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   و تحوالت عراق  ايران-اخبار، گزارشها و تحليلها 
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  
  

  رژي و چالشهاي جهاني با آن آژانس بين المللي ان -يم ايرانپروژه اتمي رژ
  

  رانیراه اندازي رآکتور هسته اي آب سنگين در اراک و نگراني اروپا و آمريکا از فعاليت هاي هسته اي ا
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.  اراک به زودي افتتاح مي شود از معاونين سازمان انرژي اتمي ايران اعالم کرد کارخانه آب سنگينيکي
راه اندازي رآکتور هسته اي آب سنگين در اراک يکي از نگراني هاي اتحاديه اروپا و آمريکا در پيوند با 

 نگراني خود را از اين پادر گفتگوهاي اخير اتحاديه ارو. فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسالمي است
سازمان .  يک رآکتور هسته اي آب سبک به ايران کمک کندامر اعالم کرد و پيشنهاد کرد که براي احداث

انرژي اتمي ايران اطالعات فني مربوط به کارخانه آب سنگين اراک را در اختيار آژانس بين المللي انرژي 
 نگران آن است که جمهوري اسالمي از اين ناناتمي قرار داده است، اما جامعه بين المللي همچ

 .  استفاده کندتاسيسات براي مقاصد نظامي
معاون سوخت سازمان انرژي اتمي جمهوري اسالمي از افتتاح راکتور هسته ): راديو فردا( زندجمشيد

اي آب سنگين اراک در آينده نزديک خبر داده و گفته است تمامي فن آوري آن به دست کارشناسان 
 انيومه مي شود با اور ناميدIR40 مگاواتي آب سنگين اراک که 40رآکتور . ايراني ايجاد شده است

 اعالم کرد در نظر دارد رآکتور آب سنگين در 2003دولت ايران در ماه ژوئيه سال . طبيعي کار مي کند
 مگاواتي هند در 100به گفته مقامات غربي احتمال دارد طرح اين رآکتور از رآکتور . اراک ايجاد کند

 . ترومباي اقتباس شده باشد
 مگاواتي با دولت 30 تا 25 مذاکراتي را براي احداث يک رآکتور آب سنگين  هم1992 ايران در سال دولت

چين آغاز کرد، ولي مذاکرات به مرحله نهايي نرسيد و ايران تصميم گرفت به تنهايي دست به احداث 
 آن براي توليد واناييکارشناسان غربي اهميت اين رآکتور را در ت. رآکتور اتمي آب سنگين در اراک بزند

به . ونيوم با کيفيت باال مي دانند که يکي از موارد مصرف آن ساخت سالح هاي هسته اي استپلوت
گفته کارشناسان رآکتور آب سنگين به مراتب کم هزينه تر از رآکتور آب سبک است و مي تواند مقدار 

وم و امنيت بين به گفته ديويد آلبرايت رئيس انستيتوي عل. بيشتري پلوتونويم با کيفيت باال را توليد کند
توليد . الملل رآکتور آب سنگين در اراک قادر است ساالنه هشت تا ده کيلوگرم پلوتونيوم توليد کند

ساالنه اورانيوم طبيعي هم که در تاسيسات اراک از آن استفاده خواهد شد، به گفته دکتر محمد 
 67 راه اندازي کارخان اردکان به  با1385 در اوايل سال يرانقنادزاده معاون سوخت سازمان انرژي اتمي ا

 . تن خواهد رسيد
 در اصفهان هم که سوخت مورد نياز رآکتور آب سنگين اراک را تامين مي ZPP توليد زيرکنيوم کارخانه

به گفته مدير اين پروژه هم اکنون با توليد فلز زيرکنيوم در .  به بهره برداري رسيد1383کند، در سال 
در مذاکرات .  شده اندازهسته اي قدرتي و تحقيقاتي از واردات اين فلز بي نيايران تمامي رآکتورهاي 

هسته اي جمهوري اسالمي با اتحاديه اروپا هم يکي از موارد مورد بحث رآکتور هسته اي آب سنگين 
 در در مذاکرات اخير. اراک بود که اتحاديه اروپا مراتب نگراني خود را از راه اندازي اين رآکتور اعالم کرد

