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22 نکته مهم درباره 
A آنفلوانزای نوع

با روشن تر شــدن جزئیات صف بندی دموکرات ها 
و جمهوری خواهــان بــرای حضــور در انتخابــات 
ریاســت جمهوری ســال 2016 آمریــکا، مواضع 
نامزدهــای هــر یــک از دو طــرف در موضوعات 
مختلف، به طور جدی مورد توجه و همچنین بحث 
و بررسی ناظران مختلف قرار می گیرد. در این میان 

و در شرایطی که طی ...

وزیر صنعت و معدن و تجارت که برخی وی را به کنایه 
پاشنه آشیل دولت روحانی میدانند امروز برای پاسخ 
به سوال حمید رســایی نماینده اصولگرای تهران به 
مجلس رفت. ســوالی که مبنای وی عضویت وزیر 
صنعت در هیات مدیره 16 شرکت بود اما توضیحات 
نعمت زاده نشــان از آن داشت که وی گویا تا پیش از 

این در 19 شرکت عضو  ...

روزنامــه آلمانی »هاندلز بالت« در گزارشــی درباره 
قاچاق نفت سوریه توسط داعش و انتقال آن به ترکیه 
نوشته که »بالل فرزند رجب طیب اردوغان وزیر نفت 
گروه تروریستی داعش است.« این روزنامه آلمانی با 
اشاره به اینکه وجهه و آبروی بالل اردوغان به کلی 
از بین رفته است، نوشت: بالل با وجود اینکه تالش 

کرد خود را خوب و سالم ...

وزیــر خارجه ترکیه، عبور کشــتی جنگی روســیه از 
تنگــه »داردانــل« را در حالی که یک ســرباز روس 
موشک اندازی آماده شلیک در دست داشته، اقدامی 
تحریک آمیز خوانــد. مولــود چاووش اوغلو گفت: 
»عبور کشتی روسی از تنگه به این شکل، موضوعی 
عادی نیست. اینطور نیســت که صرفًا یک سرباز با 

موشکی بر شانه اش از اینجا  ...

وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح در مورد 
انتظاری که از دانشجویان می رود گفت: دانشجویان 
بایــد خــود را در ابعاد مختلــف دانشــی، تجربی و 
شــخصیتی بســازند و خــود را نماینــده تمــام عیار 
جامعه اسالمی و دانشــجویی بدانند و برای پذیرش 
مســئولیت های بزرگ آمادگی کســب کنند. سردار 

حسین دهقان در دومین کنگره  ...

بحث دوشــغله ها در ورزش ایران هم از آن دســت 
موضوعاتی اســت که بــه رغم  پیگیــری و پرداخت 
فراوان بدان هنوز الینحل باقی مانده اســت. وزارت 
ورزش و کمیتــه ملــی المپیک به عنــوان متوالیان 
اصلی ورزش کشور هم از این ماجرا بی بهره نیستند.
دو ســال قبل بود که ســازمان بازرسی کل کشور در 

نامه ای به وزارت ورزش  ...

هفته گذشــته در جریان دیدار تیم های پرسپولیس 
و نفت تهران در لیگ برتر فوتبال ایران، یک هوادار 
در ورزشــگاه جان باخت. نجی الله حسینی، مرد 69 
ساله ای که به عشق تیم محبوبش به ورزشگاه رفته 
بود، قلبش از شدت هیجان ایستاد. شنبه شب هم در 
اسپانیا و در ورزشگاه مستایا وقتی والنسیا گل تساوی 

را به بارسلونا زد یک هوادار  ...

