
پانزدهیمن کارت زرد کابینه
نمایندگان مجلس که در جلسه امروز خود از وزیر ورزش دعوت کرده بودند از پاسخ های 

او قانع نشدند و به گودرزی کارت زرد دادند. وزیر ورزش برای پاسخ به پرسش 
احمد شوهانی نماینده ایالم درباره وضعیت فساد در ورزش و رسیدگی به 
امور جوانان در مجلس حاضر شده بود که با رأی نمایندگان کارت زرد گرفت. 
نمایندگان از مجموع 194 رأی با 94 رأی موافق و 76 رأی مخالف و ...

دقایقــی پیش حجت االســام و 
المسلمین حســن روحانی رئیس 
جمهور کشورمان وهیات همراه ...

قائــم مقام وزیر نیــرو از افزایش 
قیمت تعرفه آب تا چند روز آینده 

خبر داد. ستار محمودی ...

سومین و آخرین  روز از مرحله دوم 
بیست و هشتمین دوره مسابقات 
بسکتبال قهرمانی مردان آسیا ...

رئیس جمهور 
وارد تهران 

شد

افزایش قیمت 
آب تا چند روز 

آینده

برتری قاطع 
بسکتبال ایران 
مقابل فلسطین

حاشیه های  نیویورکی
برخی منابع مدعی شده اند محمد جواد ظریف و باراک اوباما در حاشیه اجالس عمومی سازمان ملل با هم مواجه شده، دست دادند و احوالپرسی کردند
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محسن رضایی در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسالمی

بیمه کاهش ریسک پس از برجام ایجاد شود
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ابعاد ثمرات اقتصادی و سیاسی برجام گفت: در زمینه سیاسی توانستیم پروژه منزوی سازی ایران را بشکنیم و 
در بعد اقتصادی وضعیت ایران از دوران تحریم بهتر می شود. محسن رضایی در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسامی ایران،ضمن تسلیت به خانواده جان 
باختگان فاجعه غم انگیر منا گفت: از نظر حیثیتی در جهان برای مسلمانان تکرار این اخبار و حوادث و رویدادها یک ضایعه محسوب می شود. محسن رضایی 

افزود: هنوز سرنوشت تعدادی از مسلمانان در این حادثه معلوم نیست و تعدادی نیز در کنار خانه خدا در اوج معنویت، مظلومانه کشته شدند که این حادثه 
غمناک و دردناکی است. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه ایرنا باید با استفاده از نیروهای باتجربه خود تحولی بزرگی در این سازمان 

ایجاد کند، گفت: ایرنا باید ارگان رسمی جمهوری اسامی شود و بتواند زبان همه نهادها، دولت، قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و  ...


