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رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: تصمیم نظام در مسئله هسته ای به موقع و سنجیده بود. علی الریجانی در همایش الزامات تبدیل جمهوری 
اسالمی ایران به قدرت بین المللی در مشهد همچنین تاکید کرد باید در داخل کشور روی اصولی وفاق داشته باشیم و این وفاق برای یک امر مهم تر 
باشد. رئیس مجلس شورای اسالمی در این سخنان با تاکید بر درستی تصمیم گیری های نظام در مسائل استراتژیک گفت: مسائل زیادی در کشور وجود 
دارد که در  آن جای بحث و گفت وگو است، اما برداشت من این است که نظام جمهوری اسالمی ایران در مسائل استراتژیک درست عمل کرده است. 

صفحه ۲وی در این خصوص گفت نباید نقش دولت ها را نیز نقش نادیده گرفت، اما چون مسائل استراتژیک کشور توسط رهبری ...

ورود تکنولوژی های 
سوخته خودرو به ایران

در ازدواج چقدر باید 
تابع والدین بود؟

واکنش حزب »نوری 
مالکی« به سقوط موصل 

طرح جدید وزارت خانه 
برای مسکن مهر

مصیبت عظمای دولت 
به روایت طیب نیا

 دفاع متکی بر مردم 
به سالح اتمی نیاز ندارد

۲۰۰ موتورالنس وارد 
تهران می شود

 دوازده ماه 
تا تعبیریک رویا

بازار خودروی کشــور کــه بعد از توافق هســته ای 
دچــار التهابات فراوانی شــده اســت و انتظار برای 
ورود ســرمایه گــذاران خارجی در این بــازار و ورود 
خودروهای شرکت های بزرگ خودرو سازی آسیا و 
اروپا منجر به آن شده که تا حدی رکود نیز بر این بازار 
حاکم شود طی روزهای گذشته شاهد اخباری بوده 

است که هرچند ...

مرتضــی جمشــیدی- آیت اللــه حســن زاده آملی 
می  گویــد: »این نکته کــه می  گوینــد ازدواج باعث 
کامل شدن دین می  شود این نیست که یک راحتی را 
برای انسان فراهم می  کند که به واسطه آن ایمانش 
کامل شــود؛ بلکه ازدواج با درگیری  ها و تکالیفی که 
به همراه دارد انســان را درگیر می  کند چنان که وی 

ممکن است از ...

نمایندگان ائتــاف دولت قانــون در پارلمان عراق 
تهدید کردند اگر اســم »نوری المالکی« از گزارش 
عامان سقوط موصل حذف نشــود، دسته جمعی 
استعفا می دهند. نمایندگان ائتاف مذکور از سلیم 
الجبوری، رئیس پارلمان عراق خواســتند نام نوری 
مالکی، رئیس این ائتاف را از گزارش موصل حذف 

کند. این گزارش به تازگی ...

احمد اصغری مهرآبادی با اشــاره به  طرح مســکن 
مهر، تحریم ها و تورم را عوامل اصلی افزایش قیمت 
مصالح ساختمانی مسکن مهر دانست و در این باره 
توضیــح داد: با توجه به تحریم هــا و تورم ها، قیمت 
مصالح ســاختمانی افزایش یافت که تاثیر مستقیم 
خود را در هزینه تمام شده ساخت مسکن گذاشت و 

باال رفتن هزینه ساخت ...

علی طیب نیا شب گذشته در مراسمی که به مناسبت 
بزرگداشــت روز خبرنگار از سوی وزارت امور اقتصاد 
دارایی برگزار شد اظهار داشت: دولت ماهانه 3 هزار 
و چند میلیــارد تومان یارانه می پردازد و شــبهایی که 
قرار اســت یارانه بپردازیم شــب عزای دولت است. 
وزیر اقتصاد یادآورشــد: در جلسه دیروز هیئت دولت 

موضوع بهره وری نیز ...

وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح گفت:» ما 
باید با هدف دستیابی به پیروزی، خود را آماده مقابله 
با تهدیدات کنیم.« سردار حسین دهقان وزیر دفاع 
و پشــتیبانی نیروهای مســلح در اجاس شــورای 
هماهنگی امروز حقوقی دستگاههای اجرایی که در 
وزارت دفاع برگزار شد، اظهار کرد:» امروز نظام بین 

الملل جهانی در حال گزار ...

