
انگس دیتن انگلیسی برنده نوبل اقتصاد شد
انگس دیتن)Angus Deaton(لحظاتی پیش از سوی آکادمی نوبل به عنوان برنده نوبل 
اقتصاد 2015 معرفی شد. این اقتصاددان انگلیسی به دلیل تحقیقات خود در مورد »مصرف، 

فقر و رفاه« برنده نوبل اقتصاد 2015 معرفی شده است. دیتن متولد سال 1945 در 
اسکاتلند انگلیس است و در حال حاضر استاد دانشگاه پرینستون آمریکاست. جایزه 

نوبل اقتصاد از سال 1969 و هر ساله به یک یا چند اقتصاددان که ...

سید عباس عراقچی:

ازحرفزاکانیبهخداپناهمیبرم
عراقچی درباره تهدید یک نماینده نسبت به دکتر علی اکبر صالحی و تیم مذاکره کننده و ادبیاتی که در شان مجلس نبود گفت: من از 
شما عذرخواهی می کنم. سید عباس عراقچی، عضو تیم مذاکره کننده هسته ای در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش صلح و سالم 
در دانشگاه آزاد اسالمی درباره اجرای برجام پس از تایید مجلس شورای اسالمی گفت: مدت 90 روزه بررسی برجام 26 مهر به پایان 

می رسد.  اگر در این فاصله جزییات طرح اجرای برجام در مجلس به سرانجام برسد و شورای نگهبان آن را تایید کند روال قانونی تایید 
برجام طی شده است. هم زمان بحث نقشه راه که میان ایران و آژانس در حال اجراست احتماال مرحله کنونی اش تا پایان هفته جاری به 

پایان خواهد رسید و اگر این دو کار انجام شود از دوشنبه آینده می توانیم اجرایی  شدن یا عملیاتی کردن برجام را اعالم کنیم.
مرکــز  ی  نه ا رســا ون  معــا
اطالع رســانی و روابــط عمومی 

وزارت آموزش و پرورش ...

کارلــوس کی روش در حاشــیه 
تمرین امروز )دوشــنبه( تیم ملی 

فوتبال در جمع خبرنگاران ...

دبیــرکل اوپک گفــت: مطمئن 
است که بازار نفت در سال 2016 

متعادل تر خواهد بود ...

تکذیببازداشت
معلمانایرانی

درامارات

امیدوارم
ورزشگاهرا

پرببینم

مطمئنمبازار
نفتسالآینده
درستمیشود

خشم انقالبی دامان آل سعود را خواهد گرفت
سرلشکر جعفری در مراسم تشییع پیکر سرلشکر همدانی؛
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