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 ها در روز اجراپایان تحریم روز حرف ▼
 باا  و ویان  در برجاام  حصولاز  روز484 از گذشت پس

 مخالفان و آمریکا کنگره در متعدد هایاندازیسنگ از گذر

 برنامه «اجرای روز» به رسیدن برای زمان منطقه، در برجام

 هاای گاام  اسات. آخارین   نزدیک شده مشترک اقدام جامع

 تأسیساات  در تغییار  و کاردن  محادود  برای ایران عملیاتی

 ایان  آزماایی راساتی  از پاس  و شده اجرایی ایران ایهسته

 در اتمای  انرژی المللیبین آژانس مدیرکل سوی از اقدامات

 روز رسایدن  فارا  4+4گاروه   و ایران مقامات آینده، ساعات

 و شادید  هاای تحاریم  و کرد خواهند اعالم را برجام اجرای

 ماردم  بر اخیر هایسال در فزاینده شکلی به که ایظالمانه

برآیند فضای  .شد خواهد برداشته شده است، تحمیل ایران

ای است کاه  المللی به گونهداخل جامعه و حتی فضای بین

همه در انتظار لحظات حساس اجرای برجام هستند؛ اما در 

صهیونیساتی از ایان    این میان عربساتان ساعودی و رژیام   

 وزیرنخست نتانیاهو، ند. بنیامیناوضعیت ناراحت و عصبانی

 توافاق  اجارای  آغااز  وجود با است: گفته صهیونیستی رژیم

. باشاد  داشته ادامه ایران علیه فشار همچنان باید ای،هسته

 هااایسیاساات» پیگیااری بااه ایااران کااردن مااتهم بااا وی

 حمایات  آویوتل از ه استخواست واشنگتن از ،«تجاوزکارانه

 نیاز  ساعودی  عربساتان  خارجاه  وزیار  الجبیار،  عادل. کند

 آزادساازی  :اسات  گفتاه  و گرفتاه  نتانیااهو  مشابه موضعی

 دو ایان  .اسات  نگرانای  مایاه  ایاران،  شدهبلوکه هایدارایی

 باارای صهیونیساات الباای بااا روز 484 طااول در مخااال 

  .اندکرده پرداخت زیادی هایهزینه برجام بر تأثیرگذاری

 کنناده ماذاکره  تایم  ارشاد  عضاو  عراقچای،  سیدعباس

 سانگینی  هزیناه  هاسعودی» :است کرده بیان هم ایهسته

 راضای  را کنگاره  نماینادگان  تاا  کردناد  پرداخت کنگره در

 قطعای  اخبار ما. شوند جمهوررئیس وتوی از مانع کنند که

 ساه  کنگاره  نمایناده  هار  برای آنها که داریم رابطه این در

 و پاولی  نیاز  هاا صهیونیسات  و گذاشاتند  کنار دالر میلیون

، در کنار مخالفان، برخی از کشاورها  .«کردند البی غیرپولی

شماری لحظه هااز جمله اتحادیه اروپا برای شکستن تحریم

گفات:   فرانسه خبرگزاری به یک منبع دیپلماتیک .کنندمی

 حرکات  آژاناس  آنکاه  محا   به دارد آمادگی اروپا اتحادیه

 اقتصاادی  هایتحریم کند، تأیید را برجام راستای در ایران

 . بردارد را ایران

 
 

 پایان داعش     روز گزارش ▼
تارین خبار ایان روزهاا در     مهام  ،ها در سوریه و عارا  های پیاپی تروریستنشینیعقب

منطقه غرب آسیاست. مقابله جدی با داعش روزهاست که به واسطه عزم جدی اتحاد ایران، 

که روز گذشته  موضوعی ؛یگیری استحال پ روسیه، عرا  و سوریه برای نابودی تروریسم در

 «رودساکوی  سرگئی» ای شد. ژنرالهای روس به سوریه وارد مرحله تازهنظامبا اعزام پیاده

 عملیاات » اجارای  آغااز  از صاب  جمعاه   روسایه،  ارتاش  کل ستاد عملیات کل اداره رئیس

 برای نابودی ایهمنطق اتحاد ها علیهاندازیسنگ مهه وجود باداد تا معلوم شود  خبر «انسانی

