
 دست رد اوباما 
بر سینه اردوغان

محمدجواد ظریف:

توافق را در داخل به تهدید تبدیل نکنیم
محمدجواد ظریف گفت:» دو اولویت اصلی وزارت امور خارجه در طی سال 94 و 95 را 
مراقبت از نهال توافق و همچنین گسترش روابط با کشورهای منطقه و همچنین دیگر 

کشورهای جهان است.« وزیر امور خارجه کشور اظهار داشت:» ما همیشه پای میز مذاکره 
بودیم و آنها متوجه شدند که باید در پای میز مذاکره حضور پیدا کنند. ما 22 ماه مذاکره 

کردیم و تقریباً در طی این 22 ماه هر روز و هر ساعت این مذاکرات به شکلی 
ادامه داشت. یا در مذاکره بودیم یا اینکه در حال آماده شدن برای 
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اکنون مدت هاست که ترکیه هم از جنبه داخلی 
و هم خارجی، به یکی از 
کانون های ناآرامی 
تبدیل  در منطقه 
شده است. ناآرامی 

و بی ثباتی ...

دیدار شورای مرکزی ندای ایرانیان با شیخ نور

اخراج اتوبوسی واردها و ورود مینی بوسی  صفرکیلومترها
صفحه 3

صفحه 3

رئیــس ســازمان انــرژی اتمی 
گفت:» : اگر توافقات هســته ای 

خوب پیش برود ...

علی الریجانی در دیــدار با وزیر 
امــور خارجه بریتانیا با اشــاره به 

دخالت های دولت ...

محمد رضــا نعمت زاده در گفتگو 
با » ایل سوله ونتی کواترو اوره« 

روزنامه ایتالیایی ...

حرکت شتابان 
کشور به زودی 

آغاز می شود

باید رویکرد  
انگلیس تغییر 

کند

افزایش 
مراودات میان 

رم و تهران

گزارشی از خروج تا ورود مجدد شل به بازار ایران
با سفر فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس به ایران و بازگشایی سفارت این کشور در تهران، یکی از 
موضوعات اساسی که به سرعت در مرکز توجه قرار گرفت، موضوع روابط و مراودات نفتی ایران و انگلیس 
و به خصوص موضوع بدهی های نفتی شرکت بزرگ رویال داچ شل به ایران بود. اعالم آمادگی قبلی شرکت 
های انگلیسی برای عقد قرارداد های نفتی جدید با ایران نیز منجر به آن شد که بعد از مدتها مجددا بدهی 
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آغاز»امر به معروف« با آیت اهلل جنتی

نماینده آمریکایی حامی 
توافق، »خائن« خطاب شد 

نماینده یهودی کنگره آمریکا به علت حمایت از توافق 
هسته ای با ایران، برچسب »خائن« و »ضد اسرائیل« 
دریافــت کرد. »هاآرتص« به نقل از سیاســتمداران 
ارتودوکس نوشــت، جرالــد نادلر، نماینــده یهودی 
و دموکــرات کنگــره آمریکا به ســبب مواضعش در 
قبــال ایران مــورد انتقاد قرار گرفتــه و یهودی های 
تندرو، وی را با خاخام هایی مقایســه می کنند که در 
زمان هولوکاســت از پناه دادن بــه یهودیان امتناع 
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 زنان، جامانده از 
کاروان سالمت

یک مادر ٢٨ ساله در سردشــت پس از خارج کردن 
جنین از شــکمش، به دلیل قصور پزشــکی و تأخیر 
در تشــخیص علت خونریزی، جان خود را از دست 
داد. مرگ زن باردار در بیمارستان اهواز به دلیل نبود 
پزشک متخصص، مرگ زن باردار در لوداب به خاطر 
نبود پزشک، مرگ سه تازه مادر گنابادی در شش ماه 
و... این ها همه خبرهایی اســت که نشــان می دهد 
هنوز که هنوز است زنان زیادی جان خود را به دلیل 
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 تبلیغات دارویی 
در نشریات عمومی ممنوع شد

تبلیغــات فــرآورده هــای دارویی در مجالت و نشــریات 
عمومی و غیر تخصصی ممنوع اعالم شد. روابط عمومی 
سازمان غذا و دارو با اشــاره به آئین نامه تبلیغات فرآورده 
های دارویی، اعالم کرد: تبلیغات فرآورده های دارویی، 
صرفا در مجالت تخصصی پزشکی مجاز است و هرگونه 
تبلیغات در مجالت و نشــریات عمومی و غیر تخصصی 
ممنوع اســت. در این اطالعیه همچنین ضمن یادآوری 
نامه اخیــر مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر ســازمان 
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راهکار جدید آبی ها 
برای فرار از طلبکارها

ایــن نمایشــی ترین اتفاقــی بود که می توانســت در 
اوج بحران هــای مالی یک باشــگاه رخ دهد. بهرام 
امیری و علــی نظری جویباری، دو معاون ورزشــی 
باشگاه اســتقالل به دلیل مشکالت مالی به حالت 
قهر باشــگاه اســتقالل را ترک کرده انــد! حتی اگر 
تنهــا به مدت یــک فصل اخبار فوتبالــی را پیگیری 
کرده باشــید قطعا با این حرکات نمایشــی به خوبی 
آشنا هســتید. مدیرانی که همه تقصیرها را به گردن 
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عذرخواهی عجیب سعید 
معروف از مردم لهستان!

کاپیتان تیم ملی والیبال ایران بعد شکســت مقابل 
ژاپن، به جای مردم ایران از لهستانی ها عذرخواهی 
کرد. ســعید معروف کاپیتان این روزهــای تیم ملی 
والیبال ایران همان پســر فعال، خوش فکر والیبال 
ایــران اســت کــه در زمــان ســرمربیگری مرحوم 
حســین معدنی ســرانجام به عنــوان پاســور ثابت 
تیم ملــی والیبال ایران بــه میدان رفــت. اما بعد از 
حضور والســکو به دلیل آن چه از ســوی فدراسیون 
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سمت جدید برای دبیر شورای نگهبان


