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  حرف روز ▼

 سیشدَمديلتاقتصادیَایفزصتيَاچالش

 ثٟتز ثٝ أیذ ثب ّٔت ایٙه ٚ ؽذ تٕبْ ا٘تخبثبت فقُ
 تحمك ٚ خذیذ دِٚت ؽزٚع ٔٙتظز التقبد، ؽذٖ
 وٝ اعت ایٗ افّی عؤاَ أب اعت؛ ٞب ٚػذٜ

 ؽزٚع ثبیذ چٍٛ٘ٝ ٚ ودب اس ّٔت، ٔٙتخت خٕٟٛر رئیظ
 !وٙذ؟

 وؾٛر أزٚس ٔغئّٝ تزیٗ ٟٔٓ ؽه ثی: تحّیّی ٘ىبت
 ثبیغت ٔی ٘یش ٔٙتخت خٕٟٛر رئیظ ٚ اعت التقبد
 التقبدی ٔؼضالت رفغ ثز را خٛیؼ تٛاٖ ثیؾتز

 التقبد، اس وّی ؽٕبی یه در -1. وٙذ ٔتٕزوش
 ٘ظبْ( اِف: وزد تمغیٓ دعتٝ دٚ ثٝ را ٞب ضؼف تٛاٖ ٔی

 ٞب، یبرا٘ٝ وزدٖ ٞذفٕٙذ سٔیٙٝ در تحَٛ: التقبدی
 تٛسیغ، ٘ظبْ ٌٕزن، ثب٘ه، ٔبِیبت، ٘ظبْ افالح
 ٔحٛرٞبی ثبیذ ٚرى، ثٟزٜ ٚ ّٔى پَٛ ٌذارى ارسػ
: رٚیىزدٞب( ة. ثبؽذ التقبدی ٘ظبْ تحَٛ عزح افّی
 فبلذ التقبدی، وٙٛ٘یِ ٔؾىالت اس سٔیٙٝ ٞیچ در أزٚس
 در ٔؾىالت ػٕذٜ درٚالغ. ٘یغتیٓ السْ ٔٙبثغ ٚ ثز٘بٔٝ

 ایٗ ثز حبوٓ رٚیىزدی ٘ظبِْ ٚ اخزایی ٔذیزیت
 تفبٚت یه تِٛیذ، ثخؼ در ٔثبَ ثزای. اعت ٔذیزیت
 ٍ٘بٜ یب تحزیٓ، رفغ اِٚٛیت ثب سا ثزٖٚ ٍ٘بٜ ٔیبٖ ٔؼٙبدار

 ٞبی ثٍٙبٜ اس حٕبیت ثٝ ثخؾی اِٚٛیت ثب سا درٖٚ
 ٘ظبْ افالح ٞزحبَ ثٝ -2. دارد ٚخٛد ِٔٛذ ٚ وٛچه

 ای ثز٘بٔٝ ٔغتّشْ رٚیىزدٞب در تغییز ٚ التقبدی
 تغییز ایدبد ا٘تظبر تٛاٖ ٕ٘ی ِذا اعت؛ عبِٝ 5 حذالُ
 التقبد حٛسٜ در ٔذت وٛتبٜ در ثٙیبدیٗ ٚ فزاٌیز
 لذرت ایدبد ثزای وٝ دٞذ ٔی ٘ؾبٖ ثزآٚردٞب. داؽت
 التقبدی رؽذ عبَ 6 حذالُ ٘یبسٔٙذ ،92 عبَ خزیذ
 ٔذت وٛتبٜ ثزٞٝ در -3. ٞغتیٓ درفذ 5 ثبالی
 ثٛدخٝ وغزی دِٚت، چبِؼ تزیٗ ثشري عبِٝ، یه

 وغزی دٞذ ٔی ٘ؾبٖ ٞب پضٚٞؼ ٔزوش ٌشارػ. اعت
 تٛٔبٖ ٔیّیبرد ٞشار 320 ٔیشاٖ ثٝ 1400 ثٛدخٝ
 حتی وٝ ؽٛد تأٔیٗ پِٛی پبیٝ اس ثبیذ وٝ ثٛد خٛاٞذ

