ذبًَاض زض وطَض ذرجرط
زاز ٍ افعٍز :هفَْم سطپطست ذبًَاض ثرِ هرؼرٌربی
هحطٍهیت ًیست .ثلىِ زض زٍضُای جرسیرس ایري
هفَْم هسبٍی ثب ثیًَایی ًجَزُ ٍ ًبضی اظ سرجره
ظًسگی جسیس است.
ضثیؼی ثب اضبضُ ثِ ایٌىِ اظ ایي تؼساز ظى سطپطسرت
ذبًَاض ّ ۱44عاض ًفط ترحرت پرَضرص سربظهربى

بب عرضِ کٌٌذگبى ابسارّبی ضذ فيليتریٌگ برخَرد هی شَد
سطٍیس ذجطی ضٍظًبهرِ اضن -ضئریرس
پلیس اعالػبت ٍ اهٌیت ػوَهی ًبجرب ،اظ
اجطای عطح همبثلِ ثب ػط رِ ورٌرٌرسگربى
اثعاضّبی زٍض ظزى فیلتطیرٌر زض زاذر
وطَض ذجط زاز ٍ گرفرت :پرلریرس ،عری
چٌسیي هطحلِ ػولیبتً ،سجت ثِ ضٌبسبیری
ٍ ثطذَضز لبًًَی ثب ػرَاهر ایري گرًَرِ
فؼبلیت ّب ،السام وطز.
ثِ گعاضش ایطًب اظ پبیگبُ ذجرطی پرلریرس،
سطزاض سطتیپ زٍم غالهط ب ض بییبى فرط
اظْبض زاضت :زض ضاسرتربی اجرطای عرطح
همبثلِ ثب ػط ِ وٌٌسگربى اثرعاضّربی زٍض

کشف بيش از  24تي اًَاع
هَاد هخذر در  3هبُ
ًخست سبل جبری

ظزى فیلتطیٌ ٍ ثب تَجِ ثِ هرحرطظ ضرسى
ترلف ثطذی زضگبُ ّبی پطزاذت ثبًىی،
الساهبتی تَسظ پلیس صَضت گطفرتٍ.ی
زض تَ یح ترلف ثرطذری زضگربُ ّربی
پطزاذت ثبًىی افعٍز :ثطذی اظ ایي زضگبُ
ّب ثب سَء استفبزُ اظ هجَظ زضیربفرتری ،زض
ضاستبی فطاّن وطزى سطٍیرس پرطزاذرت
ثررطای فررؼرربلرریررت ثررطذرری اظ ٍة
سبیت ّبی هتررلرف زاذرلری فرؼربلریرت
هی وطزًس.
ایي همبم اًتظبهی ا بفِ وطزٍ :ة سربیرت
ّبی هترلف وِ ظهیٌِ تسْیر ٍ تسرطیرغ

ثْعیستی ّستٌس ،اظْبض وطز :تؼساز ظیبزی اظ ظًبى
سطپطست ذبًَاض ًیع تحت پَضص وویرترِ اهرساز
اهبم ذویٌی (ضُ) ّستٌس ٍ زض هجوَع ثیص اظ ۶44
ّعاض ًفط ٍ زض صَضت هحبسجِ ثؼس ذربًرَاض یره
هیلیَى ٍ ّ ۹44عاض ًرفرط ترحرت پرَضرص لرطاض
گطفتِاًس.

قبًَى هجبزات اسالهی
دائوی شذ

سطٍیس ذجطی ضٍظًبهِ اضنً -وربیرٌرسگربى هرجرلرس
ضَضای اسالهی عطح زائوری ضرسى لربًرَى هرجربظات
اسالهی ضا تصَیت وطزًس.ثِ گعاضش ذجطًگبض هْط ،زض
جلسِ ػلٌی اهطٍظ هجلس ضَضای اسالهی ،عطح زائروری
ضسى لبًَى هجبظات اسالهی وِ اٍلَیت ضسیسگی ثِ آى
ضٍظ گصضتِ ثِ تصَیت هجلس ضسیسُ ثَز ،زض زسرترَض
وبض لطاض گطفت ٍ پس اظ سرٌبى هربلفبى ٍ هَافمربى ثرِ
تصَیت هجلس ضسیس.
ثطاسبس هبزُ ٍاحسُ ایي عطح لبًَى هجربظات اسرالهری
هصَة اٍل اضزیجْطت هربُ  ۲۹۳۱ثرب اصرالحربت ٍ
الحبلبت ثؼسی آى اظ تبضیرد اًرمرضربی هرست اجرطای
آظهبیطی آى ،زائوی تلمی هی ضَز.
گفتٌی است زٍضُ اجطای آظهربیطری لربًرَى هرجربظات
اسالهی زض تبضید اٍل تیطهبُ اهسبل ثِ پبیبى هی ضسرس ٍ
لصا ایي لبًَى اظ تبضید فَق زائوی تلمی هی ضَز.
ولیبت ایي عطح ثب  ۲04ضأی هَافك ۸ ،ضأی هرربلرف ٍ
 ۲۱ضأی هوتٌغ اظ هجوَع ً ۱۶۱وبیٌسُ حب ط زض صرحري
ٍ هبزُ ٍاحسُ آى ثب  ۲0۳ضأی هَافك  ۸۲ضأی هربلرف ٍ
 ۸ضأی هوتٌغ اظ هجوَع ً ۱۶0وبیٌسُ حب ط زض صحي ثِ
تصَیت ضسیس.

