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در ادامه سفر مقامات اروپایی به ایران پس از توافق هسته ای، هیئت عالی رتبه سیاسی، اقتصادی و صنعتی از ایتالیا شامل دو وزیر و جمعی از مدیران 
ارشد از صاحبان صنایع و موسسات اقتصادی دیروز وارد تهران شدند. صبح امروز نیز پائولوجنتیلونی و فدریکا گوئیدی وزرای خارجه و توسعه اقتصادی 
با رئیس جمهور کشورمان دیدار کردند.  حسن روحانی در این دیدار با اشاره به ظرفیت های فراوان کشورهای اتحادیه اروپا به ویژه ایتالیا برای همکاری 
با جمهوری اسالمی ایران گفت: انتقال سرمایه و فناوری به ایران و سپس صادرات مشترک به بازارهای منطقه، اولویت ایران برای توسعه مناسبات 

صفحه 2اقتصادی با کشورهای اروپایی است. روحانی با اشاره به جایگاه و سابقه روابط تاریخی دو کشور ایران و ایتالیا گفت ...

نصف پرسپولیس 
نیمکت نشین می شود

 پایانی بر 
افسانه امنیت اپل

 در آستانه 
پایان عصر تبلت

آشنایی با عامل ترس 
همه ساکنان کره خاکی!

طرح آمریکا برای 
»مرگ بر فرانسه« 

اعترافات متهم اصلی 
انفجار در کویت 

 چند شربت 
برای رفع تشنگی

 سود قاچاق موبایل 
چقدر است؟

پرســپولیس فصل را با همان ترکیبــی آغاز کرد که 
برایش پیش بینــی کرده بودیم. در واقــع با توجه به 
محرومیت چهــار بازیکن، برانکو جــز آن یازده نفر 
انتخاب دیگری نمی توانســت داشــته باشــد. پس 
پرســپولیس را با ایمان صادقی، محسن بنگر، لوکا 
ماریــچ، بابک حاتمــی، رامین رضاییــان، مهرداد 

کفشگری، کمال  ...

معموال از سیستم عامل های اپل به عنوان امن ترین 
سیســتم عامل های موجود در دنیا یاد می شود. باور 
عمومی بر آن است که سیستم عامل های اپل بری از 
هرگونه بدافزار بوده و الیه های امنیتی فوق العاده به 
کار گرفته شده در این سیستم عامل در کنار ساختار 
دسترسی ها منجر به آن می شود که کاربران سیستم 

عامل های اپل با خیالی  ...

جریــان رو به رشــد حضــور تلفن های هوشــمند با 
نمایشگرهایی بزرگ تر همچنان ادامه دارد و حتی این 
روند شرکتی همانند اپل را وادار به معرفی نسخه های 
جدید آی فون با نمایشــگرهای ۴/۷ اینچی و ۵/۵ 
اینچــی کرد. به نظر می رســد معرفی گوشــی های 
هوشمند با نمایشــگر بزرگ تر که بازاری به نام فبلت 

را نیز شکل داده اند ...

اضطــراب بــا حالتــی از تنــش و برانگیختگــی 
فیزیولوژیک همراه اســت و یک واکنش افراطی به 
محرک غیرمعقول اســت. منظور از غیرمعقول این 
اســت که فرد به طور واضح عامــل ناراحت کننده را 
نمی بیند و بیشتر به صورت ذهنی با آن درگیر است. 
اگر فرد واکنش افراطی نســبت به عامل اضطراب 

داشته باشد، این حالت باعث ...

حجت االسالم حیدر مصلحی وزیر سابق اطالعات 
گفت: آمریکا می خواهد با یک طرح حساب شــده و 
دقیق نفرت مردم ایران را از آمریکا به ســمت فرانسه 
سوق دهد که هوشیاری مردم و فرهنگیان بسیجی از 
یک طرف و خود فرانسوی ها از سوی دیگر این نقشه را 
با شکست مواجهه خواهد کرد. وزیر سابق اطالعات 

از تالش های...

با آغاز محاکمه 29 متهم پرونده انفجار تروریســتی 
اخیر در مســجد امام صادق)ع( در منطقه الصوابر 
کویت، متهم اصلی پرونده به عضویت خود در گروه 
تروریســتی داعش اذعان کرد. عبدالرحمن صباح 
عیدان ســعود، از ســاکنان بدوی کویت، در جلسه 
دادگاه گفت که قبل از حمله انتحاری به مسجد امام 

صادق)ع( در 26 ژوئن ...

