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دادﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﯿﺴﺖ؟
دادﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﯽﻣﺤﺎﺑﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد از رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮق ﻧﻮﺷﺖ» :آﯾﺖﷲ آﻣﻠﯽﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺣﮑﻤﯽ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی ،رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ اول و رﺋﯿﺲ ﮐﻞ دﯾﻮان

ﻋﺪاﻟﺖ اداری را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد.

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﺋﯿﺴﯽ در اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺖ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ،

ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ او ﺷﺪ«.

ﺷﺮق در اداﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ» :ﺑﯿﺶ از دو ﻣﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮ اﻧﺘﺼﺎب ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻣﻨﺘﻈﺮی در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻇﻬﺮ دﯾﺮوز رﺳﻤﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺑﻪ او اﺑﻼغ ﺷﺪ .در
ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺟﺮم ،ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻋﯽاﻟﻌﻤﻮﻣﯽ در ﮔﺴﺘﺮه ﮐﺸﻮری ،ﻧﻈﺎرت و

ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺮ ﮐﻠﯿﻪ دادﺳﺮاﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺎﻣﯽ و ...از ﺟﻤﻠﻪ آن اﺳﺖ.

ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺧﻮد را از دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل  ٦٠آﻏﺎز ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ از اﻋﻀﺎی ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺳﺎزﻣﺎن

ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ،ﻣﻌﺎون ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی در ﺳﺎل  ،۱۳۶۸ﻣﻌﺎون اول دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در زﻣﺎن آﯾﺖﷲ ﻧﻤﺎزی و آﯾﺖﷲ دریﻧﺠﻒآﺑﺎدی و ﻣﺸﺎور

آﯾﺖﷲ ﺷﺎﻫﺮودی در زﻣﺎن ﺗﺼﺪی رﯾﺎﺳﺖ او ﺑﺮ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
دادﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﯿﺴﺖ؟

ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﺳﺎل  ۱۳۲۷در ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .ﭘﺪرش اﻫﻞ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎن و ﻣﺎدرش اﻫﻞ ﺧﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻣﻨﺘﻈﺮی
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖﷲ ﻣﺤﻤﺪیﮔﯿﻼﻧﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۵۹ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری در دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﻬﺮان دﻋﻮت ﺷﺪ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺑﻼغ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺧﻮد را در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺳﺎل ۱۳۶۰

درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .او در ﺳﺎل  ۱۳۶۷در ﻣﻌﯿﺖ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ و راهاﻧﺪازی آن ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از دادﺳﺘﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﭙﺎه و ارﺗﺶ ﺑﻮد
اﻗﺪام ﮐﺮد و در ﺳﺎل  ۱۳۶۸ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻗﺪام وزﯾﺮ وﻗﺖ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ .ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل در
ﺳﻤﺖ ﻣﻌﺎون اول دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺷﺎﻫﺮودی ،رﺋﯿﺲ وﻗﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ داد .او ﯾﮏ

ﺑﺎر در زﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖ آﯾﺖﷲ ﯾﺰدی و ﯾﮏ ﺑﺎر در دوره رﯾﺎﺳﺖ آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽﺷﺎﻫﺮودی از ﺳﻮی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﯿﺄتﻫﺎی ﺑﺮرﺳﯽ راهﻫﺎی ارﺗﻘﺎی ﻗﻮه

ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﺑﺎزرﺳﯽ وﯾﮋه از آن ﻗﻮه را ﻋﻬﺪهدار ﺷﺪ.

ﭘﺲ از اﻧﺘﺼﺎب آﯾﺖﷲ آﻣﻠﯽﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ از ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺳﺎل  ٨٨ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ رﯾﺎﺳﺖ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺗﮑﯿﻪ زد و ﻫﻢزﻣﺎن از ﺳﻮی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ

رﻫﺒﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺎه وﯾﮋه روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ.
ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺟﺪی اﺣﻤﺪیﻧﮋاد

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺮ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری رخ داد ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در دوره رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﺮ

دوﻟﺖ دﻫﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ .ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻣﻨﺘﻈﺮی ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪان اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﯽﻣﺤﺎﺑﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد از رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ.

او  ٢٥ﺧﺮداد  ٨٩در اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاﺿﻊ رﺋﯿﺲ وﻗﺖ دوﻟﺖ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮔﻔﺖ» :اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮده از ارزشﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎﺳﺪاری ﮐﻨﺪ،

ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن و ﻫﻨﺠﺎرﺷﮑﻨﺎن از آن ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ«.

ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻣﻨﺘﻈﺮی  ٢٧ﺗﯿﺮ ٩٠و ﺑﺎز ﻫﻢ در اﻧﺘﻘﺎد از اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺴﯽ ادﻋﺎی ﭘﯿﺮوی از اﻣﺎم زﻣﺎن ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻓﺠﺎﯾﻊ زﺷﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اداری و ﻣﺎﻟﯽ را ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ،ﭘﺲ ادﻋﺎی ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدن از اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺮف ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن اﺳﺖ«.

او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺸﺘﻢ آﺑﺎن  ٩١و ﭘﺲ از اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد و ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﺧﻄﺎﺑﻤﺎن ﺑﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺴﺌﻮل و رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ،

اﯾﻦ ﺗﺬﻫﺒﻮن؟! وﻗﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ و ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﯿﺰ وﻗﺘﯽ اﻣﺮی را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﻮ آن ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﺧﻮدﻣﺎن آن را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ از دوﻟﺖ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و آن را از ﺧﻮد

ﻣﯽداﻧﯿﻢ و ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ از دوﻟﺖ ﻣﯽداﻧﯿﻢ و ﺑﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﮏ اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﺎفﻫﺎی ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از آن ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ«.

