
آیا ترکیه دست به اقدام نظامی در سوریه خواهد زد؟

|   اوقــات شــرعی: اذان صبــح: 5:40  |  اذان ظهــر 12:30  |  غــروب آفتــاب:  19:20  |   اذان مغــرب: 20:15  |روزنامــه بین المللــی صبــح ایــران  |   چهارشــنبه 10 تیــر مــاه 1394  |  14 رمضــان 1436  |  اول جــوالی 2015  |

هنوز چند روزی بیشتر از انتشار گمانه زنی های رسانه ای درباره احتمال مداخله نظامی ترکیه در خاک سوریه نگذشته، اما تحوالت میدانی در مرز دو 
کشور، در کنار موضع گیری های رسمی مقامات دولت آنکارا، بحث ها در این زمینه را از حد شایعه به یک واقعیت بالقوه ارتقا داده است. تحرکات جدی 
ترکیه در مناطق مرزی با سوریه، این نگرانی را در محافل مختلف منطقه ای و فرامنطقه ای ایجاد کرده که پس از حدود سه سال مداخله غیرمستقیم، این 
بار آنکارا عزم خود را برای اعزام آشکار نیرو به خاک سوریه جزم کرده است. بحث درباره تصمیم دولت ترکیه برای مداخله در سوریه، از سه روز پیش و 

صفحه 4زمانی آغاز شد که دو روزنامه معتبر ترکیه )زمان و حریت( از برگزاری جلسه ای در کاخ ریاست جمهوری این کشور ...

قطره های آب طالیی 
هستند نه بی رنگ!

گوگل آنچه نشان 
می دهد نیست!

 بالتکلیف های بازار 
نقل و انتقاالت

نکات تغذیه ای برای 
روزه داری 

حکم مهدی هاشمی 
الزم االجرا است

آژانس انرژی اتمی ابزار 
جاسوسی غرب است

نامه اوباما برای کدام 
مقام ایرانی بود؟

زمان رهایی از رمزهای 
عبور فرا رسیده است

وحید فروزنده- امروزه وقتی حرف از »آب« به میان 
می آیــد، دیگر جای چــون و چرا نیســت. فقط باید 
سکوت کرد و به حرف ها و دستورات آن گوش داد و 
بر اساس قوانین حاکم بر آن عمل کرد، وگرنه در غیر 
این صورت اگر قرار باشد همچنان با منطق و رویکرد 
خودخواهانه و نادرست خود با منابع آبی برخورد کنیم 

و بی مهابا به مصرف ...

در ژوئن ســال 2011 ژولیان آســانژ در حالی که در 
منزل خود در انگلستان تحت نظر و بازداشت خانگی 
بود یک مالقات کننده غیر منتظره داشت: »اریک 
اشمیت« مدیر عامل گوگل. برای چندی ساعت رهبر 
در بازداشت یکی از بزرگترین سازمان های افشای 
اطالعات ســری و مدیــر عامل میلیونــر بزرگترین 

امپراطوری اطالعاتی دنیا ...

فصل نقل و انتقاالت اســت و هــزار و یک خبر. هر 
روز بازیکنان بســیاری به تیم هــای مختلف منتقل 
می شــوند اما همچنان چند ستاره هســتند که تیم 
بعدی شــان را انتخاب نکرده اند! بزرگترین بازیکن 
کسی نیست جز سید جالل حسینی؛ مدافع ثابت تیم 
ملی با نزدیک به 100 بازی ملی که از چند تیم لیگ 

برتری پیشنهاد دریافت ...

دکتر کوروش جعفریان، متخصص تغذیه مرکز جامع 
ترمیم زخم جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران با 
اعالم ایتــن نکته که یکی کردن وعــده های افطار 
و شــام باعث مشکالت گوارشــی برای فرد روزه دار 
می شــود، گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر در 
فصل گرما به سر می بریم و طول مدت روزه داری نیز 

زیاد است توصیه ای که ...

معاون اول قوه قضاییه گفــت: زمان دقیق اجرای 
حکم مهدی هاشــمی را نمی دانم امــا پس از انجام 
تشــریفات اداری اجرایی می شود.حجت االســالم 
غالمحسین اژه ای در مورد آخرین وضعیت پرونده 
مهدی هاشمی در دادســرای اجرای احکام اظهار 
کرد: زمان دقیق اجرای حکم را نمی دانم اما به دلیل 

اینکه حکم قطعی است ...

مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه معتقد است آژانس 
بیــن المللی انرژی اتمی تبدیل بــه ابزاری در جهت 
جاسوسی قدرت های بزرگ شده و از لحاظ نظامی 
و امنیتــی منطقی نیســت که کشــوری مانند ایران 
بخواهد در چارچوب یک توافقنامه فنی - دیپلماسی 
بپذیرد؛ دشمنان با عناوین مختلف به حریم دفاعی و 

امنیتی کشور ...

وقتی دورز پیش مهــرداد بذرپاش نماینــده تران از 
ارســال نامه باراک اوباما به مقامات ایرانی خبر داده 
بود ســوالی که مطرح شد درباره این بود که این نامه 

چرا و برای کدام مقام ایرانی ارسال شده است؟
دور روز پیــش، خبرگزاری فارس به نقــل از مهرداد 
بذرپاش، از نامــه محرمانه اوباما بــه مقامات ایران 

درخصوص مذاکرات ...

هفته ی گذشــته LastPass خبر هک شدنش را 
اعالم کرد. این نرم افزار برنامه ای اســت که تمام 
رمز عبورهای شــما را در خود جــای می دهد و با 
یک رمز عبور اصلی می توانیــد تمامی اطالعات 
محرمانــه ی خود را در آن نگهــداری کنید. اما آیا 
هک شــدن این نرم افزار و بســیاری موارد مشابه 
زنگ خطــری برای امنیت اینترنتی ما نیســت؟ با 

زومیت همراه شوید...
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پدر »پیام کوتاه« 
درگذشت

Matti Makkonen که بیشــتر با عنوان پدر پیام 
کوتــاه شــناخته می شــود، در ۶۳ ســالگی به علت 
بیماری درگذشــت. ایــن خالق فنالندی، در ســال 
1۹۸۴ ایده ی ارسال پیام در شبکه های تلفن همراه 
را ارائه داد و کمک های شــایانی به این تکنولوژی، 
در روزهای اولیه خود کرد. وی درگیری خود در ایده 
پیام کوتاه را بی اهمیت جلوه داده و به آن، به عنوان 

صفحه 6تالشی مشترک ... صفحه 5

آمانو
در 

تهران

وزارت خارجه امریكا از تمدید 
 مهلت مذاكرات تا سه شنبه 
هفته آینده خبر داد

ظرفیت اینترنت تا پایان 
سال سه برابر می شود

معــاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه ظرفیت شــبکه 
اینترنت و اینترانت کشــور هم اکنون به نزدیک سه 
برابر رسیده است، گفت که دولت قصد این ظرفیت را 
تا پایان سال نیز به ۳ برابر طرفیت فعلی افزایش دهد. 
محمود خسروی دیروز در مراسم افتتاح پروژه توسعه 
شــبکه انتقال زیرساخت با اشــاره به برنامه های در 

صفحه 5دست اقدام برای توسعه ...

شانس دو و میدانی کاران 
برای المپیک بعد از دو آزمون

محسن رضایی:

راه برگشتی به جز مذاکره وجود ندارد
محسن رضایی در مصاحبه اش با تلویزیون ملی چین  درمورد مذاکرات گفت: »مذاکرات 
ایران و 1+5 بیش از 13 سال است ادامه دارد، ما یک مسیر طوالنی را طی کردیم، طی دو 

سال اخیر پیشرفت های خوبی رخ داده و راه برگشتی به جز مذاکره وجود ندارد. ما مایلیم که 
مذاکره کنیم، آنها هم آمادگی مذاکره با ما را دارند. ما دلمان می خواهد که در همین مرحله به 
نتیجه برسیم ، ما نمی خواهیم تاخیری پیش بیاید، لیکن به نظر می رسد طرف ما مخصوصا 

آمریکایی ها برای تقاضاهایشان اصرار غیر منطقی از خودشان نشان می دهند و ما نگران 
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رقابت های دوومیدانی جایزه بزرگ تایلند به 
پایان رسید و حاال بعد از عبور از دو 
رویداد و محک ملی پوشان 
ایران در رقابت های 
قهرمانی آسیا و جایزه 
بزرگ...

نمایندگان پس از دولتی ها به مالقات بابک زنجانی می روند

می خواهیم ببینیم بابک زنجانی اصالً در زندان هست یا نه؟
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سرپرست اداره کل روابط عمومی 
آستان قدس رضوی »ایجاد دفاتر 

ازدواج موقت« ...

سال هاست که روشن شدن تعریف 
جرم سیاسی یکی از خواسته های 

مهم فعاالن...

محسن کوهکن نایب رئیس جبهه 
پیروان خط امــام و رهبری گفت: 

بحث اعتدال...

دفاتر ازدواج 
موقت در حرم 

شایعه است

جرم سیاسی 
قابل تعریف 

نیست

برند »اعتدال« 
برای روحانی 

نیست


