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تب و تاب مذاکرات همچنان ادامه دارد اما این بازر نه در وین بلکه در پایتختها از جمله تهران.مردان هسته ای همانگونه که پیش بینی می شد از روز 
بازگشت بر سر میزهای پاسخگویی حاظر شده اند.گاه در مجلس و گاه در تلویزیون و گاه در نشست خبری.روز گذشته ظریف و صالحی عازم بهارستان 
شدند تا درباره توافق برجام با 1+5 توضیحات مفصل تری به بهارستان نشینان ارائه دهند.اما عضو دیگر تیم هسته ای هم پرکار تر از قبل در میان 
خبرنگاران حاضر شد و در قالب یک نشست خبری به سواالت گوناگون خبرنگاران پاسخ داد. عباس عراقچی در این نشست در خصوص مذاکرات 

صفحه 3هسته ای با نمایندگان رسانه های گروهی داخلی و خارجی ضمن تشکر از محبت رهبری در کارزار سخت و طوالنی از ...

وقتی بارندگی 
معمولی جان می گیرد

داستان تکراری 
»حق پخش«

پرونده موتومبا زیر 
فشارهای غیرمتعارف

 شرکت های غربی به دنبال
»سهم خود« از بازار ایران

اگر انقالبی نیستید 
حداقل آمریکایی باشید

عملکرد دستگاه های 
استان های سیل زده

پایان محاصره 
غیرقانونی غزه

اعالن جنگ ویکی پدیا 
NSA به

فرشــته ذبیحیان- »بحران« به پدیــده یا رخدادی 
اطالق می شــود که ضمن به وجود آوردن شــرایط 
غیرمنتظره، آســیب هــای جانی و مالــی به همراه 
داشــته و نیازمند اقدام های فــوری برای کاهش و 
برطرف ساختن آســیب ها است؛ شرایطی که در آن 
پیشگیری، پیش بینی، آموزش همگانی، آمادگی و 

مدیریت شایسته بر اساس ...

به تفاهم نرسیدن فدراسیون فوتبال و »سیما« بر سر 
حق پخش مسابقات لیگ برتر که جدیدترین نمونه 
آن اواخر هفته پیش حادث شــد، ماجــرای تازه ای 
نیست و بدتر اینکه به نظر می رسد راه حلی که به این 
ماجرا به شــکلی مفید و منصفانه برای هر دو طرف 
پایان بدهد، وجود ندارد و افق پیش رو روشن تر از آنی 

نیست که ...

حوالی ظهر دیروز خبر رســید که رای پرونده موتومبا 
را یکی از اعضای کمیته استیناف لو داده است. خبر 
لو رفته این بود: »رای قبلی استیناف تایید شد؛ یعنی 
پیکان در لیگ برتر ماند و راه آهن سقوط می کند« اما 
خیلی از اعالم این رای توســط یکی از خبرگزاری ها 
نگذشــته بود که سایت فدراســیون خبر را تکذیب و 

اعالم کرد که هنوز کمیته ...

هنوز یک هفته بیشــتر از زمان حصول توافق نهایی 
هسته ای میان ایران و گروه 1+5 نگذشته و مخالفان 
این توافق در کنگره آمریکا نیز تالش های خود برای 
جلوگیری از تصویب آن را به حداکثر رســانده اند. با 
این حــال، اصل حصول چنیــن توافقی در موضوع 
هســته ای که بــه فاصله ای انــدک، با تأییــد آن در 

اتحادیه اروپا و شورای امنیت ...

یک عضو جبهه پایداری خطاب به برخی از رسانه ها 
که به گفته او به جشن و پایکوبی برای بازگشت آمریکا 
به کشــور پرداخته اند گفت که اگر انقالبی نیستید و 

عزت ایرانی ندارید حداقل مثل آمریکایی ها باشید.
حمید رســایی در تذکــر شــفاهی در مجلس گفت: 
متاســفانه بعــد از جمــع بنــدی در وین کــه مراحل 

قانونی اش را طی نکرده ...

ناصر ســراج رییس سازمان بازرســی در خصوص 
اقدام این ســازمان در مورد ســیالب اخیر در برخی 
از استان ها، گفت: ما مدیران کل استان های سیل 
خیز و طوفان خیز را موظف کردیم تا برخی اقدامات 
را انجام دهند. وی افزود: بر این اساس مدیران کل 
موظف هســتند در خصوص سیالب، سه موقعیت 

زمانی قبل،  حین و بعد از ...