×

ﻣﻨﺘﻈﺮی ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد از دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﭘﺮداﺧﺖ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ» :آﻗﺎی رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮن را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ

ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻋﺘﻨﺎ ﻧﺪارد ،ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ؟ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮن را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮد وﻓﺎدار ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ«.
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دادﺳﺗﺎن ﺟدﯾد ﮐل ﮐﺷور ﮐﯾﺳت؟  -اﯾﺳﻧﺎ

اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻠﻨﯽﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻨﺘﻈﺮی از دوﻟﺖ ﺳﺎﺑﻖ را ﺑﺘﻮان در ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺼﺎب ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺴﺖ .آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ او در

روز ﭘﻨﺞ دی  ٩٢ﮔﻔﺖ» :ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎ در دوره ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ ﻣﺮدم دروغ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﻗﺎﻧﻮن را ﻋﻠﻨﺎ زﯾﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .در دوره

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺮﯾﺰی و ﻗﺎﻧﻮنﺳﺘﯿﺰی وﺟﻮد داﺷﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم وﺿﻌﯿﺖ را ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺴﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﯾﮏ آدم ﻣﺘﺨﻠﻒ و ﻣﺠﺮم را
ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ رأی دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ درﺑﺎره اﺑﻄﺎل اﯾﻦ اﻧﺘﺼﺎب ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺪ .ﻣﺼﯿﺒﺖ ،اﯾﻦ اﺧﺒﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ دارد ﮔﻨﺪش درﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﺎ آن زﻣﺎن

ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻦ ﭘﺴﺖ را ﻧﺪارد .وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺸﻮر ﻗﺎﻧﻮن را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻟﮕﺪﻣﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ اﻋﺘﻤﺎد

ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ«.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم







ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه
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 ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎ:

دادﺳﺘﺎن ﻛﻞ ﻛﺸﻮر

ﻧﻈﺮات
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ

اﯾﻤﯿﻞ

ﻧﺎم

 ارﺳﺎل

وﻟﻲ اﻟﻪ

۲۲:۲۳ ۱۳۹۵-۰۱-۱۷ 

دورود ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺎﻻﻳﻖ ﻣﻨﺘﻈﺮي
 ﭘﺎﺳﺦ

آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر
ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺑﻮمﮔﺮدی ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻗﺒﻞ

ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ در دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮل در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻗﺒﻞ

۲

ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺧﻮدران ژاﭘﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﯿﻦ

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۵

×

اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﺎه ژوﺋﻦ  ۴۵ﺑﺎر ﻣﺎﻧﻊ ﭘﺨﺶ اذان از ﻣﺴﺠﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺷﺪ

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۵
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ﺷﻬﺮی ﺑﺎ  550زﺑﺎﻟﻪﮔﺮد

۵

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان در ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯽ اﺣﻀﺎرش ﺑﻪ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد

۷

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺮای ﭘﻮدر ﺷﺪن دار و ﻧﺪار ﺑﺎزارﭼﻪ ﮔﻠﺸﻬﺮ ﮐﺮج

۸

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

اﯾﺮان زﯾﺒﺎﺳﺖ؛ درﺧﺖ ﮔﯿﺎﻫﯽ ُ
»ارس«

۹

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

آﯾﺎ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﮕﯿﺰه ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪ؟

۱۰

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

ﭼﺮا ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ

۱۲

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻓﻮﺗﺴﺎل؛ ﮔﯿﺘﯽ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺲ آﻣﺎده ﺑﺮای آﺳﯿﺎ

۱۲

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

اﻧﺠﺎم ﭘﺮوازﻫﺎی ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ اردﺑﯿﻞ از ﻓﺮودﮔﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ

۱۵

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

ﺷﻬﺮ ﯾﺎﺳﻮج در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻗﺒﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻃﺎﯾﻔﻪای

۱۶

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

ﻫﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۱۶

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

دﭘﻮی زﺑﺎﻟﻪ در ﻗﻠﺐ ﯾﮏ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ!

۱۶

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

ﮐﻮروش ﻧﺮﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺪی »ﺷﭙﺶ« ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد

۱۷

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ "واﻟﺪﯾﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ" در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد

۱۹

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻠﯿﻘﻪﺳﻨﺠﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟

۱۹

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

ﻣﻨﺒﻊ ﮔﺮاﻧﯽ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ارز ﮔﯿﺮﻧﺪه اﺳﺖ ﻧﻪ در ﺑﺎزار

۲۰

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



ﻋﻠﻢ ورزش



ﺳﺎﯾﺮ ورزشﻫﺎ
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وﯾﺪﺋﻮ

×

…https://www.isna.ir/news/95011604517/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%

04/07/2018

© 2016 isna.ir. All rights reserved

 اﯾﺳﻧﺎ- دادﺳﺗﺎن ﺟدﯾد ﮐل ﮐﺷور ﮐﯾﺳت؟
ﻧﺘﺎﯾﺞ زﻧﺪه



2018 ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ



ٔ
ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﻧﺴﺘﻮه
ﻧﺮماﻓﺰار

×

https://www.isna.ir/news/95011604517/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%…

4/4

