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ششمین دادگاه رئیس پرحاشیه ترین سازمان چند سال اخیر، برگزار شد. بار دیگر سعید مرتضوی، رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی در جایگاه متهم، 
دادگاهی شد و بعد از مدت ها، با خبرنگاران سخن گفت.  سعید مرتضوی، در حالی ششمین جلسه دادگاه خود را پشت سر گذاشت، که دادگاه هفته 
گذشته اش به دلیل تاخیر طوالنی مدت او، تجدید شد. قاضی کشکولی درباره جزئیات تصمیمات هفته گذشته گفته بود:» برای جلسه بعدی وزیر تعاون،  
کار و رفاه اجتماعی به عنوان مطلع در رابطه با پاسخ استعالمات و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برای رفع ابهام در مورد شکایتی که صورت گرفته 

صفحه 2دعوت شده اند.« ششمین جلسه دادگاه سعید مرتضوی، روز گذشته در دو نوبت برگزار شد و چند اتفاق عجیب در آن روی داد. 

حامی ایرانی کاندیدای 
جنگ طلب آمریکایی کیست؟ 

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

بند بند توافق در حال بررسی است
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن قدردانی از تیم مذاکره کننده هسته ای گفت: 

بند بند توافقات در حال بررسی است و لغو همه تحریم ها و آزادسازی پول های بلوکه شده 
ایران در بانکهای خارجی ضروری است.محسن رضایی لغو همه تحریم ها و آزاد 

کردن پول های بلوکه شده ایران در بانک های خارجی را ضروری خواند و 
اظهار کرد: مقام معظم رهبری در خصوص توافقات هسته ای حرف اول 
و آخر را می زنند و در این خصوص بند بند توافق حاصله در حال بررسی 

صفحه 2صفحه 3صفحه 3است.وی در ادامه با تاکید بر اینکه اجازه بازرسی از ... صفحه 4

یکــی از مســائل مهمی که 
همواره در جریان رقابت های 
انتخاباتی در آمریکا مورد 
توجه قــرار دارد، 
بحث منابع مالی 

مورد استفاده ...

مهم نیست تعداد سانترفیوژها چندتا باشد

دفاعتمامقدعلیالریجانیازتوافقهستهای
صفحه 3

صفحه 2

رضا نجفــی در مورد حضور یوکیا 
آمانو مدیــرکل آژانس بین المللی 

انرژی اتمی در ...

وزیر ســابق اطالعات چارچوب 
فعلی دشــمن برای مقابله با نظام 

و تحریف امام)ره(...

احمدی نژاد و اطرافیانش احتماال 
پرحاشیه ترین دولتمردان پس از 

انقالب بوده اند...

متنتفاهمنباید
دراختیارسنا

قرارگیرد

دوسالآخر
دولتقبلبدنبال

انحرافبودند

شکایت
میکنم،پس

هستم

سایه سنگین ناطق بر انتخابات مجلس

کاندیدای هوشمند برای 
رونمایی در ماه جاری

دنیای هوشمندها به سرعت در حال توسعه و ترقی 
است و تقریبا در هر سال کمتر زمانی است که 

شاهد اخباری جدید از رونمایی های بزرگ و کوچک 
نباشیم. طی سال های اخیر نیز سرعت ترقی دنیای 
گوشی های هوشمند به حدی بوده است که رقابتی 

شدید در بین شرکت های بزرگ سازنده را رقم زده 
است و در عین حال تا حدی توانسته دسته بندی ها و 
جایگاه های هر کدام از این شرکت های سازنده را در 

صفحه 5بازار گوشی های هوشمند ...

آزمون شهاب سنگ پیش 
روی ایران

ماجرای مفقود شدن هواپیمای مالزیایی بر فراز 
اقیانوس را که به یاد دارید؟ همان بوئینگ 777 

مدرنی که به تمامی تجهیزات ناوبری روز دنیا مجهز 
بود ولی پس از محو شدن از صفحه رادارها در 

مسیر کواالالمپور به پکن، به رغم آنکه 26 کشور در 
عملیات جست وجوی آن شرکت کرده و بزرگ ترین 
عملیات بین المللی برای جست وجوی یک هواپیما 

رقم خورد، هیچ اثری از آن به دست نیامد و حتی 
صفحه 6هیچ کسی نتوانست ...

ویندوز ۱۰ رفتار کاربر را 
تشخیص می دهد

در نسل جدید دستگاه های مبتنی بر ویندوز 10 رایانه 
می تواند شما را بر اساس رفتارها و اعمالی که انجام 
می دهید تشخیص دهد. یکی از قابلیت های قابل 

مالحظه در آخرین نسخه از سیستم عامل مایکروسافت 
WindoWs Hello نام دارد که به کاربران امکان 

می دهد به صورت یکپارچه و کامال ایمن وارد رایانه 
شخصی شوند. سیستم WindoWs Hello از 

سیستم های ورودی بیومتریک شامل اثر انگشت، 
صفحه 5عنبیه چشم و تشخیص صورت ...

ترکمنچای فدراسیون 
فوتبال و صدا و سیما!

روز پنجشنبه سوت آغاز لیگ برتر فوتبال ایران در 
تابستان داغ 94 زده شد. اما همانند فصل های قبل 
شروع لیگ برتر ایران با حواشی و اتفاقات همیشگی 

همراه بود. دو هفته مانده به آغاز رقابت های لیگ 
برتر صحبت از این به میان آمد که یازده تیم لیگ 

برتری به دلیل بدهی اجازه حضور در مسابقات لیگ 
را ندارند. ماجرای که تقریبا هیچ کس آن را جدی 
نگرفت و در نهایت هم دیدیم که روز گذشته همه 

صفحه 7شانزده تیم لیگ برتری ...

اولین سالمرگ مردی که 
حسابش از همه سوا بود

تقریبا هرکسی که می شنید سالگردش رسیده و یک 
سال بدون او گذشته حداقل این جمله را آرام برای 

خودش تکرار می کرد؛ واقعا یک سال شد؟ انگار 
آن قدر توی زندگی هایمان گم شده بودیم که یادمان 
رفته بود مرداد آمده و آن هم روز دهمش. روز تلخی 

که اولین ساعاتش خبر مرگ حسین معدنی را کوبید 
توی صورتمان و گیج و منگ رهایمان کرد. او قرار 

بود بعد از انجام یک عمل در ظاهر ساده از آن تخت 
صفحه 7لعنتی که ...

صفحه 2

بررسی رفتار هاشمی وار علی اکبر ناطق نوری


