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ؾبَ جسیس زض حبِی اظ ؾٛی ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجطی ثٝ
ؾبَ «تِٛیس؛ زا٘فثٙیبٖ ،اقتغبَ آفطیٗ» ٘بٌْصاضی
قس ٜاؾت ؤ ٝطٚضی ثط ٘بٌْصاضیٞبی ؾبَٞبی اذیط
٘كبٖ ٔیزٞس و ٝحسالُ اظ ؾبَ  7921ؾیط تأویسات
ٔؼظِٓ ٝثط ٟٔٓتطیٗ ضاٜحُ ٔكىالت وكٛض ،یؼٙی
«ٔؿئّ ٝتِٛیس» ٔتٕطوع ٔ ٚؼطٛف ثٛز ٜاؾت .اِجتٞ ٝط
ؾبَ ثط ٚجٟی  ٚالیٝای اظ ایٗ والٖ ٔؿئّ ٝتٛج ٝقسٜ
اؾت تب ثب تجٕیغ  ٕٝٞآٖٞب ایٗ ٔؼٙبزٞی ٔحمك قٛز
و ٝزض نٛضت تٛج ٝث ٕٝٞ ٝاثؼبز  ٚظٚایبی تِٛیس ٚ
تٛاظٖثركی ث ٝالیٞٝبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛآٖ ،ث ٝلسض ٔیعاٖ
٘مف  ٚاِٛٚیتی و ٝثطای ث ٝحطوت زضآٚضزٖ چطخ تِٛیس
 ٚالتهبز وكٛض زاض٘سٔ ،یتٛاٖ أیسٚاض ثٌ ٝطٌٜكبیی اظ
ٔؿبئُ ٔجتالثٔ ٝؼیكتی  ٚالتهبزی ثٛز  ٚضا ٜثطٖٚضفتی
اظ ایٗ ٚيؼیت پیسا وطز.
ایٗ ٘ىت ٝطالیی ضا ٔیتٛاٖ زض تهته ایٗ ٘بٌْصاضیٞب
یؼٙی تمٛیت تِٛیس زاذّی ،التهبز ٔمبٔٚتی،
اؾتحىبْثركی ؾبذت زض٘ٚی لسضت ،جٟبز التهبزی،
٘ٛآٚضی  ٚقىٛفبیی ،اقتغبَظاییٔ ،جبضظ ٜثب فؿبز ٚ
لبچبق وبال ،جٌّٛیطی اظ ٚاضزات ثیضٚی ،ٝانالح اٍِٛی
ٔهطف ،حٕبیت اظ وبالی ایطا٘ی ،ض٘ٚك تِٛیس ،جٟف
تِٛیس  ٚپكتیجب٘ی اظ تِٛیس ٔ ٚب٘غ ظزایی اظ آٖ زضیبفت
وطز .زض ایٗ ؾیط ٔفٟٔٛی قؼبضٞب٘ ،بٌْصاضی أؿبَ ،ضاٜ
ٔیبٖثُطی اؾت و ٝزض نٛضت ػُٕ ث ٝآٖ ؾطیغتط ٚ
ٔطٕئٗتط ٔیتٛاٖ اظ پیچ تبضیری تحٕیّی زقٕٙبٖ ثط
ایطاٖ اؾالٔی ػجٛض وطز  ٚقٟس ظیجبی تِٛیس اقتغبَ
آفطیٗ ٌ ٚطٌٜكب ضا چكیس.
ض٘ٚك  ٚجٟف تِٛیس زض ایطاٖ یه يطٚضت اؾبؾی اؾت.
ثبایٗحبَٔ ،ؿئّ ٝاؾبؾی زضایٗثبض ،ٜچٍٍ٘ٛی تحمك ایٗ
ٔ ٟٓاؾت .ثطای ایٗ ٔٙظٛض ،ایطاٖ ثبیس اظ ضاٜٞبی ٔیبٖثط
اؾتفبز ٜوٙس؛ ضاٜٞبیی و٘ ٝتیجٝثركی آٖٞب ٘یبظ ثٝ
ظٔبٖ ظیبزی ٘ساضز  ٚزض نٛضت ٘تیجٝثركی،
زؾتبٚضزٞبی ثعضٌی ٘هیت وكٛض ّٔ ٚت ٔیوٙس .زض
غیط ایٗ نٛضت ،ایطاٖ زض ثطاثط ؾطػت ثبالی تحٛالت
جٟب٘ی ثٚٝیػ ٜزض حٛظ ٜاضتجبطبت ،فّٙبٚضی  ٚالتهبز
ػمت ذٛاٞس ٔب٘س .تٛج ٝث ٝحٛظٜٞبی زا٘فثٙیبٖ ٕٞبٖ
ضأ ٜیبٖثطی اؾت و ٝایٗ أىبٖ ضا ثطای ایطاٖ فطآٞ
ٔیوٙس تب ثس٘ ٖٚیبظ ث ٝنطف ظٔبٖ ظیبز ،ثتٛا٘س ثٝ
نٛضت جٟكی ،تِٛیس  ٚالتهبز ذٛز ضا ض٘ٚك ثركس.
ػهط و٘ٛٙی ،ػهط التهبزٔحٛض قسٖ جٟبٖ اؾت  ٚزض
التهبز ٘یع آ٘چ ٝثیف اظ ٞط ػبُٔ زیٍطی ٔعیت آفطیٗ
اؾت ،حٛظٜٞبی زا٘فثٙیبٖ اؾت .زضٚالغ ،أطٚظٜ
ٔعیتٞبی ضلبثتیِ التهبزی زض حٛظٜٞبی زا٘فثٙیبٖ
تؼطیف ٔیقٛز  ٚالتهبزٞبی لٛی ،ثیف اظ ٞط ػبّٔی ثط
افعایف ٘مف زا٘ف  ٚفٙبٚضی زض تِٛیس تٛج ٝزاض٘س .ثط
ٕٞیٗ اؾبؼ اؾت وٚ ٝضٚز ث ٝحٛظ ٜفّٙبٚضیٞبی
پیكطفتٚ ،ٝضٚز ث ٝثبقٍب ٜلسضت  ٚاػتجبض زض جٟبٖ تّمی
ٔیقٛزٛ٘( .یؿٙس :ٜفتحاهلل پطیكبٖ)
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پاکستان؛درگیرخیاوتداخلیيدخالتخارجی
پؽ اظ وفٚلٛؼٞبی فطاٚاٖ زض پبضِٕبٖ پبوؿتبٖ ،ثبالذط ٜػٕطاٖ ذبٖ ثؼس اظ یه زٚض٘ ٜعزیه ث ٝچٟبض
ؾبَ اظ ؾٕت ٘رؿتٚظیطی ثطوٙبض قس.
ٌعاضٜٞبی ذجطی :ثبٔساز زیطٚظ اوخطیت ٕ٘بیٙسٌبٖ پبضِٕبٖ پبوؿتبٖ ث ٝػٕطاٖ ذبٖ ضأی ػسْ اػتٕبز
زاز٘س  ٚا ٚثٕٞ ٝطا ٕٝٞ ٜاػًبی زِٚتف اظ ؾفط ذبضجی ٘یع ٔٙغ قس٘س -8 .ػٕطاٖ ذبٖ ثؼس اظ وٙبض
ٌصاقت ٝقسٖ اظ لسضت ،زض زیساض ثب ذجطٍ٘بضاٖ ٌفت ٗٔ« :اظ ؾٛی ٟ٘بزٞبی ایٗ وكٛض زض ثطاثط تٛطئٝ
ذبضجی تٟٙب ٔب٘سٜاْ .أٌ ٝیذٛاٞیس ٔطا ثىكیس ،ثىكیس ٗٔ ،ثٔ ٝطزْ وكٛض ذیب٘ت ٕ٘یؤ .ٓٙطي یه
ضٚظ فطا ٔیضؾس .ثّ ٗٔ ٝتٟٙب ٞؿتٓ؛ أب ثطزٌی پصیطفت٘ ٝیؿت ٗٔ .تب آذط ٔیج ٚ ٍٓٙحبيطْ ث ٝظ٘ساٖ
ثط -9 .»ْٚزیكت ٘یع ٞعاضاٖ پبوؿتب٘ی ثؼس اظ افطبض  ٚالبٕٔ٘ ٝبظ ث ٝذیبثبٖٞبی الٛٞض آٔس٘س  ٚزض حٕبیت
