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دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی :ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ



ﮐﺪ ﺧﺒﺮ93013113386 :



ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر 71429 :

ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ

ﻣﻼﻗﺎت زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻨﺪ  350ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن /ﺟﺮاﺣﺖ ﯾﮑﯽ دو ﻧﻔﺮ از آنﻫﺎ
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺎﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮔﻔﺖ :در ﺑﺎزرﺳﯽای ﮐﻪ از
ﺑﻨﺪ  350ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه اوﯾﻦ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ درﮔﯿﺮی ﺻﻮرت

ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮادی ﺑﺮﺧﻼف ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻣﺠﺮوح و ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن

ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.

ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

اﯾﺮان)اﯾﺴﻨﺎ( ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ درﮔﯿﺮی
در ﺑﻨﺪ  350ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه اوﯾﻦ رخ ﻧﺪاد و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﻮﺑﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ

اﺳﺖ.

وی اداﻣﻪ داد :ﺧﺒﺮ درﮔﯿﺮی ﻣﯿﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد و

دروغﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻌﺎﻧﺪ ﻧﻈﺎم اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.

رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻌﺪادی از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﮐﺬب اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در اﯾﻦ ﺑﺎزرﺳﯽ

ﻧﻮﺑﺘﯽ ﻣﺠﺮوح ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.

اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﻮﺑﺘﯽ در ﺑﻨﺪ  350در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭼﻬﺮه ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﻣﺨﺪوش ﮐﻨﻨﺪ.

وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ آﯾﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻨﺪ  350ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻼﻗﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺟﻤﻌﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن

ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪادی از آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﻼﻗﺎت داﺷﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی ﻧﯿﺰ در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال اﯾﺴﻨﺎ درﺑﺎره ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﺎزرﺳﯽ در ﺑﻨﺪ  350اوﯾﻦ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اوﻟﯿﻪ را اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ و دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ درﮔﯿﺮی ﻧﺒﻮده و ﻃﺒﻖ روال ﻋﺎدی از ﺑﻨﺪﻫﺎی زﻧﺪان اوﯾﻦ ﺑﺎزرﺳﯽﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺷﯿﺎء ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و

ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺧﺎرج از ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻌﻤﻮل در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.

وی اﻓﺰود :در دو اﺗﺎق از زﻧﺪان اوﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻮی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮای ﺧﻮد اﺷﺨﺎص ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد و ﯾﮑﯽ دو ﻧﻔﺮ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن در اﯾﻦ

ﺑﺎزرﺳﯽ دﭼﺎر ﺟﺮاﺣﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺷﺪﻧﺪ.

وی اداﻣﻪ داد :ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪاﻧﯿﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻼﻗﺎت ﺳﺮﯾﻊ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﻔﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ .ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻢ ﺧﻮاﺳﺘﺎر

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺧﻮدش ﻫﯿﺎت ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و ﺑﻌﺪ ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ را اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﺪ.

ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال دﯾﮕﺮی درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارﺷﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و اﺟﺎره ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺎن ﺗﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﮔﺰارش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ

ﻣﺎ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ،ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺎ دﺳﺘﻮر ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی

ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را دادهاﯾﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎزرﺳﯽﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﻮد.

وی درﺑﺎره ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﮐﺸﻮر ﻧﺪارﻧﺪ،ﮔﻔﺖ :در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ.
وی درﺑﺎره ﮐﻮدﮐﺎن اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﯾﺮان ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺑﯽﻫﻮﯾﺘﯽ اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﺳﺖ .ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ و
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺎ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ

ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ.

×

ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی اﻓﺰود :انﺷﺎءﷲ ﺑﺎ ﺗﻼش دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ان ﺟﯽ اوﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .اﻏﻠﺐ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده

دارﻧﺪ وﻟﯽ از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺪون ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻋﺎرﺿﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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ﻣﻼﻗﺎت زﻧداﻧﯾﺎن ﺑﻧد  350ﺑﺎ ﺧﺎﻧوادهھﺎﯾﺷﺎن /ﺟراﺣت ﯾﮑﯽ دو ﻧﻔر از آنھﺎ  -اﯾﺳﻧﺎ

وی درﺑﺎره اﺟﺮای ﻓﺎز دوم ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ و اﯾﻦ ﮐﻪ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارد ﮔﻔﺖ :ﮐﻨﺘﺮل ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺤﺚ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ و دوﻟﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ

ﻣﻮﺿﻮع اﻫﺘﻤﺎم ﺟﺪی دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪﻫﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ و اﺻﻨﺎف ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ

در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﻧﻈﻢ دﻫﯿﻢ و ﺷﻌﺐ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را زﯾﺎد ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﯿﺪوارم ﺗﻼش ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم







ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه

https://www.isna.ir/news/93013113386/
 ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎ:

ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪي

زﻧﺪان اوﻳﻦ

اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ
 ﯾﮏ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﻄﺮح ﮐﺮد

ﺿﺮورت ورود دادﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ  350اوﯾﻦ

 رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ ﺧﺒﺮ داد

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮدی ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ از اوﯾﻦ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﺧﺎرﺟﯽ داد

ﻧﻈﺮات
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ

اﯾﻤﯿﻞ

ﻧﺎم

 ارﺳﺎل

آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر
۲

ﺳﻮدان ﺟﻨﻮﺑﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ رﻫﺒﺮ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺑﻪ دوﻟﺖ را رد ﮐﺮد

