
 دولت از ابتدا هم با مجلس مخالف بود!
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پس از حصول توافق هسته ای میان ایران و 6 قدرت جهانی مناقشات بر سر تصویب یا رد آن در مجلس شورای اسالمی یکی از مهم ترین چالشی های 
بین سیاسیون داخل شده است، عده ای مسئوالن بر این عقیده هستند که بنابر قانون حمایت از دستاورد های هسته ای الزم نیست مجلس این توافق 
نامه را تصویب کند. از سوی دیگر اما عده ای دیگر بر این اعتقاد هستند که این توافق تا زمانی که در مجلس تصویب نشده باشد وجاهت قانونی ندارد، 
حتی برخی ا از نمایندگان مجلس بر این اعتقاد هستند که دولت باید این توافق نامه را به صورت الیحه به مجلس ارائه دهد، تا متن برجام پس از بررسی 

صفحه 3کامل در مجلس به تصویب نمایندگان برسد ...

آشنایی با »کودکاِن 
کودن مدرن«

از سیر تا پیاز تابستان 
داغ و طوالنی

 فدراسیون فوتبال 
پاسخ آدیداس را داد

عوامل ابتال به تنبلی 
گوش در دانش آموزان

نقش پسر مهاجرانی در 
خریداری دکل نفتی

 نرم افزارهای »چت« 
سوی چشم ها را می برند

توقف صادرات گاز 
ایران به ترکیه

جنگ در یمن طوالنی 
خواهد بود

تابناک باتو- سیدعبدالرســول علم الهدی: معموال 
گفته اند سنین کودکی از 6 سال تا 12سال است که 
در این سنین انســان در حال گذار از زندگی نباتی به 
سمت زندگی انسانی و یافتن تمایزات اصلی انسان از 
دیگر جانداران است. به نظر می رسد مهم ترین امری 
که انسان در این سنین به آن می پردازد، امر یادگیری 

است که توسط ...

روز گذشته فرصت تمدید شده نقل و انتقاالت لیگ 
برتر به پایان رسید و شانزده تیم حاضر در پانزدهمین 
دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران ترکیب خود را 
شناختند. برخی تیم ها در لیگ برتر چنان پرکار بودند 
که بیش از هشتاد درصد ترکیب خود را تغییر دادند و 
برخی تیم ها به تغییرات جزئی اکتفا کردند و کمتر از 

انگشتان یک دست ...

پاسخ نامه برند آدیداس به عنوان یکی از گزینه های 
اسپانسر پوشاک لباس تیم های ملی فوتبال توسط 
کمیته بازاریابی این فدراسیون داده شد تا مذاکرات 
همچنان ادامه یابد. محمد درخشــان عضو کمیته 
بازاریابــی فدراســیون فوتبــال با اشــاره بــه اینکه 
دیشــب برند آدیداس به این فدراسیون نامه نوشته و 

شرایطش را ...

انجمــن علمــی  نایب رئیــس  ســعید مالیــری، 
شنوایی ســنجی ایــران درباره تنبلــی گوش گفت: 
تنبلی گوش جــزو اختالالت عملکردی سیســتم 
شــنوایی اســت. در این اختالل مانند تنبلی چشم، 
ضعف و آسیب عملکرد در یک گوش وجود دارد. این 
اختالل به ویژه در مورد دانش آموزان اهمیت بسزایی 

دارد زیرا بخش ...

مســعود میرکاظمــی وزیــر اســبق نفــت در دولت 
احمدی نژاد در تشــریح جزئیات ماجرای فســاد در 
خریداری دکل در دوران اصالحات بیان کرد: در آن 
زمان که آقای سلطان پور مسئولیت شرکت مدیریت 
تاسیســات دریایی را بر عهده داشــتند که امروز هم 
همه کاره صنعت نفت هســتند، یک دکل خریداری 

شد که اصطالحا ...

 علی میرزاجانی، رئیس انجمــن علمی اپتومتری 
ایــران درخصوص تاثیر اســتفاده از شــبکه های 
اجتماعــی و نرم افزارهــای چــت در بینایی افراد 
گفت: نزدیک بینی در کشور به علت استفاده زیاد 
از نرم افزارهای چت که روی ماهیچه های داخلی 
و خارجی چشم تاثیر می گذارد، زیاد شده است. نور 

و فاصله مناسب ...

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران گفت: دریافت گاز 
ترکیه از ایران به دلیل ایجاد مشــکل در خط لوله ٤٠ 
اینچ صادراتــی )در کیلومتر ٢٠ خــط لوله صادرات 
گاز( حد فاصل شهر دوبیاضیت و پاسگاه گل بالغ در 
خاک ترکیه متوقف شد. مجید بوجارزاده اظهار کرد: 
بر اساس گزارش ایستگاه مرزی دریافت گاز ترکیه از 

ایران، دریافت گاز ...