این ویروس از آنفلوانزای نوع A است که اولین بار در 
سال 1918 میالدی در آمریکا شناخته شد و پس از 
یك دوره طوالنی در آوریل 2009 بار دیگر این بیماری 
به نام Swine flu یــا آنفلوانزای خوکی با شــکل، 
قدرت و توانایی بیماری زایی متفاوت از گذشــته، در 
همان کشــور گزارش شــد و پس از آن، به ســرعت 
کشــورهای مکزیك، کانادا و کشورهای اروپایی نیز 

مواردی از ابتال  ...
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 عوامل مهم 
در شیوع سرطان

ایســنا- دکتــر حســین اصفهانی فــوق تخصص 
بیماری های خون و سرطان گفت: گاهی نوساناتی 
در ارســال داروهای شــیمی درمانی ایجاد و باعث 
می شــود درمان به موقع انجام نشــود. نوســان در 
تامین داروهای شــیمی درمانی کودکان سرطانی را 
آزار می دهد.امروزه ســبک زندگی در شهرها و حتی 
روستاها بسیار نامناسب شــده؛ به طوری که غذای 

صفحه 6نامناسب، استفاده از مواد  ... صفحه 7

هیچ کس از سوال 
مستثنی نیست

برخی نقدها اگر نرم تر شوند قشنگ تر هستند

 هشدار 
به اصولگرایان

مرجــع تقلید شــیعیان با اشــاره به اینکــه نیروهای 
انقالبی باید در انتخابات مجلس شــورای اسالمی 
با هم متحد شــوند، گفت: در صورتــی که این افراد 
متحد نباشند طرف مقابل قدرتمند می شود. آیت الله 
نوری همدانی با ابراز اینکه انتخابات امسال دارای 
حساسیت بسیاری است، عنوان کرد: وضع جهان 

صفحه 3امروز بسیار متفاوت است زیرا  ...

بازداشت حامیان تفکر داعش توسط پلیس فتا
رئیس پلیس سایبری از شناسایی ۲۸۵ سایت و بازداشت ۵۳ حامی تفکر داعش در کشور خبر داد.  سردار 
سید کمال هادیانفر در نشست خبری گفت: در یک سال و هشت ماهه گذشته، پلیس فتا ۲۸۵ سایت حامی 
داعش و گروه های تروریستی را شناسایی کرده و از این تعداد 10۸ سایت در خارج از کشور بوده که از طریق 
اینترپل با آن برخورد شده است.  رئیس پلیس فتا کشور افزود: ۵۳  نفر از حامیان تفکر داعش که در داخل 

صفحه 3کشور اقدام به حمایت از این گروه در فضای مجازی کرده بودند، در داخل کشور دستگیر شدند  ...
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علی شمخانی:اسناد کفاشیان ضبط شد

بخش هایی از گزارش آمانو غیرقابل قبول و مردود است
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت بندهایی از گزارش آژانس ضمن تأیید عدم انحراف در برنامه 

صلح آمیز هسته ای جمهوری اسالمی به صورت صریح نشان دهنده باطل بودن ادعاها و اتهاماتی 
است که طی ۱۱ سال گذشته از سوی برخی کشورها در این زمینه مطرح می گردید. علی شمخانی 

با اشاره به گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی پیرامون برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان گفت، 
اگرچه این گزارش در پاره ای موارد ناقص، غیر قابل قبول و مردود است لیکن بندهایی از آن ضمن 

تأیید عدم انحراف در برنامه صلح آمیز هسته ای جمهوری اسالمی به صورت صریح نشان دهنده 
صفحه 3صفحه 3صفحه 3باطل بودن ادعاها و اتهاماتی است که طی ۱۱ سال گذشته از سوی برخی  ... صفحه 8

در فاصله ســه ماه تا برگزاری انتخابات ریاست 
فدراســیون فوتبال، نامه ها و مدارک دفتر علی 
توسط  کفاشــیان 
یک نهاد نظارتی 
ضبط شــد. در 
روزهــای اخیر، 
مأمــوران 

یک ...

تایید مرگ 28 نفر بر اثر آنفوالنزا

آنفلوانــزا همچنـــان قربانـی مـی گیرد
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مصطفی معین یکی از راهبردهای 
اصالح طلبی را آرمان طلبی عنوان 

کرد و افزود:  ...

رئیس مجلس شــورای اسالمی 
گفــت: از ســال ها پیــش بــه 

کشورهای غربی ...

نایب رییــس مجلس شــورای 
اســالمی ابراز امیدواری کرد که 
موضوع پی ام دی ظرف چند روز 

آینده حل شود ...

راهبردهای 
اصلی 

اصالح طلبی

ایران از به 
غربی ها هشدار 

داده بود

 برجام 
بی برجام!


