
الریجانی مطرح کرد: تحریم  نشان داد که باید ضعف های اقتصادی را رفع کرد
علی الریجانی در مراسم بزرگداشت روز ملی صادرات که در تاالر اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی 
استان قم برگزار شد، با تبریک این روز گفت: فکر می کنم که در کل گرایش کشور به موضوع صادرات و محور 
صادرات تا حد زیادی مبین و این موضوع در سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری تاکید شده است. رئیس 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: توجه به صادرات در بحث های مطرح شده اقتصادی نیز وجود دارد و در 
ادبیات سیاسی و اقتصادی در این زمینه به این بلوغ رسیده ایم که اگر قصد ایجاد تحول در اقتصاد  ...

سرمربی تیم ملی از نظر سالمتی مشکالتی دارد اما سرطان نیست

کفاشیان: کی روش گفته نمی تواند این همکاری را  ادامه دهد
علی کفاشیان درباره صحبت های سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و درخواست هایش گفت: کی روش برای دو بازی آینده تیم ملی که برابر عمان و هند خواهد بود هیچ 

مشکلی ندارد اما گفته است که برای صعود به جام جهانی و انجام بازی های مرحله نهایی مقدماتی با شرایط فعلی نمی تواند کار کند. رییس فدراسیون فوتبال افزود: 
درخواست هایی که کی روش دارد بیشتر درباره کیفیت چمن، تجهیزات، لباس و همان بحث های همیشگی است. همچنین برخالف آنچه گفته می شود ما با مرخصی 
رفتن کی روش مشکلی نداریم. در زمان هایی که تیم ملی فعالیتی ندارد رفتن کی روش به مرخصی منعی ندارد. البته او فعال در ایران می ماند چون مذاکرات ما با او ادامه 
دارد. کفاشیان در ادامه درباره اینکه آیا به کی روش مجوز مصاحبه داده است یا خیر؟ گفت:  او می تواند مصاحبه کند اما فقط در حوزه کاری اش. او خودش هم قبول دارد 

که مصاحبه ها و بیانیه هایی که داده بود مشکل ساز شده بودند. من همین طور که به دبیرکل فدراسیون اخطار دادم با کی روش نیز صحبت کردم ...
مدیرکل پیش بینی و هشدارسریع 
سازمان هواشناسی کشور گفت: 

از شنبه تا دوشنبه با توجه به ...

پیشینه روابط فرهنگی بین ایران 
و فرانســه از زمان فتحعلی  شاه و 

آمدن ژنرال گاردان و ...

نماینــدگان احــزاب در پارلمان 
فرانسه از درخواســت دولت این 

کشور برای تمدید ...

پیش بینی کاهش 
کیفیت هوا در 

هفته آینده

پویایی فرهنگ 
و هنر فرانسه را 
نجات می دهد؟

فرانسه تا 3 ماه 
آینده در وضعیت 

فوق العاده 

دوبارهمیسازمت
سند بازطراحی راکتور اراک  به امضای وزرای خارجه 
ایران، 1+5 و موگرینی رسید
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