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 سید مصطفی تا جزاده: استعفای دولت و استقرار
دولت نظامی گره ای از مشکالت کنونی نمی گشاید

 خدیجه پاک ضمیر ھمسر محمد حبیبی فعال صنفی
معلمان: ھمسرم فک وثیقه شده است/ درخواستمان

برای درمان خارج از زندان بی پاسخ مانده است

 پاداش پیشکش ما می توانیم فقط درباره چند قاضی
ویژه و احکام شان نقد حقوقی منتشر کنیم؟

 ادامه اعتصاب و اعتراض در بازار: بازاریان تھران،
اصفھان، اراک و کرمانشاه مغازه ھای خود را بستند

 معاون فرھنگی دانشگاه تھران: ١٢٠دانشجو درگیر
ماجرای اعتراضات دی ماه شدند

 راغفر:به نام بخش خصوصی غارت گری می کنند

 عبدالرضا ھاشم زایی: بحث عدم کفایت رئیس جمھور
شوخی است

 سرنوشت مبھم نمایندگی ھای فروش خارجی پس از
قانون منع واردات کاال/ بازار نیمه تعطیل و بالتکلیفی مردم

برای خرید

صفحه اصلی
آرشیو اخبار

گفتار
کلمه

روزنامه

صفحه اصلی
» سایت خبرنامه امیرکبیر ھک شد...
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 ھجوم نیروھای امنیتی به خانه مرحوم کاووس امامی
برای ساخت فیلم “ھبوط”

 توضیح مھدی کروبی شیخ در حصر درباره ملک علی
اکبر والیتی در سعدآباد و پولی که پرداخت نکرد!

 واکنش طیبه سیاوشی نماینده مجلس به صحبت
ھای دادستان تھران

 در نفی پول شویی

 نماینده مردم سردشت: نداشتن صنف بھانه خوبی
برای بیمه نکردن کولبران نیست

 فائزه ھاشمی: باید با آمریکا مذاکره کرد

 فرمانداری تھران: جلسه با معترضان برگزار می شود

 محمود صادقی: با جلسه درمانی نمی شود مشکالت
را حل کرد

 نایب رییس کمیسیون برنامه وبودجه: در شرایط جنگی
ھستیم/ اگر انتظارات مردم را مدیریت نکنیم، بازنده

خواھیم بود

 اعالم نتیجه رسمی انتخابات ترکیه/اردوغان: به عنوان
رئیس جمھور انتخاب شدم

 تجمع کسبه و تعطیلی بازار/ کسبه میخواھند تکلیف
بازار ارز یک بار برای ھمیشه روشن شود

 میرزایی نکو: در شرایط فعلی دولت موظف است
سکوت خود را بشکند

 فاطمه سعیدی: پیگیر مالقات با زنان درویش زندانی
ھستیم

 علی مطھری: مردم ۶ ماه مقاومت کنند/ دولت به
مردم بگوید در چه شرایطی ھستیم

 تنش در بازار عالء الدین، تعطیلی بازار موبایل عالءالدین
و ۴ سو در اعتراض به گرانی نرخ دالر

 آیت هللا خامنه ای؛ دبیر کل یک حزب سیاسی یا رھبر
نظام

 مراسم بزرگداشت شھید دکتر بھشتی در کانون توحید
برگزار می شود

 فالحت پیشه: ایرانی ھا بارھا بازیچه سیاست ھای
منفعت طلبانه روسیه قرار گرفتند

 تجمع اعضای تعاونی مسکن کارگران شرکت برق
تھران/ بالتکلیفی ٢٠ ھزار نفر

 تاثیر تالطمات ارزی بر معیشت طبقه کارگر؛ سبد
معیشت طبقه  کارگر به کلی نابود شده

 ٢۵ نفر از دراویش بازداشت شده در مجموع به ۶٩
سال حبس محکوم شدند

 اھداف جنگ در جنوب سوریه

 مدیر ورزشگاه آزادى: مجوز نمایش بازی ایران – پرتغال
در ورزشگاه صادر شد

 رقابت انتخاباتی با اردوغان از سلول زندان/صالح الدین
دمیرتاش: من نامزد انتخابات ریاست جمھوری ترکیه

