
ایرانوآلمان،پساز»دیواربرلین«تحریمها
در ادامه ترافیک سفر مقامات خارجی به ایران در پی آغاز اجرایی شدن برجام و برداشته شدن تحریم ها، 
فرانک والتر اشتاین مایر، وزیر خارجه آلمان نیز ضمن سفر به تهران، با مقامات ارشد جمهوری اسالمی 
ایران دیدار و گفت و گو کرد. در این راستا، وی پس از دیدار روز گذشته با محمد جواد ظریف، همتای ایرانی 
خود، امروز با رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسالمی و دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور نیز دیدار و 

صفحه۴گفت و گو کرد. بر اساس موضع گیری های انجام شده در جریان این دیدارها و  ...
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منعحضوردرورزشگاه
تااطالعثانوی!

رئیسجمهور:

بایدبرجامدوراشروعکنیم
حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان طی سخنانی گفت: انقالب اسالمی حادثه بسیار مهم و 

بزرگی بود که یکی از ویژگی هایش پیروزی یک ملت نه تنها بر استبداد داخلی بلکه بر استعمار خارجی 
و قدرت های جهان بود. امروز بعد از 37 سال به آن روزها می بالیم و مغروریم و افتخار می کنیم به خاطر 

امام و ملت مان و ایستادگی جوانان و شهدا و حوزه ها و دانشگاه هامان که پشت سر امام به خاطر آزادی و 
استقالل خودشان و احیای قانون اسالم در این کشور ایستادند و مبارزه کردند و تحمل کردند و با صبر 

و استقامت انقالب را به پیروزی رساندند. روحانی خاطرنشان کرد: خوشحالم که سی و 
صفحه3صفحه3صفحه3هفتمین سال انقالب با یک تحول بزرگ دیگر توام شد و  ... صفحه7

بر اساس اعالم بازپرس پرونده سوشا مکانی، این 
دروازه بــان تا اطالع ثانوی حق 
حضور در بازی ها را ندارد. 
بر اساس نامه ای از سوی 
بازپرس پرونده سوشــا 

مکانی ، این دروازه بان ...

لیستاصولگرایانقطعیشد،اصالحطلباندربرزخاند

لحظهشــماریبــرایاعالملیســتها
صفحه3

صفحه2

مشاور رسانه ای رئیس دولت های 
نهم و دهم با اشــاره به انتخابات 

ریاست جمهوری  ...

یک فعال سیاســی اصالح طلب 
گفت: تا زمانی که لیســت نهایی 
اصالح طلب سراســر  نامزدهای 

کشور اعالم نشود ...

حمید رسایی سه شــنبه شب در 
همایش رویش هــای انقالب در 

جمع مردم شیراز ...

برایانتخابات
96برنامهای

نداریم

اصالحطلبان
بالتکلیفاند

انقالببه
یکخانواده
بدهکارنیست

ترسیم »هندسه انقالب«

لزوم حمایت از 
آزاداندیشی و آزادگفتن

تخصصــی  نشســت  در  رفســنجانی  هاشــمی 
آزاداندیشــی و تضــارب آراء بــا محوریــت »آزادی، 
حکومت، تمدن« در تنبیه االمه نائینی که با حضور 
استادان دانشــگاه و اندیشمندان شورای عالی آزاد 
اندیشــی برگزار شد، اظهار داشــت: تمدن در ادوار 
مختلف زندگی انســان ها با توجه به شــرایط زندگی 
آنها، ســطح ســواد و تحصیــات، آداب، رســوم، 
فرهنگ و ســایر ویژگی ها، خلق و ایجاد می شــود.

صفحه2وی افزود: باید آزادی بیان  ...

 مذاکرات صلح سوریه، 
بار دیگر در هاله ابهام 

مذاکرات صلح ژنو، که با تاش نماینده سازمان ملل 
در راستای ایجاد صلح در سوریه با کمک کشورهای 
مؤثر در تحوالت سوریه آغاز شده بود، بار دیگر تحت 
تأثیر تناقضات و کارشکنی های نمایندگان گروه های 
معارض و تروریســتی در شــرف شکســت است. در 
جریان مذاکرات سه شنبه، قرار بود نمایندگان دولت 
و نماینــدگان معارضان جداگانه با نماینده ســازمان 
ملل دیدار داشته باشند؛ اما این دیدار برای معارضان 

صفحه۴یــا   همــان کمیتــه عالــی  ...

 شالوده فناوری های 
آینده

ماجرای فناورِی پردازش ابــری )Cloud( یکی از موارد 
جالــب در تاریخ این حوزه اســت. در حقیقــت زمانی که 
شــما تاریخ این فناوری را مرور می کنید، به یاد این سخن 
مشــهور گاندی می افتید کــه می گوید: »آنها اول شــما 
را نادیــده می گیرند، بعد به شــما می خندند، بعد با شــما 
می جنگند و پس از آن شــما پیروز می شــوید.« زمانی نه 
چندان دور، کمتر از یک دهۀ پیش، شــرکت های سنتی 
حــوزۀ تکنولوژی بخش بزرگی از وقــت خود را صرف این 

صفحه5مــی کردند که به مشــتریان خود ...

3 توصیه به استفاده 
کنندگان از زیورآالت

وجــود بــازار بدلیجــات و طــرح هــای مختلف و 
زیبایــی کــه انســان را ترغیب بــه خرید و اســتفاده 
می کنند و ســت کــردن آنها با انواع لبــاس یکی از 
مدهای روزی اســت کــه اخیرا رواج بیشــتری پیدا 
کــرده اســت.البته این نکتــه را نبایــد نادیده گرفت 
کــه تمایل بــه زیبایــی از صفات سرشــتی انســان 
هاســت و آدمی در طول تکامل خود ســعی کرده از 
راه های مختلــف به این قضیه ذاتــی گرایش یابد.

صفحه6مثــال بــارز ایــن موضــوع  ...

قهرمانان را چه پیش آمد، 
المپیکی ها را چه شد؟

مشــعل بازی های المپیک ریــو کمتر از ۶ ماه دیگر 
روشــن می شود اما در ایران هنوز کورسویی از تکرار 
موفقیــت المپیــک لندن بــرای عاقمنــدان پیدا 
نیست.یکی از شاخصه های مهم برای تعیین میزان 
پیشــرفت و توان ورزش هر کشــوری ، نتایج کاروان 
ورزشــی آن در بــازی های تابســتانی اســت . نتایج 
قهرمانان ملی در المپیک و مدال های کسب شده 
می تواند رتبه و جایگاه توسعه یافتگی ورزش و قدرت 

صفحه7ورزشکاران هر ملت را در عرصه  ...
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بیانات امام )ره( »مبانی انقالب« است


