
روسیه گزارش ارسال سامانه اس 300 راتکذیب کرد
وزارت دفاع روسیه گزارش های ارسال سامانه موشکی اس 300 از بندر آستاراخان به ایران که گفته شده 
بود در روز پنج شنبه 18 فوریه انجام می شود را تکذیب کرد. به نقل از خبرگزاری تاس روسیه یک مقام بلند 
پایه وزارت دفاع روسیه در مورد گزارش های تحویل سامانه اس 300 مدعی شد: به این دلیل که طرف های 
ایرانی مبلغ مندرج دراین قرارداد را تا 16 فوریه پرداخت نکرده اند، آغاز ارسال اولین محموله سامانه موشکی 
اس 300 نمی تواند انجام شود؛ بنابراین حضور وزیر دفاع ایران در آستاراخان برای ارسال  ...

جهانبخش بازیکن ماه فوتبال آسیا در ژانویه
علیرضا جهانبخش از طرف ســایت اخبار فوتبال آســیا به عنوان بهترین بازیکن آســیایی در اروپا در ماه ژانویه انتخاب شد. سایت اخبار فوتبال آسیا هر ماه 

با بررســی عملکرد بازیکنان آســیایی در لیگ های برتر اروپا )لیگ برتر- لیگ ایتالیا، اللیگا- بوندســلیگا- لیگ فرانسه – لیگ هلند(اقدام به رده بندی این 
بازیکنان می کند. در اولین ماه ســال 2016 این علیرضا جهانبخش بازیکن جوان و مستعد ایرانی بود که توانســت به عنوان برترین بازیکن آسیایی به 

عنوان بهترین بازیکن آســیا در اروپا انتخاب شود. رده بندی برترین بازیکنان آســیایی در اروپا از سپتامبر 2015 تاکنون ادامه داشته است و برای 
اولین بار اســت که یک بازیکن ایرانی در صدر این فهرســت قرار می گیرد. این در حالی بود که جهانبخش ماه قبل در رده هفدهم قرار داشت که 
با بازی های خوب خود بعد از رفع مصدومیت توانســت با 16 پله صعود به رده نخســت راه یابد و جای هونگ جئونگ هو کره ای را بگیرد. بازیکن 

مدیر کل پیش بینی و هشدارسریع ایرانی در این ماه 8.02 امتیاز کسب کرده است.
سازمان هواشناسی وضعیت بارش 
و برف مناطق مختلف کشور را  ...

قائم مقام وزیر راه و شهرســازی 
در پروژه مسکن مهر ضمن اعالم 

اینکه 4600 واحد مسکن مهر ...

جز نواز ایتالیایی با نوای سازهای 
خود قصه های تهــران را روایت 

کرد. کنسرت انزو فاواتا ...

احتمال بارش 
باران پراکنده 

در تهران

تصمیمات جدید 
برای فروش 

مسکن مهر

هفت شهر عشق در 
اجرای جز نواز 

ایتالیایی

بحران در دریای چین جنوبی
از انتقاد شدید جان کری تا احتمال آماده باش هسته ای چین
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