
تفاسیر از اظهارات 
رئیس جمهور ناقص بود

»ازدواج سفید« و »جشن 
طالق« دسیسه هستند!

پادرمیانی نفتی 
»هاموند«

نظارت از هر کانالی 
انجام می گیرد

 برانکو 
روی لبه تیغ

گالیه های مالیاتی 
افشین قطبی

 خواب طبیعی 
چیست؟

مداحان برای انتخابات 
مجلس آماده اند

وزیر کشــور تصریــح کرد: امــروز کشــور در حوزه 
امنیــت داخلــی از ثبات کاملــی برخوردار اســت.  
عبدالرضا رحمانی فضلی در نشستی که بعدازظهر 
امــروز به مناســبت هفتــه دولت در وزارت کشــور 
برگزار شــد، با تبریــک هفته دولــت و دهه کرامت 
 یــاد و خاطــره شــهدا رجایــی و باهنــر را گرامــی 

داشت ...

علی شهبازی، کارشناس مسائل اجتماعی و خانواده 
با اشاره به اهمیت حفاظت و بازسازی نظام خانواده 
در کشــور گفت: با توجــه به اینکه نظــام خانواده از 
نظر اجتماعی، اقتصادی و روانشناسی تعریف های 
متفاوتی دارد اما خانواده را می توان کوچک ترین واحد 
تشــکیل دهنده یک اجتماع دانست و اگر این عضو 

کوچک عملکرد ...

پس از توافق هســته ای وین، شرکت شل جز اولین 
شرکت های بزرگ نفتی جهان بود که برای بازگشت 
به صنعت نفت و گاز ایران اعالم آمادگی کرده باشد 
و حتی پیتر وسر مدیر ارشد اجرایی شرکت شل گفته 
بود: در صورت آمادگی ایران، فرصت سرمایه گذاری 
در صنایع نفت و گاز این کشور را بررسی خواهد کرد. 

در این بین همزمان ...

بحــث و جنجال بر ســر حــدود اختیارات شــورای 
نگهبــان در انتخابات هــا همچنــان ادامــه دارد. 
بحثی کــه با ســخنان هفته پیش رئیــس جمهور و 
صحبت های دیروز وزیر کشــور بیش از همیشه  باال 
گرفته اســت. حس روحانی چهارشــنبه گذشته در 
سخنانی نقش شــورای نگهبان را نظارتی و بررسی 

صالحیت ها را جزء  ...

دیدار دو تیم فوالد و پرسپولیس در هفته پنجم لیگ 
برتر فوتبال از اهمیت ویژه ای برخوردار است. فوالد 
و پرســپولیس درحالی باید به مصــاف یکدیگر بروند 
که هــردو تیم شــروع ناامیدکننــده ای در لیگ برتر 
داشــته اند. فوالد با کسب سه تســاوی و تحمل یک 
شکست و پرسپولیس با سه شکست و یک مساوی در 

انتهای جدول قرار دارند  ...

افشــین قطبی که بعد از تجربــه مربی گری در کنار 
مربیان بزرگ هلندی راهی ایران شــد،  با خاطراتی 
خوب از پرســپولیس به تیــم  ملی رفت امــا آنجا در 
رســیدن بــه جام جهانــی و همچنیــن موفقیت در 
جام ملت های آسیا ناکام بود. قطبی بعد از جام جهانی 
دیگر به ایران برنگشــت و هنوز هم به دلیل مسائل 

مالیاتی نتوانسته راه  ...

فارس- خــواب مجموعه ای پیچیــده از رفتارهایی 
است که با دراز کشیدن یا تکیه دادن بدن، سکوت و 
چشم های بسته همراه است که از دو مرحله خواب 
با رویا و خواب بدون رویا تشــکیل می شــود. خسرو 
صادق نیت، فلوشــیپ طب خواب با اشاره به اینکه 
خواب طبیعی حالتی است که در آن ادراک حسی از 

محیط پیرامون و  ...

