اجتماعی
ایران زمین

169-200

یادداشت:

یادداشت:

مهندس بهمن برزگر 190/
حسین ساالر آملی 189/
آرش نور آقایی 172/
دکتر محمد امین قانعیراد 183/
امیر ناظمی 188/
قاضیزاده هاشمی :روحانی به وعده بیمهشدن همه ایرانیان
و کاهش هزین ه درمان عمل کرد174/
دانش آشتیانی :برنامههای کوتاه مدت درباره آسیبهای
اجتماعی جواب نمیدهد178/
موالوردی ،معاون امور زنان رئیس جمهوری :همواره در
چارچوب اسناد باالدستی حرکت کردهایم182/
ابتکار :موفق بودهایم اما هنوز خیلی کار داریم184/
ایران زمین:
رسول زرگرپور ،شتاب دستاوردها در استان اصفهان193/
«علیرضارشیدیان»،خراسانرضوی،جذاببرایسرمایهگذاری193/
عبدالمهدی زاهدی ،جذب  610میلیون دالر سرمایه
خارجی در کردستان194/
سید حمید طهائی ،استان البرز روی ریل توسعه راهها و اشتغالزایی195/
محمد ناصرنیکبخت ،گامهای بلند استان همدان در
اشتغال و درمان196/

ورزشی

273-288

حوادث
زندگی
خوانندگان

مسعود سلطانیفر  :روحانی ورزش قهرمانی را عامل
تقویت وحدت ملی و غرور ایرانیان میداند274/
موفقیتها و رؤیاهای  3بانوی پرافتخار سال 276/95
سهرابمرادی:روزی15تنوزنهتمرینیبلندمیکنم277/
ورزش ایران در سال  95کارنامهای نسبت ًا راضی
کننده و روبه رشد داشت278/
خوب و بد كارلوس كيروش در پايان يك سال پرماجرا279/
پای صحبت خانوادههای هوادارانی که روی سکوها جان باختند280/
سجاداستکی:میخواهمبهترینبازیکنهندبالجهانشوم282/
حسنیزدانی:رقیبانداخلی،سرسختترازخارجیهاهستند283/
جام طالیی برای فدراسیونهای موفق284/
زرشک طالیی برای فدراسیونهای ناکام285/
علیرضا علیفر:سینماییها به من پیشنهاد بازیگری دادند286/
 3برش از زندگی ورزشی مرحوم منصور پورحیدری288/
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289-320

عبداهلل سراجیان284/
محمدحسین برخواه 284/
جهانگیر سیدعباسی 284/
مرتضی کریمی 285/
ایرج حصیبی 285/

حوا

دث
گان

یادداشت:

دکتر علیرضا شریفی یزدی306/
دکتر الهه شفایی 307/
محمدعلی خرمی 320/
کاوه کهن 320/
حوادث:
ماجرای تلخ و تکان دهنده  5دختر زیر  8سال290/
مویهای برای  16آتش نشان شهید292/
جدایی عاشقانه زنی با  4627فرزند293/
اشکها و لبخندها299/
تلخ و شیرین حوادث در سال 300/95
زندگی:
قصه دو معلم در دو نقطه محروم سیستان و بلوچستان306/
نیکوکاران و آرزوی کودکان اهوازی مبتال به سرطان307/
لوکس گردی و تکرار دیدهها که نشد سفر!308/
زوجهایی که تعطیالت نوروز را در جادهها میگذرانند310/
سالمت غذایی ،شاه کلید یک سفر خوب در تعطیالت است313/
دهان از پرکارترین اعضای بدن در تعطیالت عید است313/
خوانندگان:
مخاطبان ،کارنامه رسانهای ما را چگونه ارزیابی کردند؟314/
مخاطبان< ایران> از سال سپری شده میگویند316/

پا

ش

گ

یادداشت:

دکتر علی اکبر گرجیاَزَندَریانی239/
سیدعلی کاشفی خوانساری243/
رحمت امینی246/
علی مالقلی پور246/
اندیشه:
اندیشمندان از چه گفتند و درباره چه نوشتند؟226/
زیست اخالقی جامعه در میزگرد خانیکی و محمودی229/
مطالبات دانشگاهیان از رئیس جمهوری آینده232/
حقوقی:
انصاری :مطالبه گری مردم با منشور حقوق شهروندی237/
امینزاده :دولت از خودش شروع کرد240/
پایداری:
کاکایی :شعر جنگ ،تاریخ را گزارش میکند242/
مجادالت نظری در سال 95پیرامون دفاع مقدس244/
گزارش:
گزارشی از گپ و گفتهای خودمانی247/
تجارت ناامیدی دیگر سود ندارد251/
چگونه  85درصد ذخایر آبی را هدر دادیم؟252/
میانگینسنیگردشگرانورودیبهایرانکاهشیافتهاست253/
بازتاب لغو کنسرتها در افکار عمومی255/
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طرح:

فیروزه مظفری
رحیم بقال اصغری
هانی انصاری
یاشار قهرمانی
آروین
اردشیر رستمی

طنز:
پریسا شمس /لعنت به نوستالژی!322/
حسن غالمعلیفرد /قصه شمساهلل322/
فریور خراباتی /هفت سین زورکی ما!323/
مهدیسا صفریخواه /قصه ما و غول مرحله آخر324/
علیرضا کاردار /جهان در سالی که گذشت324/
مهرشاد مرتضوی«/اسکار» فعالترین فرد 325/
محمدامین فرشادمهر /نقشه جزیره گنج 325/
عکس:
انتخابات مجلس شورای اسالمی و خبرگان336/
ِ
سخت زیستن338/
روزهای
بازیهای المپیک 340/2016
ایران در عزای آیتاهلل هاشمی گریست342/
رشادت آتشنشانها تحسین برانگیخت344/

فهر
www.iran-newspaper.com

یادداشت:

زنان «موصل» از روزها و قوانین داعش میگویند202/
میزگرد «ایران» پیرامون تحوالت خاورمیانه و نقش امریکا و روسیه204/
پناهجوي سوري با سي م خاردار ،کاردستی درست میکند207/
یک عامل انتحاری دستگیر شده از باورهایش میگوید207/
بررسی چشمانداز مناسبات امریکا و انگلیس208/
نتانیاهو ،شیفته ترامپ210/
 8سال پر تنش روابط واشنگتن  -تلآویو در سه اپیزود210/
 3هزاروپانصد پرونده قضایی در کارنامه ترامپ211/
فیدل کاسترو :بايد بوي صلح و آرامش دهيم ،نه جنگ!214/
گروه «فارک» پس از  52سال به مبارزه سیاسی تن داد215/
افغانستان و افزایش مشارکت زنان و آزادی رسانهها216/
ترکيبي از يأس و اميد در کمپهای پناهجویان در استرالیا217/
ترکیه در بدترین دوران کاهش ورود گردشگران خارجی218/
استانداردهای دوگانه السیسی رئیسجمهور مصر221/
دروازههای قلعه «پیونگ یانگ» به روی توریستها باز میشود؟224/
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مجید تفرشی 208/
ظفرشاه رویی 216/
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