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آﯾﺎ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻮﮐﯽﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﻮاﻓﻘﯿﺪ؟
ﻣﺎ و ﺷﺮﯾﮑﺎﻧﻤﺎن ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ از
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﮐﯽ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺮداﺷﺖ از دادهﻫﺎی ﻣﺮورﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ اﮔﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﻠﻪ ،ﻣﻮاﻓﻘﻢ
ﺧﯿﺮ ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت

ﺻﻔﺤﻪ اول

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﮐﺮوﻧﺎ

ﭘﺨﺶ زﻧﺪه

وﯾﺪﯾﻮ

ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن

رادﯾﻮ

اﻳﺮان

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺟﻬﺎن

ﻫﻨﺮ

ADVERTISEMENT

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺳﯿﺮﺟﺎن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ
 ۲۵آﺑﺎن  ۱۶ - ۱۳۹۸ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۹
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ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎدی ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺳﯿﺮﺟﺎن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻮادث ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ و
ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺮدم در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﻗﺎی ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎدی ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ "ﻫﻨﻮز دﻟﯿﻞ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻓﺮد ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﯿﺮ ﺧﻮرده
ﯾﺎ ﺧﯿﺮ" و "ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮﺟﺎن در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع" اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود "ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻮت اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ،اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد".
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺳﯿﺮﺟﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد "از ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺑﻮده اﺳﺖ".
ADVERTISEMENT

-50%

$165

BUY NOW

$82.50

BUY NOW

$154

BUY NOW

$159

ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﮔﺮان ﺷﺪن ﺑﻨﺰﯾﻦ
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ISNA

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎدی ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺳﯿﺮﺟﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد

وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﻨﻬﺎ "ﻣﺠﻮز ﺷﻠﯿﮏ ﺗﯿﺮ ﻫﻮاﯾﯽ را داﺷﺘﻨﺪ"و "ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ دﺳﺘﻮر ﺷﻠﯿﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ".
آﻗﺎی ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎدی در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از زﺧﻤﯽ ﺷﺪن ﺗﻌﺪادی از ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺧﺒﺮﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﯾﻘﯿﻦ ﺻﺪ در ﺻﺪی ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﯾﺎ از ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪﻧﺪ".
ﺳﻬﻤﯿﻪﺑﻨﺪی ﺑﻨﺰﯾﻦ؛ ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻋﺘﺮاﺿﯽ و "ﺗﻬﺎﺟﻢ" ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺒﺎر ﻧﻔﺖ
ﺳﻬﻤﯿﻪﺑﻨﺪی ﺑﻨﺰﯾﻦ؛ ﻧﻮﺑﺨﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎق درﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻨﺰﯾﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آن را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺳﻬﻤﯿﻪﺑﻨﺪی ﺑﻨﺰﯾﻦ؛ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺳﺎﻋﺖ ﺻﻔﺮ
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم دوﻟﺘﯽ در اداﻣﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ "ﺑﺮﺧﯽﻫﺎ )ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ( از ﭘﺸﺖ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ از ﺑﻐﻞ ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮردﻧﺪ".
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺳﯿﺮﺟﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦﻫﺎ ﺧﺴﺎرﺗﯽ وارد ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن "ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ" ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ "ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ،
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اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﯿﺞ روﺑﺮو و ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ".
ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺷﻬﺮ ﺳﯿﺮﺟﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ در اﺑﺘﺪا
ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ رﺳﯿﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻔﻬﺎن ،ﮐﺮج ،ﺷﯿﺮاز ،اروﻣﯿﻪ و ﺧﺮمآﺑﺎد ﻣﺠﺪدا از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه و ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺧﻮدروﻫﺎ را در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺎرک ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺳﺮ داده ﻣﯽﺷﻮد.
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺗﻬﺮان و ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ اﯾﺮان ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺳﻬﯿﻤﻪﺑﻨﺪی ﺑﻨﺰﯾﻦ از روز ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه
و ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺳﻬﻤﯿﻪﺑﻨﺪی  ۱۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن و ﻫﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ آزاد  ۳ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ در اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎﻋﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،آﺑﺎن اﻋﻼم و از روز
ﺟﻤﻌﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﺪ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﻬﺮ در اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ اﻫﻮاز ،ﻣﺸﻬﺪ و ﺳﯿﺮﺟﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻌﺎﺗﯽ روﺑﻪرو ﺷﺪﻧﺪ و درﮔﯿﺮیﻫﺎﯾﯽ
ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن و ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺰارش ﺷﺪ.

UGC

ﺗﺠﻤﻊ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻬﺮ ﺳﯿﺮﺟﺎن

ﺻﯿﺪال ﻓﻌﺎل ،رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ،اﻃﻼﻋﺎت و اﺧﺒﺎر وزارت ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت دﯾﺮوز
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ "ﻋﺪهای ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﮐﻠﯿﭗﻫﺎی ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﻀﺎی ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ" و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده "ﺑﺎ
ﺷﺎﯾﻌﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺎن ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﺷﻮد".
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ﺧﺒﺮﮔﺰاری رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ ،اﯾﺮﻧﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺷﺎﻣﮕﺎه دﯾﺮوز )ﺟﻤﻌﻪ  ۲۴آﺑﺎن( ﺗﺠﻤﻊﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪهای در ﺑﺮﺧﯽ
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﻬﺪ و ﺳﯿﺮﺟﺎن و ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن رخ داده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در اﯾﺮان ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﺮﻧﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ در ﺳﯿﺮﺟﺎن ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﻧﻔﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و آن را آﺗﺶ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺎﻧﻊ
ﺷﺪ.
ﭘﻠﯿﺲ اﯾﺮان اﻣﺮوز در اﻃﻼﻋﯿﻪای اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ "در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ آرام اﺳﺖ و ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد
ﻧﺪارد".
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮراﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ روﺳﺎی ﺳﻪ ﻗﻮه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ
روﺣﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ و اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﺋﯿﺴﯽ در آن ﻋﻀﻮﯾﺖ دارﻧﺪ.
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻗﻮای ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر آﯾﺖا

ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای ،رﻫﺒﺮ اﯾﺮان ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻧﺎﻣﺤﺪود و

ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای دارد.
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ در اﯾﺮان اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ اﻣﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ "ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺧﺎﻃﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ".
ﻣﻘﺎمﻫﺎی اﯾﺮان در ﺗﻮﺟﯿﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﮐﺸﻮر و ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ دوﻟﺖ ﺗﻼش ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ را در ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎ
ﻫﺸﺪار روﺳﺎی ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان واﮐﺴﻦ را ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺣﻖ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ

ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ

ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ واﮐﺴﻦ زدﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺪود 'دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ'

ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ

زﻧﺪه وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﻫﻮای ﺗﻬﺮان؛ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻌﻮﯾﻖ در ﺑﺮﮔﺰاری دارﺑﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺷﺪ
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اﺳﺘﻘﻼل-ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ؛ ﺧﻂ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮﻣﺰﻫﺎ ،ﻓﮑﺮی را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ
ﮔﻞﻣﺤﻤﺪی؟
 ۳ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ

ﻫﻨﺮ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻔﺘﻪ؛ ﻋﺰادار ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ،۱۷۶ﻫﻮای آﻟﻮده  ،۱۵۹ﺳﻤﻔﻮﻧﯽ

اﺳﺘﯿﺼﺎل

 ۶ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ

آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎده آدم ﺧﻮشﺷﺎﻧﺴﯽ ﺷﻮﯾﺪ؟
 ۲۰دی  ۱۰ - ۱۳۹۹ژاﻧﻮﯾﻪ ۲۰۲۱

ﻧﻘﺎش ﺑﺰرگ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﺪه ﻧﺸﺪ
 ۲۰دی  ۱۰ - ۱۳۹۹ژاﻧﻮﯾﻪ ۲۰۲۱

دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش در ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد و ﭘﺴﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ آرزوی
ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪ
 ۲۰دی  ۹ - ۱۳۹۹ژاﻧﻮﯾﻪ ۲۰۲۱

ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺧﺮﯾﺪ واﮐﺴﻦ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ؛ واﮐﻨﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن آﯾﺖا
ﺧﺎﻣﻨﻪای ،ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺟﺎن ﻣﺮدم؟

 ۲۰دی  ۹ - ۱۳۹۹ژاﻧﻮﯾﻪ ۲۰۲۱
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 ۲ﺳﺎﻟﻪ در ﺗﺎﯾﻮان
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 ۲۰دی  ۹ - ۱۳۹۹ژاﻧﻮﯾﻪ ۲۰۲۱

ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺧﺮﯾﺪ واﮐﺴﻦ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ؛ ﺧﺸﻢ ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از اﯾﺮاﻧﯿﺎن از
ﺳﺨﻨﺎن آﯾﺖا ﺧﺎﻣﻨﻪای
 ۱۹دی  ۸ - ۱۳۹۹ژاﻧﻮﯾﻪ ۲۰۲۱

ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻨﻮز ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ؟
 ۱۵ﻓﺮوردﯾﻦ  ۴ - ۱۳۹۶آورﯾﻞ ۲۰۱۷

ﭘﺮﺑﯿﻨﻨﺪهﺗﺮﯾﻦﻫﺎ

۱

ﻫﺸﺪار روﺳﺎی ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان واﮐﺴﻦ را ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺣﻖ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ

۲

اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان از ﺷﻤﺎ و ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﯽﭘﺎﺳﺦﺗﺎن ﺑﯿﺰارﯾﻢ

۳

دﻓﺎع ﻓﺎﺋﺰه ﻫﺎﺷﻤﯽ از ﺗﺮاﻣﭗ؛ ﻣﺤﺴﻦ ﻫﺎﺷﻤﯽ در ﻧﺎﻣﻪای ﺳﺮﮔﺸﺎده ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻦ

۴

دﻓﺎع وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﯾﺮان از دﺳﺘﻮر آﯾﺖا

۵

ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ واﮐﺴﻦ زدﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺪود 'دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ'

۶

ﺟﻌﺒﻪ ﺳﯿﺎه ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی اﻧﺪوﻧﺰی 'ﭘﯿﺪا ﺷﺪ'

۷

ﺑﺎزار ﺧﻮدرو در اﯾﺮان؛ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻋﻼم ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ آﮔﻬﯽﻫﺎی ﻓﺮوش

۸ 7/8

ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺧﺮﯾﺪ واﮐﺴﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﺟﻮر درﻧﻤﯽآﯾﺪ

آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎده آدم ﺧﻮشﺷﺎﻧﺴﯽ ﺷﻮﯾﺪ؟
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۸

آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎده آدم ﺧﻮشﺷﺎﻧﺴﯽ ﺷﻮﯾﺪ؟

۹

ﺳﺎﺧﺖ دژﻫﺎی ﯾﺨﯽ در ﺟﺸﻨﻮاره ﯾﺦ ﻫﺎرﺑﯿﻦ در ﭼﯿﻦ

۱۰

اﺳﺘﻘﻼل-ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ؛ ﺧﻂ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮﻣﺰﻫﺎ ،ﻓﮑﺮی را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﮔﻞﻣﺤﻤﺪی؟

ر

- BBC News

ار

ن:

در ا

ا

ت

1/10/2021

ﭼﺮا ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده

ﮐﻮﮐﯽ ﻫﺎ
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