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تحوالت مربوط به جنگ داخلی سوریه که از چهار سال پیش آغاز شده و تاکنون به عنوان یکی از بزرگ ترین بحران های بین المللی حال حاضر ادامه 
داشته، این روزها وارد فاز جدیدی شده است. از یک سو، توافق ترکیه و آمریکا بر سر ایجاد »منطقه امن« در سوریه که به بهانه مبارزه با تروریسم حاصل 
شده، اما گفته می شود در عمل، هدف براندازی دولت دمشق را دنبال می کند، زنگ هشداری را درباره اوضاع این کشور به صدا درآورده است. اما از سوی 
دیگر، تحرکات اخیر دیپلماتیک که به ابتکار روسیه انجام گرفته و برقراری تفاهمی میان دمشق و ریاض را دنبال می کند، امیدهایی را جهت حل و فصل 

صفحه 4مسالمت آمیز بحران به وجود آورده است. نشانه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه این روند اخیر، در صورت سرعت و جدیت یافتن ...

 اکثریت جامعه 
موافق برجام هستند

 کشورهای اطراف 
برای ما خطرناکند

تشکیل اتاق مشترک 
آمریکا با ایران 

دو پسرنوجوان قربانی 
انفجار مین شدند

انسداد موقتی مرز 
ایران-ترکیه

ایران تبدیل به کشور 
سرمایه داری می شود

همه نگران ریو

شمار قربانیان به ۱۷ 
نفر رسید

اعضــای تیــم مذاکره کننده هســته  ای پــس از به 
نتیجه  رســیدن مذاکرات و بازگشت به ایران به طور 
مداوم در جلســات مختلف با مقامــات و گروه ها و 
رسانه های مختلف دیدار داشته اند تا درمورد برجام و 
آنچه در وین گذشته است و آنچه قرار است در عرصه 
بین المللــی برای ایــران رخ دهــد، توضیح دهند، 

اتفاقی که این روزها ...

علی اکبر والیتی، با اشاره به جایگاه ایران در منطقه 
گفــت:» بی تردید با رهبــری رهبر معظــم انقالب 
امــروز جمهــوری اســالمی ایــران در حوزه هــای 
نظامی، دفاعی و امنیتی مقتدرترین کشــور منطقه 
محســوب می شــود کــه زودتــر از پیش بینی های 
 انجام شده در برنامه چشم انداز بیست ساله محقق 

شده است.«...

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
با بیان آنکه آمریکایی ها اقداماتی را برای تشــکیل 
اتاق مشــترک بازرگانی با ایران آغاز کرده اند، گفت: 
چنانچه این اتاق مشترک شــکل بگیرد ما نیز طبق 
قانون دو ماه پس از آن اتاق مشــترک ایران و آمریکا 
را تشکیل خواهیم داد. محسن جالل پور در حاشیه 

نشست ...

ایرنا- براثر انفجار مین در عصر دوشنبه در نزدیکی 
روســتای »لنگریز« از توابع شهرســتان سروآباد در 
استان کردستان یک پسر 13ساله کشته و یک پسر 
12ســاله دیگر نیز به شدت زخمی شــد. این انفجار 
حوالی ســاعت 18 عصر دوشــنبه در یک پاســگاه 
متروکه مربوط به دوران جنگ تحمیلی در نزدیکی 

روستای لنگریز سروآباد ...

مهر- فرمانده نیروی انتظامی درمورد انسداد مرزهای 
غربی کشور طی چند روز گذشته گفت: این تصمیم 
با نظر شــورای عالی امنیت انجام شــده و به صورت 
موقتی است. سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی 
انتظامی در حاشیه همایش سراسری مدیران تربیت و 
آموزش ناجا در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره انسداد 

مبادی ورودی و خروجی...

بعد از توافق هسته ای نشریات و کارشناسان زیادی 
در داخل و خارج پیرامــون وضعیت ایران در فردای 
توافق و در شــرایط برداشــته شــدن تحریم ها قلم 
زدند و بســیاری پیش بینی ها درمــورد آینده اقتصاد 
ایران صــورت گرفت. برخی از این تحلیل ها بســیار 
خوش بینانه، برخی بد بینانه و برخی دیگر از زاویه ای 

کامال تخصصی به تاثیر...