 يک رآکتور آب سبک در ايران به جمهوري اسالمي ازيپاريس اتحاديه اروپا پيشنهاد کرد براي راه اند
 . کمک کند

مذاکرات .  است هياتي از کارشناسان اروپايي براي انجام مذاکره در اين باره به ايران سفر کنندقرار
دو کميسيون . چنان ادامه دارداتحاديه اروپا و جمهوري اسالمي در چارچوب توافقنامه پاريس هم

 جلسه لينمشترک هسته اي و سياسي امنيتي اولين جلسات خود را برگزار کرده اند و قرار است او
 .کميسيون بازرگاني در اواسط ماه ژانويه برگزار شود

  
    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 

  
  را افشا خواهم کرد هی و سوررانیلت ا مدارک مربوط به دخایبه زود: شعالن 
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 بر دخالت ی مبنهی و سوررانی اهي واساس خود علهی پای دفاع عراق با تکرار اتهامات بری شعالن وزحازم

هد  ها را افشا خوایی مداخله جونی عراق ادعا کرد که مدارک مربوط به ای کشور ها در امور داخلنیا
 . کرد
 دفاع ، ریمن به عنوان وز:  گفت هي العربی مهر ، شعالن در گفتگو با شبکه خبری گزارش خبرگزاربه

 . دارم اري در اختهی و سوررانی از دخالت ایاطالعات شگفت آور
 از افراد مقصر را مشاهده یکی  مربوط به اعترافات ژهی نوار وی به زودیشهروندان عراق:  شد ی مدعیو

 . افشا خواهد کردهی وسوررانی ای را درباره دخالت های کرد که اطالعاتخواهند
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 عهي شی به دخالت درامورعراق ، نامزدهارانی ذکر است حازم شعالن عالوه بر متهم کردن اانیشا
 نی ای دانشمند هسته ای شهرستانني عراق و در راس آنها حسکپارچهی  ائتالف ستيموجود در ل

 . متهم کرده است رانی ایا بریکشور را به  مزدور
 موقت ی ، مجلس ملختهي عراق را برانگعهي خشم احزاب شرانی و ای شعالن بر ضد شهرستاناتهامات
 شعالن به خاطر ضاحي استی خود برامي مجلس از تصمنیا.  به واکنش واداشته است زيعراق را ن

 . عراق خبر داده است گانی همساهياظهارات خصمانه عل
  

ي  نيروي تحت امر آمريكا در عراق يكي از اعضاي بلند پايه: اعالم آرد) پنجشنبه(مروز دولت عراق ا
 .اند آنند،در بغداد دستگير آرده ي القاعده در عراق را آه زير نظر ابومصعب زرقاوي فعاليت مي شبكه
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نقل از خبرگزاري رويتر، به همراه فديل حسين احمد به ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 .الكردي، دو شبه نظامي مظنون ديگر نيز دستگير شدند
عمر ”شهرت دارد، برادر “ رضا” ساله عراقي است به نام 26آه يك آرد “ آردي”: دولت عراق افزود

 .، يكي از دستياران زرقاوي است آه در ماه مه دستگير شد“بازياني
هاي تروريستي القاعده در داخل و  رضا در آنار هماهنگ آردن فعاليت: لت عراق آمده استدر بيانيه دو

 .ي تروريستي زرقاوي نيز بوده است  القاعده و شبكه خارج عراق، مسوول تسهيل ارتباطات بين
برند و تحت بازجويي نيروهاي عراقي و ائتالف  اآنون در بازداشت به سر مي رضا و عمر بازياني هم

 .ندهست
دولت عراق به زمان دستگيري اين مظنون اشاره نكرده و نيروهاي آمريكايي اعالم آردند، سه هفته قبل 

 .اند المللي را در بغداد دستگير آرده چند تروريست بين
ي شبكه زرقاوي در موصل دستگير  اين هفته نيز يكي ديگر از اعضاي بلند پايه: دولت عراق اظهار داشت

