
پیام ما را گرفتند
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی صبح روز سه شنبه در نشستی خبری در باشگاه خبرنگاران 
جوان درباره زمان بندی ساخت پیشران های هسته ای گفت: ساخت پیشران های هسته ای ولو در چارچوب 
برجام شدنی است اما شاید اقتصادی نباشد مثل غنی سازی که توجیه اقتصادی نداشت اما کاالیی 
استراتژیک بود. در عین حال برای اقتصادی شدن این محصول شاخص هایی وجود دارد. ساخت پیشران 

صفحه ۲استراتژیک است و با وجود عدم تمایل کشورهای بزرگ به وارد شدن در این عرصه ایران ...
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راهی به جز شفاف سازی 
حداکثری نیست

سردار نقدی:

 دشمن می خواهد القا کند جریان انقالبی 
مخالف موسیقی است

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه گفت: صدا و سیما پخش گسترده ای در بخش موسیقی دارد و همه 
نهادها و مؤسسات انقالبی در برنامه های فرهنگی خود از موسیقی بهره می برند بااین وجود می بینید که 

مرتب القا می کنند که امام جمعه مشهد با موسیقی مخالف است.  سردار نقدی شامگاه دوشنبه 
29 آذر در مراسم اختتامیه این جشنواره ملی در شیراز، گفت: در ماه های اخیر تالش 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3گسترده ای انجام شد تا این گونه القا کنند که انقالب و جریان انقالبی  ... صفحه 3

احمد توکلی نماینده پیشــین مجلس درباره 
دریافتی های نامتعارف به رییس مجلس شورای 
اسالمی نامه نوشت. توکلی در این نامه با بیان 
اینکه یکی از مظاهر اشرافی گری مدیران در 
کشور که باعث آسیب جدی به اعتماد عمومی 
مردم به نظام اداری کشــور و ضربه به سرمایه 

صفحه 3اجتماع مان گردید ...

مهــرداد بذرپاش نماینده ســابق 
مجلس گفت: خیلی ها تابعیتشان 

در جیبشان است و ...

علی پورعلی مطلق مدیرکل دفتر 
انتخابــات وزارت کشــور گفت: 

براساس  ...

علی اکبر والیتی در مراسم رونمایی 
از ۱۱۰ اثر پژوهشی در حوزه روابط 

فرهنگی و  ...

تنها رهبری به 
حضور جوانان 

باور دارد

ثبت نام انتخابات 
 شوراها از
30 اسفند

 غرب به 
فرهنگ ما 

احتیاج دارد

صفحه 4

 ترور دیپلمات روس در قلب ترکیه 
و پیامدهای چندبعدی آن

1 3 9 5 ه  مــا ر  ذ آ  3 0 سه شــنبه 


