
حرکت قطار توافق هسته ای از نیویورک به سوی واشنگتن
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روز دوشنبه، بیستم ژوئیه 2015 بی تردید به عنوان روزی مهم در تاریخ سیاست بین الملل باقی خواهد ماند که بعدها درباره آن به کرات گفته و نوشته 
خواهد شد. در این روز، نه تنها پس از چندین دهه خصومت میان واشنگتن و هاوانا، سفارتخانه های دو کشور آمریکا و کوبا در پایتخت های یکدیگر 
بازگشایی شد، بلکه مهم تر از آن، قطعنامه تایید برنامه جامع اقدام مشترک ایران و گروه 1+5 )برجام( نیز در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید. 
قطعنامه ای که بر اساس آن، برداشته شدن تحریم های ایران به طور رسمی و به اتفاق آرا به تصویب شورای امنیت رسید. این در حالی بود که ساعاتی 

صفحه 4پیشتر، اتحادیه اروپا نیز به طور جداگانه مفاد توافق هسته ای ایران را به تصویب رسانده بود...

علی اکبر والیتی:احسان در راه پکن

هر موشکی که صالح باشد، می سازیم
دکتر علی اکبر والیتی گفت: با صراحت عرض می کنم که جمهوری اسالمی ایران  به هیچ 

 وجه در مواضع دفاعی خودش کوتاه نخواهد آمد و هر نوع موشکی که صالح بداند )غیر از 
موشک هایی که کالهک هسته ای می تواند حمل بکند( چه با سوخت مایع و چه با سوخت 

جامد؛ چه با برد کوتاه و چه با برد بلند می سازد. در این زمینه سیاست فرماندهی کل قوا، مقام 
معظم رهبری همان طور که بارها اعالم کرده اند این است که در حوزه  دفاعی اجازه دخالت 
به هیچ کس داده نمی شود که برای ما تعیین بکند که چه چیزی داشته باشیم و چه چیزی 
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در روزهایی که از فدراســیون دو و میدانی اخبار 
خوبی به گوش نمی رسد، احسان حدادی موفق 
شد ســهمیه رقابت های 
جهانی پکن را کسب 
کنــد. حــدادی در 
قهرمانی  مسابقات 
لوگزامبورگ  کشور 

با پرتاب...

روایت جهانگیری از بابک زنجانی دوم

۵/۳ میلیارد دالر بدهی نفتی جنجالی تایید شد
صفحه 3

صفحه 3

رییس جمهور بــا تأکید بر این که 
»ریشه حل بسیاری از مشکالت 

به ایجاد اعتماد ...

قاسم احمدی الشــکی نماینده 
چالوس و نوشهر در تذکر شفاهی 

گفت: چرا برای...

عضــو شــورای عالــی انقالب 
فرهنگــی گفــت: همان گونه که 

رهبر انقالب ...

ایران به 
تعهدات پایبند 

است

جان انسان ها 
برای مسئوالن 

مهم نیست

قضایای هسته ای 
نباید زمینه ساز 
دو دستگی شود

پند ظریف و صالحانه

واکنش های بین المللی به 
حمالت تروریستی ترکیه
هم زمان با افزایش شمار قربانیان انفجار جنوب 

شرق ترکیه به 30 کشته و بیش از 100 زخمی، 
شماری از مقامات کشورهای جهان از جمله مصر، 

عراق و آمریکا در بیانیه های جداگانه این انفجار را به 
شدت محکوم کردند. داوود اوغلو نیز اعالم کرد که 
هویت عامل انفجار مشخص شده است. در همین 
زمینه، وزارت کشور ترکیه در بیانیه ای از همه مردم 

خواست تا در مقابل حمله ای که وحدت این کشور را 
صفحه 4هدف قرار داده خویشتندار ...

 خداحافظ 
فالفل!

توافق هسته ای میان ایران و قدرت های جهانی از 
بسیاری جنبه ها به واقع یک توافق تاریخی بود. چه 

موافق مفاد این توافق باشیم و چه به آن انتقاداتی 
داشته باشیم، نمی توان در این موضوع شکی 

داشت که نفس مذاکره با شش قدرت برتر جهانی و 
رسیدن به یک توافق در خیل عظیم زیاده  خواهی  ها 
و طلب  های حق حساب این قدرت ها کاری بزرگ و 

اساسی بود. اما صرف نظر از این همه، آنچه در پی این 
صفحه 5توافق می آید حائز اهمیت...

 بازگشت فولکس واگن 
به ایران با سه مدل خودرو

همراهی مدیر روابط بین الملل شرکت فولکس واگن با 
وزیر اقتصاد آلمان در سفرش به ایران، امیدهای زیادی 

برای شروع به کار دوباره و گسترده این شرکت در ایران 
را پررنگ کرده است. گفته می شود این شرکت با دو 

بازوی خود یعنی شعبه فولکس واگن برزیل و اشکودا 
که به دنبال شریک جدید در ایران برای تولید است 
در بازار ایران حضور خواهد داشت. اولین محصول 

فولکس واگن در ایران هم خودرو شاسی بلند تیگوان 
صفحه 5است. این خودرو از یک موتور ...

پنج درس تغذیه ای که 
باید بدایند

ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی برای پاکسازی 
بدن، دفع سموم و کاهش وزن بدن روزه داران 

است. در این ماه اندام های مختلف بدن به ویژه 
دستگاه گوارش در شرایط استراحت و سم زدایی 
قرار می گیرد. اما متخصصان تغذیه می گویند که 
پس از یک ماه روزه داری باید برای حفظ نتایج به 
دست آمده، از الگوی سالمی برای تغذیه پیروی 

شود. غزاله اسالمیان، متخصص تغذیه بالینی و 
صفحه 6رژیم درمانی در گفت  و گویی...

 تیر مشقی 
مدال مشقی

بحران مالی این روزها یقه تیراندازی را دو دستی 
چسبیده است. رشته ای که با توجه به تنوع 

ماده های آن و حجم مسابقاتی که در سرتاسر سال 
دارد نیاز به حمایت مالی ویژه ای دارد. رشته ای 
که در یک سال گذشته دوبار چراغ کاروان های 

ورزشی کشورمان را در بازی های آسیایی اینچئون 
و دانشجویان جهان روشن کرد اما این روزها چراغ 

اردوهای تمرینی اش سوسو می زند و خبری از 
صفحه 7صدای شلیک تیراندازان به ...

صفحه 2

قطعنامه دیروز شورای امنیت بی سابقه است


