
رستگاری پرسپولیس در دقیقه 100
پرسپولیس در یک بازی کامال فیزیکی و البته جذاب موفق شد از سد ملوانی ها به سختی 
عبور کند و به مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی برسد. برانکو ایوانکوویچ که امید 
زیادی داشت موفق شود در این فصل شرایط فوق العاده ای را تجربه می کند و در همین 
گام نخست اختالف امتیاز قابل توجهی نسبت به تیم های در کورس را عقب افتاده است. 
در سمت مقابل ملوانی ها علیرغم تمام مشکالت مالی و مدیریتی نتایج خوبی ...

آمانو در پارچین
آژانس بین المللی انرژی اتمی عصر روز یکشنبه در بیانیه ای ضمن اشاره به دیدارهای یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، با مقامات ایران، اعالم کرد که آمانو و معاونش از سایت پارچین نیز بازدید کرده اند. در این بیانیه که روی سایت 

آژانس قرار گرفته است همچنین به دیدار یوکیا آمانو با اعضای پارلمان ایران اشاره شده است. در این بیانیه آمده است که 
موضوع اصلی در گفت وگوهای آمانو با مقامات بلندپایه ایران ادامه اجرای »نقشه راه« برای حل همه مسائل هسته ای باقی 
مانده است. همچنین بر اساس این بیانیه اعالم شده است که یوکیا آمانو مدیرکل آژانس و تروا واریورانتا معاون آمانو در امور 

پادمان ها از سایت پارچین بازدید کردند.
حسینعلی امیری در حاشیه سمینار 
اســتانداران سراسر کشور در جمع 

خبرنگاران در خصوص علت ...

ســعید متصــدی، با اشــاره به 
پیشــرفت های قابــل قبــول در 

زمینه ریزگردها، گفت: ...

رییس جشــنواره موســیقی فجر 
درباره ساختار جدید این جشنواره 

صحبت کرد و از بازگشت ...

 رای زنی 
برای تایید 

صالحیت

انتشار سند 
ملی گرد و غبار 

طی ماه آینده

بازگشت استادان 
به جشنواره 

موسیقی فجر

برنامه ای برای 
دیدار با اوباما 
ندارم

رئیس جمهور در گفت و گویی با شبکه تلویزیونی»سی بی اس«
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