
این سناتور بازی هسته ای اوباما را بر هم خواهد زد؟ 
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جدال در کنگره آمریکا بر سر تایید یا رد توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 همچنان ادامه دارد و هر روز ابعاد جدیدی به خود می گیرد. اعالم مخالفت 
چاک شومر، سناتور ارشد دموکرات با توافق هسته ای را می توان مهم ترین تحولی دانست که طی روزهای اخیر درباره این موضوع رخ داده است. با این 
حال، هرچند این موضع گیری شومر با واکنش انتقادآمیز کاخ سفید و دیگر حامیان توافق روبه رو شده، بسیاری بر این باورند که این امر هنوز به معنای 
ضربه خوردن اساسی توان باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا برای پیش بردن دستور کار خود و وتوی مخالفت احتمالی نمایندگان با توافق نیست. چاک 

صفحه 4شومر، سناتور نیویورک و یکی از چهره های پرنفوذ یهودی در کنگره روز گذشته اعالم کرد با توافق هسته ای ایران و گروه 5+1 ...

بشار اسد: 
متحدان ما باید در قلب 

راه حل سیاسی حاضر باشند 

آیت الله آملی الریجانی:

کشورهای غربی، اصلی ترین ناقضان حقوق بشر در جهان
آیت اهلل آملی الریجانی در دیدار با دادستان کل بالروس گفت: حقوق بشر در کشورهای مختلف 
جهان با توجه به ساختار فرهنگی شکل گرفته است، اما غرب می خواهد ارزش های حقوق بشری 

خود را به جهان تحمیل کند، بنابراین خود کشورهای غربی اصلی ترین ناقضان حقوق بشر در جهان 
هستند. آملی الریجانی درمورد دستگاه قضا در ایران تاکید کرد: نظام قضایی در جمهوری اسالمی 

ایران نظامی مستقلی است که رئیس آن را رهبر معظم انقالب اسالمی منصوب می کند و با اینکه قوا با 
هم هماهنگ هستند، اما هرکدام از قوا به صورت مستقل عمل می کنند. رئیس دستگاه قضا همچنین 

صفحه 3صفحه ۲صفحه 3اظهار کرد:  دادستان کل در جمهوری اسالمی در ذیل قوه قضاییه قرار دارد که ... صفحه 4

بشار اسد، رئیس جمهور سوریه تاکید کرد تا زمانی 
کــه متحدانــش، یعنی 
ایران و روسیه در قلب 
راه حل های مطرح شده 
برای بحران کشورش 

جا داشته باشند ...

محمدجواد ظریف:

انتخابات 92 طرف مقابل را پای میز مذاکره آورد
صفحه 3

صفحه ۲

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
در نشســت پرســش و پاسخ با 

خبرنگاران به ...

»کمیتــه پیگیــری پرونده بابک 
زنجانی« همان کمیته ایست که 

به گفته یکی از ...

پورمختار رئیس کمیسیون اصل 
نــود مجلس گفت طی دو ســال 

گذشته که از ...

9 دی دفعه 
بعد لغو پروانه 

می شود

بابک زنجانی 
 ویترین 

است

دولت سیاست 
اقتصادی 

مشخصی ندارد

 سرمایه کشور را 
صرف بگومگوهای سیاسی نکنیم

قدرت های اقتصادی، از خبرنگار 
تا مدیرمسئول را می خرند

 10 کتاب برای 
زوج های جوان

ســارا شــمیرانی- زندگی صحنه یکتای هنرمندی 
ماســت؛ هرکســی نغمه خود خواند و از صحنه رود؛ 
صحنه پیوســته به جاســت؛ خرم آن نغمه که مردم 
بســپارند به یــاد. این ها و اشــعار و جمالتــی از این 
دســت گویــای تــالش هنرمنــدان و فرهیختگان 
جامعه برای جهت بخشــیدن به افــکار مردم برای 
یافتن راه های خوشــبختی و اســتفاده هرچه بهتر و 
مفید تر از زندگی دنیاســت. زندگی  که پــاره ای از آن 

صفحه 6به تجرد می گذرد و بخشــی ...

ویندوز 10 به 27میلیون 
کاربر رسید

هفته گذشــته و در تاریــخ ۲۹ جــوالی، میلیون ها 
کاربر در سراســر جهان قادر گشــتند بــه ویندوز ۱۰ 
دسترســی داشــته باشــند. در همــان روز، اینترنت 
پرترافیک ترین روز تاریخ خود را پشــت ســر گذاشت 
و از طرفی، مایکروســافت خود عنوان نمود که پس 
از گذشــت ۲۴ ســاعت، ویندوز ۱۰ روی ۱۴ میلیون 
کامپیوتر نصب شــده اســت. حال اما منابع مختلف 
خبر می دهند که پس از گذشــت بیش از یک هفته، 

صفحه 5ایــن تعــداد از ۲۵میلیــون ...

جنجال های بازیساز عراقی 
استقاللی ها تمامی ندارد

اســتقاللی ها اگرچه با دو پیروزی شیرین در صدر جدول 
حضور دارند و شــکل بازی تیمشــان هم دل هواداران را 
قرص کرده اما همچنان پرحاشــیه در لیگ حضور دارند. 
در واقع آن ها این روزها هم صدرنشــین لیگ برتر هستند 
و هم صدرنشین حاشــیه  های لیگ. حاشیه های تیم هم 
البته یه یک سوژه آزموده برمی گردد. کرار جاسم، هافبک 
بازیســاز عراقی اســتقاللی ها که هیچگاه حضورش در 
استقالل با آرامش همراه نبوده است. چه اولین حضورش 

صفحه ۷که به درگیری  بــا مجتبی جباری ...

ویندوز 10 عصر پسا رایانه 
را رقم می زند

معموال دنیــای پســارایانه یــا Post PC Era را به 
پیش بینی اســتیو جابز مدیر عامل فقید اپل نســبت 
می دهنــد. وی مدت ها قبــل پیش بینی کــرده بود 
کــه حضــور گجت های نویــن همچــون تبلت ها و 
گوشی های موبایل منجر به آن خواهد شد که دنیا از 
عصر PC عبور کرده و وارد دنیایی جدید شود. استفاده 
از گوشی های هوشمند به جای رایانه های دسکتاپ 
برای انجام امــور روزمره و بازی، ارتبــاط با اینترنت 

صفحه 5و ســایر مــوارد منجر بــه آن ...

شمسایی سرمربی هم 
فوتسال آسیا را فتح کرد

فوتسال رو به افول ایران باالخره یک مقام قهرمانی 
در آســیا به دســت آورد و البته این جــام قاره ای هم 
توسط وحید شمســایی نصیب فوتســال ایران شد.
ســالن نقش جهــان اصفهــان عصر امــروز جمعه 
شــاهد برتری ۵ بر ۴ تیــم تاسیســات دریایی مقابل 
القادســیه کویت بود تا فینال ششمین دوره فوتسال 
جام باشــگاه های آســیا اولیــن قهرمانــی کاپیتان 
ســابق تیم ملی فوتســال در لباس ســرمربی باشد.

صفحه ۷ علی اصغر حســن زاده در دقایق...
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