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دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی :ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﻣﯿﺮاث



ﮐﺪ ﺧﺒﺮ95070703912 :



ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر 71021 :

ﺳﻔﺮ ﺑﻪ آﺧﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ دوﭼﺮﺧﻪ  +ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﻣﺎﯾﮑﻞ و ﺟﻮﻫﺎﻧﺎ ،زوج آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﻧﻮرﻧﺒﺮگ

زﻧﺪﮔﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎدهای داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ

در ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﻬﺪﮐﻮدک ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﺮ دوی آنﻫﺎ ﺑﻌﺪ از
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﺰرگ در

ِر
زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ،دار و ﻧﺪارﺷﺎن را ﺑﺎ
دوﭼﺮﺧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و راﻫﯽ دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺎﮐﯽ از

ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺳﻔﺮ اﯾﻦ زوج آﻟﻤﺎﻧﯽ ۴ ،آورﯾﻞ  ،۲۰۱۶ﯾﻌﻨﯽ
ﺣﺪود ﺷﺶﻣﺎه ﭘﯿﺶ از ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد
و ﻣﻘﺮ آدﯾﺪاس و اﺳﺘﺪﻟﺮ اﺳﺖ ،آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﻬﺮی ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ
ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﯿﺘﻠﺮ و ﻧﺎزیﻫﺎ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای
دارد.
ِﺮ(Johanna
ْﺗﻨ
ﻣﺎﯾﮑﻞِزی ) (Michael Zehو ﺟﻮﻫﺎﻧﺎ ﮔﺎر
)Gaebrtnerﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺮ روز  ۶۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ رﮐﺎب ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻧﺘﻬﺎی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺰاﯾﺮ ﭼﺎﺗﻬﺎم ،در اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام ﮐﻪ در
.ﻣﺴﯿﺮ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب ﻗﺮار دارد
آنﻫﺎ از آﻟﻤﺎن ،ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ،اﺳﻠﻮاﮐﯽ ،ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ،روﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ،ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﺑﻪ اﯾﺮان
رﺳﯿﺪهاﻧﺪ .از ﻧﻮرﻧﺒﺮگ ﺗﺎ ﺗﻬﺮان  ۶۸۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ رﮐﺎب زدهاﻧﺪ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪود دو ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﻣﺴﯿﺮ اﯾﺮان را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻨﺪ و راه را از
ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ،ازﺑﮑﺴﺘﺎن و ﻗﯿﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﻣﺤﻞ ﭘﺲاﻧﺪاز دوﻧﻔﺮهﺷﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ روزاﻧﻪ ﺑﯿﻦ  ۸ﺗﺎ

 ۱۰دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎﯾﮑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﭘﺲاﻧﺪازﺷﺎن ﺗﺎ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﮐﻔﺎف ﺑﺪﻫﺪ و اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر

ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪی اداﻣﻪ ﺳﻔﺮ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.

زی و ﮔﺎرﺗﻨﺮ ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ دوﭼﺮﺧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺟﻮاﻫﺎﻧﺎ ﯾﮏﺑﺎر ﻗﺒﻼ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻔﺮ را داﺷﺘﻪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎدر و

ﭘﺪرش و در ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ .او ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻦ درﺟﻪی ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻫﻤﯿﺸﻪ روی دوﭼﺮه ﺑﻮدهام ،ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ

آب و ﻫﻮا.

اﻟﺒﺘﻪ اﻧﮕﯿﺰه اﯾﻦ زوج آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﯾﮏ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﺻﺮف ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دوﭼﺮﺧﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،آنﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﮕﺎه ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺮﺷﺎن

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪی ﺧﺎﮐﯽ روی ﻧﻘﺸﻪ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ و دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﯾﮏ ﺷﻌﺎر

ﺑﺮای ﺳﻔﺮﺷﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯽ.

ﻣﺎﯾﮑﻞ زی درﺑﺎره اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺑﻪ اﯾﺴﻨﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دوﺳﺖ داﺷﺘﯿﻢ ﺳﻔﺮﻣﺎن ﯾﮏ ﻫﺪف و ﯾﺎ ﺷﻌﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺴﺖوﺟﻮ را ﺷﺮوع
ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﯾﮏوبﺳﺎﯾﺖ ،ﻫﻢﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽام ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ و ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از

ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺳﻌﺖ زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه و ﺣﺎﻻ
ﻋﺪهای درﺣﺎل اﺣﯿﺎی آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﻫﻢ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻔﺮﻣﺎن را ﺑﺎ ﺷﻌﺎر

ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯽ آﻏﺎز ﮐﺮدﯾﻢ.

او اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ :ﻣﺎ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺷﺨﺼﺎ از ﮐﺴﯽ ﭘﻮل ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ،وﻟﯽ وبﺳﺎﯾﺘﯽ راهاﻧﺪازی ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ

ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺖ از آن ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ  ۱۱۰۰ﯾﻮرو ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدهاﯾﻢ.

ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮐﺮه زﻣﯿﻦ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهاﯾﻢ ،در ﻃﻮل ﺳﻔﺮﻣﺎن ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ

ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آﺳﯿﺐ وارد ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ ،ﺣﺘﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاد ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.

زوج آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺣﺪود  ۲۰روز ﭘﯿﺶ وارد اﯾﺮان ﺷﺪﻧﺪ و از ﻣﻬﻤﺎنﻧﻮازی ﻣﺮدم آن ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ .آنﻫﺎ در "ﻫﺸﺠﯿﻦ" اردﺑﯿﻞ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻋﺮوﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ دﻋﻮت ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﻣﺘﻔﺎوت از ﺟﺸﻦﻫﺎی ﻋﺮوﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪای

اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻬﺮان ﭘﺮﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺧﺎرج ﺷﺪهاﻧﺪ و اﮐﻨﻮن در ﺷﺮق اﯾﺮان ،درﺣﺎل رﮐﺎب زدن در ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺑﻪ اﯾﺴﻨﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﺮﻓﺘﻦ وﯾﺰای اﯾﺮان ﮐﺎر دﺷﻮاری ﻧﺒﻮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺎ ﺗﺎ اﯾﺮان ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﺰا ﻧﯿﺎزی

ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ وﯾﺰا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

او اداﻣﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻣﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ در اﯾﺮوان ﺑﻮدﯾﻢ ﺗﺎ وﯾﺰای اﯾﺮان ﺻﺎدر ﺷﻮد .ﻧﻔﺮی  ۷۵دﻻر دادﯾﻢ و وﯾﺰای ﯾﮏﻣﺎه را ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ
ﺗﻮﻗﻒ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺎ در اﯾﺮوان ﻓﻘﻂ ﺑﻪ وﯾﺰا ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽﺷﺪ ،آﻧﺠﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی در ارﻣﻨﺴﺘﺎن

ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ.

اﯾﻦ ﮔﺮدﺷﮕﺮ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﮏﺷﺐ در اﯾﺮوان دوﭼﺮﺧﻪﻫﺎ را ﻗﻔﻞ ﻧﮑﺮدﯾﻢ و ﻓﺮدای آن ﺷﺐ دﯾﺪﯾﻢ اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻠﯽ از
دوﭼﺮﺧﻪﻫﺎﯾﻤﺎن ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺪون آنﻫﺎ ﺳﻔﺮ را اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ

ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ آﻧﭽﻪ از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﯾﻢ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ .در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ ،آﮔﻬﯽ وﺳﺎﯾﻞﻣﺎن را ﭘﺨﺶ ﮐﺮدﯾﻢ و ﯾﮏ روز ﺻﺒﺢ ﻃﯽ ﯾﮏ
ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ از ﻣﺤﻞ وﺳﺎﯾﻞﻣﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﯾﻢ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﯾﮏ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﺑﭽﻪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮده و دزدی در ﮐﺎر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ

آن ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﮔﺬﺷﺖ.

او اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻣﺎ در اﯾﺮوان ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻫﺎﯾﻤﺎن را ﻫﻢ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎه را ﻫﻤﺮاه آنﻫﺎ رﮐﺎب زدﯾﻢ .ﻫﻤﻪی اﯾﻦ

اﺗﻔﺎقﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ.

ﻣﺎﯾﮑﻞ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽدﻫﺪ ﺣﺪود ﻫﻔﺖ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪی دﯾﮕﺮ در اﯾﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ،ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕﺮ وﯾﺰاﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺗﻤﺪﯾﺪ

ﮐﺮدهاﻧﺪ .آنﻫﺎ روی ﺟﺎدهی اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺴﯿﺮ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻘﺸﻪ ،ﺟﯽ ﭘﯽ اس و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از

اﺑﺘﺪا ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﻫﯿﭻ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.

