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وزیر امور خارجه کشور گفت: برخی کشورهای منطقه بعد از توافق »برجام« اظهاراتی را خالف شئون همسایگی مطرح می کنند، البته این مطالب و 
واکنش ها به این علت است که این کشورها تاکنون سیاست های غلط خود در قبال منطقه را با مسئله ایران هراسی توجیه می کردند، اما خوشبختانه با 
توافق این ابزار را از دست داده اند. محمدجواد ظریف با اشاره به رأی اکثریت اعضای شوری امنیت سازمان ملل به قطعنامه برجام و آثار این موضوع بر 
عملکرد آتی کنگره آمریکا نسبت به توافق هسته ای، گفت: درشرایط کنونی علی القاعده برای کنگره آمریکا بسیار دشوار خواهد بود که با یک تصمیم 

صفحه 2بین المللی که مورد تایید اعضای شورای امنیت قرار گرفته و دولت ایاالت متحده متولی آن بوده، مخالفت کند...

ابهامات فراوان در پرونده 
قتل پزشک اردبیلی

لحظه شماری برای 
سورپرایز مایکروسافت

کوچ مربیان کشتی فرنگی 
به کشورهای خارجی

 اولین سهمیه المپیکی 
دو و میدانی

موشک های جدید ایران 
آماده پاسخگویی است

 از سیل و طوفان 
غافل ماندیم؟

ساخت موشک قابل کنترل 
با چاپگرهای سه بعدی

یمن؛ گزارش یونیسف و 
تظاهرات علیه سعودی ها

خبر هولناکی که درباره قتل یک پزشــک در زمان 
ویزیت یک بیمار در منزل توسط همراه بیمار منتشر 
شــده بود، حاال روایت های متفاوتــی یافته؛ آن قدر 
متفاوت که ممکن است خیلی ها را شوک زده کند!

به گزارش »تابنــاک«، دو روز پیش، زمانی که خبر 
قتل یک پزشــک سرشــناس اردبیلی منتشر شد، 

آنچنان موجی از انزجار ...

در تاریــخ 29 جــوالی، کمتــر از یک هفتــه دیگر، 
مایکروسافت اقدام به انتشار نسخه نهایی از سیستم 
عامل کامال اورهال شــده خود یعنی ویندوز 10 که 
بســیاری از هم اکنون منتظر آن هســتند، خواهد 
کرد. در حالی که تا کنون مطالب بســیاری در سطح 
نشریات و رســانه ها در خصوص این سیستم عامل 

جدید و امکانات جدید ...

کشــتی فرنگی ایــران روزهای غمباری را ســپری 
می کند. در روزهایی که فدراســیون کشتی به دلیل 
اعتماد به مربیانی که سال ها به خاطر ضعف دانش 
و توانایی به کشتی فرنگی ضربه وارد کرده اند، حاضر 
نیست به ســایر مربیان میدان بدهد، استعداد های 
ایرانی در امر مربیگری یکی پس از دیگری کشور را 

ترک می کنند ...

رضا قاســمی دونده ایران در ماده 100 متر سهمیه 
المپیک گرفت. در مسابقات کازانف قزاقستان رضا 
قاسمی موفق شد با کســب رکورد 10/1۴ ثانیه هم 
رکورد ایران را بهبود بخشــد و هم به المپیک ریو راه 
پیدا کند. پســر 28 ساله ایرانی در مسابقات المپیک 
لندن هم شرکت کرده بود. او حضور در این مسابقات 

را با کسب رکورد ...

سخنگوی ستادکل نیروهای مسلح ایران با تأکید بر 
اینکه موشک های بالستیک نقاط ممنوعه ای است 
که ملت ایران به احدی از بیگانگان اجازه اندیشیدن 
به آن را نمی دهد، گفت: موشــک های نسل جدید 
ایــران آماده مقابله و برخورد با هر متجاوزی اســت. 
سردار سرتیپ پاسدار ســید مسعود جزایری با اشاره 

به اشراف همه جانبه ...

خرداد ماه پارســال بود که طوفانی شــدید تهران را 
درنوردید و پس از آن بود که رئیس سازمان پیشگیری 
و مدیریت بحران شــهر تهــران در ســخنرانی ها و 
گفت وگو های مختلفی تاکید کرد که نباید از سیل و 
طوفان در تهران غافل ماند و مخاطرات طبیعی که 
پایتخت را تهدید می کند تنها محــدود به زمین لرزه 

نیست.  بیش از یک سال...