باا   کارده اسات،  داعش، اتحاد چهارگانه با قدرت در حال پیشروی است. عرا  رسماً اعاالم  

 کمک همین اتحاد در سال جاری داعش را در عرا  نابود خواهد کارد و ولیاد معلام، وزیار    

 عملیاات  طای  کاه  دستاوردهایی ،آمیز اعالم کرده استسوریه نیز در سخنانی کنایه خارجه

 دساتاوردهای  از بیشاتر  باار  هاا ده آماده،  دسات باه  داعش ائتالف چهارگانه علیه ماهه سه

نگاهی گذرا به آمار اقدامات روسیه که  .آمریکاست به سرکردگی المللیبین ائتالف سالهیک

دهاد. روسایه از   این عزم را بیش از پایش نشاان مای    ،از اعضای این ائتالف است تنها یکی

پرواز  سورت 454 حدود هایش، جنگندهگذاشته استپا ا داعش در عرصه مبارزه ب کهزمانی 

روسایه توانساته   همچناین،  اند. کرده شلیک بمب 411 و هزاریک ند واهبر فراز سوریه داشت

و داعش کیلومترها عقب  کندرو مسیر صادرات نفت به ترکیه را با مخاطره جدی روبهاست 

ساعود و دوساتانش از جایگااه سیاسای و     بشار اسد نیز برخالف میل رژیم آل .نشسته است

باه  دهد موازناه در منطقاه   دار شده است، موضوعاتی که نشان میراجتماعی بیشتری برخو

 در حال تغییر است. سرعت 

رو کرده است؛ اما مطمئناً بادون  البته این روند اگرچه پشتیبانان داعش را با انفعال روبه

اعازام   ساتان و آمریکاا نخواهاد باود کاه     ه، عربواکنش از ساوی حامیاان داعاش در ترکیا    

 دانست. هاواکنشاین اول نمونه باید کماندوهای آمریکایی به عرا  را 
 

 گذشت؟ چه اصولگرایان همایش در   ویژه خبر ▼
اساالمی   انقاالب  شاهدای  فرهنگای  مجموعه در اصولگرایان اندیشیهم همایش دومین

 نماینادگان  و کرماانی موحادی  هللاآیات  حضاور  باا ( اساالمی  جمهوری حزب انفجار محل)

 نمادهاای  کاه  هماایش  این در بصیرت، گزارش شد. به برگزار اصولگرایی مختل  هایگروه

 دربااره  خاود  نظارات  اباراز  باه  مختل  هایشخصیت داشت، اصولگرایان وحدت از مطلوبی

 مقاام تقاوی، قاائم   والمسالمین  االسالمحجت .پرداختند اصولگرایان ائتالف لزوم و انتخابات

 از جمعای  روحاانی،  جمهاوری ریاسات  تنفیاذ  از پاس  مااه  دو: گفت مبارز روحانیت جامعه

 دوبااره  کاه  کنناد  ارساال  کنای مهادوی  اهللآیات  باه  پیاامی  تا آمدند دفترم به اصولگرایان

 اهللآیت حمایت با اساس همین بر: افزود وی. شوند هم جمع دور همگرایی برای اصولگرایان

 در و کارد  پیدا توسعه کشور سراسر به و شد فراگیر کار و شدم قدمشپی بنده کنی،مهدوی

در ایان نشسات    .یافات  اداماه  خاوب  بسایار  همااهنگی  اصولگرایان همگرایی شورای قالب

نمایناده   ،ذاکری؛ نماینده یکتا ،باباییحمیدرضا حاجی؛ نماینده محسن رضایی ،االمینیروح

محمدرضاا بااهنر، صااد  محصاولی، حسان      همچون حسین فدایی،  ،هاییچهرهو  قالیباف

غفوری فرد، اسداهلل بادامچیان، محمدنبی حبیبی، علیرضا زاکانی، محماد کاوثری، مهارداد    

 د.بذرپاش و دیگر فعاالن اصولگرا نیز حضور داشتن



 اخبار ▼

  کردمجبور  زدن زانو به را دنیا ارتش ترینقوی سربازان ایران

 کنگاره،  در اوباماا  ساالیانه  اشاره به ساخنرانی  با طلبی،م در روسیه «اسپوتنیک» خبرگزاری