»در نهایت اگــر آقایان به وحدت نرســند، مداحان 
فهرســت جداگانــه ای خواهند داد« ایــن حرف ها 
یکی از اعضای جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی 
گفته اســت. مســئول ســابق روابط عمومی جبهه 
متحــد اصولگرایان در گفت و گویــی حرف هایی از 
قول حدادیان زده اســت، مجتبی توانگر با اشاره به 
گفت و گویش با سعید حدادیان تاکید کرده است که 

اصولگرایان باید هر چه  ...
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گرمی مغز موجب 
عصبانیت و تاسی می شود

تسنیم- حسین رضایی زاده متخصص طب سنتی 
درباره نشانه های غلبه گرمی در مغز گفت: اعضای 
رئیســه بدن مانند مغز، کبد و قلب بســیار ُپراهمیت 
هســتند و صدمه به آنها باعث آسیب به حیات فرد یا 
بقای نسل می شود. به گفته وی اعضای مختلف بدن 
دارای مزاج های مختلف هستند و نشانه های مربوط 
به کیفیــت مغز در افراد مختلف اســت. وی افزود: 

صفحه 6کسانی که مغز  ... صفحه 3

سردارتکذیبمیشود
در دوراهی بازیچه شدن یا بازی سازی

باید به جای کارت زرد 
به طیب نیا مدال داد

محســن بهرامی ارض اقدس، درباره عملکرد وزیر 
اقتصاد در بخش های مختلف اقتصادی و همچنین 
اســتیضاح احتمالی وی اظهار کرد: عملکرد دولت 
تدبیر و امید از ابتــدای رو کار آمدن در حوزه اقتصاد 
داخلی که عمدتا مسئولیت اجرای آن بر عهده وزیر 
اقتصاد و دارایی بوده است موجب چند اتفاق مهم در 

صفحه 5اقتصاد کشور شده است ...

اولین حضور دو ومیدانی 
ایران در نیمه نهایی جهانی

موضع موافق هری ِرید چه تأثیری بر سرنوشت توافق در کنگره دارد؟

حمایت »دموکرات بزرگ« از توافق هسته ای
تقابل موافقان و مخالفان توافق هسته ای ایران در کنگره آمریکا، این روزها به اوج خود رسیده و هر دو 
طرف برای همراه کردن حداکثر تعداد آرای ممکن با خود تالش می کنند. در این میان، موضع گیری 
شب گذشته هری ِرید، رهبر اقلیت دموکرات سنا در حمایت قاطع از توافق هسته ای، به عنوان یک 
پیروزی مهم برای دولت اوباما و ضربه ای جدی به مخالفان جمهوری خواه توافق تعبیر شده است. 
این در حالی است که طی یکی دو هفته اخیر و به ویژه پس از اعالم مخالفت چاک شومر، نفر سوم 

دموکرات ها در سنا، بسیاری از مخالفان امید داشتند که رید را نیز به صف خود بکشانند و یا 
صفحه 3صفحه 2صفحه 3دستکم بر این باور بودند که وی به منظور احتراز از تقابل های احتمالی ... صفحه 7

پای حرف های حسن تفتیان که بنشینی متوجه 
می شوی که دو و میدانی ایران حداقل در دوی صد 

همین االن متولد متر انگار تازه 
شده است. چنان 
غریــب و گمنام و 
بدور از امکانات که ...

نوبخت: 4 میلیون 400 هزار یارانه بگیر حذف شده اند

تیغ دولت بــرای دو نیم کــردن یارانه نقدی
صفحه 5

صفحه 4

یحیــی  لشــکر  سر ر  ا د ســر
رحیم صفــوی گفت: کردســتان 

ایران باید الگویی ...

»شــجریان در وصف هاشــمی 
رفسنجانی می خواند« خبر عجیبی 

بود که روز  ...

جبار کوچکی نــژاد نماینده مردم 
رشــت در مجلس اقدام دولت در 

بازگشایی سفارت ...

 سنندج 
 امن تر از 

تهران است

هاشمی نیازی به 
تصنیف در مدح 

خود ندارد

بازگشایی 
سفارت انگلستان 

عجوالنه بود

داستان یک استعفا
صادق خرازی دیروز از ریاست حزب ندای ایرانیان استعفا داد، استعفایی که از جانب سخنگوی این حزب 
»غیرمنتظره« خوانده شد. هرچند دیروز متن استعفای خرازی منتشر نشد و به جای آن نامه ای خطاب به 
اعضای حزب ندا روی سایت ها آمد. ایلنا هم نوشت که متن استعفانامه در تاریخ 30 مرداد نوشته شده و در 
اختیار این سایت قرار دارد، ولی به دالیل اخالقی از انتشار آن معذور است. متن استعفانامه خرازی اما امروز 

صفحه 2منتشر شد، متنی که به لحاظ اصل محتوا تفاوت چندانی با متنی که دیروز منتشر شد، ندارد ...
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