تسنیم- یکی از معضات ماموریت های اورژانس ها 
گرفتاری آنها در دیر رسیدن به محل وقوع حادثه در 
شهرها اســت که مهمترین مشکل در این زمینه نیز 
مربوط به ترافیک ســنگین در کان شــهرها است 
که تفاوت زمان اینگونه ماموریت ها در شــهرهای 
کوچک و بزرگ به خوبی مشــهود اســت. اســداله 

موسوی رئیس اورژانس...

دوازده ماه تا شــروع بزرگترین تورنمنت ورزشی دنیا 
باقی مانده اســت. دوازده ماهی که به سرعت برق و 
باد می گذرد و سال دیگر این موقع در هیجان و تب و 
تاب بازی های المپیک قرار می گیریم. دوازده ماهی 
که برای ورزش کشــورمان بســیار حساس است و 
مسافران بزرگترین رویداد ورزشی جهان در این مدت 
مشخص می شوند. روزهای هیجان انگیزی را پیش 

رو داریم ...
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 در جلسه فوتبالی ها 
با هاشمی  چه گذشت؟

مســئوالن فدراســیون فوتبــال بــا رییــس مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام جلســه ای را داشتند که 
مهم ترین موضوع آن طرح و بررسی مجدد مصوبه 
مجلس شورای اسامی درباره حق پخش تلویزیونی 
در این مجمع بود. مجلس شورای اسامی در ارتباط 
با پرداخت حق پخش تلویزیونی رقابت های فوتبال 
مصوبه ای داشــت که این موضوع از سوی سازمان 

صفحه 7صداوسیما در دستور کار ... صفحه 7

ناطقخطیبجمعهمیشود

بازرسان پس از تایید 
وارد کشور می شوند

معاون وزیر امور خارجه تاکید کرد: بازرســان آژانس 
پس از تاییــد وزارت اطاعات، از وزرات امور خارجه 
ویزا می گیرند. ســید عبــاس عراقچی در خصوص 
امکان جاسوسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی 
اتمی گفت آژانس از قبل بازرسان خود را جهت ورود 
به کشــور به ما معرفی می کند که این افراد از سوی 

صفحه ۳نهادهای امنیتی ...

واکنش روس ها به ادعای سفر فرمانده نیروهای قدس سپاه به روسیهسیاسی در استقالل

هراس آمریکا از »شبح سردار سلیمانی« در مسکو 
ادعای مقامات آمریکایی درباره سفر سردار سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران جمهوری 

اسالمی ایران به روسیه و جنجال سازی پیرامون آن، طی روزهای اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته و کار 
را به جایی رسانده که حتی مقامات ارشد ایرانی و روس نیز ناچار به موضع گیری درباره آن شدند. ماجرا از 

آنجایی آغاز شد که چهار روز پیش، مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهار داشت ایاالت متحده 
به خاطر سفر سرلشکر قاسم سلیمانی به روسیه، اعتراض خود را اطالع مقامات ارشد آن کشور رسانده است. 

افزون بر این، وی اشاره کرد که آمریکا قصد دارد نگرانی های خود را درباره این سفر در سازمان ملل 
صفحه ۳صفحه ۳صفحه ۳مطرح کرده و موضوع را از طریق شورای امنیت پیگیری کند ... صفحه 7

حضور حمیدرضا سیاسی در جلسه ای که بین 
بهرام افشارزاده و اســتقاللی ها برگزار شده 
است، یکی از عجیب ترین اتفاقاتی است که 
می تواند در این فوتبال 
بیفتــد! بی پولــی 
استقالل،  باشگاه 
تالش برای جذب 

اسپانسر...

رهبر معظم انقاب اسامی:

به آمریکا  اجازه نفوذ در ایران را نخواهیم داد
صفحه ۲

صفحه 4

غالمعلی حداد عادل گفت: اینکه 
از هر تشکل اصولگرایی چند نفر 

به مجلس...

رئیس قــوه قضاییــه تاکید کرد: 
خــواب و خیال دشــمنان درباره 

تأثیر توافق ...

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
گفت: ۸۸ درصد مردم به شــدت 

موافق...

راهی جز 
وحدت وجود 

ندارد

ایران امروز، 
ایران سال 3۲ 

نیست

88درصد مردم 
موافق توافق 

هستند