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۲

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ  15ﻗﻮم اﯾﺮاﻧﯽ در ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۴

دﯾﺪار وزﯾﺮان اﯾﺮان و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﭘﯿﺶ از ﻧﺸﺴﺖ اوﭘﮏ

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۸

دو ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻔﻆ ﻧﺎم اﯾﺮان در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﯿﺎه ﮔﺮوه وﯾﮋه اﻗﺪام ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪﻧﺪ

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۹

ﭘﯿﺎم ﺗﺴﻠﯿﺖ اﻓﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮای درﮔﺬﺷﺖ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۹

ﮐﺸﻒ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ »ﻟﺌﻮﻧﺎردو داوﯾﻨﭽﯽ«!

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۱۰

×

ﻣﻠﯽﭘﻮش اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ :در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﺧﺮمآﺑﺎد ﻓﻮﺗﺒﺎل و درﯾﺒﻞزدن را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ
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ﻣﻼﻗﺎت زﻧداﻧﯾﺎن ﺑﻧد  350ﺑﺎ ﺧﺎﻧوادهھﺎﯾﺷﺎن /ﺟراﺣت ﯾﮑﯽ دو ﻧﻔر از آنھﺎ  -اﯾﺳﻧﺎ
ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺖ اﺣﯿﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﻨﻦ ﻣﺮدم ﻣﺎزﻧﺪران

۱۲

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

وزارت دﻓﺎع و ﺧﺎرﺟﻪ روﺳﯿﻪ ﻣﺠﺪدا ادﻋﺎﻫﺎ درﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده دﻣﺸﻖ از ﺳﻼح ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را رد ﮐﺮدﻧﺪ

۱۵

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

»آزادی ﺑﯿﺎن« از ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دوﻟﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟

۱۶

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

در زﻣﯿﻦ ﺷﯿﻄﺎن

۱۸

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

ﭘﺎدﺷﺎه اردن ﺑﻪ دﯾﺪار ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﯽرود

۲۵

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻮ ﭘﺎﯾﺪار در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر/وﻗﻮع ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر در زاﺑﻞ

۲۶

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

اﺟﺮای ﺟﻨﮕﻞﮐﺎری اﻗﺘﺼﺎدی در  1400ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن

۲۶

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد

۲۷

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

ﭘﺮداﺧﺖ  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺧﺴﺎرت ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در ﻟﺮﺳﺘﺎن

۳۰

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺸﺘﯽﮔﯿﺮان اﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﻮرﻧﻤﻨﺖ ﺗﻔﻠﯿﺲ /اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در  ۶وزن!

۳۲

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

ﺑﺮﺟﺎم در آیﺳﯽﯾﻮ اﺳﺖ /اروﭘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺪاﮐﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آن ﮐﻨﺪ

۳۷

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

ﮐﻮاﮐﺒﯿﺎن :ﯾﺄس ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ را ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﯽزﻧﺪ

۴۰

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

آﺗﺶﺳﻮزی در زﻣﯿﻦﻫﺎی اﻃﺮاف ﺷﻬﺮک ﻣﻮﻟﻮی ﺳﻨﻨﺪج

۴۲

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

 آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر

ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ







ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری اﯾﺮان



دﯾﻦ و اﻧﺪﯾﺸﻪ



اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻣﺎم و رﻫﺒﺮی



اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن



ﭘﮋوﻫﺶ



ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ



ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ



ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺠﺎرت



ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﺟﻬﺎن



ادﺑﯿﺎت و ﮐﺘﺎب



دوﻟﺖ



اﻧﺮژی



ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ



ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺗﺌﺎﺗﺮ



ﻣﺠﻠﺲ



ﻋﻤﺮان و اﺷﺘﻐﺎل



آﻣﻮزش



ﺗﺠﺴﻤﯽ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ



ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ



ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت



ﺻﻨﻔﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ



ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﻣﯿﺮاث



اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪای



ﻗﯿﻤﺖ ارز و ﻃﻼ



رﺳﺎﻧﻪ



دﻓﺎﻋﯽ  -اﻣﻨﻴﺘﯽ



ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو



ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﻤﺎﺳﻪ



ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ



ﺧﻂ ﻣﺸﯽ

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی

ﺳﯿﺎﺳﯽ

ورزﺷﯽ

اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ

ﻋﮑﺲ



آﺳﯿﺎ،ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ



ﻓﻮﺗﺒﺎل ،ﻓﻮﺗﺴﺎل



ﻣﺴﺘﻨﺪ



ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪ ای



ﮐﺸﺘﯽ ،رزﻣﯽ



ﺧﺒﺮی



ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ



ﺟﻬﺎن ورزش



اﯾﺮان



ﮔﺰارش و ﺗﺤﻠﯿﻞ



ﺗﻮپ و ﺗﻮر



ورزش ﺑﺎﻧﻮان

ٔ
ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﻧﺴﺘﻮه
ﻧﺮماﻓﺰار
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اﻗﺘﺼﺎدی



ﻋﻠﻢ ورزش



ﺳﺎﯾﺮ ورزشﻫﺎ



ﻧﺘﺎﯾﺞ زﻧﺪه



ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ 2018

وﯾﺪﺋﻮ
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