
کفاشیان:رییسجمهوردستورنمیدادبانواناعزامنمیشدند
رییس فدراسیون فوتبال در پاسخ به این که ورود دولت به مبحث اعزام فوتسال بانوان به گواتماال چه آثار 
احتمالی می تواند داشته باشد، ادامه داد: دولت در این مورد به ما گفت که اگر جایی مشکلی وجود دارد ما رفع 
می کنیم و گفتند که برای ویزا کمک می کند که این کمک را نیز کردند. کفاشیان در پاسخ به این سوال که به 
نظر می رسید اگر دولت و شخص رییس جمهور به موضوع اعزام بانوان به گواتماال ورود نمی کردند اصال تیم 
بانوان به این رقابت ها اعزام نمی شد، گفت: بله، این طور شده بود. ما گفته بودیم که دیگر تیم نمی تواند  ...

وزیر امور خارجه ایران از لغو سفر رئیس جمهور به پاریس خبر داد

ظریفبرایشرکتدرگفتوگوهایسوریهراهیوینمیشود
محمدجواد ظریف اعالم کرد: در پی تماسی که با وزیر امور خارجه ایتالیا داشتیم تصمیم گرفته شد که در حال حاضر تمام توجه ها به بحث مبارزه با تروریسم 
اختصاص پیدا کند و سفر رئیس جمهور به این منطقه به زمان دیگری موکول شود. وزیر امور خارجه کشورمان که برای شرکت در نشست وین در ارتباط با 

بحران سوریه تا ساعاتی دیگر عازم اتریش خواهد بود، ضمن محکوم کردن حوادث تروریستی شب گذشته در پاریس گفت: جمهوری اسالمی ایران 
خود به عنوان قربانی تروریسم این موضوع را به شدت محکوم می کند. محمدجواد ظریف در گفت وگو با خبرنگاران در فرودگاه مهرآباد با بیان 

این که »این حوادث تروریستی در پاریس باعث قربانی شدن تعداد زیادی از مردم بی گناه شد و من این موضوع را تسلیت می گویم« افزود: 
اقدامات تروریستی به هر شکلی محکوم است و ایران به عنوان قربانی تروریسم مخالف این موضوع است و تأکید دارد که  ...

سیدجعفر تشــکری هاشمی، در 
خصوص قطع بیمه رانندگان جدید 

تاکسی گفت: این اقدام  ...

هرچند بــا اقدامات صورت گرفته 
از سال 1384 تاکنون آمار تلفات 

جاده ای در ایران روند کاهشی ...

»تئاتری ها خودشان تئاترشهر را 
دارند، اما دست از سر تاالر وحدت 

برنمی دارند« ...

انتقادازقطع
بیمهتاکسیرانان
بدوناعالمقبلی

زیان18هزار
میلیاردی

تصادفاترانندگی

چرادستاز
سرتاالروحدت
برنمیدارند؟

گریه فرانسه در جمعه سیاه پاریس
شبگذشتهودرچندعملیاتتروریستیهماهنگشدهدرپاریس
150تنکشتهو200تنزخمیشدند
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