 .شده است
ترين حمالت انتحاري در عراق و بريدن سر چندين گروگان  قاوي مسووليت تعداد زيادي از خونينگروه زر

  .خارجي را پذيرفته است
 
 نی دری مغادی نبادی در عراق جدی قانونچيه عراق ؛ ی انقالب اسالمی مجلس اعالیاسي دفتر سسيرئ

 اسالم باشد 
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 ني تمام قوانی و هماهنگی عراق بر ضرورت همخوانی انقالب اسالمی مجلس اعالیاسيس دفتر سيرئ
 .  کرددي تاکی اسالم و اصول مسلم اسالمنی با ددیمصوب در عراق جد

 وی عراق در گفتگو با رادی انقالب اسالمی مجلس اعالیاسي دفتر سسي مهر ، رئی گزارش خبرگزاربه
 اصل کپارچهی دهنده ائتالف عراق لي تشکیاسي سیزاب  وگروه ها کرد که احديتاک" سوا " ییکایآمر

 . شناسند ی متي ملت عراق را به رسمیاسي سی هاانی همه گروه ها وجریاسيمشارکت س
 . کردبی تکذی حکومت اسالملي تشکی را براعهي تالش احزاب شعهی شالی جواد قندسعد

 آن چه تي مطلق جمعتی اکثرنکهیا توجه به ا ملت عراق بی برای اسالمتی احترام به هوتي بر اهمیو
 . کرددي مسلمان هستند، تاکی و سنعهيش
 به دی در عراق جددی که با اسالم و اصول اسالم منافات داشته باشد نبای قانونچيه:  گفت لیقند
 . رسدبیتصو
همه  متشکل از ی بلکه خواهان نظامميستي نی و حکومت اسالمیما خواهان نظام اسالم:  افزودیو
 .مي هستی مختلف عراقی هاتي ها وقومانی ها و جرفيط
ما :  عراق گفت تي حزب و قومای انی هرجری قدرت از سوی با اعالم مخالفت با هرگونه انحصار طلبیو

 ی سخن میاسي ، بلکه از مشارکت سمی هرگز سخن از انحصار قدرت نگفته اکپارچهی عراق ستيدر ل
 ندهی خود در مجلس آی درصد70 به سهم عهي باشد و شعهيه نفع ش انتخابات بجی اگر نتای حتميکن

اما هرگز به دنبال . دهند، ی ملي ملت عراق را تشکتی بدون شک اکثرانيعي کند که شدايدست پ
  بلکه به دنبال کسب حقوق مشروع خود استستي در قدرت نیانحصار طلب

 ندهی پس از انتخابات آعهيکومت ش حلي مختلف از تشکی هاتي احزاب و شخصی ذکر است برخانیشا
 از احزاب رانی شد ای و اساس مدعهی پای کرده اند از جمله شاه اردن که با اتهامات بیابراز نگران

 را تا یعي کند تاهالل شی متی کشور حمانی مذهب در اعهي حکومت شلي تشکی عراق براعهيش
 کشور نی ومردم ای عراقی هاتيطع شخص که با واکنش قایی دهد ادعاهالي تشکهی لبنان و سورمتدادا

 .مواجه شد
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  می دارازي نی هسته ارانی در قبال ای واقعاستي سکیما به : واشنگتن پست 
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 از دولت رانی در قبال ای واقعاستي سکی به اتخاذ هي نامه واشنگتن در شماره امروز خود ضمن توصروز
 موجب ی منطقه اتي امنی برایی ارائه ضمانتهاای و رانی اهي علکای آمری هامیبوش خواست که با لغو تحر

 .  شود رانی ایتوقف برنامه هسته ا
 دگاهی دیابی مقاله با ارزنی روزنامه درانی مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست ، ای گزارش خبرگزاربه
 ی جمهورسي جرج بوش رئای سوال که آنی با مطرح کردن ارانی ایولت بوش درباره برنامه هسته اد
 کند؟ به یزندگ ی هسته ارانی اکی تواند در کنار ی مکای است که آمردهي رسجهي نتنی به اکایآمر