 وغزی تٛٔبٖ ٔیّیبرد ٞشار 175 ٘یش ؽزایظ ثٟتزیٗ در
 در٘تیدٝ. ثٛد ٘خٛاٞذ پٛؽؼ لبثُ دِٚت ثزای ثٛدخٝ

 د٘جبَ ثٝ ؽذیذی تٛرٔی آثبر عٛروّی ثٝ أز ایٗ
 پیؼ ٔؾىالت تٕبٔی ٚخٛد ثبایٗ -4. داؽت خٛاٞذ

 أیذٞبعت؛ ثٛدٖ رٚؽٗ اس ٘ؾبٖ ٘شدیه دٚرٕ٘بی رٚ،
 افشایؼ تحزیٓ، ٘ظبْ ؽىغت وزٚ٘ب، ٚاوغٗ تِٛیذ

 اٌز وٝ اعت ٔٛاردی اسخّٕٝ ٍٕٞی...  ٚ ٘فت فزٚػ
 تٛا٘ذ ٔی ٌیز٘ذ، لزار أیذآفزیٗ رفتبرٞبی وٙبر در

 .عبسد آٔبدٜ ثٙیبدیٗ تغییزات پذیزػ ثزای را خبٔؼٝ

 التقبد در ثٙیبدیٗ تغییزات ایدبد: راٞجزدی ٘ىتٝ
 در التقبدی ٘ظبْ افالح ٚ رٚیىزدٞب تغییز ٔغتّشْ

 أیذآفزیٗ ٘ىبت ٘یش ٔذت وٛتبٜ در أب اعت؛ ثّٙذٔذت
 اس رفتبرٞبیی وٙبر در اٌز وٝ دار٘ذ ٚخٛد فزاٚا٘ی
 دَ درد ٚ ثٛدٖ ٔزدْ ٔیبٖ فغبد، ثب ٔجبرسٜ خٙظ

 را وؾٛر تٛا٘ذ ٔی لغؼبً ٌیزد، لزار ؽٙیذٖ را ٞب آٖ
 آٔبدٜ ٚ أیذٚار التقبدی، ػبِی اٞذاف ثٝ ٘یُ ثزای
 .عبسد

 (ٔحٕذی ػّی: ٘ٛیغٙذٜ)

 

 

    

  

 

ویکیپیشخًانخبزویکیپیشخًانخبزوشزیٍالکتزيوشزیٍالکتزي

14111411خزدادخزداد3131شىبٍشىبٍديدي  323323شمارٌشمارٌششمششمسالسال

wwwwww..hhaaddiinneewwss..iirr  
  

  شبکه های اجتماعیشبکه های اجتماعیدر در   معیار معیار 

hhttttppss::////ssaapppp..iirr//mmeeyyaarr..ppbb  

 چیست؟مشارکتکاَشدالیل

 ٔیشاٖ چزا وٝ اعت ایٗ ؽٛد ٔی پزعیذٜ ا٘تخبثبت ٔٛرد در رٚسٞب ایٗ وٝ عؤاالتی اس یىی
 ٔغتٙذ دالیُ اس ثزخی ثٛد؟ ٞب ا٘تخبثبت عبیز اس تز پبییٗ ا٘تخبثبت ایٗ در ٔزدْ ٔؾبروت

 خٕٟٛری ریبعت ٔختّف ٞبی دٚرٜ در ٔؾبروت درفذ-1: اعت سیز ؽزح ثٝ ٔؾبروت وبٞؼ
 درفذ، 74.26 عْٛ دٚرٜ درفذ، 64.23 دْٚ دٚرٜ درفذ، 67.41 اَٚ دٚرٜ: اعت ؽزح ثذیٗ
 ٞفتٓ دٚرٜ درفذ، 50.66 ؽؾٓ دٚرٜ درفذ، 54.59 پٙدٓ دٚرٜ درفذ، 54.78 چٟبرْ دٚرٜ

 دٚرٜ درفذ، 84.83 دٞٓ دٚرٜ درفذ، 59.76 ٟ٘ٓ دٚرٜ ،66.77 ٞؾتٓ دٚرٜ درفذ، 79.92
 ػٛأُ -2. درفذ 48.8 عیشدٞٓ دٚرٜ ٚ درفذ 73.33 دٚاسدٞٓ دٚرٜ درفذ، 72.94 یبسدٞٓ

 ػّٕىزد اَٚ؛ ؛ؽٛد ٔی ثیبٖ ٞب ا٘تخبثبت عبیز ثٝ ٘غجت ٔؾبروت ٔیشاٖ وبٞؼ ثزای ٔتؼذدی
 خٕغ ٚ سد ٔؾبروت وبٞؼ ٚ ٘ظبْ خٕٟٛریت ثٝ را ضزثٝ تزیٗ ثشري رٚحب٘ی آلبی ضؼیف
 ٔٙقزف ا٘تخبثبت در ؽزوت اس را ثٛد٘ذ دادٜ رأی ٚی ثٝ لجُ دٚرٜ در وٝ وغب٘ی اس سیبدی

 افزادی درفذ 42.6 وٝ اعت ؽذٜ اػالْ( دِٚت ثٝ ٚاثغتٝ) ایغپب ٘ظزعٙدی ٔٛج 11 در. وزد
 1400 خٕٟٛری ریبعت ا٘تخبثبت در لغؼبً ا٘ذ ٌفتٝ ا٘ذ، دادٜ رأی رٚحب٘ی حغٗ ثٝ 96 عبَ وٝ

 دْٚ؛. دٞٙذ ٔی رأی ٕٞتی ثٝ درفذ 5 فمظ ٚ رئیغی ثٝ ٞب آٖ درفذ 60 ٚ وٙٙذ ٔی ٔؾبروت
 ٚ ثٛد ٘بٔشدٞب عبیز اس تز پبییٗ ثغیبر رئیغی آلبی ثٝ ٔٙفی رأی ٔیشاٖ ٞب ٘ظزعٙدی تٕبْ در

 ثٝ 96 عبَ در وٝ افزادی اس درفذ 68.1 ا٘تخبثبت اس لجُ ٞبی ٘ظزعٙدی اعبط ثز حتی
. وزد خٛاٞٙذ ؽزوت رٚ پیؼ ا٘تخبثبت در ثٛد٘ذ وزدٜ اػالْ ثٛد٘ذ، دادٜ رأی رئیغی اثزاٞیٓ

 حتی خبٔؼٝ اس ٞبیی ثخؼ ٘برضبیتی ثبػث ٘مذیٍٙی رؽذ تٛرْ، ٔؼیؾت، ٚضؼیت عْٛ؛
 30 حذٚد ثب التقبدی رٚسافشٖٚ ٔؾىالت ثغیح ٘ظزعٙدی در. ثٛد ؽذٜ دِٚت عبثك حبٔیبٖ
 ٞٓ درفذ 28 ٚ ؽذ ثیبٖ ا٘تخبثبت در ؽزوت ثزای پبعخٍٛیبٖ تزدیذ ػبُٔ تزیٗ ٟٔٓ درفذ
 دٞذ ٔی ٘ؾبٖ ایٗ. وٙٙذ ٕ٘ی ؽزوت ا٘تخبثبت در فؼّی دِٚت ػّٕىزد خبعز ثٝ وٝ وزد٘ذ اػالْ

 تٛاٖ ٕ٘ی ٚ اعت داؽتٝ ٘مؼ ٔؾبروت وبٞؼ در دِٚت ٘بوبرآٔذی ٚ التقبدی ٔؾىالت وٝ
 وبٞؼ ثز ٔؤثز ػبُٔ یه ػٙٛاٖ ثٝ وزٚ٘ب ثیٕبری چٟبرْ؛. ٌذؽت آٖ وٙبر اس عبدٌی ثٝ

 ػذْ ثز ثٛد٘ذ وزدٜ اػالْ درفذ 28 حذٚد ٞب ٘ظزعٙدی در وٝ اعت ٔؤثز ٘یش ٔؾبروت
 ٔؾبروت ٔیبٍ٘یٗ خٕٟٛری، ریبعت ٌب٘ٝ 13 ٞبی دٚرٜ ٕٞٝ در -3. اعت تأثیزٌذار ٔؾبروت