اظ ػٕطاٖ ذبٖ قؼبض ؾط زاز٘س -: .یىی اظ ٚظیطاٖ ػٕطاٖ ذبٖ ٘یع زض پی ػعَ ٘رؿتٚظیط ،ػٛٙاٖ وطز:
«یه ضٚظ غٓاٍ٘یع ثطای زٔٛوطاؾی؛ ظٔب٘ی و ٝؾیؿتٓ آٔطیىب ثب وٕه  ٚتحطیه یه ٔبفیبی ؾیبؾی
فبؾس  ٚجبشثٞٝبی زاذّی ذٛز ٕٞ ٚچٙیٗ یه وٛزتبی لًبیی و ٝثطتطی پبضِٕب٘ی ضا ٘بثٛز وطز؛ ثٙبثطایٗ
تجؼیت ػٕیك  ٚتعِعَ٘بپصیط ٔب اظ ایبالتٔتحس ٜازأ ٝذٛاٞس یبفت ًٙ٘ .ثط ت.»!ٛ
ٌعاضٜٞبی تحّیّی :ػٛأُ ٔرتّفی اػٓ اظ زذبِتٞبی ذبضجی  ٚزاذّی زض ثطوٙبضی ػٕطاٖ ذبٖ ٘مف
زاقتٙس -7 :ػسْ تأؾیؽ پبیٍب٘ ٜظبٔی ذبضجی زض پبوؿتبٖ :آٔطیىب ثبضٞب تالـ وطز و ٝػٕطاٖ ذبٖ ضا
ٔتمبػس ؾبظز و ٝزض ایٗ وكٛض پبیٍبٜٞبی ٘ظبٔی تأؾیؽ وٙس وٞ ٝط ثبض ثب ٔربِفت ٚی ٔٛاجٔ ٝیقس.
ایٗ انطاض آٔطیىب ثؼس اظ ذطٚد اظ افغب٘ؿتبٖ ثیكتط قس  ٚآٔطیىب ٔتطنس ایٗ ثٛز و ٝذأل أٙیتی و ٝثب
ذطٚد اظ افغب٘ؿتبٖ ثطایف ایجبز قس ٜثٛز ضا پُط وٙس؛ ظیطا تٟٙب ضا ٜحفظ ٔٛلؼیت ٚاقٍٙتٗ زض ػطنٝ
٘ظبٔی زض ٔمبثُ ثبظیٍطا٘ی ٕٞچ ٖٛایطاٖٙٞ ،س  ٚچیٗ ،پبوؿتبٖ ثٛزٔ .ربِفت ػٕطاٖ ذبٖ ثب تأؾیؽ
چٙیٗ پبیٍبٜٞبیی ،یه ٘ٛع قىؿت ٘ظبٔی -اطالػبتی ثطای آٔطیىب زض ثطاثط ضلجبی ذٛز ث ٝقٕبض ٔیضفت.
 -8ؾفط ػٕطاٖ ذبٖ ث ٝضٚؾی :ٝػٕطاٖ ذبٖ اٚایُ ج ًٙضٚؾی ٚ ٝاٚوطایٗ ثٔ ٝؿى ٛؾفط وطز  ٚایٗ ؾفط
ثب ٔربِفتٞبی زاذّی اظ ؾٕت اضتف  ٚذبضجی ٕٞچ ٖٛآٔطیىب ٔٛاج ٝقس .ایٗ ٔربِفتٞب ثٝلسضی
قسیس ثٛز و ٝلٕط جبٚیس فطٔب٘س ٜاضتف حّٕ ٝضٚؾی ٝث ٝاٚوطایٗ ضا ٔحى ْٛوطز  ٚایٗ أط وبٔالً ٔتٙبلى
ثب ضاٞجطزٞبی ػٕطاٖ ذبٖ ثٛز .اِجت ٝاضتف زض پبوؿتبٖ لسضت ظیبزی زاضز  ٚثط ٕٞیٗ ٔجٙب زض ٔمبطغ
ٔرتّف زض أٛض ؾیبؾی زذبِت ٔیوٙس٘ -9 .بضيبیتیٞبی زاذّیٔ :ؿئّ ٝالتهبزی ٕٛٞاض ٜیىی اظ پبقٝٙ
آقیُٞبی ٔ ٟٓثطای زِٚتٞبی ٔؿتمط زض پبوؿتبٖ ثٛز ٜاؾت٘ .بضيبیتیٞبی التهبزی زض ثیٗ ٔطزْ زض
ذهٛل ػّٕىطز التهبزی زِٚت ،ایٗ ظٔی ٚ ٝٙفطنت ضا ثطای ثبظیٍطاٖ ذبضجی ٔ ٚربِفیٗ زاذّی ػٕطاٖ
ذبٖ فطا ٓٞوطز و ٝثطای ؾطٍ٘٘ٛی زِٚت ا ٚالساْ وٙٙس.
