
حلب؛ یک قدم تا آزادی
در حالی که این روزها به واسطه وقوع کودتای نافرجام در ترکیه و وقایع پس از آن، بخش عمده توجه 
مطبوعات و رسانه های بین المللی به این کشور معطوف شده، تحوالت میدانی در همسایگی این کشور، یعنی 
سوریه در مسیری مهم و تعیین کننده در جریان است. بر این اساس، ارتش سوریه با تسلط بر بخش هایی از 
جاده ارتباطی »کاستیلو« در شمال شهر حلب، حلقه محاصره هزاران تروریست  در مناطق شرقی این شهر را 

صفحه 4تنگ کرد. 22 روز پیش، عملیات شمال و غرب شهر حلب آغاز شد. هدف این عملیات ...
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تالش برای تغییر قانون 
ممنوعیت ماهواره

آیت الله آملی الریجانی:

در قوه قضاییه حقوق نامتعارف نداشته ایم
رئیس قوه قضاییه در جلسه امروز مسئوالن عالی قضایی به ۲۴ تیرماه سالگرد توافق برجام اشاره کرد و با 
تاکید بر اینکه این توافق در مجموع به نفع جمهوری اسالمی ایران است، خواستار هوشیاری و دقت عمل 

مسئوالن در قبال بدعهدی آمریکایی ها نسبت به این توافق شد و افزود: برخالف ادعای غربی ها رفع 
تحریم حیثی نداریم و اینگونه نیست که اگر تحریم ها از حیث هسته ای برداشته شد از حیث حقوق بشر باقی 
بماند، التزام به چنین چیزی عقالیی نیست. آیت اهلل آملی الریجانی تاکید کرد: با گذشت زمان آمریکایی ها 
نشان دادند که در بد عهدی از هیچ چیزی فرو گذار نمی کنند و از این جهت دیدیم که پیش بینی مقام معظم 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3رهبری )مدظله( درست بود و ما شاهد بد عهدی آمریکایی ها در قبال توافق هسته ای  ... صفحه 3

بیست ونهمین نشســت رسانه ای سخنگوی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی با اعالم دو 
مصوبه دولت و صحبت درباره کیارســتمی و 

شجریان و اصالح قانون ماهواره برگزار شد.
او در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی 
بر این که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای 

صفحه 3هنرمندانی مانند کیارستمی  ...

غالمرضا تاجگردون درباره رأی 
مجلس به عباســعلی کدخدایی 

به عنوان عضو  ...

در جلسه امروز کمیسیون برنامه و 
بودجه فیاض شجاعی و غالمر ضا 

اسداللهی ...

حجت االســالم علی یونســی 
دســتیار ویژه رئیس جمهوری در 

امور اقوام  ...

دلیلی نداشت 
به کدخدایی 

رأی ندهیم

شجاعی، 
گزینه دادستان 
دیوان محاسبات

دعوت به 
خشونت، دشمنی 

با اسالم است

نمره  برجام خوب
نمره آمریکا
 پایین

صفحه 2

حواسمان به بدعهدی های 
آمریکا هست

1395 مــاه  تیــر    28  دوشــنبه 


