
ارجاع نامه عفت مرعشی به دادستان تهران
معاون اول قوه قضاییه نامه عفت مرعشی را به دادستان تهران 
ارجاع داد تا اقدام مقتضی صورت گرفته و پاسخ عنداللزوم داده 
شود. متن نامه حجت االسالم و المسلمین محسنی اژه ای به 
عباس جعفری دولت آبادی به شرح زیر است: ...
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مجلس، تعیین کننده فرجام برجام؟

دولت در سیاست خارجی 
کارستان کرد

معــاون اول رئیس جمهــور گفت: ایران کشــوری 
اســت که می توانــد در مقطع فعلی بــه کانون مهم 
توســعه تبدیل شــود وبه اقتصاد جهان جانی دوباره 
ببخشد. اســحاق جهانگیری در مراســم افتتاحیه 
اولین کارخانه تولید آهن اســفنجی کشور در مجمع 
جهان فوالد سیرجان با اشاره به عملکرد دولت طی 
دو سال گذشته خاطر نشــان کرد: دولت در این دو 
سال گذشــته گام های بلند و اقدامات بسیار مهمی 

صفحه ۲انجــام داد بــه گونــه ای که ...

هوشمندهای گیج اما 
شگرف!

معموال نمایشــگاه IFA در برلین را بیش از هر چیز 
با لــوازم خانگی و بــه خصــوص تلویزیون های آن 
می شناســند و کمتر کســی توقع دیدن یک گوشی 
هوشمند در این نمایشــگاه را دارد. اما در نمایشگاه 
ســال جاری کــه هم اکنــون در این شــهر در حال 
برگزاری اســت، دسته ای از گوشــی های هوشمند 
جالب توجه رونمایی شده اند که اغلب آن ها از سوی 
ســازندگان کمتر شــناخته شــده در دنیای موبایل 

صفحه 5ارائــه شــده اند. این دســته ...

گوگل به دنبال تهیه نقشه 
چاله های جاده ای

شــرکت گوگل در برنامــه ای ویژه قصــد دارد تا به کمک 
سیستم موقعیت یاب جهانی، نقشه ای از چاله های موجود 
در جاده هــا را تهیه کرده و در اختیار کاربــران قرار بدهد. 
شــاید دو دهه پیش اگــر فردی به مســیریابی دیجیتالی 
فکر می کرد، این امر بســیار خنــده دار و دور از باور به نظر 
می رســید ولی امروزه تقریبا هر تلفن همراه هوشــمندی 
انجام این امر را برای کاربر خود مهیا می کند. به این ترتیب 
می توان به سراغ مراحل تکمیلی این گونه از پروژه ها رفت. 
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اشتغال زنان یا 
فرزندآوری؟

ثمیــن چراغی- »یک ســوم زنان پــس از مرخصی 
زایمان اخراج می شــوند«، این خبر را معاون تامین 
اجتماعی داده بود. طــرح افزایش جمعیت و تعالی 
خانواده حاال به نظر می رســد به یکــی از اهرم های 
فشــار خانه نشــین شــدن زنان تبدیل شــده باشد.
امنیــت شــغلی مــادران شــاغل در خطــر اســت
»فرزند بیشتر، زندگی بهتر«، این پرکاربردترین شعار 
افزایش جمعیــت در ایران بود. طرحی که این روزها 
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رکورد امیدوارکننده 
سردار

سردار آزمون با دو گلی که مقابل گوام به ثمر رساند، 
تعداد گل های ملی اش را به عدد ۷ رساند. سردار این 
۷ گل را فقــط در ۱۱ بازی ملــی وارد دروازه حریفان 
کرده است. همین آماری در حدود ۶۳درصد گل در 
هــر بازی ملی را برای این مهاجم ۲۰ســاله رقم زده 
اســت. نکته جالب توجه در مورد آزمون اما گل های 
متعددی است که او در تیم های نوجوانان، جوانان و 
المپیک به نام خود ثبت کرده. سردار از سال ۲۰۰۹ 
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برجام به مجلس می رود

محسن رضایی:داستان تکراری کرار

نظامی  ها در بحث های جناحی دخالت نمی کنند
دکتر محسن رضایی در جمع خبرنگاران گفت: از رفتارهای آمریکا نتیجه می گیریم که آن ها با مقاومت ملت 
ایران مجبور به عقب نشینی شده و به دنبال اقدامات جدیدی علیه ما هستند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت 

نظام به سیاست انزوا سازی آمریکا علیه کشورمان که با شکست مواجه شده است پرداخت و گفت آن ها از 
ترس بمب اتم اسالمی مجبور شده اند که با ما مذاکره را شروع کنند و چون خودشان به دروغ علیه ما تبلیغ 

کرده بودند، باورشان شده بود که ما قصد ساخت بمب اتم را داریم! در زمان شروع این مذاکرات تنها 
۳ کشور اروپایی حضور داشتند. حتی آمریکا نیز ۱۲ سال قبل در این زمینه کارشکنی می کرد اما وقتی 
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کرار جاسم در آستانه اخراج از باشگاه استقالل 
قرار دارد و این مســئله ای اســت که همه آن را 
پیش از فصل هم پیش بینــی می کردند به جز 
پرویز مظلومی! در حالی 
اســتقاللی ها  که 
در فصــل نقل و 
انتقاالت عملکرد 

قابل توجهی ...

رویاهای آمریکایی ملک سلمان

درخواست های سلمان از اوباما در موضوع ایران چه بود؟
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محمدعلی نجفی عضو شــورای 
مرکزی حزب کارگزاران سازندگی 

در جلسه مشترک ...

یکی از نمایندگان رشت در مجلس  
اظهار کرد: زمین خواری در  منطقه 

حیران از  ...

پناهیان با اشــاره به پخش برنامه 
خندوانه در رسانه ملی گفت: برنامه 

خندوانه امروز...

امسال شاید 
 سال بدی

 باشد

 قبح زمین خواری 
در حیران 

شکسته شده 

نقش پناهیان 
در برنامه 

خندوانه


