روز

» دم ا وز«

8/10/2019

ﺷﻨﺒﻪ  ۱۹ﻣﺮداد  ۱۳۹۸ﺗﻬﺮان ۱۲:۳۵

ﺳﺮﺧﻂ ﺧﺒﺮﻫﺎ

دی ۱۳۹۳ ,۲۷
روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم اﻣﺮوز ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم اﻣﺮوز ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺎه از آﻏﺎز اﻧﺘﺸﺎرش ،اﻣﺮوز )ﺷﻨﺒﻪ( ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪ.
اﺣﻤﺪ ﺳﺘﺎری ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دادﺳﺮای ﻓﺮﻫﻨﮓ و رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ
ﺗﯿﺘﺮ وﻋﮑﺲ ﺻﻔﺤﻪ اول اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ،ﺣﮑﻢ ﺗﻮﻗﯿﻒ آن را اﺑ غ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ دو روز ﭘﯿﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺟﺮج ﮐﻠﻮﻧﯽ ،ﺑﺎزﯾﮕﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،او
ﺗﯿﺘﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » ﻣﻦ ﻫﻢ ﺷﺎرﻟﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﭼﺎپ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ ﺳﺮدﺑﯿﺮ اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﯿﺘﺮ ﻣﻦ ﺷﺎرﻟﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﭘﯿﺶ از ﭼﺎپ آﺧﺮﯾﻦ
ﺷﻤﺎره ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎرﻟﯽ اﺑﺪو و اﻧﺘﺸﺎر دوﺑﺎره ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳ م ،اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد.

    



درﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﻨﮏ

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎی اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن



ﻣﺮداد ۱۳۹۷ ,۲۰

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،اﯾﺮان در رزﻣﺎﯾﺶ درﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻣﻮﺷﮏ
ﺿﺪ ﻧﺎو آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ
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ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،اﯾﺮان در ﺟﺮﯾﺎن رزﻣﺎﯾﺶ درﯾﺎﯾﯽ اﺧﯿﺮ ﺧﻮد در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،ﯾﮏ ﻣﻮﺷﮏ ﮐﻮﺗﺎهﺑﺮد ﺿﺪ
ﻧﺎو آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ.

اداﻣﻪ ﺧﺒﺮ


    



درﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﻨﮏ



ﻣﺮداد ۱۳۹۷ ,۲۰

ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ د ر آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﯾﮏ روز  ۱۸درﺻﺪ ﺳﻘﻮط
ﮐﺮد

در اداﻣﻪ ﺗﻨﺶ در رواﺑﻂ ﺗﺮﮐﯿﻪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ،روز ﺟﻤﻌﻪ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ارزش ﻟﯿﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ د ر اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻇﺮف ﯾﮏ روز
ﺣﺪود  ۱۸درﺻﺪ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد.
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اداﻣﻪ ﺧﺒﺮ

    



درﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﻨﮏ





ﻣﺮداد ۱۳۹۷ ,۲۰

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﮔﻢ ﺷﺪن  ۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد د ر را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﻃ ﻋﯿﻪای ،ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ درﺑﺎره ﮔﻢ ﺷﺪن  ۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد د ر ارز
را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد.

اداﻣﻪ ﺧﺒﺮ
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ﻣﺮداد ۱۳۹۷ ,۲۰

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺷﻔﺎف و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد درﺑﺎره ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻮاﯾﯽ
اﺧﯿﺮ در ﯾﻤﻦ ﺷﺪ



در ﭘﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻮاﯾﯽ اﺋﺘ ِ
ف ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ اﺗﻮﺑﻮس در ﺷﻤﺎل ﯾﻤﻦ ،ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻋﺼﺮ
ﺟﻤﻌﻪ در ﻧﺸﺴﺘﯽ اﺿﻄﺮاری ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺷﻔﺎف و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﺪ.

اداﻣﻪ ﺧﺒﺮ

    



درﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﻨﮏ



ﻣﺮداد ۱۳۹۷ ,۲۰

در ﭘﯽ درﮔﯿﺮی در ورزﺷﮕﺎه آزادی ،ﺷﻤﺎری از ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﺷﻌﺎر ﻣﺮگ ﺑﺮ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﺳﺮ دادﻧﺪ
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،روز ﺟﻤﻌﻪ در ورزﺷﮕﺎه آزادی و در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل دو
ﺗﯿﻢ اﺳﺘﻘ ل ﺗﻬﺮان و ﺗﺮاﮐﺘﻮرﺳﺎزی ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﺷﻌﺎر ﻣﺮگ ﺑﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﺳﺮ دادﻧﺪ و ﻣﺄﻣﻮران ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
ﺑﺎ آﻧﻬﺎ درﮔﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.

اداﻣﻪ ﺧﺒﺮ
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ﻣﺮداد ۱۳۹۷ ,۰۱

وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ و رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺘﺮک روﺳﯿﻪ ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮات درﺑﺎره ﺳﻮرﯾﻪ
ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ


ﺳﺮﮔﯽ وروف ،وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ و وﻟﺮی ﮔﺮاﺷﯿﻨﻮف ،رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺘﺮک ارﺗﺶ روﺳﯿﻪ ،روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽروﻧﺪ
ﺗﺎ درﺑﺎره ﺗﺤﻮ ت ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎمﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪ.

