
نصرالله:شاهد آغاز انتفاضه سوم هستیم
سید حسن نصراهلل چهارشنبه شب در سخنانی به مناسب آغاز ماه محرم افزود: فاجعه منا معلول نهایت 
ناتوانی در اداره حج است و این مصیبت در ماه حرام و در حق حجاج بیت اهلل الحرام، از اوج بی مباالتی آل 
سعود به همه ارزشهای انسانی و مقدسات دینی حکایت می کند. دبیر کل حزب اهلل لبنان گفت: فاجعه منا 
نشان دهنده اوج اهانت حکام سعودی به مقدسات و شعائر اسالمی و نیز بیانگر میزان استکبار و سلطه جویی 
و نادیده گرفتن تفکر و خون مسلمانان است. سید حسن نصراهلل با بیان اینکه فاجعه منا ...

علی اکبر صالحی:

برجام از دوشنبه اجرایی می شود 
در حاشیه یازدهمین مجمع عمومی حزب موتلفه اسالمی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ان شاءاهلل برجام از دوشنبه هفته آینده اجرایی خواهد شد، گفت: 

باید از عزیزان در شورای نگهبان و مجموعه نمایندگان محترم در مجلس شورای اسالمی تشکر کنیم که همت کردند و طرح برجام را بررسی کردند و 
در نهایت با اکثریت آرا این طرح به تایید رسید. وی ادامه داد: االن دولت جمهوری اسالمی ایران از یک حمایت قوی در ارتباط با پیاده کردن برجام به 
خصوص با توصیه های موکدی که در طرح مجلس آمده، برخوردار است. صالحی گفت: این نه بند که در طرح مجلس آمده توصیه های بسیار خوبی 
است که باعث می شود جمهوری اسالمی ایران به گونه ای وارد پیاده سازی برجام شود که با چشم باز با درایت و با احتیاط الزم باشد که مبادا خدای 

نکرده به منافع ملی ما خدشه ای وارد شود. صالحی درباره پیاده سازی برجام یادآور شد: فکر می کنم دوستان امروز عازم وین هستند و ...
حوالــی ســاعت 8 صبــح امروز 
پنجشــنبه قطعه ای که شــباهت 

زیادی به موتور هواپیما دارد ...

بررســی تغییرات بازار ارز در سطح 
جهان در هفته منتهی به 11 اکتبر 

2015 نشان می دهد که ...

تیم های ملی فوتبــال امید ایران 
و ســوریه در فینــال رقابت های 
قهرمانی زیــر 23 غرب آســیا از 

ساعت 20:30 به وقت ایران ...

سقوط قطعه ای 
از هواپیما در 

چهاردانگه

قیمت نفت و طال 
 باال رفت؛ 

دالر پایین 

 امیدها 
قهرمان شدند

طی نامه ای از سوی الریجانی به حسن روحانیبـرجام ابـالغ شـد
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