
انتقاد موالوردی از عملکرد جزیره ای در زمینه پوشش اسالمی
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: جزیره ای در زمینه پوشش اسالمی عمل می شود، به عنوان 
نمونه شهرداری تهران، وزارت ارشاد در این زمینه جداگانه کار می کنند این در حالیست که اگر همه دستگاه ها 
با هم کار کنند نتایج بهتری حاصل می شود. شهیندخت موالوردیافزود: آسیب شناسی انجام شده در زمینه 
توسعه فرهنگ عفاف و حجاب نشان می دهد که یکی از دالیل مشکالت این حوزه عدم دسترسی به پوشش 
مناسب و ارزان در سطح وسیع است و آنچه که تحت عنوان مدل و لباس اسالمی  ...

بورس تهران در دومین ماه پاییز 
نیز روندی رکودی و کسل کننده 

را دنبال کرد و بدون تغییر ...

»کلنــل« رمانی اســت که پس 
از ســال ها کش و قــوس هنوز 
نتوانسته مجوز انتشار بگیرد اما ...

علی اکبر والیتی به ســوریه سفر 
کــرد. رئیــس مرکــز تحقیقات 
اســتراتژیک مجمع تشــخیص 

مصلحت نظام صبح امروز ...

روزهای تلخ 
سهامداران 

بورس

»کلنل«فروشی 
در خیابان های 

پایتخت

 والیتی 
به سوریه رفت

 حملــه هستـه ای 
به استانبول!
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رئیس حزب "لیبرال دموکرات" ترکیه از پوتین خواستار حمله اتمی به ترکیه شد

مسابقات جهانی وزنه برداری – آمریکا 

»رضازاده« از فهرست رکوردهای دنیا پاک شد
الکسی لوچف با شکستن رکورد دوضرب و مجموع جهان قهرمان رقابت های دسته فوق سنگین مسابقات جهانی وزنه برداری شد. وزنه بردار روس در حرکت 

دوضرب با ثبت رکورد 264 کیلوگرم رکورد جهان را شکست. در جریان رقابت های فوق سنگین مسابقات جهانی وزنه برداری در آمریکا، الکسی لوچف وزنه بردار 
روس در حرکت دوضرب به رکورد دوضرب جهان حمله کرد و توانست با ثبت رکورد 264 کیلوگرم، رکورد رضازاده را که 263 کیلوگرم بود بشکند. رکورد 

مجموع جهان 472 کیلوگرم بود که رضازاده در المپیک سیدنی آن را به ثبت رسانده بود اما این رکورد با 475 کیلوگرم توسط وزنه بردار روس بهبود 
بخشیده شد. ، در آخرین روز مسابقات جهانی وزنه برداری در آمریکا، وزنه برداران دسته فوق سنگین در غیاب بهداد سلیمی و روسالن آلبگوف برای 

رسیدن به مدال طالی این وزن و عنوان قوی ترین مرد جهان با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان، لوچف با ثبت رکورد 475 کیلوگرم  ...