اداﻣﻪ ﺧﺒﺮ

    



درﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﻨﮏ



ﻣﺮداد ۱۳۹۷ ,۰۱

ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣﻮاﺿﻊ ﺗﺮاﻣﭗ و ﭘﻮﻣﭙﺌﻮ را در ﻗﺒﺎل اﯾﺮان ،ﺳﺘﺎﯾﺶ
ﮐﺮد
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ ،ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺿﻊ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ،رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺎﯾﮏ ﭘﻮﻣﭙﺌﻮ،
وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺮان ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮد.

اداﻣﻪ ﺧﺒﺮ
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ﻣﺮداد ۱۳۹۷ ,۰۱

ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان ،ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺎﯾﮏ ﭘﻮﻣﭙﺌﻮ را ﻣﺼﺪاق ﻣﺪاﺧﻠﻪ
در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻧﺪ


ﺑﻬﺮام ﻗﺎﺳﻤﯽ ،ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان ،ﺳﺨﻨﺎن اﺧﯿﺮ ﻣﺎﯾﮏ ﭘﻮﻣﭙﺌﻮ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻣﺼﺪاق دﺧﺎﻟﺖ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر اﯾﺮان ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻨﺪی اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد.

اداﻣﻪ ﺧﺒﺮ

    



درﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﻨﮏ



ﻣﺮداد ۱۳۹۷ ,۰۱

ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﻪ ﺳﭙﺎه ،ﺗﻬﺪﯾﺪ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ را ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﮐﺮد
ﻏ ﻣﺤﺴﯿﻦ ﻏﯿﺐﭘﺮور ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺗﻮﯾﯿﺖ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ را ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ.

اداﻣﻪ ﺧﺒﺮ
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ﻣﺮداد ۱۳۹۷ ,۰۱

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،ﻃﺮح اﺳﺘﯿﻀﺎح وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﻫﯿﺎت
رﺋﯿﺴﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن و ﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن اﺻﻠﯽ اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﺧﺒﺮ داد
ﮐﻪ ﻃﺮح اﺳﺘﯿﻀﺎح وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ  ۹۰اﻣﻀﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اداﻣﻪ ﺧﺒﺮ

    



درﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﻨﮏ



ﻣﺮداد ۱۳۹۷ ,۰۱

ﺗﯿﺮاﻧﺪازی در ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ و  ۱۴ﻧﻔﺮ زﺧﻤﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ
در ﭘﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﺷﺎﻣﮕﺎه ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﺢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻮرﻧﺘﻮ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﺎﻧﺎدا ۱۴،ﻧﻔﺮ ﻫﺪف ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ  .ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﺘﻪ داﺷﺘﻪ و ﻓﺮد ﻣﺴﻠﺢ ﻧﯿﺰ دردرﮔﯿﺮی ﺑﺎ
ﭘﻠﯿﺲ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .

اداﻣﻪ ﺧﺒﺮ
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ﻣﺮداد ۱۳۹۷ ,۰۱

دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ  :ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮدن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻮاﻗﺐ
ﺑﺪی در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ


دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮی ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﺮان را ﺧﻄﺎب ﻗﺮار داده و ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ و دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ اﯾﺎ ت ﻣﺘﺤﺪه را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﮑﻨﺪ .

اداﻣﻪ ﺧﺒﺮ

    



درﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﻨﮏ



ﻣﺮداد ۱۳۹۷ ,۰۱

ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﺣﺎﻣﻞ ﻣﺴﻮ ن ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﮔﻮاﺗﻤﺎ ﻫﺪف ﺗﯿﺮاﻧﺪازی
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
روﯾﺘﺮز ﮔﺰارش داد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﺣﺎﻣﻞ ﻣﺴﻮ ن ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﮔﻮاﺗﻤﺎ ﻋﺼﺮ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪ وﻗﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﻫﺪف
ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .

اداﻣﻪ ﺧﺒﺮ

    



درﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﻨﮏ



ﻣﺮداد ۱۳۹۷ ,۰۱

ﺷﻤﺎر ﻣﺼﺪوﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﺮچ ﮐﺮﻣﺎن  ۹۱ﻧﻔﺮ اﻋ م ﺷﺪ
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روز

» دم ا وز«

8/10/2019

ﺷﻤﺎر ﻣﺼﺪوﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﺑﺎﻣﺪاد دوﺷﻨﺒﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﺮچ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن  ۹۱ﻧﻔﺮ اﻋ م ﺷﺪ.

اداﻣﻪ ﺧﺒﺮ





    

درﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﻨﮏ



ﻣﺮداد ۱۳۹۷ ,۰۱

ﻣﺎﯾﮏ ﭘﻤﭙﺌﻮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﺪای ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﻣﯽ ﺷﻨﻮد و از آﻧﻬﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﺎﯾﮏ ﭘﻤﭙﺌﻮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﺪای ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﻣﯽ ﺷﻨﻮد و از آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

اداﻣﻪ ﺧﺒﺮ



    

درﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﻨﮏ

ﺑﯿﺸﺘﺮ

©  2019ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﮐﭙﯽراﯾﺖ ،ﺑﺮای رادﯾﻮ ﻓﺮدا ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ.
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