
کیفیت خودروهای ایرانی، یک سوم جهانی!
براساس نتایج شاخص ارزیابی کیفی IQS، کیفیت خودروهای تولیدی در 
سطح جهان به طور میانگین سه برابر کیفیت خودروهای تولیدی از سوی 
خودروسازان داخلی است. شاخص INITIAL QUALITY STUDY به 
بررسی تعداد عیوب )از نظر فنی، ایمنی یا طراحی( مشاهده شده در هر خودرو 
از دید مشتریان در بازه زمانی سه ماهه ابتدایی استفاده از خودرو، می پردازد ...

روز خونین باغملک خورستان
درگیری طایفه ای در روستای پتک جاللی شهرستان باغملک استان خوزستان باعث کشته و زخمی شدن تعدادی از اهالی این روستا شد. این درگیری عصر 
دوشنبه آغاز و به مدت چند ساعت ادامه داشت که با دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی خاتمه یافت. ه گفته شاهدان عینی این حادثه به دلیل اختالفات چند ساله 
دو طایفه این روستا بر سر زمینهای کشاورزی رخ داده است. این افراد گفتند: چند سالی است که دو طایفه مشهور در این منطقه اختالفات ملکی داشته و بارها با 
هم درگیر شده اند اما درگیری خونین روز گذشته تاکنون بی سابقه بوده است. این افراد گفتند روز گذشته طرفین درگیر با استفاده از سالح شکاری گرم به سوی 
هم شلیک کردند که متاسفانه تعدادی از طرفین کشته و تعدادی هم مجروح شدند. فرماندار باغملک در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: مدتی است که این 
دو طایفه با هم مشاجرات لفظی داشته و بزرگان محل نیز تالشهایی برای صلح و سازش داشته اند اما به نتیجه نرسیده است. لطیف حیایی اهوازی اظهار کرد: 

متاسفانه این مشاجرات لفظی دوشنبه شب به درگیری تبدیل شد که حدود 9 نفر از طرفین درگیر کشته شده و تعدادی هم زخمی شدند.
محمدعلی نجفی، در مورد شایعه 
احتمــال رد صالحیت گســترده 

اصالح طلبان توسط شورای ...

رییس سازمان انرژی اتمی ایران 
پس از پایان دیــدار با یوکیا آمانو 

مدیرکل آژانس بین المللی ...

وزیر خارجه کشورمان اظهار کرد: 
نقش چین در مذاکرات هسته ای 

بسیار مثبت بود و معتقدیم ...

رد صالحیت 
اصالح طلبان 

شایعه است

کارشناسان 
آژانس 

درتهران

تمجید از نقش 
سازنده چین 

در برجام

آمانو 
درکمیسیون 
برجام!

 رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس، 
از آمادگی این کمیسیون برای استماع نظرات یوکیو آمانو 
دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داد
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