ھستم/از زندان علیه اردوغان خواھم ایستاد

 توضیحات وزیر کشور درباره حادثه آزار دختران ایرانشھر

 سید محمد خاتمی: اگر دیکتاتوری نمی خواھیم، باید
آزادی را بشناسیم و ھزینه ھایش را بدانیم

 رضا خندان: برای نسرین ستوده وثیقه ۶۵٠ میلیونی
صادر شده است

 مجید انصاری: طرح حضور اقلیت ھا در شوراھای شھر
در دستور کار مجمع قرار نگرفت

 نامه علی مطھری به رئیس سازمان صداو سیما: لغو
حضور پویول نشانه حکومت ملوک الطوایفی در

صداوسیماست
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 محمد جواد فتحی دالیل استعفایش از مجلس را روایت
کرد: امیدی به اصالح در این چارچوب وجود ندارد

 نماینده کرمانشاه: زندگی ٩٠ درصد زلزله زدگان در
کانکس با وجود دمای ۵٠ درجه

 سقف تولید اوپک براساس توافق ٢٠١۶ ثابت ماند

 موالوردی:  امیدواریم در احکام دانشجویان تجدیدنظر
شود

 جنبش دانشجویی زیر تیغ!/ اعتراض دانشجویان به
احکام سنگین قضایی ادامه دارد

 بیانیه دانشجویان دانشگاه تھران در پاسخ به ادعاھای
رسانه ھای اصول گرا

 چرا کاپیتان اسپانیا پشت درھای بسته ماند!
قدرت نمایی مدیران جدید صداوسیما

 درھای آزادی باالخره باز شد

 محمدرضا عارف: عده ای سعی در محدودسازی فضای
دانشگاه دارند

 پروانه سلحشوری با اشاره به ارسال پیامک حراست
قوه مقننه به نمایندگان برای خروج از تلگرام: با حکم یک

بازپرس تلگرامم را مسدود نمی کنم

 صدوراحکام زندان دانشجویان، ھمزمان با تایید آزادی ۶
محکوم به قتل

 احسان شریعتی: پیکر پدرم، مومیایی و برای زمان
موقت در سوریه دفن شد/ وصیت او دفن در حسینیه

ارشاد است

 «نه» به خریدن حریصانه

 خروج آمریکا از شورای حقوق بشر!

 زنان ایرانشھری خواستار برخورد با متجاوزان شدند

 با اعالم نیکی ھیلی؛ آمریکا از شورای حقوق بشر
سازمان ملل خارج شد

 رییس فراکسیون زنان مجلس: نمی شود حادثه دختران
ایرانشھر را تکذیب کرد

 احضار علی کریمی به دادسرای فرھنگ و رسانه!

 در نشست خبری سخنگوی شورای شھر مطرح شد:
بالتکلیفی طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره کارکنان

شھرداری/بدھی ١۴ ھزار میلیاردی دولت به شھرداری

 سایت وزارت صنعت ھک شده بود؟ پشت پرده  واردات
غیرقانونی ھزاران خودروی چه کسانی بودند؟ درآمدشان

چه قدر بود؟

 عدالت طفل گمشده ای در دستگاه قضا

 نامه کارگران سایپا به حسن روحانی: آقای رئیس
جمھور! جھانی شدن، پیشکش لطفا ما را از «ھپکو

شدن» نجات دھید!

 موالوردی: پیگیر مطالبات دانشجویان ستاره دار ھستیم

سایت خبرنامه امیرکبیر ھک شد
چکیده :خبرنامه امیرکبیر به انجمن اسالمی این دانشگاه نزدیک است که عمدتا خبرھای دانشجویی را منتشر می...

 

کلمه: سایت خبرنامه امیرکبیر دیروز از سوی ارتش سایبری ایران فیلتر شد.

به گزارش جرس، ارتش سایبری ایران چند روز پیش نیز سایت رادیو زمانه را ھک کردند که این سایت به مدت چھار روز از دسترس خارج شد.

خبرنامه امیرکبیر به انجمن اسالمی این دانشگاه نزدیک است که عمدتا خبرھای دانشجویی را منتشر می کرد.
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جھت دریافت آخرین خبرھا بوسیله خبر نامه لطفا آدرس پست الکترونیکی خود را وارد کنید:

ثبت نام
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