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دور دوم سفرهای منطقه ای محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، از روز گذشته و با ورود وی به بیروت آغاز شد. سفری که از دید اکثر قریب به اتفاق 
تحلیلگران، نمود دیگری از پیگیری روند دیپلماسی فعال از سوی جمهوری اسالمی بوده و هدف از آن، تالش برای حل و فصل بحران های منطقه ای 
از طریق یافتن راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک است. آنچه در شرایط کنونی بر اهمیت این سفر می افزاید، در جریان بودن همزمان تالش هایی 
دیپلماتیک از سوی روسیه به منظور حل بحران سوریه از یک سو و وارد شدن ترکیه به روندی جدید و پرمخاطره در قبال سوریه از سوی دیگر است. 

صفحه 4آنچه روز گذشته به طور رسمی و از طریق سخنگوی وزارت امور خارجه به عنوان اهداف دور جدید سفرهای منطقه ای ظریف عنوان شد...

محمدجواد ظریف:برجام به مجلس تقدیم گردد

روز توافق، روز عزای نتانیاهو است
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: روز توافق هسته ای، روز پیروزی مقاومت و پیروزی کل 

منطقه و روز عزای نتانیاهو است. محمدجواد ظریف در دیدار با رهبران گروه های فلسطینی و 
لبنانی با بیان این موضوع، تاکید کرد امروز نتانیاهو شکست خورده و دیگر بهانه ای برای پنهان 
کردن جنایاتش علیه مردم مظلوم فلسطین و منطقه ندارد. به گفته ظریف تنها صهیونیست ها 
هستند که از اختالف و جنگ بین کشورهای منطقه سود می برند، تاکید کرد باید با همه توان 

و استفاده از تمام مشترکات، اختالفات را به پایان ببریم. وی با بیان اینکه ایران جز خیر 
صفحه 3صفحه 5صفحه 3کشورهای منطقه را نخواسته و نخواهد خواست، گفت ایران ... صفحه 3

رئیس مجلس شورای اسالمی بر این عقیده است 
که برجام باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. 
علی الریجانی در این خصوص گفت:» توافق 
باید جایگاه قانونی پیــدا کند و چون تعهداتی را 
ایجاد می کند ضروری 
است در مجلس مورد 
بررســی قرار گیرد.«  

علی الریجانی ...

بگم بگم های صادق خان به کجا می رسد؟

از آنها اصرار، از صادق انکار
صفحه 2

صفحه 2

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، 
خطاب بــه نماینــدگان مجلس 

شورای...

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار 
از موافقت سازمان تنظیم مقررات 

ارتباطات ...

عضو جبهــه پیروان خــط امام 
و رهبــری گفــت:» بیش ترین 

قانون گریزی در...

آزمایشات 
موشکی به موقع 

انجام می شود

سیم کارت های 
جدید با کد 

0990 می آیند

احمدی نژاد 
 رد 

گم می کند

آمریکا آبرومندانه  عقب نشینی کرد

 تغییرات یکباره و شگفت 
در گوگل

گوگل در ابتدا به عنوان یک موتور جستجوی اینترنتی 
شــرع به کار کــرد. اما به مــرور زمــان کار و فعالیت 
خود را به حوزه های مختلفــی از جمله هواپیماهای 
بدون سرنشــین، صنایع دارویی و سایر فعالیت های 
اقتصادی گســترش داده اســت که البته همه اینها 
برای گوگل چندان ســود آوری نداشــته اند و برخی 
حتی منجر به زیان ســرمایه گذاران نیز شــدند. اما 
اکنون گوگل به خوبی یاد گرفته اســت که چگونه به 

صفحه 5روند های وال استریت گوش...

 قتل بر سر بدهی
 ۲۰ میلیون تومانی!

در مورخــه 8 مــرداد 94 خانــم جوانی بــا مراجعه به 
کانتــری 12 بومهــن به مأمــوران اعــام کرد که 
همســرش بنام مصطفــی )متولــد 1368( به قصد 
ماقات با یکی از دوستانش از منزل خارج شده و پس 
از آن دیگر مراجعتی به خانه نداشته است. با تشکیل 
پرونــده مقدماتی با موضوع فقدان افراد و به دســتور 
شــعبه چهارم بازپرسی دادســرای ناحیه 27 تهران، 
پرونده جهت رســیدگی در اختیار اداره یازدهم پلیس 

گاهی تهران بزرگ قرار گرفت... صفحه 6آ

بازخوانی مشهورترین 
پرونده جنایی تهران

فاطمه کریمخــان- تصور کنید صبح یــک روز بهاری از 
خانه بیــرون آمده اید تا دنبال کاری بروید؛ مثًا برای ســر 
زدن به بیماری به بیمارســتان بروید یــا راهی منزل یکی 
از اقوام شــوید. احتمــااًل آخرین چیزی که ممکن اســت 
به آن فکر کنید این اســت کــه راننده خودرویــی که قرار 
است شما سوار آن شــوید،  قاتل زنجیره ای از کار در بیاید. 
ایــن دقیقــًا همــان اتفاقی اســت کــه بــرای 9 خانم با 
ســن و ســال مختلــف افتــاد؛ بهــار 76،  یــک مجــرم 
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 دوئل 
تهران اصفهان

تقابل دوباره برانکو و فرکی در باالترین سطح فوتبال 
ایــران، بازگشــت حمید اســتیلی به لیــگ و تاش 
شاگردان دایی و منصوریان برای رسیدن به نخستین 
برد، از مهمترین اتفاقات هفته سوم لیگ برتر است.
هفته سوم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه های 
کشــور فردا پنجشــنبه بــا برگــزاری 4 دیــدار آغاز 
می شــود که طی آن یکــی از مهمتریــن دیدارهای 
نیم  فصــل در اصفهــان و بیــن دو تیم ســپاهان و 
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 بارسلونا فاتح 
سوپرجام اروپا شد

تیم فوتبال بارســلونا در دیدار سوپرجام باشگاه های 
اروپا برابر سویا به ســختی پیروز شد تا چهارمین جام 
متوالی را کســب کند و برای فتح شــش گانه تنها دو 
جام دیگر را پیش روی داشــته باشد. دیدار سوپرجام 
باشگاه های اروپا را تیم های بارسلونا و سویا سه شنبه 
شب در تفلیس گرجســتان برگزار کردند که طی آن 
تیم بارســلونا در پایان یک بازی ســخت و دشوار که 
12۰ دقیقه به طول انجامید با حســاب ۵ بر 4 از سد 
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