 رانی ا در قبالکای آمراستي کند که بو ش در باره سی اشاره می کنفرانس خبرکی بوش در ريسخنان اخ
به  . میري قرار نگرانیراي که تحت تاثمی ما خود مان را ملزم کرده ارای زمي هستی متکگرانیما به د: "گفت 

  ".می را در برنامه خود نداررانی بر اادی ما هم اکنون اعمال فشار زگریعبارت د
 از ی دوباره ویگردانیرو لي بوش ، بطور آشکارا نه تنها دلیاظهارات باور نکردن : دی افزای روزنامه منیا

 با برنامه کای و بالفعل آمردی و عملکرد شدکای آمرري غلط از تاثیابی که برعکس ارزستي نییچند جانبه گرا
 . است رانی ایهسته ا

 انهي مخفی تالشرانی ایبرنامه هسته ا : سدی نوی مرانی نسبت به ای روزنامه با تکرار اتهامات واهنیا
 حاتي حمل تسلتي دارد قابلاري در اخترانی که ایی است و موشکهایته ا هسحاتي تسلدي تولیبرا

 . از اروپا را دارند یی بخشهای و حتلي به عراق ، اسرائیکشتار جمع
 را افتادن کای آمری ملتي امنی برادی تهدنی مطلب که بوش بزرکترنی مقاله با عنوان کردن انی ادر

 ی مدی تهدنی خطرناک ااري را ظهور بسی هسته ارانیا کند ، ی  عنوان مستهای بدست ترورحاتيتسل
  را انجام داد؟ ی اقداماتکاچهی حفاظت از مردم آمری کند که دولت بوش برای سوال را مطرح منیداند و ا

 ی کند و علت آن را عدم همراهی دفاع مرانی اهي علکجانبهی می اعمال تحری براکای روزنامه از حق آمرنیا
 .  داند ی مکای آمرمانانيپ
 مانند استفاده از زور رانی خارج از مذاکره با ای انهی گزدی کند که نبای مهي روز نامه به دولت بوش توصنیا

 حاتي توقف برنامه تسلی مذاکرات برالي پتانسشی در مرحله نخست آزمادیاما بوش با. را اتخاذ کند 
 .  را آغاز کند  رانی ایهسته ا

 حاصل نخواهد کای آمری از سوري چشمگازاتي امتشنهادي بدون پی توافقچيه اما دی افزای روزنامه منیا
 چند جانبه یمهای در قالب تحردی و ژاپن که باهایي اروپای معتبر از سودی بدون تهدرانی است اديشد و بع
  .دي شکست خواهد انجامه مذاکرات بنی صورت انی اري دهد در غازي شوند امتلي تحمرانی بر ایاقتصاد
 ازاتي ممکن است امتکای که منجر به توافق خواهد شد آمری شد در مذاکراتینگتن پست مدعواش

 ی برنامه هسته ادیي مثال، در عوض توقف کامل و قابل تای کند براشنهادي پرانی جلب ای را برایگوناگون
 می لغو تحردیا در عراق و افغانستان ، بییکای و عناصر ضد آمرسمی از ترورتشی حماانی پاني وهمچنرانیا

 و ی گذارهی سرمایانهای جری ، ارتقاکای امرهي علرانی ای ادعاهای روابط ، توجه به برخی سازیخود، عاد
 به یابي دستی ، ضمانت برای در سازمان تجارت جهانرانی اتی ، اجازه به عضورانی در ادی جدیتجار

 . کند شنهادي پرانی را به ای منطقه اتين دررابطه با امیی و ارائه ضمانتهای نظامري غیقدرت هسته ا
 نیا . ردي گشي کند در پی اروپا دنبال میپلماسی که دیزي آن چشترازي بکای طلبد آمری راه حلها منیا

ظاهرا .  است رانی باای و فوردهيچي مذاکرات پکی در هایي و مشارکت با اروپاکای آمری رهبرازمنديامر ن
 . کند ی میابی ناراحت کننده ارزاري بسای مشکل اري چشم انداز را بسنیبوش ا

