
گنج 1000 ساله ایران در چنگ کشور همسایه
پاویون کشور جمهوری آذربایجان در اکسپوی 2015 میالن کتاب نفیسی را شامل مینیاتورهای ایرانی با 
عنوان »مینیاتور آذربایجان« به بازدیدکنندگان عرضه کرد. در این کتاب که نسخه ای از آن در اختیار خبرنگار 
ایسنا قرار گرفته، با امتناع از ذکر نام »ایران«، شهرهای اردبیل، تبریز، مراغه و ارومیه )در استان های اردبیل 
و آذربایجان شرقی و غربی( تا ایروان )پایتخت جمهوری ارمنستان( و باکو )پایتخت جمهوری آذربایجان(، 
قلمروی هنر این کشور توصیف شده است! حتی نکته ی عجیب تر این که در صفحه های متعدد ...

وزیر اطالعات تشریح کرد:

جزئیاتی از اقدامات تروریستی در دزفول و سوسنگرد
حجت االسالم والمسلمین علوی صبح امروز در نشستی خبری با اشاره به حساسیت های ایام محرم و صفر از این دو ماه به عنوان مقاطعی یاد کرد که جریان های 
تروریستی اهداف خود را از طریق ضربه زدن امنیت به مراسم عزاداری این ایام با جدیت دنبال می کنند. وی در ادامه با اشاره به امنیت بی بدیل جمهوری اسالمی 
ایران آن را برای دشمنان غیرقابل تحمل دانست و گفت: در سنوات گذشته آنها تمام توان خود را به کار گرفته اند تا از طریق دادن مأموریت جریان های تروریستی 

به هر نحوی از انحاء امنیت ایران را به چالش بکشند که در نهایت با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان )عج(، اقدامات آنها کشف و عوامل آنها شناسایی و 
سرکردگانشان به هالکت رسیدند و عملیات آنها خنثی شد که گزارش اقدامات انجام شده به مردم ارائه شد. وی که امنیت بی بدیل حاکم بر جمهوری اسالمی 

ایران را عامل تحقیر دشمنان منطقه ای و فرامنطقه ای ایران می خواند، به انفجارهایی که اخیراً در نقاط مختلف جهان از جمله تونس ، پاستان ،ترکیه و ...
رکابزن طالیی ایــران با تاکید بر 
این که به هیچ عنوان مغرور نشده 

است، مشکالتی که قبل و ...

وزیر راه و شهرســازی اعالم کرد: 
سازمان هواپیمایی کشوری هنوز 

هیچ مصوبه ای برای ...

کتر ســید ابراهیم رئیســیون در 
مراســم انعقاد تفاهم نامه احداث 

بیمارستان ...

گالیه رکابزن 
طالیی ایران از 

نامهربانی ها

مجوزی برای 
ورود سوخو 100 

نداشته ایم

 نیمی از 
 بیمارستان های 

دولتی فرسوده اند

گزافـه گویـی های الجبیـر
جدیدترین اظهار نظرهای ضدایرانی وزیر امورخارجه عربستان
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