 ػذْ ثٙبثزایٗ ا٘ذ؛ ٘ذاؽتٝ ؽزوت ٞب ا٘تخبثبت ٕٞٝ در درفذ 30 حذٚد ٚ اعت ثٛدٜ درفذ 65
 .ؽٛد ٕ٘ی ٔزثٛط ا٘تخبثبت اس دٚرٜ ایٗ ثٝ ٔزثٛط فزفبً خبٔؼٝ، اس ثخؾی ٔؾبروت

 

 د٘جبَ ػّتی ته را ٔؾبروت وبٞؼ ٘جبیذ ؽذ، ثیبٖ آٔبرٞب در وٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ :پایاًی ًکتِ
 ٔٙتخت، خٕٟٛر رئیظ حبَ، ثبایٗ. ا٘ذ داؽتٝ ٘مؼ آٖ ثزٚس در ٔختّفی دالیُ ٚ وٙیٓ
 ثٝ تٛخٝ ثذٖٚ وؾٛر ا٘غب٘ی ٞبی ظزفیت ٕٞٝ اس ثبیذ ٚ اعت ایزاٖ ّٔت ٕٞٝ خٕٟٛر رئیظ
 . وٙذ اعتفبدٜ عیبعی ٞبی ثٙذی لغت

 (ٟٔذٚی فزٞبد: ٘ٛیغٙذٜ)
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  اخبار▼

 !طلباناصالحشقیقٍبزخالصتیز

تخبثبت دٚرٜ عیشدٕٞیٗ تحّیُ در عّت افالح خزیبٖ عیبعی تحّیٍّز «سیجبوالْ فبدق»  رٞجزی: »٘ٛؽت ؽزق رٚس٘بٔٝ در آٖ، ٘تبیح ٚ خٕٟٛری ریبعت ٘ا

زچٝ افالحبت ب تأخیز، ثب ٌا  وزٚثی، خٙبة تب ٌزفتٝ خبتٕی آلبی ؽخـ اس عّت افالح ٞبی چٟزٜ دیٍزی اس پظ یىی. ثزخبعت ٕٞتی آلبی اس حٕبیت ثٝ لذ تٕبْ ٔا

تخبثبت در ؽزوت ثٝ را ٔزدْ ّٔىیبٖ ٔقغفی اعتبد ٚ عزٚػ ػجذاِىزیٓ دوتز ٕٞچٖٛ رٚؽٙفىزی ٞبی چٟزٜ تب ٔزػؾی حغیٗ وزثبعچی، غالٔحغیٗ  ٝث رأی ٚ ٘ا

غت ٞب دػٛت ٚ ٞب حٕبیت آٖ اس یه ٞیچ أب وزد٘ذ؛ دػٛت ٕٞتی آلبی  در خالفی تیز حمیمت در ٕٞتی آلبی ثزای رأی ٔیّیٖٛ ٘یٓ ٚ دٚ. وٙذ آة را یخی ٘تٛ٘ا

 را دْٚ دٚر ثٝ رفتٗ حتی حبِت تزیٗ ثیٙبٝ٘ خٛػ در ٚ ٔیّیٖٛ 10 وٓ دعت حبِت تزیٗ ثذثیٙب٘ٝ در. ثٛد ؽبٖ عیبعی حیبت عبَ 24 اس ثؼذ عّجبٖ افالح ؽمیمٝ

تخبثبت ایٗ پیزٚس ٔزدْ درٟ٘بیت. ثٛد دیٍزاٖ اس تز عٍٙیٗ ٔزاتت ٝث آ٘بٖ ؽىغت أب ثٛد٘ذ؛ وزدٜ ثیٙی پیؼ ٘بٔشدؽبٖ ثزای عّجبٖ افالح  رأی وٝ وغب٘ی چٝ ثٛد٘ذ؛ ٘ا

