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سالروز والدت باسعادت امام رضا(ع) مبارک باد

سناریوی استیضاح برای فانی تکرار میشود

معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسالمی:

اضافهکاری
در تعطیالت تابستانی

حقوق کارکنان
افزایش پیدا میکند

صفحه 2

صفحه3

 600تومان

روحانی با استناد به محاسبات اقتصادی بهار  93خبر داد

تالش دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و نیرو برای عبور از بحران آب

سهمآبکشاورزان
نصف میشود
آب بخ��ش کش��اورزی از مه��ر م��اه و همزم��ان
ب��ا آغ��از س��ال زراع��ی جدی��د خب��ر داده اس��ت.
ب��ه گفت��ه حس��ین ش��ریعتمدار ،ای��ن اق��دام ب��ا
هماهنگ��ی وزارت نی��رو انج��ام میش��ود .در
همی��ن ح��ال حمیدرض��ا جانب��از ،مدیرعام��ل
شرکتمهندسیآبوفاضالبکشور...
صفحه  5را بخوانید

گ��روه اقتص��ادی :در پ��ی تش��دید بح��ران
کمآب��ی در کش��ور و ارائ��ه راهکاره��ای
مختل��ف از س��وی مقام��ات وزارت نی��رو و
جه��اد کش��اورزی ب��رای عب��ور از ش��رایط
کمآب��ی و ق��رار گرفت��ن کالنش��هرهای کش��ور
در تن��ش آب��ی ،دی��روز مش��اور عال��ی وزارت
جه��اد کش��اورزی نی��ز از نص��ف ش��دن س��هم

ویرتین
اظهارات متناقض خلبان قندهار  -دوبی
موجب فرود اجباری هواپیمای حامل اتباع آمریکا در ایران شد

فرود در بندرعباس
جنجال در آمریکا
4

بررسی آلبوم «بعد یازدهم» حافظ ناظری

چگونه به بمب اتم عشق بورزم
11
برگزاری انتخابات هیاترئیسه فیال ،امروز در تاشکند

کرسی از دست رفته باز میگردد؟
15

 10کشور علیه تروریستها وارد عمل میشوند

ائتالف «سر نیزه »ای غرب علیه داعش
14

یادداشت

خروج کشور از رکود

امسالشاهدتورمپایینتراز 20درصد وتحولچشمگیریدرزمینهانرژی،نفتوگازخواهیمبود
گفتوگوها

حشمتالله فالحتپیشه:

غالمحسین ابراهیمیدینانی:

اصالح کرسیهای آزاداندیشی در گفتوگو با مجید قریشی

نقش ایران در نگرانیهای
آمریکا کمرنگ میشود

اساس درس من
گفتوگو است

میخواهیممشکالتامنیتی
گذشته تکرار نشود

4

7

حسنبهشتیپور
کارشناس روابط
بینامللل

سکوندرمواضع
هستهایمسکو
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اگ��ر بخواهی��م رون��د تح��والت بی��ن
روس��یه و ای��ران را دقی��ق بررس��ی کنی��م
بای��د ب��ه اردیبهش��ت س��ال  ،91زمان��ی
ک��ه دور جدی��د ریاس��تجمهوری
پوتی��ن آغ��از ش��د ،برگردی��م .همزم��ان
ب��ا آغ��از ریاس��تجمهوری پوتی��ن ی��ک
س��ری موضعگیریه��ای ت��ازه در
تقاب��ل ب��ا غ��رب از س��وی مس��کو ص��ورت
گرف��ت .ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه در
زم��ان ریاس��تجمهوری م��دودف در
قطعنام��های ک��ه علی��ه لیب��ی ص��ادر ش��د
بن��ا ب��ه دس��تور کرملی��ن ،نماین��ده ای��ن
کش��ور در س��ازمان مل��ل رای ممتن��ع داد
ک��ه همی��ن رای ،زمین��ه مداخل��ه نظام��ی
نات��و در لیب��ی را فراه��م آورد ام��ا پ��س از آن
در دوره پوتی��ن ،روس��یه دو ب��ار با اس��تفاده
از ح��ق وت��و ،جل��وی قطعنامهه��ای
صادرش��ده علی��ه س��وریه را گرف��ت و
مان��ع از مداخل��ه نظام��ی آمری��کا در ای��ن
کش��ور ش��د .از آن زم��ان ب��ود ک��ه مواض��ع
روس��یه ب��ه ای��ران نزدیک ش��د و بهوی��ژه در
م��ورد س��وریه ب��ه اوج خ��ود رس��ید .پی��ش
از ای��ن تاری��خ ،قب��ل از هرچی��ز بای��د ب��ه
خاط��ر داش��ته باش��یم ک��ه روس��یه ب��ه ه��ر
هف��ت قطعنام��های ک��ه علی��ه ای��ران در
ش��ورای امنی��ت س��ازمان مل��ل متح��د ت��ا
س��ال  1389ص��ادر ش��ده اس��ت ن��ه رای
ممتن��ع و ن��ه رای مخال��ف ک��ه رای مثب��ت
داده اس��ت چراک��ه در مواض��ع خ��ود ب��ا
غ��رب مش��ترکاتی داش��ت .پ��س موض��ع
مش��ترک ای��ران و روس��یه درب��اره بح��ران
س��وریه ،ب��ا ب��روز وقای��ع اوکرای��ن و تقابلی
که بین روسیه و...
ادامهدرصفحه4