کبرتخَاىّبی جذیذ کبرت سَخت از تيرهبُ هیآیٌذ

سبظی ثطای اضتىبة ثِ جطم ضا ثب زض اذتیبض
لطاض زازى اثعاضّبی زٍض ظزى فیلتطیٌ زض
ثستط فضبی هجبظی ثطای وبضثطاى ثب وست
زض آهسّبی ٌّگفت هْیرب هری ورطزًرس،
ضٌبسبیی ضسًس.

سررطٍیررس ذررجررطی ضٍظًرربهررِ اضن-
هَسَیذَاُ گفت :ثب ًصت ترجرْریرعات
جسیس اظ پبًعزّن تیطهبُ ًرستیي سطی وبضترَاىّبی جسیس زض جبیگبُّبی تَظیغ سَذت ضًٍوبیی ذَاّس ضس.ثِ گرعاضش ثربضرگربُ
ذجطًگبضاى جَاى ،سیس هحوسض ب هَسَیذَاُ هسیطػبه ضطوت هلی پرص فطآٍضزُ ّبی ًفتی ،ثرب اضربضُ ثرِ ٍضٍز ًسر جرسیرس
وبضترَاىّبی سَذت اظ تیطهبُ سبل جبضی گفت :ایي تجْیعات جسیس لوسی ثَزُ ٍ صفحِ ًوبیطگط ثعضگتطی زاضز؛ وي ایٌرىرِ اظ
ًظط حجن حبفظِ ًیع چٌس ثطاثط وبضترَاى ّبی لسیوی است ٍ ػالٍُ ثط ایٌىِ اهٌیت ثبالیی زاضز ،هیتَاًٌس تَظیغ سَذت ٍ پطزاذت ضا
ثصَضت ّوعهبى اًجبم زٌّسٍ.ی ثب ثیبى ایٌىِ ًصت تجْیعات استفبزُ اظ وبضت سَذت زض جبیگبُّبی ػط ِ آغبظ ضسُ است ،گفرت:
تب یههبُ زیگط ،استفبزُ اظ سطی اٍل ایي تجْیعات آغبظ ذَاّس ضس ٍ زض یه ثبظُ ظهبًی هطرص ،توبهی جبیگبُّبی سَذت وطرَض
ثِ ایي تجْیعات هجْع ذَاٌّس ضس.هسیطػبه ضطوت هلی پرص فطآٍضزُّبی ًفتی ،ثب ثیبى ایٌىِ اوٌَى ثیص اظ  ۲۲سبل اظ آغبظ ًصرت
تجْیعات سبهبًِ َّضوٌس سَذت ضٍی جبیگبُّبی ػط ِ هی گصضز ،گفت :ایي تجْیعات ػوط هفیس ذَز ضا سپطی وطزُ ٍ لرسیروری
ضسُاًس؛ اهب اظ آًجب وِ اضائِ ثٌعیي ثب وبضت سَذت العاهی است ،هب هَظف ّستین ثب ٍجَز ّعیٌِّبی گعاف هیلیبضزی اظ ایي تجْیعات
ًگْساضی وٌین.ایي همبم هسئَل ثب اضبضُ ثِ ته ًطذی ضسى لیوت ثٌعیي اظ سبل  ۳0گفت :ثب ته ًطذی ضسى ثٌعیي ،فطصتی فطاّن ضس
تب تجْیعات وبضت سَذت زض جبیگبُ ّب ضا تغییط زّین وِ ثط ایي اسبس ،وبضضٌبسبى فٌی ضطوت هلی پررص فرطآٍضزُ ّربی ًرفرتری
ثطضسی ّبی فطاٍاًی زضثبضُ تجْیعات هَجَز زض زًیب اًجبم زازًس تب هٌبست تطیي لغؼبت لبث جبیگعیي ضا اًتربة وٌٌرس ورِ زض حربل
حب ط ،ایي اتفبق ضخ زازُ ٍ ایي تجْیعات جسیس زض حبل ًصت است.

