
صدر جدول آبی شد
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 ...

رییس جمهور:

قصد تجاوز به هیچ کشوری را نداریم
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در رژه نیروهای مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس در حرم امام خمینی اظهار کرد: به دنیا می گوییم 

امروز بزرگترین نیروی مسلح ضد ترور و ضد تروریسم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران هستند. این سپاه قبل ازاین که در برابر تجاوز 
دشمن بایستد، اولین قدمش مبارزه با تروریست ها و گروهک ها بود. امروز بزرگترین قدرت علیه ارعاب و ترور نیروهای مسلح ما هستند. وی ادامه 

داد: همانطور که در عراق و سوریه با درخواست دولت هایشان علیه ترور به ارتش ها و دولتشان کمک کردیم اگر تروریست ها در کشورهای دیگر 
هم بخواهند جوالن بدهند باز تنها امید آن دولت ها می تواند به ارتش ، سپاه و بسیج ایران زمین باشد و فکر نکنند قدرت های بزرگ می توانند به آنها 
کمک کنند. روحانی افزود:  اگر فردایی در کشور آنها تروریست ها بخواهند آن ها را از پای درآورند و ملتشان را به ذلت بکشانند به خواست خود آنها  ...

چهاردهمین کارت زرد دولت تدبیر 
و امید، دومین کارت زرد وزیر کار، 

تعاون و رفاه اجتماعی ...

وزیر آموزش و پرورش گفت: ۳۳۰ 
هزار کالس درس آماده پذیرایی از 

۷ میلیون دانش آموز ...

برخــی صحبــت از خرابــکاری 
می کنند، مخصوصا اینکه جرثقیل 

متعلق به شرکت پیمانکار ...

 ربیعی 
 دو کارته 

شد

آغاز جشن 
شکوفه ها در 
سراسر کشور 

11 سپتامبر 
این بار در 

مسجدالحرام؟

شکست 
پشت شکست

 تیم ملی والیبال ایران صبح امروز برابر کانادا هم 
 سه گیمه شد تا تعداد شکست های ایران 

در جام جهانی به عدد هفت برسد
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