تمبد تب ٘ذاد٘ذ رأی وٝ وغب٘ی چٝ ٚ ٘ؾب٘ذ٘ذ فذر ثز را خٛد ٘بٔشد ٚ داد٘ذ  .«ثزعب٘ٙذ ٔغئٛالٖ ٌٛػ ثٝ را خٛد ٘ا

 پادرمیاویبزایمقايمتسیذاسدرخًاست/پادرًَاَمچىانلبىاندرديلتتشکیل

ذاس چؾٓ ایٙىٝ ثیبٖ ثب ٔغّجی در «اِجٙبء» رٚس٘بٔٝ  ٘ذارد لقذ ِجٙبٖ خٕٟٛر رئیظ ػٖٛ ٔیؾُ: »وزد اػالْ ٘ذارد، ٚخٛد ِجٙبٖ خذیذ وبثیٙٝ تؾىیُ سٔیٙٝ در رٚؽٙی ٘ا

ِٚت تؾىیُ سٔیٙٝ در خٛد ٔٛاضغ اس  در پیؾتز ٚی. دارد تأویذ خٛد لب٘ٛ٘ی اختیبرات اس اعتفبدٜ ٚ لبٖ٘ٛ اخزای ِشْٚ ثز ٞٓ ٕٞچٙبٖ اٚ. آیذ وٛتبٜ ِجٙبٖ خذیذ د

 وزد ثبثت ٌذؽتٝ ٔبٜ چٙذ عی خذیذ دِٚت تؾىیُ ػذْ: ثٛد وزدٜ اػالْ ٚ ٘ٛؽتٝ وؾٛر ایٗ پبرِٕبٖ ٕ٘بیٙذٌبٖ ثزای را ای ٘بٔٝ ِجٙبٖ خذیذ وبثیٙٝ تؾىیُ ٛؿخق

 ایٗ تحٛالت آخزیٗ خقٛؿ در را ای ثیب٘یٝ «ثبعیُ خجزاٖ» ریبعت ثٝ ِجٙبٖ ّٔی آساد خزیبٖ ٘یش، پیؼ چٙذی. اعت ػبخش ٟٔٓ ایٗ تحمك اس «اِحزیزی عؼذ» وٝ

بت اس خٛد ثیب٘یٝ در خزیبٖ ایٗ. ثٛد وزدٜ ٔٙتؾز وؾٛر تمبد ؽذت ٝث ٔىّف ٚسیز ٘خغت «اِحزیزی عؼذ» الذٔا  آ٘چٝ: اعت آٔذٜ ِجٙبٖ ّٔی آساد خزیبٖ ثیب٘یٝ در. وزد ٘ا

 خزیبٖ رئیظ. «اعت ِجٙبٖ خذیذ دِٚت تؾىیُ در تأخیز ػبُٔ اِحزیزی عؼذ وٝ اعت ایٗ ٘ذارد، ٚخٛد آٖ در ؽىی ٞیچ خبی ٚ رعذ ٔی ٘ظز ثٝ ٚاضح وبٔالً وٝ

غت خٕٟٛر رئیظ ثب تٛافك عزیك اس ٔأٔٛر ٚسیز ٘خغت ػٟذٜ ثز را ِجٙبٖ دِٚت تؾىیُ ٔأٔٛریت حبَ درػیٗ ّٔی آساد  اهلل حشة دثیزوُ ٘قزاهلل حغٗ عیذ اس ٚ د٘ا

ٛاعت  دثیزوُ ثٝ خغبة ثبعیُ. دارْ اعٕیٙبٖ ٚحمٛق حك ٔٛضٛع درثبرٜ فذالتؼ ٚ ٚی ثٝ ٔٗ سیزا وٙذ؛ ایفب ٔٛخٛد اختالف ٚفقُ حُ ثزای را داٚر ٘مؼ تب خ

ٓ ٔی حغٗ، عیذ آلبی: وزد تأویذ اهلل حشة  وٝ را آ٘چٝ ثٍذارْ، ؽٕب دٚػ ثز ثبری ایٙىٝ ثذٖٚ ٞغتٓ، ثبعیُ خجزاٖ ٔٗ. وٙیذ ٕ٘ی وٛتبٞی حك درثبرٜ ؽٕب وٝ د٘ا