ایٗ ٔٛاضز زض وٙبض زذبِتٞبی ذبضجی ،ثٚٝیػ ٜآٔطیىب ٕٞ ٚطاٞی ثطذی احعاة زاذّی زض ؾطٍ٘٘ٛی
ػٕطاٖ ذبٖ ٘مف ثؿعایی زاقت .او ٖٛٙایٗ ؾؤاَ ٘یع ٔططح ٔیقٛز و ٝآیٙس ٜپبوؿتبٖ زض ػطنٝ
ؾیبؾی ث ٝچ ٝؾٕت  ٚؾٛیی ذٛاٞس ضفت؟ زض پبؾد ث ٝایٗ ؾؤاَ ثبیس ٌفت و ٝاٚالً ،اٌط پبوؿتبٖ ایٗ
ضٚیبضٚیی ؾیبؾی ططفساضاٖ ٔ ٚربِفیٗ ػٕطاٖ ذبٖ ضا ثب آضأف پكت ؾط ٍ٘صاضز ،احتٕبالً آثؿتٗ
حٛازث  ٚزضٌیطیٞبیی ذٛاٞس ثٛز و ٝثب تٛج ٝث ٝثبفت ؾیبؾی  ٚاجتٕبػی ایٗ وكٛض ،احتٕبالً ضً٘
ذ ٖٛث ٝذٛز ٔیٌیطز .زض حب٘ی ،ثب تٛج ٝث٘ ٝمف پطضً٘ وكٛضٞبی ذبضجی زض ػطن ٝؾیبؾی پبوؿتبٖ ٚ
ٕٞطاٞی ثطذی جطیبٖٞبی زاذّی ٕٞچ ٖٛاضتف ثٝػٛٙاٖ لسضتٕٙستطیٗ جطیبٖ ٔٛجٛزٟ٘ ،بیتبً پیفثیٙی
ٔیقٛز و ٝزِٚتی ثب ٌطایفٞبی غطة ٌطایب٘ٔ ٚ ٝتٕبیُ ث ٝاضتف ضٚی وبض آیس تب قطایط جسیسی زض
ػطن ٝؾیبؾی ثطای ایٗ ثبظیٍطاٖ فطا ٓٞوٙسٛ٘( .یؿٙسٔ :ٜحٕسضيب فطٞبزی)
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وتیجٍرعایتوشذنحریمزنيمرددرسیىما
جٙجف  METOOثؼس اظ چٙسیٗ ؾبَ زض جٟبٖ ثب نسای ثّٙس ٌفتٔ ٝیقٛز أب ٛٙٞظ تؼطيبت جٙؿی ػّی ٝظ٘بٖ زض جٟبٖ جطیبٖ زاضز ،فطیبز ظ٘بٖ زض ؾیٕٙبی ایطاٖ ٘یع ثّٙستط
اظ ٌصقت ٝقس ٜاؾت« .الجبِی» پػٞٚكٍط حٛظ ٜظ٘بٖ ٔیٌٛیس« :ظٔب٘ی و ٝحسٚزٚحغٛض اذاللی  ٚلب٘٘ٛی زض اثتسا زض ذٛز جبٔؼٙٞ ٝطی  ٚؾیٕٙب ضػبیت ٘كٛز ،ثؿتٍٝ٘ ٝزاقتٗ ٔٙبفص
فؿبز ثؿیبض ؾرت ٔیقٛز  ٚاقبػ ٝضؾب٘ٝای ایٗ اتفبلبت وٕه ثٙیبزیٙی ث ٝتٛلف ایٗ ض٘ٚس ٕ٘یوٙس  ٚاظآ٘جبییو ٝثب تٛج ٝثٌ ٝصقت ظٔبٖ ،احجبت ٔسػیبت زضایٗثبض ٜؾرت
