
روسیه به دنبال تشدید تحریم ها علیه ترکیه
وزارت توسعه اقتصادی روسیه طرح تشدید تحریم ها علیه ترکیه را تهیه کرد. روسیه پیشتر در پی اقدام 
ترکیه در سرنگونی هواپیمای روسی در ماه نوامبر گذشته، محدودیت هایی در تعامل با آنکارا وضع کرده بود.

خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از روزنامه کومرسانت گزارش کرد که پیش نویس این طرح که از سوی وزارت 
توسعه اقتصادی روسیه تهیه شده است، شامل تحریم واردات تمامی تولیدات و خدمات از ترکیه به روسیه 
می شود و اقدام دولت روسیه در خرید هرگونه محصول از شرکت های ترکیه را ممنوع می کند ...

علی اکبر صالحی:

به بهانه حفظ امنیت نمی توان آزادی های مردم را محدود کرد
رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: مسئوالن ارشد نظام همواره بر این نکته تاکید کردند که سرکوب آزادی های مشروع به بهانه حفظ امنیت باعث خواهد شد تا 
اهداف عالی کشور در حفظ امنیت تحقق نیابد. صالحی همچنین گفت: به بهانه حفظ امنیت نمی توان آزادی های قانونی و مشروع مردم را محدود کرد. علی اکبر 

صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران طی سخنانی در نخستین کنگره سربازان صلح ایران با بیان این که یکی از مهم ترین دالیل رواج خشونت در جوامع امروزی 
فقدان تعلیم و تربیت صحیح در سطح خانواده و اجتماع است، اظهار کرد: اگر برنامه ریزی صحیح در جهت زدودن خشونت در هسته های اولیه حیات اجتماعی صورت 

نپذیرد، زندگی خانوادگی می تواند به خاستگاه اولیه تعلیم و ترویج خشونت تبدیل شود. وی یکی دیگر از عوامل زمینه ساز خشونت را رواج بی عدالتی فراگیر در تمام عرصه 
های حیات اجتماعی دانست و گفت: خارج شدن از منهج عدل در عرصه های مختلف حیات انسانی از جمله در حوزه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 

بسترسازی دوری انسان ها از مسیر اعتدال و انصاف در عرصه زندگی جمعی است. رییس سازمان انرژی اتمی با اشاره به این که فقدان فضای آزاد  ...

ژوزه مورینیــو از هدایت چلســی 
کنار گذاشته شد. مسئوالن باشگاه 
چلسی باالخره امروز برای نیمکت 

تیم شان تصمیم گیری کردند ...

»یلدای ســال گذشــته مرتضی 
احمدی ما رو تنها گذاشت و رفت، 

اما شب یلدای امسال ...

احمد خاتمی کاندیدای انتخابات 
پنجمیــن دوره مجلس خبرگان با 

اشاره به این که »در متن ...

 مورینیو 
اخراج شد

 غم غربتی که 
 با صدای او 

تسلی می یابد

نظارت بر 
رهبری به معنای 

مچ گیری نیست

نامه سرباز 
به فرمانده

 محسن رضایی در نامه ای به 
 رهبر انقالب: فرزندان و 
 سربازان حضرت عالی، 
 از ظریف گرفته 
 تا قاسم سلیمانی 
 درحال پیشروی 
هستند
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