 یاسي سی هانهی گزی و حتی مشکلیتهاي با واقعکای آمرقتيدر حق : سدی نوی مانی روزنامه در پانیا
 نی داشته باشد درای هسته احاتي تسلیابي به دستمي ممکن است تصمرانیا.  روبروست یسخت تر

 ی پرانی اتي ننی بدون تالش ، به امي توانی ما نم ودي به شکست خواهد انجامتیصورت مذاکرات در نها
 راه حل انجام نداده کی کردن داي پی اقدامات را برانی بهترکهي تا زمانمي توانیدر هر صورت ، ما نم . میببر
 . را اعمال کند ییمهای شود تحری دارد هسته امي که تصمیرانی اهي علمي اروپا را واردار کنمیا
 

  ی د10: ران تهیمرور روزنامه ها
   ٢٠٠۴ دسامبر 30 – ١٣٨٣  دی10ه پنج شنب:بی بی سی

روزنامه های آخرين روز هفته در صدر اخبار خود به انعکاس سخنان يک نماينده محافظه کار در انتقاد از 
اکبر هاشمی رفسنجانی و مخالفت با نامزدی وی در انتخابات آينده پرداخته اند که به نوشته روزنامه ها 

  .د تازه ای در رقابت های انتخاباتی رياست جمهوری آينده استآغاز رون
ادامه بحث پيرامون طرح های جديد محافظه کاران در مجلس و افشای برخوردهای تازه حفاظت 

اطالعات قوه قضاييه با بازرسان مجلس و مجلس خبرگان از جمله ديگر گزارش های خبری روزنامه های 
  .صبح امروزست

سخنان ديروز الياس نادران نماينده محافظه کار تهران پيش بينی کرده که اين نطق،  با اشاره به شرق
  . مناسبات جناح اکثريت با اکبر هاشمی رفسنجانی را وارد مرحله تازه ای خواهد کرد

به اعتقاد اين دسته از نمايندگان، نطق نادران همان خط تقابلی را ميان هاشمی و جناح تندرو ترسيم 
  . های احمد توکلی ميان دولت و جناح خويش گشودکرد که نطق 

 الياس نادران معاون پارلمانی سپاه بود که همراه احمد توکلی و تيم اقتصادی آبادگران ايرانبه نوشته 
بيشترين فعاليت را در تغيير برنامه چهارم توسعه و تعليق دو قرارداد تاو و ترک سل دولت انجام دادند و 

 بين المللی امام خمينی و تعليق تاو يکبار رودرروی نظر کارشناسی وزير وی در ماجرای فرودگاه
  . اطالعات قرار گرفت و طراح و سخنگوی تيم استيضاح کننده احمد خرم، وزير راه بود
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گزارش داده " ناطق نوری به ديدار هاشمی می رود"  در عنوان بزرگ صفحه اول خود با عنوانحيات نو
بال نطق تند يک نماينده محافظه کار مجلس با رييس مجمع تشخيص که رييس سابق مجلس به دن

  .مصلحت ديدار می کند تا از رای و نظر وی درباره انتخابات آينده با اطالع شود
 شد به نوشته روزنامه های کيهانسخنان نماينده جناح تندرو که ديروز بالفاصله تيتر اصلی روزنامه 

 گزارش داده دقايقی مجلس را  اعتماداکنش واداشت و چنان کهامروز صبح نمايندگان اقليت را به و
  .متشنج کرد
 در سرمقاله خود با اشاره به انتقادهای محافظه کاران از مجلس ششم به علت توجه به آفتاب يزد

مسائل سياسی و اجتماعی نوشته قرار بود مجلس هفتم از سياسی کاری بکاهد؛ مسائل کم اهميت 
ه اشخاص توهين نشود و همه وقت مجلس صرف رسيدگی به معيشت مردم وقت مجلس را نگيرد؛ ب

 از اشارات خود نتيجه گرفته آنچه ديروز در مجلس اتفاق افتاد معکوس همه آفتاب يزدسردبير . شود
وعده ها بود و پاسخ رييس مجلس هم که گفت در مجلس ششم به هاشمی توهين ها شده بود 

