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تاسیسات و شمسایی 
بهترین های آسیا

 میانگین فروش دالر 
به ۳۶۷۰ تومان رسید

استقالل خوزستان در صدر
 دایی در جمع مدعیان

ادامه برجام  به بستن 
PMD بستگی دارد

سوزش های سر معده را 
جدی بگیرید

ائتالف مجازی ضد داعش
در کنار ائتالف میدانی 

چه وقت باید شغل تان 
را ترک کنید؟

تنش در روابط مسکو و آنکارا که در پی اقدام نیروی 
هوایی ترکیه به سرنگون کردن یک فروند هواپیمای 
جنگنده روســیه آغاز شــد و بــا موضع گیری های 
بعدی طرفین به اوج رســید، همچنان ادامه دارد و 
چشــم انداز روشــنی برای حل و فصل آن، دستکم 
در کوتاه مدت، مشــاهده نمی شود. از یک سو، پس 

از وعده والدیمیر پوتین ...

برترین های ســال فوتبال ۲۰۱۵ آســیا عصر امروز 
یکشنبه در مراســمی که در دهلی نو هند برگزار شد 
معرفی شدند. در این مراســم علی کفاشیان رئیس 
فدراسیون فوتبال ایران و نایب رئیس کنفدراسیون 
فوتبال آسیا حضور داشــت. علی اصغرحسن زاده و 
وحید شمسایی به عنوان نامزدهای بهترین بازیکن 

و تیم فوتسال تاسیسات  ...

امروز در بازار تهران قیمت ارز ها با نوسان هایی بعضا 
شدید به سیر صعودی خود ادامه داد. بهای دالر در 
ساعت ۱۱:3۰ به 368۰ تومان هم رسید اما با 367۰ 
تومان درج قیمت شــده که نســبت بــه آخرین نرخ 
معامالتی در روز گذشته ۵ تومان رشد نشان می دهد. 
اولیــن قیمت معامالتی یورو در صبــح امروز 389۰ 

تومان بود که در مقایسه  ...

هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال ایران با صدرنشینی 
موقت تیم خوب استقالل خوزســتان و حضور تیم 
علی دایی در جمع مدعیان لیگ برتر آغاز شد. ضمن 
اینکه ســپاهان با اســتیماچ بعد از شکست و حذف 
 در جــام حذفی یک شکســت دیگــر در لیگ را هم 
تجربه کــرد.  در یکی از مهم تریــن دیدارهای هفته 

سیزدهم لیگ برتر ...

دبیر شــورای عالی امنیت ملی با اشــاره به اظهارات 
اخیر مدیرکل آژانــس بین المللی انرژی اتمی گفت: 
راه ادامه برجام بســتن پرونده پی ام دی است. علی 
شمخانی دبیر شــورای عالی امنیت ملی در حاشیه 
مراسم سالگرد شهید شهریاری در جمع خبرنگاران و 
در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر مدیرکل آژانس 

بین المللی و اینکه آیا  ...

ایسنا- سیده طوبی کاظمی متخصص قلب و عروق 
گفت: دردهای ســکته قلبی اغلب خیلی شــدید و 
طاقت فرســا بوده و فرد احساس می کند که نفسش 
در حال قطع شدن است و اغلب بدترین دردی است 
که تاکنون تجربه کرده انــد. ممکن بوده یک حمله 
قلبی با عالیم گمراه کننده دیگری همراه باشد مثل 

درد، سوزش یا سنگینی  ...

روزنامه »نیویورک تایمز« در مطلبی به موضوع مبارزه 
با داعش در فضای مجازی پرداخته و می نویســد از 
ماه ها پیش، گروه های هکــری مختلفی در تالش 
برای بســتن حســاب های کاربــری برآمده اند که 
تروریســت های داعش از آن ها برای انجام تبلیغات 
خود اســتفاده می کننــد؛ اما پــس از وقوع حمالت 

تروریستی اخیر در پاریس ...