 .باود  آمریکاا  جمهوررئیس سخنان تحقیر آمریکایی، سربازان بازداشت در ایران اقدام :نوشت

 از تمجیاد  و تعریا   و ساخنرانی  حاال  در اوباما باراک که زمان این خبرگزاری افزود: همان

 و زده زاناو  ایرانای  ساربازان  مقابال  کشاور  ایان  ساربازان  بود، کنگره مقابل در آمریکا ارتش

 خاود  ساالیانه  ساخنرانی  در اوباماا  بااراک  گزارش، این بر بنابود.  سرشان باالی شاناندست

 کشور هر از بیش مانارتش برای ما است، جهان کشور ترینقوی آمریکا: »گفت کنگره مقابل

 تئا جر ملتی هیچ هستند؛ ختاری در جنگجویان بهترین ما نیروهای و کنیممی هزینه دیگری

 ایان « شاد.  خواهناد  هاالک  دانندمی خوبی به چراکه ندارد؛ را مانیمانانپهم و ما به حمله

 دنیاا  ارتش ترینقوی سربازان لحظه، همان در و شد جاری اوباما باراک زبان از دقیقاً کلمات

 آمریکاایی  زانساربا : نوشات  اداماه  در اساپوتنیک  باود.  سرشان باالی شاندستان و زده زانو

 آمریکاا  کارد  اعاالم  اینکاه  از پاس  سااعاتی  ایاران  و شادند  ظااهر  هاا قایق روی بر گونهاین

 .کرد آزاد را هاآن ،است کرده خواهیعذر

 آمریکا شهرهای درصدی 39رکود 

 9457 از شهر 745 تنها گرفتهصورت مطالعات آخرین طبق «اینسایدر بیزینس» گزارش به

 ایان  در 7113 و 7118 هاای سال در بزرگ رکود از پیش صادیاقت وضعیت به آمریکا شهر

 شاهرهای  از درصاد  39 دهد،می نشان آمریکا شهرهای انجمن تحقیقات .اندبازگشته کشور

 از خارو   برای تالش و رکود بحران با کردن نرم پنجه و دست حال در همچنان کشور این

 اشاتغال،  ساالیانه  نرخ نظیر هایی،شاخص به توجه با کند،می تأکید گزارش این .هستند آن

 اندتوانسته آمریکا شهر 745 تنها ،اقتصادی درآمد همچنین و مسکن قیمت بیکاری، میزان

 درصاد  5/3 معادل آمریکایی میلیون 3/78 تنها افزاید،می گزارش شوند. این خار  رکود از

 2/728 و اناد دهش خار  رکود از که کنندمی زندگی شهرهایی در کشور این جمعیت کل از

 .هستند روروبه رکود با که کنندمی زندگی شهرهایی در همچنان آمریکایی میلیون
 

 انتخابات تا ▼

 طباق  هاا صاالحیت  تعیاین  با رابطه در: گفت ایستادگی جبهه سخنگوی ،بیادی حسن ◄

 ایان  باه  بایاد  سیاسی هایجناح و هاگروه همه و است الخطابفصل نگهبان شورای ،قانون

 نگهباان  شاورای  بارای  صاالحیت  تأیید عدم با دارند بنا که ایعده: افزود کنند. وی ینتمک

  صالحیتردّ رب که کسانی برای نگهبان شورای درِ همیشه که بدانند باید کنند، ایجاد مشکل

 شود. رعایت قانون باید بنابراین. است باز ،دارند اعتراض خود

 دبیاران  کاندیداها،: داشت اظهار ایران ایاناعتدالگر و مستقلین جبهه رئیس ،حشمتیان ◄

 الریجاانی،  علای  باا  ایران اعتدالگرایان و مستقلین جبهه هایشهرستان دفاتر رؤسای و کل

 آقاای  باا  دیادار  از پاس  است وی افزود: قرار .کنندمی دیدار اسالمی شورای مجلس رئیس