  .د اتفاق نيفتدمقايسه ای بود که وعده داده بودن
 گزارش داده که مجلس روز گذشته در خصوص مسائل امنيتی و حفاظتی تشکيل جلسه همشهری

غيررسمی داد و نايب رئيس مجلس فاش کرد که موضوع درباره سوءاستفاده از نام هيأت رئيسه و 
  . نمايندگان مجلس بوده که منجر به دستگيری و بازداشت عده ای شده است

 نايب رئيس کميسيون اصل نود مجلس، خبر برخورد حفاظت اطالعات دستگاه مشهریهاما به نوشته 
قضايی با تيم تحقيق و تفحص مجلس خبرگان را تأييد کرد و با تکذيب آنچه روز گذشته سخنگوی قوه 

قضائيه گفته بود اظهار داشت حفاظت اطالعات اين قوه با اعضای تيم تحقيق و تفحص برخورد کرده و دو 
 اعضای اين تيم را بازداشت کرده است و وضعيت خانم شايق نشان می دهد که وی تحت آزار و نفر از

  .اذيت روحی و روانی قرار گرفته است
گفتنی است چندی قبل سايت های اينترنتی خبر از برخورد حفاظت اطالعات قوه قضاييه با بازرسان 

اخته شده اند و يک نفر در زندان درگذشته مجلس خبرگان داده بودند که گفته شد عده ای به زندان اند
  .است

در حالی که بدرفتاری با زندانيان و از جمله يک معلول شيميائی در مجلس مطرح شده و قوه قضاييه را 
 آيت اهللا فاضل لنکرانی در مالقات با مسووالن زندان ها به آن شرقبه واکنش واداشته است به نوشته 

يان و عدم خشونت و بدرفتاری با آنها می توان جلوی بسياری از اتهامات را ها گفته با تقليل تعداد زندان
  . گرفت

 خبر داده که انصافعلی هدايت، روزنامه نگار آذربايجانی که قرار بر آزادی مشروط شرقدر همين حال 
  .وی بود با پرونده جديدی روبرو شده که بار ديگر وی را به تبليغ عليه نظام متهم کرده است

وشته روزنامه های امروز اين روزنامه نگار در دوران مرخصی به رفتار زندانبانان با اعضای خانواده خود به ن
  .و ممانعت از تحصيل فرزندش اعتراض کرده و همين اظهارات مقدمه تدارک پرونده تازه شده است

   
 :  شرح استنیبد  پنج شنبه روز  صبح ی روزنامه هانی عناونیمهمتر

   ٢٠٠۴ دسامبر 30 – ١٣٨٣ دی 10ه پنج شنب
 :نشیآفر
  در بخش صنعت ی خارجی گذارهی سرمای دالرارديلي م4 یتقاضا:  خبر دادعی صناریوز

  شودی اعالم می ارشد اواسط ماه جاری آزمون کارشناستي ظرفلي تکمیاسام
  رسدی هزارنفر م200 و ونيلي مکی دانشگاهها به رشی پذتيظرف:  وزارت علوم ی آموزشمعاون

 
 :رانیا
  ی انصراف هاشمی شد ، تالش برای در مجلس علنانی شاخص اصولگراندهی نطق نمابا
  کندی امضا می دفاعمانيافغانستان با ناتو پ:  افغانستان اعالم کردردفاعیوز
  شودی اسفند ماه افتتاح می ، کتابخانه ملی خارجهماني م70 و ی جمهوری حضور روسابا
 

  : ابتکار
   با کدام هدف ؟یانتقاد از هاشم!  مجلس بونی از تری انتخاباتنطق
  آژانس استی ، تنها نامزد ریالبرادع: کای آمرهي اولی مخالفت هارغميعل
  رود ی می هاشمداری به دی ، ناطق نورانی از اصولگرایندگی نمابه
 