 .اعت دِٚت ٔٛضٛع خقٛؿ در ٔٗ حزف آخزیٗ ایٗ. وٙٓ ٔی لجَٛ پذیزیذ، ٔی خٛدتبٖ ثزای

 اريپايآمزیکاتاایزاویتیموگاٌاسيیهمذاکزاتوتایج

 در ٌیزی تقٕیٓ ٔزاخغ در ثبیذ وٝ دارد ٚخٛد ٔغبئّی. ایٓ ؽذٜ ٘شدیه وبر اٚاخز ثٝ»  :اعت ٔؼتمذ ٚیٗ در وؾٛرٔبٖ وٙٙذٜ ٔذاوزٜ تیٓ عزپزعت «ػزالچی»

یذٚاریٓ. دارد ٔؾخقی ٚضؼیت ٘یغت، آٔبدٜ وٝ ٞٓ ثخؾی ٚ اعت آٔبدٜ ٔتٖٛ غبِت ثخؼ. ؽٛد عیثزر ٞب پبیتخت  دعت تٛافك ثٝ ثتٛاٖ ٔذاوزات آتی دٚر در ٔا

 تضٕیٗ ثبیذ آٔزیىب. اعت ثزخبْ تزن در آٔزیىب الذاْ تىزار ػذْ ثٝ ٘غجت اعٕیٙبٖ ایدبد ٔذاوزات، در ٔب ٔجبحث اس یىی. وزد تضٕیٗ را آٖ تٛاٖ ٕ٘ی ٌزچٝ یبفت،

ذ خبرج ثزخبْ اس دیٍز وٝ دٞذ ٙیت ٔؾبٚر. «وٙیٓ ٕ٘ی تٛافك ٌٚز٘ٝ ؽذ ٘خٛٞا  در اسخّٕٝ افّی ٔٛضٛػبت اس ثزخی ثٝ رعیذٖ ثزای ٞٙٛس»: ٌٛیذ ٔی عفیذ وبخ ّٔی ٔا

بت ٘ظز اس. دارد ٚخٛد سیبدی رٜا ای ٞغتٝ تؼٟذات ٚ ٞب تحزیٓ ٔٛرد  ٝث ثزخبْ تحت حتی دارد حك آٔزیىب. ایٓ ٌزفتٝ لزار درعتی ٔغیز در ٚیٗ، در ٌزفتٝ فٛرت الذٔا

: اعت ٌفتٝ ثزخبْ ٔؾتزن وٕیغیٖٛ در ارٚپب اتحبدیٝ ٕ٘بیٙذٜ. «وٙذ تحزیٓ را ایزاٖ ٔٛؽىی، تٛعؼٝ ثز٘بٔٝ ٚ ثؾز حمٛق اسخّٕٝ ای، ٞغتٝ پزٚ٘ذٜ اس غیز دالیّی

تظبر» ظ وٝ داریٓ ٘ا زصی إِّّی ثیٗ آص٘ا ٝ ٛؿخق در ایزاٖ ٚ اتٕی ٘ا  اس دٚر ایٗ در حبضز حبَ در. ثزعٙذ تٛافك ثٝ تٟزاٖ ای ٞغتٝ ٞبی فؼبِیت ثز ٘ظبرت ادٔا

 .«ؽٛ٘ذ ثزداؽتٝ ایزاٖ اس ٞبیی تحزیٓ چٝ وٝ ٌیزد ٔی فٛرت ٔذاوزٜ ٔٛضٛع ایٗ خقٛؿ در ٌٚٛٞب ٌفت
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 رئیغی اهلل آیت ا٘تخبة ٚ ایزاٖ ّٔت پزؽىٜٛ حٕبعٝ خّك تجزیه ثب پیبٔی در «عالٔی عزِؾىز/ »رئیغی اهلل آیت ثٝ عپبٜ وُ فزٔب٘ذٜ تجزیه پیبْ ◄