اﯾﻦ زوج آﻟﻤﺎﻧﯽ  ۲۷و  ۲۸ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؛ ﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دوﭼﺮﺧﻪﻫﺎﯾﻤﺎن ،ﮐﻤﭙﯿﻨﮓ

ﻣﯽزﻧﯿﻢ ،آﺷﭙﺰی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و از ﺳﻔﺮ و زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم







ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه

http://www.isna.ir/news/95070703912/
 ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎ :

اﻳﺮان و آﻟﻤﺎن

دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری

روادﯾﺪ اﯾﺮان

ﺳﻔﺮ

ﮔﺮدﺷﮕﺮ

ﮔﺮدﺷﮕﺮي

ﻧﻈﺮات
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ

اﯾﻤﯿﻞ

ﻧﺎم

 ارﺳﺎل

آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر
ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ
ﻗﺒﻞ

 ،94اﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎل در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ

ﺛﺒﺎت در ﻗﯿﻤﺖ اوراق ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺴﮑﻦ

ﻗﺒﻞ

۱

ﺑﺎزار ﻃﻼی ﺳﺮخ ﺧﺮاﺳﺎنﺷﻤﺎﻟﯽ در دﺳﺖ دﻻﻻن ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۳

ﮐﺸﻒ ﯾﮏ ﮔﻮر دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎ  ۶۰۰ﺟﺴﺪ در ﻣﮑﺰﯾﮏ

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۴

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺣﻮزه اﺻﻨﺎف آورده ﺷﻮد

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۵

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﻫﻤﺪان:ﭼﺮا ﺑﺎزار ﻫﻤﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺰول و اﺣﺘﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ؟

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۵

ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی  15ﻫﺰار زاﺋﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۸

ﺗﻮﻟﯿﺪ روزاﻧﻪ  5000ﺗﻦ ﻧﺨﺎﻟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در اﻟﺒﺮز

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۱۰

آﻏﺎز ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﺮآﻧﯽ از  ۲۵ﻣﻬﺮﻣﺎه/رﻗﺎﺑﺖ  ۷۵۰ﻧﺨﺒﻪ ﻗﺮآﻧﯽ در اﯾﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۱۱

دو ﺷﺮط »ﭘﮋو« ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۱۲

ﻣﻠﯽﭘﻮﺷﺎن ﮔﯿﺘﯽﭘﺴﻨﺪ ﻣﺪال ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪای ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﺮم ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۱۲

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻮﺻﻞ ﺧﻮﻧﺒﺎر ﺑﻮده و ﺧﯿﻠﯽ زود آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۱۶

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ درﺑﺎره وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B12

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۱۶

ﺗﻮزﯾﻊ  2500ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻮءﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۱۶

ﺳﻔﺮ ﮐﺮدن ﭼﻪ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ دارد؟

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۱۶

»اﺣﺴﺎن ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ« آزاد ﺷﺪ

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۱۷

راهاﻧﺪازی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ در روﺳﯿﻪ

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۱۸

اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن+ﺗﺼﺎوﯾﺮ

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۱۹

ﻓﺎﺟﻌﻪ  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۱۹

ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﯿﺶ از  200ﻫﺰار ﺗﻦ ﺧﺮﻣﺎ از ﻧﺨﯿﻼت ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

 آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر

ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ





ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری اﯾﺮان



ﭘﮋوﻫﺶ



ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﺟﻬﺎن



ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ



آﻣﻮزش



ﺻﻨﻔﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ



ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی

ﺳﯿﺎﺳﯽ



دﯾﻦ و اﻧﺪﯾﺸﻪ



اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻣﺎم و رﻫﺒﺮی



ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ



ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ



ادﺑﯿﺎت و ﮐﺘﺎب



دوﻟﺖ



ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺗﺌﺎﺗﺮ



ﻣﺠﻠﺲ



ﺗﺠﺴﻤﯽ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ



ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ



ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﻣﯿﺮاث



اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪای



رﺳﺎﻧﻪ



دﻓﺎﻋﯽ  -اﻣﻨﻴﺘﯽ



ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﻤﺎﺳﻪ



ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ


ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺷﻬﺮی



آﺳﯿﺎ،ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ



ﺳﻼﻣﺖ



ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪ ای



ﺧﺎﻧﻮاده



ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ



آﻣﻮزش و ﭘﺮورش



ﮔﺰارش و ﺗﺤﻠﯿﻞ



ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ



ﺣﻮادث ،اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ

ﻋﮑﺲ

ورزﺷﯽ


ﻓﻮﺗﺒﺎل ،ﻓﻮﺗﺴﺎل



ﻣﺴﺘﻨﺪ



ﮐﺸﺘﯽ ،رزﻣﯽ



ﺧﺒﺮی



ﺟﻬﺎن ورزش



ﺗﻮپ و ﺗﻮر



ورزش ﺑﺎﻧﻮان



ﻋﻠﻢ ورزش



ﺳﺎﯾﺮ ورزشﻫﺎ



ﻧﺘﺎﯾﺞ زﻧﺪه

ٔ
ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﻧﺴﺘﻮه
ﻧﺮماﻓﺰار
ﮔﺮاﻓﯿﮏ :اﺳﭙﯿﺮال
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