ٔیقٛزٕٔ ،ىٗ اؾت جبی ٔت ٚ ٟٓقبوی ٘یع ػٛو قٛز» .اؾالْ تؼطیف ضٚقٙی اظ وطأت ظٖ زاضز  ٚثطای حفظ قأٖ ٙٔ ٚعِت ظٖ ،حطیٕی ثطای ٚی لبئُ قس ٜاؾتٚ .لتی ایٗ
حطیٓٞب اظ ؾٛی ظٖ ٙٞطٔٙس ضػبیت ٕ٘یقٛز  ٚجٌّ ٜٛطی  ٚػكٌٜٛطی ا ٚاظ فیّٓٞبی ؾیٕٙبیی ٌطفت ٝتب جكٛٙاضٜٞبی ٔرتّف ٙٞطی ،قىُ ٘بثٟٙجبض پیسا ٔیوٙس ،ؾٛءاؾتفبز ٜاظ
ا٘ ٚیع افعایف ٔییبثس؛ ثٙبثطایٗ اِٚیٗ ٔ ٚؤحطتطیٗ ضاٞىبض وبٞف ذك٘ٛت جٙؿی ػّی ٝظٖ ،ضػبیت حطیٓٞب تٛؾط ذٛز ا ٚاؾت.

قطر؛گسترشمىاسباتفًتبالی!
ایران -
ضئیؽجٕٟٛض زض ؾفط ؾبَ ٌصقت ٝذٛز ث ٝلطط ،اػالْ آٔبزٌی وكٛضٔبٖ ثطای وٕه ث ٝایٗ وكٛض زض ثطٌعاضی جبْ جٟب٘ی فٛتجبَ ضا اػالْ وطز .زض پی آٖ ٔمطض قس ثب ضایع٘ی
ٔمبٔبت ز ٚوكٛض ،ظٔیٞٝٙبی ٕٞىبضیٞبی فٛتجبِی ایٗ ز ٚوكٛض ٔحیب قٛز .چٙس ٚلت پیف ٘یع ذجطٞبیی ٔجٙی ثط ٔكرم قسٖ ز ٚجعیط ٜویف  ٚلكٓ ثطای ثطٌعاضی ثطذی
ثبظیٞبی تساضوبتی جبْ جٟب٘ی ٔططح قس .زضٟ٘بیت ٚظیط حُٕ٘ٚمُ  ٚاضتجبطبت لطط زض ؾفط ث ٝویف ،اظ ٕٞىبضی ایٗ وكٛض ثب ایطاٖ زض جبْ جٟب٘ی ذجط زاز ٌ ٚفت« :ایطاٖ
ثبظیٍط انّی زض ٔٙطم ٝاؾت ٘ ٚمف تأحیطٌصاضی زض ٔٙطم ٝزاضزٔ .یتٛا٘یٓ زض ظٔیٞٝٙبی ذكىی ،زضیبیی ٛٞ ٚایی اضتجبطبت ذٛثی ثطلطاض وٙیٓ»ٔ .سیطوُ زفتط تٛؾؼٌ ٝطزقٍطی
ذبضجی ٚظاضت ٔیطاث فطٍٙٞی ٘یع ذجط زازٚ« :ظاضت ذبضج ٝثب پیكٟٙبز حصف ضٚازیس ٔ 8ب ٝٞثیٗ ایطاٖ  ٚلطط زض جبْ جٟب٘ی ٔٛافمت وطز ٜو ٝایٗ ٔكٛق ذٛثی ثطای حًٛض
تٛضیؿتٞبی ذبضجی اظ لطط زض ایطاٖ اؾت».

صُیًویستَادرقلبرژیمصُیًویستی!