شورای امنیت سازمان ملل با تاکید بر این که ادامه 
اوضاع انسانی در غزه به شکل کنونی ممکن نیست 
پایــان هرچه ســریعتر محاصره غیر قانونــی غزه را 
خواســتار شــد و اعالم کرد که پایان محاصره شرط 
اساسی برای تســریع در روند بازســازی غزه است. 
شرکت کنندگان در نشست ویژه شورای امنیت که به 

درخواست مالزی و اردن ...

موضوع جاسوسی های گسترده و در سطح جهانی 
NSA یا آزانــس امنیت ملی ایــاالت متحده دیگر 
تبدیل به یک موضوع روتین و روزمره شــده اســت 
و طی چند ســال اخیر تقریبا بــه فاصله هم یک ماه 
یکبار، اخباری تکان دهنده در خصوص این اقدامات 
ایاالت متحده و NSA در صدر خبرهای نشــریات 
و وب ســایت ها قرار میگیــرد. تا جایی کــه اکنون 

جاسوسی های سازمان ...
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تاثیر لغو تحریم بر 
اقالم کامپیوتری

رئیــس اتحادیــه رایانــه از تاثیــر لغــو تحریم های 
بین المللی بر خدمات پس از فروش اقالم کامپیوتری 
با توجــه بــه ورود نمایندگی های اصلــی کاالهای 
دیجیتال به بازار ایران خبر داد. سیدمهدی میرمهدی 
اظهار داشت: به نظر می رسد لغو تحریم ها در قیمت 
کاالهای دیجیتال تاثیر چندانی نداشــته باشد مگر 
آنکه با کاهــش قیمت دالر، شــاهد کاهش قیمت 

صفحه 5محصوالت این بخش ... صفحه 5

 بزرگتر از عربستان هم
 جرات حرمت شکنی 
 ملت ایران را
 ندارد

علی اکبر والیتی 
رئیس مرکز تحقیقات 

استراتژیک مجمع 
تشخیص مصلحت نظام:

ابعاد حقوقی  تخریب 
در پی وقوع حوادث

ایسنا- رییس اتحادیه سراسری کانون های وکالی 
دادگستری ایران )اسکودا( گفت: چنانچه حادثه ای 
منتهی به ضرب، جــرح و قتل یــا ورود ضرر به غیر 
شــده باشد، حســب مورد موجب مســئولیت مدنی 
و لزوم جبران خســارت یا مســئولیت کیفری از باب 
بی احتیاطی، بی مباالتی و عدم رعایت ضوابط دولتی 

صفحه 6خواهد بود...

 وزیری که 
عاشق واردات است

ناصر سراج:
بررسی عملکرد دستگاه های استان های سیل زده

ناصر سراج رییس سازمان بازرسی در خصوص اقدام این سازمان در مورد سیالب اخیر در برخی از 
استان ها، گفت: ما مدیران کل استان های سیل خیز و طوفان خیز را موظف کردیم تا برخی اقدامات 
را انجام دهند. وی افزود: بر این اساس مدیران کل موظف هستند در خصوص سیالب، سه موقعیت 

زمانی قبل،  حین و بعد از سیل را بررسی کنند تا مشخص شود در هر مقطع زمانی سازمان ها و متولیان 
امر چگونه عمل کرده اند. سراج گفت: برای مثال باید مشخص شود پیش از وقوع طوفان هشدارهای 

الزم داده شده یا خیر.
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نماینــده مــردم کبودرآهنــگ در مجلــس 
شورای اســالمی گفت: بعضی 
وزارتخانه ها و شــخص 
وزرا در عمل اعتقادی به 
اقتصاد مقاومتی ندارند و 

تصمیمات آنان...

رئیس جمهور:

در مذاکــرات ۳ گل زده ایم و ۲ گل خورده ایم
صفحه 2

صفحه 3

در یک ســال گذشــته چندین بار 
شــاهد برپایی تجمعاتی اعتراضی 

از سوی فرهنگیان ...

یک منبــع نزدیک بــه محمود 
احمدی نژاد رئیس جمهور سابق 

در گفت و گو...

رئیس کمیســیون اصل نود گفت: 
ما از طرف برخی افــراد ذی نفع با 

توصیه و ...

تجمعی  که منجر 
به  آشوب نشود 

باید آزاد باشد

خبر بازداشت 
مشایی صحت 

ندارد

فشار برای مختومه 
 شدن پرونده 

فساد در فوتبال