  :ای پواقتصاد
  در روز پنجشنبه مشروط شدی دولتی شرکت هاتيفعال

  دارد مهی گاز جر برق وهی روی بمصرف
  در بخش صنعت ی خارجی گذارهی سرمای برای دالرارديلي م4 یتقاضا : عی صناری وز،یري جهانگاسحاق

 
  :توسعه
  داد یونيلي مکی هی هدندگانی حداد عادل به نماما،ي از صدا و سبعد

  ی رفسنجانهي آبادگران علبونی هفتم ؛ ترمجلس
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  شوندی مهفي معلم وظپلمی و فوق دپلمی دمشموالن
 

 : جمجام
 اطراف تهران ؛ در قبضه ی کشاورزینهاي شهر ، زمهي در حاشی خوارني زموعياز ش" جام جم " گزارش

  خواران نيزم
  ها محال است ی دوم خردادی از سوی هاشمینامزد : ی رضا خاتممحمد

  شودیاخته م سرازي ش- اصفهان یلی ، خط ری داخلمانکاراني ها ومشارکت پیني چی گذارهی سرمابا
 

  :ی اسالمیجمهور
  شددهي به صحن مجلس کشی جمهوراستی زودرس انتخابات رغاتيتبل
  ابدی ی مشی هزار تومان افزا35حقوق پرستاران ماهانه : بهداشت ریوز
  امضا شدهي و روسرانی اانيم" زهره " ی ساخت و پرتاب ماهواره ملیی داد نهاقرار

 
  :جوان
 دی بسازتی و با هوبایبم را مستحکم ز:  بم ، رهبر انقالب یساز ستاد بازی اعضاداری ددر

  اي تلفات زلزله جنوب آسني تخمی هزار قربان100
  و ثبات در منطقه قفقاز استتي خواستار امنرانیا:  جمهورسیير
 

 : اقتصاد جهان
  90 از قرار داد ال ی تازه اقیحقا:  مجلس اعالم شدی مرکز پژوهش های سواز
  می را دارومي از پلوتونومي اورانی جدا سازیی اجازه بدهد؛ توانا آژانساگر

  دهد ی دولت مشارکت مردم را کاهش می کشور، تخطئه دستاوردهاری وزیاسي سمعاون
 

 : صنعت جهان
 خزان چهاربهار م،ي بجنبری ، دافتی انی ارشد توسعه محور شرق بدون صدور قطعنامه پارانی مدشیهما
  رسدیم

  کردندبلي را سیهاشم انیاصولگرا
  زنندی منهي فقرا سی براسي انگلثروتمندان

 
  : تیحما
 ساخته شود که ی به گونه ادیبم با: بمی مسکن و ستاد بازسازادي بنسیي رداری دردی معظم رهبرمقام
  ، سنت و استحکام باشدییبای از زیجلوه ا

 ست  در جامعه اتي توسعه و عدالت و امناديسالمت ، بن: جمهورسیير
  شودی افتتاح می اراک به زودنيکارخانه آب سنگ : رانی ای اتمی سازمان انرژمعاون

 
 :  نو اتيح

  ها متي قتي در طرح تثبانی اصولگرااختالف
  رود ی می هاشمداری به دی بحث درباره انتخابات ناطق نوریبرا
  شودی ملي تشکیمي از صادرات پتروشتیصندوق حما : ی بازرگانریوز
 

  :نخراسا
  خراسانی استانها84 ها از بودجه ینگران
  رانی در صنعت ای خارجی گذارهی سرمای دالرارديلي م4 یتقاضا:  خبر داد عی صناریوز
  در انتخابات عراق شدت گرفتکای شده آمری سازماندهی به منطقه دخالت هاتاژي آرمی سفر دوره ابا
 
 : اقتصاد یايدن
  فروش مسکن شي پی طرح رسمنيخست شود ، نی بانک سپه اجرا می سواز

  کندريي تغدی مسووالن باینگاه اقتصاد:  نژاد، شهردار تهران یاحمد
  مجلس بونی از تری انتخاباتی به فضا سازندگانی نماواکنش

