
تقدیر دانشگاه تهران از وزیر خارجه آلمان
والتر اشتاین مایر، وزیر امور خارجه آلمان که به منظور شرکت در کنفرانس مقدماتی اجالس امنیتی مونیخ 
به تهران آمده بود صبح امروز در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه تهران حضور یافت و به سخنرانی 
پرداخت. وی در سخنرانی اش بارها از پشتکار و انگیزه دانشجویان ایرانی تقدیر و اعالم کرد که خواهان 
افزایش کمک های مالی و اختصاص یافتن بورس به دانشجویان مستعد ایرانی در زمینه های مختلف به ویژه 
بخش های علمی و فرهنگی و معماری است. در پایان این سخنرانی لوح تقدیر دانشگاه تهران و ...

الریجانی: 

طرح برجام در کالن کشور هماهنگ شده بود
علی الریجانی در همایش نکوداشت فعاالن عرصه امر به معروف و نهی از منکر گفت: طرح های هسته ای همیشه در کالن کشور هماهنگ می شد. 

الریجانی افزود: به عنوان رییس مجلس وظیفه ای داشتم که اختالفی در کشور در این باره ایجاد نشود و وفاقی حاصل شود که به وظیفه خود عمل کردم، 
اما برخی وظیفه ای داشتند و جور دیگری عمل کردند. علی الریجانی با بیان اینکه نفع شخصی در موضوع برجام ندارد گفت: من در این پرونده دخالتی 

ندارم. این پرونده، پرونده من نیست؛ بلکه پرونده رهبری است. پس از اتمام سخنرانی رئیس مجلس شورای اسالمی در این همایش که به موضوع امر به 
معروف و نهی از منکر اختصاص داشت، یکی از بانوان حاضر در این همایش سوالی انتقادی را از وی درباره ی نحوه تصویب طرح برجام در مجلس مطرح 

کرد و گفت که مجلس در این زمینه فرمایشی عمل کرده است.
دکتــر ناصر چرخســاز با اشــاره به 
گــزارش عملیات امــداد و نجات 

سیل و آبگرفتگی در ...

بــا حذف بیــش از دو میلیون نفر از 
جمع یارانه بگیــران، دولت در ماه 

گذشته به حدود ...

ســخنگوی ســتاد ملــی مبــارزه 
دوپینگ از محرومیت چهار ســاله 

یک ورزشکار تیرانداز ...

6استان 
همچنان درگیر 

سیل

اولین یارانه 
پاییز امشب 

واریز می شود

محرومیت چهار 
ساله تیرانداز 

دوپینگی
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حسن روحانی در نخستنی هم انیشید فعالاا نقتصاد دانش بینان و نوآوری:


