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وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در نشست خبری نمایشگاه مطبوعات:

وعده دسترسی مردم به شبکههای اجتماعی عملی شد

8

چرا آثار بهبود شاخص های کالن اقتصادی در زندگی مردم ،چندان ملموس نیست؟

عمقفقر،مانعچشیدنطعمکاهشتورم

روحانی :حضور زنان
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در عرصه مديريتي ضروری است

روحاني در جلسه هیأت دولت ،انتصاب احمديپور به ریاست سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري را گامي
در جهت تحقق سياستهاي دولت در خصوص اعطاي فرصت بيشتر به بانوان براي حضور در عرصههاي مديريتي كشور برشمرد

گزارش بنياد ملي نخبگان در جلسه هيأت دولت :با اجراي طرح اين بنياد تاكنون  345متخصص در طول  18ماه گذشته
به كشور بازگشته و آغاز به كار كردهاند كه  120نفر آنها در سه ماه گذشته بازگشتهاند
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مستقلین «بهارستان» به دیدار رئیس جمهوری رفتند

تأکید روحانی برتشکیل کمیته مشترک دولت و مجلس
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ترامپ و کلینتون عجیبتریــن رقابت انتخاباتی تاریخ امریکا را ثبت کردند

دیگر
صفحهها

اول دفتر

محمدمهدیمظاهری

استاد دانشگاه
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تخت روانچی خبر داد  /پیگیری مراحل داخلی افتتاح دفتر اتحادیه اروپا در تهران
وداع آخر با «پدر استقالل» در ورزشگاه «خاطرهها»
انتخابات در عصر ارتباطات
بحران اخالق و کارآمدی

درروزهایاندکیکهبهزمانانتخاباتریاستجمهوریدرامریکا
باقی مانده اســت ،فضایی از بهت و درماندگی جامعه امریکا را
فراگرفتهاست.دونالدترامپوهیالریکلینتونغیرمحبوبترین
نامزدهای ریاست جمهوری در تاریخ امریکا هستند که انتخاب
هر یک از آنها با اما و اگرهای فراوانی مواجه است.
ادامهدرصفحه20

انتصاب جنابعالی را به عنوان مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت
که نشان از توانمندی و شایستگی شما دارد تبریک عرص نموده؛
امید است در سایه تأییدات الهی موفق و سربلند باشید.

عکس :ایرنا

هاشمی درهمایش «سیاستهایکلی محیط زیست ،اجرا و نظارت»:

برجام بهداد محیطزیست رسید

تصویر ساز  :محمد عباسپور /ایران

نبرد سیاه برای کاخ سفید

نگرانی جهان از انتخابات امریکا  -ســید علی خرم  /انتخابات امریکا و بازیگری به نام پوتین  -حســین دهشیار  /کلینتون یا ترامپ؟ مسأله این است-میزگرد «ایران» با علی بیگدلی و امیرعلی ابوالفتح/
کاخسفید،فردای انتخابات-گفتوگوبا ژندشکیبی  /جنگرسانهایبرای انتخابات«خاص» -گفتوگوبامجیدرضائیان /ترامپ؛مردمفریبیکهپوپولیستنیست-مصطفیدهقان  /و…
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سازمان حج و زیارت اعالم کرد

 7شهيد و  97مجروح ايراني
در دو حادثه تروريستي <سامرا>

مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران:

2

تیتر<همشهری> اشتباه بود
گزارش شهرداری را تأیید نکردم

ناصر ملکمطیعی در گفتوگو با «ایران»:
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پایان تلخ یک ستاره
دیدنی نیست
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