
فرار سرخ ها از بحران
بی شک نوستالژیک ترین دیدار جام حذفی فوتبال ایران جدال تیم های پرسپولیس 
و ملوان است. این دو تیم در سالیان نه چندان دور و نه چندان نزدیک رقابت پایاپای و 
حساسی در جام حذفی داشتند. ملوان تاکنون سه بار جام حذفی را از آن خود کرده و 
بارها در فینال این بازی ها با پرسپولیس رودررو شده است. پرسپولیس پس از چهار 
هفته ناکامی در لیگ برتر، فوالد را در هفته پنجم لیگ شکست داد و با ...

کنسرت جوالنگاه دشمن است
آیت اهلل سید احمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه این هفته مشهد مقدس در حرم رضوی با بیان اینکه موسیقی یک مسئله شرعی بوده و هر 

فردی باید بنابر نظر مرجع تقلید خود به آن عمل کند، بیان کرد: اما اجرای کنسرت ها جوالنگاه بی بندوباری و یکی از راه های نفوذ دشمن است که سعی 
دارند تحت عنوان هنر این مسئله را رایج کنند. عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: اگر دشمن موفق شود بی بندوباری و بی حجابی را در جامعه 

تحت عنوان هنر رواج دهد می تواند اعتقادات جوانان را عوض کرده و این به معنای نفوذ فکری است که رهبری به مقابله با آن تأکید داشتند. ضو مجلس 
خبرگان رهبری افزود: جوانی که تحت عنوان آزادی، به شهوت رانی روی بیاورد دیگر پای انقالب و نظام خود نخواهد ایستاد زیرا دیگر اعتقادی به هیچ 
اصولی ندارد. آیت اهلل علم الهدی ابراز کرد: دشمن سعی دارد احساس عقیده ای که باعث شد جوانان ما در شب های عملیات زیر باران گلوله قرار بگیرند 

را از آنان سلب کند و این کار را نیز با موی پریشان یک دختر بی حجاب و یا با پریدن یک دختر و پسر درصحنه های کنسرت انجام دهد.
در فاصله 11 روز به آخرین مهلت 
معرفــی فیلم ها بــرای حضور در 
بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی ...

محســن مهرعلیــزاده معــاون 
رئیس دولت اصالحات می گوید 
اصولگرایان به دلیل حمایت از  ...

رییس ســازمان امــداد و نجات 
جمعیت هــالل احمــر جزئیات 

امدادرسانی به سیل زدگان ...

فرصت 11 روزه 
برای اسکار 

2016

دولت احمدی 
نژاد "دولت 

تبر"بود

 5 قربانی سیل 
در تهران

درخواست های برجامی زاکانی
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علیرضا زاکانی، رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام در نامه ای به 
علی اکبر صالحی خواستار ارائه اسناد ۲ توافق محرمانه بین ایران 
و آژانس بین المللی انرژی اتمی، که پس از دست یابی به توافق 
 نهایی هسته ای در وین 
به امضا رسید شد.

علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام در نامه ای 
از محمدجوادظریف درخواست کرد تا یوکیو آمانو، رئیس آژانس 

انرژی اتمی را به کمیسیون برجام دعوت کند.


