
وقتی مسوولین و مردم به جشن هسته ای فکر می کنند
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برگزاری جشن های خیابانی آن هم به طور غیرمترقبه و هماهنگ نشده در ایران معمول است. بعد از برد مسابقات ورزشی، بعد از برد نامزد انتخاباتی 
ریاست جمهوری و حاال هم بعد از برد )یا برد-برد( هسته ای. در توافق لوزان بود که وقتی ظریف متن تفاهم نامه را خواند و گفت هم تحریم ها برداشته 
می شوند و هم سایت های هسته ای به کارشان ادامه می دهند، دسته ای از مردم به ناگهان به خیابان ها آمدند و جشن خیابانی برپا کردند، آن هم پس از 
روزها انتظار در پای تلویزیون و چک کردن لحظه به لحظه اخبار مذاکرات از سایت ها و شبکه های اجتماعی. فردای آن شب هم شایعه ای در شبکه های 

صفحه 2اجتماعی و پیام رسان های وایبر و تلگرام پخش شد که ظریف از مردم خواسته است که برای برگزاری جشن هسته ای به خیابان بیایند...

نعمت احمدی:برانکو و نقد جامعه

در صورت توافق، باید به ظریف جایزه صلح نوبل داد
یک وکیل دادگستری با اشاره به مذاکرات ایران با کشورهای 1+5 تاکید کرد که در صورت 
حصول توافق، باید به محمدجواد ظریف جایزه صلح نوبل اعطا شود. نعمت احمدی درباره 
ضرورت حمایت از تیم مذاکره کننده هسته ای اظهار کرد:  ما باید واقع بینانه به قضیه نگاه 

کنیم. برای اولین بار در تاریخ به ویژه 200 سال اخیر است که یک کشور در حال توسعه یک 
طرف میز مذاکره و تمام قدرت های جهانی طرف دیگر میز نشسته اند. وی ادامه داد:  این 

کشورها، شش قدرت جهانی هستند که کل اقتصاد دنیا را در اختیار دارند و 5 کشور از آن ها 
صفحه 2صفحه 3صفحه 3دارای حق وتو هستند. صفحه 7

توی این ســال ها، کارلوس کی روش مهم ترین 
مربی خارجــِی منتقد جامعه ایران بوده اســت. 
سرمربی پرتغالی البته بارها از ایران تعریف کرده 
اما از اولین روزهای 
حضورش در کشور 
تازه بــا جمله ای 
مثل »اینجا وقتی 

هواشناسی ...

منابع مختلف از تالش برای حل آخرین اختالفات سخن می گویند

انتظار برای »روز بعد از توافق«!
صفحه 4

صفحه 3

غالمعلی حداد عادل در ســخنانی 
به نقش اکبر گنجی در اشــتباهات 

راهبردی جریان ...

آیــت اهلل حائری شــیرازی عضو 
مجلس خبرگان رهبری و اســتاد 

اخالق...

بــا نزدیک شــدن بــه روزهــا و 
پایانــی مذاکرات،  ســاعت های 

بسیاری از آن هایی...

 نباید 
 مجلس ششم
 تکرار شود

احمدی نژاد فکر 
می کرد آستانه 

ظهور است

همراهی منتقدان 
همیشگی با 

مذاکره کنندگان

به وعده ام عمل کردم

شبکه های ماهواره ای 
پشت پرده بدحجابی اند
فرمانده سپاه امام حسن مجتبی)ع( استان البرز 

گفت: شبکه های ماهواره ای پشت پرده بدحجابی 
در جامعه هستند. سردار علی استاد حسینی اظهار 

کرد: امروزه دشمن تمام توان خود را به جهت از بین 
بدن عفت در جامعه اسالمی به کار برده است که 
پشت پرده این اقدام، شبکه های ماهواره ای قرار 

دارد. این مسئول افزود: شهدا در وصیت نامه های 
خود تاکید بسیاری بر رعایت حجاب کرده اند چرا که 

صفحه 3در راه حفظ دیانت و جامعه...

 بخش خصوصی و نفت؛ 
از دعوت تا اخراج

در اواخر تابستان سال 91 بود که به یکباره فشار 
مضاعف تحریم های نفتی و مالی بر سر اقتصاد 

کشور، مسئوالن وقت را به یک فکر بکر انداخت؛ 
استفاده از توان بخش خصوصی برای فروش نفت و 
انتقال منابع حاصل از فروش چه به شکل تهاتر یا به 
شکل ارز به داخل کشور از مسیر بخش خصوصی. 

این موضوع به سرعت  در سطح رسانه های داخلی و 
خارجی بازتاب گسترده ای یافت و بسیاری این اتفاق 

صفحه 5بزرگ را در صنعت نفت ...

کاهش قیمت خودرو 
هم زمان با توافق هسته ای

یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است سه تا چهار ماه 
پس از توافق هسته ای قیمت خودروهای داخلی بین 

پنج تا 10درصد کاهش خواهد یافت. شهرام آزادی اظهار 
کرد: در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای 

برخی هزینه های اضافی صنعت خودرو که ناشی از خرید 
مواد اولیه و قطعات از واسطه ها و همچنین هزینه های 
اضافی نقل و انتقال پول است از بین خواهد رفت. وی با 

بیان اینکه با توافق هسته ای قیمت ارز نیز کاهش خواهد 
صفحه 5یافت، خاطرنشان کرد: بنابراین ...

 تنبیه کنیم 
یا تشویق؟

 همه می گویند که بچه های امروز با گذشته تفاوت 
دارند، دوره و زمانه عوض شده است و تالش برای 

تربیت فرزندان »حرف گوش کن« و سالم و با اصول 
تربیتی صحیح، روز به روز سخت تر می شود. عده ای 
هم معتقدند درست است که در گذشته والدین اقتدار 

بیشتری داشتند، اما برخی از اشتباه های تربیتی 
والدین  مثل  استفاده همیشگی از تنبیه، مزایای آن 

روش را از بین می برد. والدین آسان گیر همواره به 
صفحه 6انعطاف پذیری ...

 پایان غم انگیز 
ایکر مقدس

ایکر کاسیاس را به چشم یک فوق ستاره در تیم ملی 
و باشگاهی می پرستیدند و لقب »مقدس« را به او 

داده بودند اما دوران حضورش در رئال مادرید پایان 
خوبی نداشت و هوادارانی که روزگاری او را تحسین 

می کردند، با سوت و هو زمینه ساز خروجش از 
سانتیاگو برنابئو شدند. کاپیتان و دروازه بان باشگاه 

که بعد از 25 سال رئال را ترک می کند تا به پورتو برود، 
در انتهای زمین اعتماد و قابلیت اتکا را به وجود 

صفحه 7آورده بود اما آنچه واقعا او را ...
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باید  از تیم هسته ای حمایت همه جانبه نمود 