سالمت نیوز- اگر در اوضاعی که در ادامه توصیف 
شده است قرار دارید، باید درباره ی یافتن شغلی جدید 

یا رفتن به سازمانی جدید فکرکنید.
این شامل سالمتی جســمی، روانی، و هیجانی تان 
می شود. اگر شغل تان شما را از نظر جسمی به حدی 
بیمار کرده اســت که از ســردردهای مداوم، عالئم 
اســترس شــدید، یا شــب بیداری رنج می برید، باید 

به طور جدی درمورد ...
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خبر نوبخت در مورد 
مطالبات فرهنگیان

محمدباقر نوبخت رئیس ســازمان مدیریت و برنامه 
ریزی کشــور در حاشــیه کنفرانس توسعه و عدالت 
آموزشی درباره مطالبات فرهنگیان بازنشسته گفت: 
هم در خصوص پرداخت مطالبات بازنشســتگان و 
هم در ترمیم حقــوق آنان و نیز برای ارتقای دریافت 
حقوق شاغالن که از طریق رتبه بندی معلمان انجام 
می شود، درحال تالش هستیم و همه این موارد در 

صفحه 5بودجه 9۵ در چند ردیف  ... صفحه 6

تروریسم؛ درد مشترک ما
رهبر انقالب خطاب به جوانان اروپایی: بنیان های تعاملی صحیح با جهان اسالم را پی ریزی کنید

نمی گذاریم مانع 
برگزاری همایش ها شوند

حسین هاشمی اســتاندار تهران تأکید کرده است: 
اجــازه نخواهیم داد عد ه ای به خــود اجازه دهند که 
مانع برگزاری مراســم های مجوزدار شوند. حسین 
هاشمی استاندار تهران با بیان این مطلب "باید فضا 
را برای برگزاری انتخابات شــکوهمند در اسفندماه 
باز کنیم"، از مشخص نشدن اعضای هیئت اجرایی 

صفحه 3انتخابات در استان تهران ...

شیفت از باال به پایین پوتین
در پی اوج گیری تنش ها میان روسیه و ترکیه و در حالی که بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران در پی 
محاسبه قدم های والدیمیر پوتین در برابر بازی خطرناک اردوغان هستند، آنچه مشخص شده این است 
که در اولین اقدام روسیه و دولت پوتین دست به اقدامات اقتصادی و به نوعی شروع جنگ اقتصادی بر علیه 
ترکیه کرده است. از چند روز قبل به شکل تدریجی نظام عملیات اقتصادی روسیه بر علیه دولت اردوغان آغاز 

صفحه 5شده و به تدریج منسجم تر و سازمان یافته تر میشود ...

صفحه ۲

|   2015 نوامبــر   29   |   1437 صفــر   17   |   1394 مــاه  آذر   8 یکشــنبه  |   اوقــات شــرعی: اذان صبــح: 5:23  |  اذان ظهــر ۱۱:53  |  غــروب آفتــاب:  ۱6:5۱  |   اذان مغــرب: ۱۷:۱۱  ||   

محمدجواد ظریف:روزهای بد قهرمان جهان!

اگر آمانو واقعیت را مطرح کند PMD بسته  می شود
وزیر امور خارجه کشورمان اظهار کرد: اگر روش آقای آمانو و آژانس در مورد فعالیت های هسته ای ایران در ارتباط 

با گذشته واقعی باشد و واقعیت را مطرح کند و با توجه به همکاری هایی که ایران در این ارتباط با آژانس داشته است 
باید موضوع این پرونده بسته شود. محمدجواد ظریف در نشست مطبوعاتی مشترک با وزیر امور خارجه یونان که 
بعد از دیدار با وی در وزارت امور خارجه برگزار شد در پاسخ به سوالی در مورد گزارش آمانو که طی روزهای آینده 

ارائه می شد و این که اگر پرونده ایران بسته نشود اقدام ایران در مورد اجرای برجام چگونه خواهد بود، گفت: ما 
همواره اعالم کرده ایم که موضوعات مربوط به ادعاهای مطرح شده در ارتباط با گذشته برنامه هسته ای ایران از 
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ظاهرا اوضاع حسین رضازاده بر وفق مرادش 
نیست. وی پس از اینکه نتوانست یک دوره 
دیگر روی صندلی ریاست 
فدراسیون وزنه برداری 
بنشیند در هفته های 
گذشته با پس لرزه  های 
تصمیمات 
مدیریتی ...

آذر منصوری: شانس آوردم مرا نکشتند

بــرهم زدن سخنــرانی ها  ادامــه دارد
صفحه 3

مشاور رســانه ای رئیس جمهور 
اغلــب  نفوذگــران  می گویــد 
دلسوزتر از همه دلسوزان هستند.

حسام الدین آشنا  ...

ســید احمد میدری، معاون امور 
رفاهــی وزیر تعــاون، کار و رفاه 

اجتماعی  ...

مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور 
در نشســت خبری گفت: تبلیغات 

انتخابات ...

نفوذ از راه 
دلسوزان

رد شایعه قطع 
یارانه خریداران 

خودرو

فعالیت 
انتخاباتی خارج 

از وقت اداری 
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