 
 : روزاستي س

 مدل توسعه یفقر امروز محصول اجرا : ی جمهوراستی رندهی دکتر نادران درباره انتخابات آهشدار
  در شانزده سال گذشته است یر داهیسرما
 ی رسمی فارس صورت گرفت؛ عذرخواهجي نام خلفی در واکنش به تحری ملی دنبال همبستگبه

  رانی از ملت ایموسسه نشنال جئو گراف
  ، سنت و استحکام شودییبای از زی که جلوه ادی بسازیبم را به گونه ا:  انقالب رهبر
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 : شرق
  ی هاشمی با نامزدی کرد، مخالفت علنرادی برجسته ائتالف آبادگران اعضو
  رودی می رفسنجانداری به دیناطق نور:  مبارز خبر دادتي جامعه روحانعضو
  کردمی اجالس اردن را تحررانی ا
 

 : عدالت یصدا
  اعالم شدفهي معلمان وظیري به کارگنحوه
  استی معنی بینون کطی عراق در اردن، نشست امان در شراگانی با اشاره به نشست همسایخراز
  یونيلي م4 مسکن ی پرداخت وام هاطی شرااعالم

 
 : اقتصادصبح
  در بورس ی شرکت بزرگ ، آغاز برخورد با سفته باز7 داد و ستد توقف

  خطر فقر ری کشور زتي درصد جمع30
  شودی عوارض حذف معيقانون تجم : یريجهانگ

 
 : اقتصادعصر

  هامتي قتي تثب گذشت؛ مجلس در برزخمي روز بدون تصم2
  افتی درصد کاهش 33 یلی تبدعی صناالتيسود تسه : ی عامل بانک کشاورزریمد
  معتبر ی خصوصیامکان انتشار اوراق مشارکت توسط شرکتها : ی اعتبارات بانک مرکزرکلیمد
 

  :ی آشتفرهنگ
 است تر دي در مجمع مفی داده اند هاشمصي مجلس هفتم ، بزرگان تشخندهی نادران نمااسيال

  ني از حضور معانی اصولگرایخوشحال
 

 : کارگر کارو
 ییبای از زی که جلوه ادی بسازیبم را به گونه ا:  شهر ، رهبر انقالب نی ای ستاد بازسازی اعضاداری ددر

 و استحکام باشد 
 بزرگان به نفع نظام وملت بیتخر:  به نطق عضو ائتالف آبادگران ، حدادعادل ندگانی تند نماواکنش

 ستين
 به نسبت طبقات یتی حمای هااستي ها، سارانهی طرح هدفمند شدن نیگزی جایتی جامع حمانظام

  شودی ممي تقسیاجتماع
 

  :ی ساالرمردم
  دهدی مشارکت مردم را کاهش  مبانهی عوام فریشعارها:  کشور ری وزیاسي سمعاون

 ري قصور شده نه تقصیدر پرونده جانباز زندان: ی دادگسترریوز
  شدزی مجلس هفتم وارندگانی تومان به حساب نماونيلي مکی مبلغ

 
  :یهمبستگ
 و ی هاشمی دولت های اقتصادی نادران عضو ائتالف آبادگران به برنامه هااسي اللحن الدی شدحمله
  یخاتم

 ی از سوی خبرگان رهبرقي تحقمي تتیآزار و اذ:  مجلس خبر داد انی اصولگراوني عضو فراکسیعسگر
  هیيعات قوه قضاحفاظت اطال

  کردی عذرخواهینشنال جئوگراف:  وزارت امور خارجه یسخنگو
 

 : و اقتصاد هدف
  مي دهی جهان را از دست نمیمي بازار پتروشندهی سال آ20تا  : یمي نفت درامور پتروشری وزمعاون
 خودکفا ی علم با اعتبارات و برنامه مدونرانی ایکشاورز": هدف و اقتصاد "  مجلس درگفتگو با ندهینما
  شودیم

  است ی توسعه سرماه داری مدل هاقي دقیفقر امروز حاصل اجرا : نادران
 

 : سالم هموطن
  جمهور شدندسیي مطالبات خود توسط ریريگي پرستاران خواستار پ،ی ارسال نامه ابا
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