طبق تحقیقی که خبرگزاری آسوشــیتدپرس انجام 
داده، مشــخص شــده اســت کــه آب های شــهر 
ریودوژانیروی برزیل که قرار است برخی از رشته های 
ورزشی المپیک 2016 در آن برگزار شود، انباشته از 
فاضالب است و ســطح فضوالت انسانی هم در آن 
بسیار باالســت. حاال خطر این آب های آلوده برای 
سالمت ورزشکاران، به دغدغه ای جدید برای اهالی 

دنیای ورزش تبدیل ...

قرار مجرمیت دو پسر جوان که در پوشش مسافرکش 
اقدام به ربودن 1۷ دختر جــوان کرده بودند، صادر 
شــد. به گزارش تســنیم، نیمه شــب پنج شــنبه، 6 
فروردین ماه امسال زن 22 ســاله ای به نام پریسا از 
دو پسر جوان به اتهام آدم ربایی و تعرض شکایت کرد. 
شاکی که گفت: من کارمند مانتوفروشی در میدان 
هفت تیر هســتم. ســاعت 22 کنار میــدان منتظر 

تاکسی بودم تا ...
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بهروان: نمی دانم 
کی روش کجاست

غالمرضا بهروان رئیس کمیته برگزاری مسابقه های 
لیــگ روز گذشــته در کارگاهــی با حضــور مدیران 
ایتالیایی حضور یافت. او در حاشیه این کارگاه درباره 
مسائل پیرامونی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ 
صحبت کرد. وی در بخشــی از گفته هایش اشــاره 
کرد: »در کشورهای اروپایی هم می بینیم که آن ها 
هرگز لیــگ خود را تعطیل نمی کننــد که در چندین 
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 اقلیت نیزه دار
جای حساس انقالب نشسته اند

هاشمی رفسنجانی: 

نامه ۴ وزیر احمدی نژاد 
درباره بابک زنجانی

درحالی که هنوز ماجرای بدهی های بابک زنجانی 
به دولت یکی از جریان های پر حاشــیه این روزهای 
رسانه ها را تشــکیل می دهد، دبیر ستاد هماهنگی 
مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: چهار نفر از اعضای 
هیئت دولت دهم در نامه ای بدون شــماره و ســند 
زمینه واریز میلیاردها دالر را به حساب بابک زنجانی 

صفحه 5فراهم کردند ...

 الریجانی هرگز 
در حلقه رفسنجانی نبوده

حسن روحانی:

همسایگان برای سرمایه گذاری در ایران در اولویت اند
حسن روحانی رئیس جمهور امروز در دیدار با شاهین مصطفی اف، وزیر صنعت و اقتصاد جمهوری 

آذربایجان  بر این نکته تاکید کرد که بعد از توافق هسته ای شرکت های متعددی از سراسر دنیا خواهان 
سرمایه گذاری در ایران هستند و گفت بدیهی است همسایگان و ازجمله جمهوری آذربایجان در این زمینه 
اولویت دارند. روحانی با بیان ضرورت همکاری دو کشور تصریح کرد جمهوری آذربایجان می تواند دروازه 

ایران برای ارتباط با منطقه قفقاز باشد و آذربایجان نیز می تواند از طریق ایران به خلیج فارس و دریای عمان 
در ارتباط با سایر مناطق دنیا قرار گیرد. رئیس جمهور همکاری در زمینه نفت و انرژی را یکی دیگر از 
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حجت االسالم ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس 
در مراسم افتتاحیه خط امام خواهران بسیجی، 
درمورد طرح استانی شدن 
انتخابــات مجلس گفت 
درنهایت به این مســیر 
می رویم ...

غیرهمسوها حذف می شوند

ذره بین  وزارت کشور بر روی فرمانداران
صفحه 2

صفحه 2

مجتبی نظری وکیل تامین اجتماعی 
می گوید: گرچه آقــای مرتضوی 

اصرار دارد...

محمدرضا عــارف در دیــدار با 
اعضای دفتر سیاسی حزب مردم 

ساالری گفت...

فدریــکا گوئیدی که بــه همراه 
»پائولو جنتیلونــی« وزیر خارجه 

این کشور و ...

حقوق ماهیانه 
مرتضوی چقدر 

بود؟

هشدار به 
طرفداران 

دولت

ایتالیا: روابط 
با ایران را احیا 

می کنیم