  .نیمک وگوگفت و دیدار نیز خمینی سیدحسن االسالمحجت با الریجانی

 درباره نقی  و ضد اخبار انتشار از پس مبارز روحانیت جامعه سخنگوی ،مقدممصباحی ◄

 جامعاه  گفات:  رفسانجانی، هاشمی نامزدی از مبارز روحانیت جامعه حمایت عدم و حمایت

 کمیتاه  در نتیجه حصول تا را تصمیم این اما کرده است، گیریتصمیم بارهاین در روحانیت

 کرد. نخواهد عالما جامعتین مشترک

: گفات  اصاولگرایان  ائتالف همایش دومین در اصولگرایان ائتالف سخنگوی ،عادلحداد ◄

 و باشاند  داشاته  فکار  اتا  ،شوند اصولگرایان وحدت مانع که است این نفوذ هایراه از یکی

 .داشته باشند وحدت هم با توانندنمی اصولگرایان شود وانمود جامعه به که کنند کاری

 

 کوتاه اخبار ▼

 دولات  مقاام  یاک  قاول  از «باارت  بریت» خبری پایگاه ◄

 تفنگاداران  باا  ایاران  رفتاار  چگاونگی  داد، گازارش  آمریکا

 آنهاا،  عاذرخواهی  باه  مربوط تصاویر پخش و شدهبازداشت

 بازداشات  نحاوه  گفات:  وی. نیسات  ژناو   کنوانسیون نق 

 کنوانسایون  نقا   آنها با رانای رفتار و آمریکایی تفنگداران

هاای  رساانه . اسات  نباوده  جنگی زندانیان با ارتباط در ژنو

 بازداشاات تصاااویر پخااش اخیاار از روزهااای در آمریکااایی

 همچناین  و آنهاا  از یکی عذرخواهی و آمریکایی تفنگداران

 .بودند کرده انتقاد آمریکایی زن تفنگدار به حجاب پوشاندن

 قزوین خمینی)ره( امام نشگاهدا المللبین بیات، معاون ◄

 دانشاجویان  جاذب  در ایان دانشاگاه   جدید رویکردهای از

 جاذب  زمیناه  تا هستیم تالش در: گفت و داد خبر خارجی

 ایاان در آفریقااا و التااین آمریکااای کشااورهای از دانشااجو

 خاارجی  دانشاجویان شامار  : افزودوی  .شود ایجاد دانشگاه

 ایان  خمینی امام المللیبین دانشگاه در تحصیل به مشغول

 کشاورهای  از کاه  اسات  نفر 411 و هزاراستان، حدود یک

 .دارند حضور قزوین استان در مختل 

 هار  «رویتارز  تامسون» اینکه بیان با مهراد جعفر دکتر ◄

 کناد، مای  معرفای  را جهان پژوهشگران پراستنادترین سال

 اساتناد  پر پژوهشگر 472 و هزار سه میان در: داشت اظهار

هساتند،   ایاران  اسالمی جمهوری پژوهشگر از شش جهان،

 پر پژوهشگران تعداد 7145 سال در که است حالی در این

 .است بوده نفر 41 کشور استناد

 ارتقاای  و آماوزش  دفتار  سرپرسات  فار، رفیعای  شهرام ◄

 مارگ  هازار  29 سااالنه : کرد اعالم بهداشت وزارت سالمت

 41 همچناین  داریام؛  کشاور  در دخانیاات  مصرف از ناشی

 ،کاه در مقابال   کنایم مای  سیگار خرید صرف میلیارد هزار

 بیمااری  درماان  بارای  را رقم این برابر سه وزارت بهداشت

 .کندمی ناشی از آن هزینه

 مصاوبه  براسااس  اینکاه  بیاان  باا  نفت وزارت مقام یک ◄

 نفتای هاای  فاراورده  پخاش  و پاالیش شرکت دولت، هیئت

 نقادی  یاراناه  ناوان ع به تومان میلیارد 7429 حدود ماهانه

 یاک  اگر گویندمی هاشرکت برخی: گفت کند،می پرداخت

 پتروشایمی  کارخاناه  یاک  بدهیاد،  ماا  باه  را مبلغ این ماه

  کنیم.می اندازیراه

 باا  هواپیماییهای شرکت انجمن دبیر سامانی، اسعدی ◄

 ورود بارای  هواپیمایی سازمان سختگیرانه مقررات از انتقاد

 أخذ برای سرمایه حداقل قانون طبق: تگف گذاران،سرمایه

 425 مجااز، هاای  فعالیات  تماام  باا  ایارالین  تأسیس مجوز

 باید ضمانت برای مبلغ این درصد 74 که است دالر میلیون

  .شود گذاریسپرده هابانک در