* مقــداری جوی کامــل با 10 تــا 1۵ برابر آب 
بخیســانید. روی شــعله گاز قــرار داده و بــه 
محــض شــکفته شــدن جوهــا، آن را از روی 
حرارت برداشــته و صاف کنید. این نوشــیدنی 
بسیار تشنگی را تســکین می دهد و فواید بسیار 
دارد همچنیــن موجــب دفع مــواد زائد از بدن 

می شود...

قاچاقی بودن 90درصد تلفن هــای همراه وارداتی 
در بازار در کنار آمار گمــرک از میزان واردات موبایل 
به کشور نشان می دهد که حدود ۷20هزار دستگاه 
موبایــل قاچاق با ارزشــی حــدود ۸20 میلیون دالر 
تنها طی چهارماهه اخیر به کشــور وارد شده  است. 
به گــزارش ایســنا، خریــداران تلفن هــای همراه 
سال هاســت که بــه مســئله قاچاقی بــودن عمده 

موبایل های بازار عادت ...
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جهانبخش: آلکمار 
گاهانه ای بود انتخاب آ

مهاجم ایرانی نایمخن از پیوســتن به ایــن تیم ابراز 
گاهانه توصیف کرد.  رضایت کــرد و آن را انتخابــی آ
علیرضا جهانبخش مهاجم جوان تیم ملی ایران بعد 
از دو ســال حضور در نایمخن به آلکمار در لیگ برتر 
هلند پیوست و این فصل فرصت حضور در لیگ اروپا 
را دارد. جهانبخش در مراســم معارفه خود به عنوان 
بازیکن جدید نایمخن با پیراهن شماره 9 گفت: خیلی 

صفحه 7خوشحالم که اینجا هستم... صفحه 5

شکایت های پیاپی 
احمدی نژاد

بعد از جهانگیری، این بار محمد اشرفی اصفهانی

منع استفاده از گوشی  
هوشمند برای مدیران 

مدتی است که اخباری مبنی بر منع برخی قشرهای 
جامعــه از جملــه مدیــران دولتــی در اســتفاده از 
گوشــی  های هوشــمند منتشر می شــود. نصرالله 
جهانگــرد در این خصوص اظهار کرد:  الزم اســت 
برای آنکه در کشور به نظم بهتری برسیم، ارتباطات 
کارکنــان دولت از جملــه ایمیل هــای کاری هم از 

صفحه 5ایمیل های شخصی ...

 »دوئل« اوباما و نتانیاهو 
بر سر ایران  

علی الریجانی:

وضع تحریم سازگار با سند حقوق بشر نیست
علی الریجانی در همایش بزرگداشت روز حقوق بشر اسالمی گفت:» شرایط امروز دنیا در مورد 

حقوق بشر خیلی امیدوار کننده نیست. چه دول بزرگ که رفتارهایی در زندان هایی مثل ابوغریب 
و جنگها را از آنها شاهد هستیم و چه سازمان همکاری اسالمی حمیتی در مورد حقوق بشر ندارند.« 
رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه با اشاره به نقش آجنگ های پیاپی در تضعیف حقوق بشر، 

گفت:» شاید بیش از هفتاد سال است که از تنظیم اعالمیه حقوق بشر می گذارد بویژه پس از 
جنگ جهانی ضرورت ایجاب می کرد که بر اصولی در صحنه بین الملل تفاهم کنیم که 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3از جنگها، خونریزیها و خشونتها جلوگیری شود تا انسانها از ... صفحه 4

کنگــره آمریــکا این 
روزهــا تمرکز اصلی 
خــود را تنها بر یک 
موضوع مهــم قرار 
داده اســت: بررسی 
توافق هسته ای ایران.

در جلسه اول دادگاه شیراز چه گذشت؟!

علی مطهری: حمله کنندگان دستور سازمانی داشتند
صفحه 2

صفحه 2

منصوری آرانی، رئیس گروه دوستی 
پارلمانی ایران و انگلســتان درباره 

بازگشایی سفارت ...

المســلمین  و  حجت االســالم 
سیدحســن خمینی در دیــدار با 

دست اندرکاران  ...

محسن کوهکن نایب رئیس جبهه 
پیروان خط امــام و رهبری گفت 

این ایده که ...

 زمان 
بازگشایی 

سفارت انگلیس

نیت هایمان را 
 خالص تر 

کنیم

نبض کار در 
دست تندروها 

نیست


