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صفحه ۱۰

زیـر و رویفاجعه
آبی در کشور
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 2و رضوی

کابوسجدید نتانیاهو
3

عذرخواهیایرنا بابت اشتباه
درجدولتغییراتبودجه
10

ماجرایفایلصوتیدرفاز برخورد
12

تخلفواکسنیجنجالبهپاکرد
 5و رضوی

یادداشت روز
امیر مسروری

معادالت یمن
و نرمش بنسلمان

بن ســلمان در مصاحبــه چنــد روز قبل خــود ادبیات
عجیبیدرقبالانصارا...بهکاربرد...
صفحه 2

مقالهاخیرنشریه«نیچر»نگرانیهادربارهوضعیتآبیکشورراتشدیدکرد
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صادق خرازی:
برگردمبهروحانیراینمیدهم
خرازی در گفت وگو با ما تاکید میکند که اصالحات هیچ نقشی
در چیدمان دولت روحانی نداشته است ،ماجرای عزلش توسط
احمدی نژاد را بازگو می کند،رابطه خودش با میراث فرهنگی
وشبهات پیش آمده راپاسخ می دهد و...
صفحه 4

یکیازپژوهشگران این مقاله و رئیسمرکزملیخشکسالیدرگفتوگو
باخراساندربارهابعاداینفاجعهتوضیحمیدهد
در ۱۴سالگذشتهذخایر
آبهایزیرزمینیایران تا
 ۲۶۰۰درصدکاهشداشتهاست

«کاهش شــدید بارندگیها ،اوضاع وخیم ذخایر آبهای زیرزمینــی ،تهدید امنیت
غذایــی ،اجتماعی و اقتصادی کشــور»؛ ایــن واقعیتهای تلخ ،حرف امــروز و دیروز
نیست ،بلکه سالهاست کارشناسان و پژوهشگران داخلی درباره آن هشدار دادهاند
اما حاال نشریه معتبر بینالمللی «نیچر» هم خطر آن برای آینده ایران را گوشزد کرده
است.سه محقق ایرانی دانشگاههای کانادا و آمریکا...
صفحه ۵

ماجرای رفیقکشی
برای ُخرو پف !

اشتباه  37درصد
جوانان ایرانی

داستان عجیب جوانی که به خاطر
عصبانیت از صدای خر و پف ،همکارش
را کشته بود

معاون وزیر ورزش اعالم کرده که  ۳۷درصد
از جوانان تمایلی به ازدواج ندارند؛ آیا واقعا
تجرد آسیبزاست؟

جــوان  37ســاله ای کــه همــکارش را بــه خاطــر عصبانیــت از
خروپفهای او کشته بود ،با ردیابی های اطالعاتی کارآگاهان اداره
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی دستگیر شد و راز عصبانیت
شبانه در اتاقک کارگاه مبل سازی را فاش...
صفحه ۹

برای دختر و پســر جوانی که به طور طبیعی به زندگی عاطفی میل دارند،
بیشــک انتخاب بین تاهل و تجرد امری اســت مبرهن و از ســویی میل به
ازدواج و همسرخواهی مبتنی بر غریزه است و به تاخیر انداختن آن شاید
ممکن باشد ولی حذف آن غیرممکن...
زندگی سالم

عکس:آخرین خبر