متخصصــان اســتفاده از چاپگرهــای ســه بعدی 
موفق شــده اند تا در اقدامی عجیب برای ســاخت 
موشــک های کنترل از راه دور توسط این چاپگرها 
اقدام کنند. به نظر می رســد که شــرایط استفاده از 
چاپگرهای سه بعدی به زودی دستخوش تغییراتی 
خواهد شد زیرا کاربری های این چاپگرها در شرایط 

فعلی به تولید محصوالت ...

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل )یونیسف( 
اعــالم کرد که در جنــگ یمن 365 کودک کشــته 
شــده اند. در همین حال مردم یمن بــرای محکوم 
کردن تجاوز ظالمانه ائتالف عربی به رهبری ریاض 
در صنعا تظاهرات گسترده ای برگزار کردند. یونیسف 
در تازه ترین گزارش خود اعالم کرد که از زمان جنگ 
به یمن از مارس گذشته، 365 کودک در یمن کشته 

شده و ...
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دلیل پایین بودن سرعت 
اینترنت در کشور

محمود واعظی وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات 
بیان کرد: در ابتدای دولت یازدهم 3 میلیون و 200 
هزار مشــترک ADSL در کشور داشــتیم که این 
میزان در حال حاضر به 9 میلیون مشــترک رسیده 
و تعداد مشــترکان اســتفاده کننده از اینترنت تلفن 
همراه نیز از 200 هزار به 12 میلیون رســیده است. 
وی افزود: در ارتباط با روستاهای کشور در گذشته 

صفحه 5تنها یک هزار ... صفحه 4

 مرتضوی تاخیرکرد
دادگاه تشکیل نشد

 استقاللی ها 
با قهر استارت زدند

مشــکالت مالی کاری با اســتقالل کرده که انتشار 
خبر قهر مربی و بازیکن در این تیم، کسی را مثل قبل 
متعجب نمی کند. گاهی حتی قهر شاید طبیعی ترین 
و بحق ترین واکنشــی باشــد که از ســوی اعضای 
این تیــم می تــوان انتظارش را داشــت. بخصوص 
اگر بهانه های کافی برای آن وجود داشــته باشــد. 

صفحه 7بهانه هایی مثل بی پولی ...

»یک تیر و سه نشان« اردوغان  در عرصه میدانی سوریهشکست آقای نابغه!
منطقه خاورمیانه این روزها بار دیگر دستخوش تحولی مهم شده که از 
تصمیمات جدید یکی از بازیگران اصلی منطقه ای در راستای بازنگری 
در روند های سیاستگذاری و اقدام خود ناشی می شود. دولت ترکیه که 

طی بیش از یک سال اخیر، همواره سیاست های مبهمی را در قبال 
گروه تروریستی داعش در پیش گرفته بود، طی دو روز اخیر حمالتی را 
علیه مواضع داعش در سوریه ترتیب داده است. هم زمان، آنکارا ضمن 

گشودن جبهه ای دیگر، مواضع گروه مسلح »پ ک ک« را نیز هدف 
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حمید ســوریان با شکســت مقابل کشتی گیر 
روس از جدول قهرمانی مســابقات کنار رفت. 
ستاره کشتی فرنگی ایران که 
در دور اول مسابقات به 
قرعه استراحت خورده 
ابراگیم  بود، مقابــل 
از  البازانــوف 
روسیه قرار ...

حمله به مطهری از پیش تعیین شده بود؟!

پیچ جدید پرونده علی مطهری
صفحه 3

صفحه 4

عضو مجمع تشــخیص مصلحت 
نظــام تاکیــد کرد: عــده ای که 

مسئولیتی در ...

مشاور مقام معظم رهبری در امور 
بین الملل تاکید کرد: ایران اجازه 

بازرسی از مراکز...

اصولگرایان  فراکســیون  رئیس 
مجلس شورای اســالمی ضمن 

هشدار نسبت به ...

اصالح طلبان 
عقب نشینی 

نمی کنند 

اجازه بازرسی 
از مراکز نظامی 

را نمی دهیم

اصولگرای 
تندرو و کندرو 

نداریم