خًدکشی
اضتف ضغیٓ نٟی٘ٛیؿتی اػتطاف وطز ،ثؼس اظ ثطضؾیٞبی نٛضت ٌطفتٔ ،ٝكرم قس فطز وكت ٝقس ٜو ٝلهس ضثٛزٖ ؾالح اظ ٘ظبٔی نٟی٘ٛیؿتی زض ػؿمالٖ زاقت ،یه
نٟی٘ٛیؿت یٟٛزی ثٛز ٜاؾت .اِجت ٝؾطاؾیٍٕی نٟی٘ٛیؿتٞب ثؼس اظ ػّٕیبت زضز٘بن ٔجبضظاٖ فّؿطیٙی اظ ضفتبض ٘ظبٔیبٖ ایٗ ضغیٓ وبٔالً ٔكٟٛز اؾت .ایٗ ؾطاؾیٍٕی اظ
قّیه  ٌِّٝٛ 06ث ٝتٗ ایٗ جٛاٖ نٟی٘ٛیؿت و ٝپیفاظایٗ اظ ؾٛی ضؾب٘ٞٝبی نٟی٘ٛیؿتی ،فّؿطیٙی ٔؼطفی ٔیقس  ٚیب ؾطاظیط قسٖ تؼساز ظیبزی اظ ٘یطٞٚبی أٙیتی ٚ
٘ظبٔی ضغیٓ ث ٝایٗ ٔٙطم ،ٝوبٔالً آَقىبض اؾت .ػّٕیبت ٔؿّحب٘ ٚ ٝفطزی فّؿطیٙیٞب طی ٞفتٞٝبی اذیط ،ذٛاة ضاحت ضا اظ ٔؿئِٛیٗ ٘ ٚیطٞٚبی ٘ظبٔی -أٙیتی ضغیٓ اقغبٍِط
ضثٛز ٚ ٜث ٝزِیُ تطؼ  ٚايططاة اظ حّٕٞٝبی ٔجسز ،زضنس ذطبی آٖٞب ضا افعایف زاز ٜاؾت.

وُادَایوظارتبرایمىیخًدري
سُمتقصیربرای 
ضئیؽ پّیؽ ضاٛٞض ٘بجب زیطٚظ ( 87فطٚضزیٗ) زض ٘كؿت ذجطی ٌفت٘« :ظبضت ثط اؾتب٘ساضز ذٛزض ٚثیكتط تٛؾط افطاز ٚاثؿت ٝث ٝذٛزضٚؾبظٞبؾت .اٌط ایٕٙی ذٛزضٞٚب افعایف
٘یبثس٘ ،یطٚی ا٘تظبٔی ث ٝغیط اظ وبضذب٘ٞٝبی ذٛزضٚؾبظ ،ثطای ٟ٘بزٞبی ٘ظبضت ثط ایٕٙی  ٓٞؾ ٟٓتمهیط ٔكرم ٔیوٙس» .ؾطزاض ٞبزیب٘فط افعٚز« :زض ؾبَ  2:تب  20یىی اظ
قبذهٞٝبی ثؿیبض ٔ ٟٓوٞ 81 ٝعاض وكت ٝؾٛا٘ح ضا٘ٙسٌی ضا ثٞ 70 ٝعاض زض ٞط ؾبَ ضؾب٘س ،ثحج ٚاضزات ذٛزض ٚاؾتب٘ساضز  ٚایٕٗ زض وكٛض ثٛزٚ .اضزات ٔٙجط ث ٝایجبز ثبظاض ضلبثت
ثطای ذٛزضٚؾبظٞب زاذّی  ٚثٟتط قسٖ آٖٞب ٔیقٛز؛ أب زض نٛضت ػسْ ضلبثتٔ ،طزْ ٔججٛض ث ٝذطیس ٔحهِٛی ٞؿتٙس و ٝأطٚظ  ٕٝٞث ٝآٖ ثیویفیت ٔیٌٛیٙس».

2

مهم
گزیده تزین اخبار رد هفته ای هک گذشت

سالَفتم/ديشىبٍ22فريردیه/1441شمارٌ362

معايوتسیاسیومایىذگیيلیفقیٍدرسازمانبسیجمستضعفیه

◄ فیلیوَ اس کجب دستَر هیگیزد؟! /سبیت فیلیوَ ثِ ضکلی کبهالً حزفِای ٍ سیزکبًِ صحٌِّبی اًقالثی فیلن «اس کزخِ تب
رایي» سبختِ اثزاّین حبتویکیب را سبًسَر ٍ حذف کزدُ است .ایي اقذام ضکثزاًگیش ،سبًسَر سکبًسی پیزاهَى ارتحبل ٍ
تطییع اهبم خویٌی است کِ صحٌِّبیی ثسیبر تأثیزگذار در فیلن ضکل هیگیزد .تبکٌَى دلیل خبصی ثزای ایي سبًسَر
عٌَاى ًطذُ است؛ حتی سیزًَیسّبی فیلن ّن کِ ثسیبر رٍضٌگز ٍ اًقالثی است ،سبًسَر ضذُ استً .سخِ اصلی «اس کزخِ
تب رایي»  93دقیقِ است اهب ًسخِای کِ در فیلیوَ ثبرگذاری ضذُ 88 ،دقیقِ است.