 ٕٞىبری در ٔزدٔی ٚ ا٘مالثی ٟ٘بد ایٗ راٞجزد تذاْٚ ثزای اعالٔی ا٘مالة پبعذاراٖ عپبٜ خب٘جٝ ٕٞٝ آٔبدٌی ایزاٖ، اعالٔی خٕٟٛری رئیظ ٞؾتٕیٗ ػٙٛاٖ ثٝ

 ٞبی فزفت ٚ ٞب ظزفیت وبرٌیزی ثٝ ٚ تمٛیت ثزای عیشدٞٓ دِٚت ٞبی ثز٘بٔٝ پیؾجزد ٚ ٘دیت ٚ ؽزیف ٔزدْ ثٝ خذٔتٍشاری ػزفٝ در ٞب دِٚت ثب افشایی ٞٓ ٚ

 .وزد اػالْ را اعالٔی ٔیٟٗ ؽأٖ در ٚ ؽبیغتٝ عبس٘ذٌی ثٝ ا٘ذیؾیذٖ ٚ ٔزدْ س٘ذٌی ٚضؼیت ثٟجٛد رٚ٘ذ اس سدایی ٔب٘غ ٚ وؾٛر پیؾزفت وٙٙذٜ تضٕیٗ

 ثبسٚٞبی ٚ ٞب خٙجؼ ٚ ایزاٖ ٔٛؽىی تٛاٖ وٝ سٔب٘ی در ٚ ٘بٌٟبٖ: »داد ٌشارػ اِیْٛ رأی!/ وٙذ ٔی خبرج خبٚرٔیب٘ٝ اس را خٛد دفبػی ٞبی عبٔب٘ٝ آٔزیىب ◄

 ٚسارت وٝ وٙذ ٔی فبػ «صٚر٘بَ اعتزیت ٚاَ» آٔزیىبیی رٚس٘بٔٝ ؽٛد، ٔی لذرتٕٙذتز فبرط خّیح ٔٙغمٝ در ٔؾخـ عٛر ثٝ ٚ خبٚرٔیب٘ٝ ٔٙغمٝ در اػ ٘ظبٔی

 ؽزٚع را وٙٛ٘ی صٚئٗ ٔبٜ اَٚ اس وٛیت ٚ اردٖ ػزاق، عؼٛدی، ػزثغتبٖ در خبؿ عٛر ثٝ ٚ ٔٙغمٝ در دفبػی ٞبی عبٔب٘ٝ تؼذاد وبٞؼ( پٙتبٌٖٛ) آٔزیىب دفبع

 غشٜ ػّیٝ اخیز خًٙ خزیبٖ در اعزائیُ رصیٓ آٞٙیٗ ٌٙجذ عبٔب٘ٝ ٘بوبٔی اس ثؼذ ٔٛؽىی ٞبی عبٔب٘ٝ ایٗ خزٚج وٝ اعت ایٗ تأُٔ لبثُ ٘ىتٝ. اعت وزدٜ

 .«اعت آٔزیىب پبتزیٛت ٞبی عبٔب٘ٝ اس تز پیؾزفتٝ ٘غخٝ وٝ ٌیزد ٔی فٛرت

 ؽٛرای ٔدّظ ای دٚرٜ ٔیبٖ ا٘تخبثبت در «ٔب٘ذ خب وٝ پبیی» وتبة ٘ٛیغٙذٜ «پٛر حغیٙی ٘بفز عیذ/ »ؽذ؟ وغی چٝ ٔدّظ در تبخٍزدٖٚ خبیٍشیٗ ◄

 ٚ ٌچغبراٖ ٔزدْ ٕ٘بیٙذٌی ثٝ ٘ؾذ تأییذ ٔدّظ ٕ٘بیٙذٌبٖ عبیز تٛعظ اػ اػتجبر٘بٔٝ وٝ تبخٍزدٖٚ غالٔزضب خبی ثٝ ٚ یبفت راٜ ثٟبرعتبٖ ثٝ اعالٔی