تجربه تمام جنگ های گذشته در جهان عرب اعم از 
داخلی یا غیرداخلی مسائلی اساسی را به ما آموخته 
است. این تجربه به ما آموخته است که این جنگ ها 
طول می کشد و تنها در دو صورت پایان می پذیرد؛ یا 
با پیروزی یک طرف بر طرف دیگر یا فرســوده شدن 
کامل دو طرف و آمادگی برای قبول ســازش.  همه 
این شــاخص ها در جنگ کنونی یمــن وجود ندارد. 

این جنگ چهار ماه پیش ...
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منتقدان شیرینی 
مذکرات را تلخ نکنند

غالمرضا انصاری  عضو شورای شهر تهران گفت: 
در هشت سال دولت نهم و دهم هشت قطعنامه علیه 
ملت ایران تصویب شد. در دوره فعالیت دولت نهم و 
دهم بدترین قراردادهای اقتصادی با کشــور چین 
منعقد شد، چرا دلواپســان با این قراردادها مخالفت 
نکردنــد. انصاری بــا تاکید بر اینکه حوزه سیاســت 
خارجی زیــر نظر رهبــر معظم انقالب اســالمی و 
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عصیان اردشیر

 یکی از برادران دیگر هم گفته بود الریجانی 
نمی گذارد مسائل هسته ای در مجلس مطرح 
شود زیرا هاشمی رفسنجانی و روحانی، 
الریجانی را رئیس مجلس کردند آیا این 
توهین به نمایندگان نیست؟ یا گفته اند سگ 
احمدی نژاد و مشایی به اینها شرف دارد.

داشتن تسلیحات 
هسته ای ضرورت است 

»چی زای لونگ« روز ســه شــنبه در ســخنانی در 
پایتخت چیــن تاکید کرد: کره شــمالی بــه عنوان 
کشور دارنده تسلیحات اتمی، هیچ تمایلی به مذاکره 
پیرامون نابودســازی تسلیحات هســته ای یا توقف 
یکجانبه فعالیت هایــش نــدارد و چنانچه ضرورت 
ایجــاب کند از این تســلیحات برای دفاع از کشــور 

صفحه 4استفاه می کند ...

منتقدان عجوالنه و سیاسی 
برخورد می کنند

روحانی بار دیگر به سازمان ملل می رود
سازمان ملل متحد روز دوشنبه نخستین پیش نویس فهرست سخنرانان امسال نشست مجمع عمومی 

سازمان ملل متحد را منتشر کرد. در این پیش نویس نام حسن روحانی رئیس جمهور ایران در کنار روسای 
جمهور چین، روسیه و آمریکا  به عنوان سخنرانان هفتادمین نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان 

ملل متحد در ماه سپتامبر دیده می شود. این سومین حضور حسن روحانی در قامت رئیس جمهور ایران، 
به عنوان سخنران در نشست های ساالنه سازمان ملل است. اما تفاوتی که حضور امسال روحانی با دو سال 

قبل و همچنین با سفرهای رئیس جمهورهای پیشین ایران دارد، پایان مناقشه هسته ای ایران و غرب، 
امضای توافق هسته ای و صدور قطعنامه ای به نفع ایران در شورای امنیت سازمان ملل است. 

مسئله ای که عالوه بر همه تاثیرات داخلی و بین المللی، جایگاه ایران را به عنوان قدرتی 
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علی مطهــری امروز و در پایان جلســه علنی 
مجلس درجمع خبرنگاران در باره 
توهین های صورت گرفته 
به هیئت رئیسه مجلس از 
سوی برخی نمایندگان و 
حواشی به وجود 

آمده در ...

فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا وارد تهران شد

»بانوی دیپلمات« در تهران به دنبال چیست؟
صفحه 4
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معــاون مالیات هــای مســتقیم 
سازمان امورمالیاتی کشور گفت: 

اصناف در ...

هیاتی از ســوی دفتــر رهبر معظم 
انقالب اسالمی جهت معرفی نماینده 

مقام معظم رهبری ...

این روزها حواشــی حول معاونان 
محمود احمدی نژاد زیاد است. بعد 

از بازداشت رحیمی...

افزایش 
۲۰درصدی 

مالیات

معرفی نماینده 
جدید رهبری 

در عراض

واکنش 
سعیدلو به خبر 
پناهندگی اش