◄ حضَر رقجبی رسبًِای ثز سز یک سفزُ ثب رئیسجوَْر! /دیزٍس جوعی اس اّبلی رسبًِّبی هَافق ٍ هخبلف دٍلت ،هیْوبى
رئیسجوَْر ثَدًذ .سیذ هحوَد دعبیی هذیز هسئَل رٍسًبهِ اطالعبت ،حسیي ضزیعتوذاری هذیز هسئَل رٍسًبهِ کیْبى،
پیبم تیزاًذاس هذیزعبهل خجزگشاری فبرس ،هحوذ قَچبًی سزدثیز رٍسًبهِ سبسًذگی ،حویذ رسبیی هذیز هسئَل ّفتًِبهِ ًِ
دی ٍ ثزخی دیگز اس اّبلی رسبًِ اس حبضزیي در ایي ًطست ثَدًذ.

◄ هحسٌی اصُای :ثبسدیذ ًوبیٌذگبى اس سًذاىّب ثِ ًفع هبست! /رئیس قَُ قضبئیِ گفت« :هجَس ثبسدیذ ٍ سزکطی ًوبیٌذگبى
هجلس اس هجوَعِّب ٍ هزاکش قضبیی را صبدر کٌیذ ٍ اجبسُ دّیذ ًَاقص ٍ هعبیت هزاکش قضبیی اس ًبحیِ آىّب هطزح ضَد .اس
ًظز هب ثبسدیذ ًوبیٌذگبى هجلس اس ثخصّب ٍ هزاکش هختلف قضبیی ٍ احصبء ًَاقص ٍ ایزادات سیزهجوَعِّبی قضبییًِ ،تٌْب
ثالاضکبل کِ هفیذ ٍ هثوز ثوز است».

◄ خزدادهبُ؛ هَعذ فزاخَاى ثزای غبیجبى سْبم عذالت /رئیس کویسیَى اقتصبدی هجلس گفت« :یکی اس احکبم ثَدجِ
اهسبلٍ ،اگذاری سْبم عذالت ثِ هطوَالى جبهبًذُ است کِ اس خزدادهبُ فزاخَاى ٍاگذاری سْبم ثِ ایي هطوَالى اًجبم
هیضَد».
◄ رًٍوبیی اس پْپبد ایزاًی فزٍختِ ضذُ ثِ ارتص سَریِ /هستٌذ «ًقطِ سى» کِ اس ضجکِ سَم سیوب پخص ضذ ،تصبٍیزی اس
عولیبت پْپبد ایزاًی ضبّذ  129فزٍختِ ضذُ ثِ ارتص سَریِ در ایي کطَر را ثِ ًوبیص گذاضت.
◄ تَلیذ هزغ ثیص اس ًیبس داخل /رئیس اًجوي پزٍرشدٌّذگبى هزغ گَضتی گفت« :هبّبًِ ّ 180شار تي هزغ در کطَر
تَلیذ هیضَد کِ ایي هیشاى  20تب ّ 30شار تي هبساد ثز ًیبس است» .هحوذ یَسفی افشٍد« :رٍساًِ ّ 7شار تي هزغ در سطح
کطَر عزضِ هیضَد کِ ثب احتسبة هصزف داخل 1200 ،تب  1500تي اس ایي هیشاى هبساد ثز ًیبس کطَر است» .در تعطیالت
ًَرٍسی ثِ دلیل کبّص عزضِ هزغ در ثبسار ،ضبّذ گزاًی ٍ کوجَد ایي کبالی هصزفی در ثزخی ًقبط کطَر ثَدین؛ اهب قیوت
کًٌَی ّز کیلَ هزغ در ثزخی هٌبطق کطَر ثِ دلیل اسدیبد عزضِ ٍ کبّص تقبضب ثِ ّ 25شار تَهبى ًیش رسیذُ است.
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