 دٚرٜ در أب داؽت، حضٛر ٌچغبراٖ ٕ٘بیٙذٜ ػٙٛاٖ  ثٝ اعالٔی، ؽٛرای ٔدّظ دٞٓ ٚ ٟ٘ٓ ادٚار در تبخٍزدٖٚ. رعیذ اعالٔی ؽٛرای ٔدّظ در ثبؽت

 عزٔذ ثیٕٝ ٔذیزػبّٔی اس ٘دٛٔی، حمٛق افؾبی دِیُ ثٝ اخیزاً اٚ. ؽذ رد ٔبِی، اتٟبٔبت ٚ حٛاؽی دِیُ ثٝ ٔدّظ ٕ٘بیٙذٌبٖ تٛعظ ٚی اػتجبر٘بٔٝ یبسدٞٓ

 .ؽذ ٌذاؽتٝ برٙو ٘یش

 درخٛاعت( خزدادٔبٜ 31 دٚؽٙجٝ) فزدا ػزثغتبٖ ؽٛرای ٔدّظ: »٘ٛؽت ػزثغتبٖ ػىبػ رٚس٘بٔٝ!/ تدبری ٔزاوش اخجبری تؼغیّی ثزداؽتٗ ثزای عزحی ◄

 ٞبی دٞٝ اس ػزثغتبٖ.« وٙذ ٔی تقٛیت را خٕؼٝ ٕ٘بس خش ثٝ ٕ٘بس ٚلت در فؼبِیتؾبٖ تؼغیّی ثٝ ٞب رعتٛراٖ ٚ تدبری ٞبی فزٚؽٍبٜ ٘جٛدٖ ّٔشْ ثزای دِٚت

 .وزد ٔی ّٔشْ ٕ٘بس ٚلت در ٞبیؾبٖ فؼبِیت تٛلف ثٝ را تدبری تأعیغبت ٚ ٞب فزٚؽٍبٜ فبحجبٖ ٌذؽتٝ

 ثزٌشار ایزاٖ ٔٙتخت خٕٟٛر رئیظ ػٙٛاٖ ثٝ رئیغی آلبی خجزی ٘ؾغت اِٚیٗ 14 عبػت( دٚؽٙجٝ) أزٚس/ ٔٙتخت خٕٟٛر رئیظ خجزی ٘ؾغت اِٚیٗ ◄

 .ؽٛد ٔی

   خبر ویژه▼ 

 ديلتسیشدَم؛ديلتیفزاجىاحیبااوتخابشایستگان

تَاًٌذ اهیذٍار باضٌذ کِ آقای رئیسی  کساًی کِ دل درگرٍ اًقالب دارًذ هی»عضَ هجوع تطخیص هصلحت ًظام گفت: « حسیي هظفر»

ّای ّوِ سالیق ٍ تَاًوٌذاى کطَر در حل هطکالت کطَر  ذ اجواعی بیي فرزًذاى ٍ دلسَزاى کطَر بِ ٍجَد بیاٍرد ٍ از ظرفیتتَاً هی

 ّای داخلی ٍ خارجی است.  استفادُ کٌذ. ایي اًتخاب ًَیذبخص ایراًی هقتذر ٍ عستوٌذ ٍ کارآهذ در عرصِ

ّای اًقالب ٍ  عٌَاى یک ًیرٍی هستقل پیاهی هْن داضت، از سَی ًیرٍ بِّای اًتخاباتی  آقای رئیسی در رقابت»هظفر تأکیذ کرد: 

جوَْر خاصی ًیستٌذ ٍ دٍلتطاى فراجٌاحی  بستگاى بِ ًظام ٍ کطَر ٍارد عرصِ رقابت ضذًذ ٍ از حسب ٍ یک گرٍُ ًیستٌذ، رئیس دل

ّای ًظام را قبَل  ئیسی حضَر داضتٌذ، ارزشّای هختلف در ستاد اًتخاباتی آقای ر افراد از جٌاح»ٍی اظْار داضت: «. خَاّذ بَد

 .«ساالری هالک تطکیل دٍلت سیسدّن تَسط ایطاى است بستِ بَدًذ ٍ در هیذاى آهذًذ، ضایستِ داضتٌذ ٍ بِ کطَرضاى دل

 


