
 تخم مرغ؛ دلواپسان زمین 
مفید یا مضر؟!

 افزایش وام مسکن 
به 70 میلیون 

 زمان لغو کامل 
تحریم نفتی ایران

نادیده گرفتن دست آورد 
برجام به مصلحت نیست

 چرا دولت های عربی 
با داعش نمی جنگند؟ 

جزئیات دیدار دایی و 
سید حسن خمینی

 برای الغر شدن 
گالبی بخورید

اواخر وقت روز گذشته، شرکت کنندگان در نشست 
جهانی تغییــرات اقلیمی پاریس ســرانجام پس از 
دو هفته بحث و رایزنی های فشــرده با پیمان نوین 
مقابله با تغییرات آب  و هوایی موافقت کردند. هدف 
از این پیمــان، کاهش تولید گازهــای گلخانه ای و 
کاهش مصرف ســوخت های فســیلی اســت. این 
توافق در شــرایطی حاصل شــد که طــی روزهای 

منتهی به پایان کنفرانس  ...

درســت 19 آوریل ســال 2008 بود کــه جنجال ها 
در مــورد تخم مرغ دوبــاره آغاز شــد. بحثی که هر 
چند وقت یك بار ســوژه رسانه ها و محافل مربوط به 
سالمت می شود، اما این بار چیزی که باعث شروع 
این صحبت های جنجالی شــد گزارشی بود که در 
مــورد رابطه بین مصرف تخم مــرغ و میزان مرگ و 

میر منتشر شد ...

عضــو هیئت مدیــره بانک مســکن با بیــان اینکه 
پرداخت تسهیالت ۶0 میلیونی خرید مسکن از محل 
اوراق از دی ماه اجرایی می شود، گفت: متقاضیان 
می تواننــد 10 میلیون وام جعاله نیــز دریافت کنند. 
ابوالقاســم رحیمی انارکی بــا بیان اینکــه جزئیات 
واحدهای مسکونی مشمول این وام مشخص شده 

و نرخ سود این تسهیالت ...

بیــژن زنگنه امروز در دوازدهمیــن همایش صنعت 
پتروشــیمی ایــران با اشــاره بــه نهایی شــدن روند 
مذاکرات هســته ای ایران و کشــورهای ١+٥ و لغو 
تحریم هــا در روزهای آینده گفت: بــا لغو تحریم ها 
صنعت پتروشیمی ایران قدم به دوران جدید خواهد 
گذاشــت و می توانیــم به تحقق کامــل برنامه های 

موجود در چشم انداز ٢٠ ساله ...

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به گزارش آژانس 
درباره مسائل گذشته و حال گفت: از نظر ما گزارش 
آژانس پایان رســیدگی به این موضوع را اعالم کرده 
بنابرایــن جمهوری اســالمی ایران ایــن موضوع را 
مختومه می بیند. محمد جواد ظریف با اشاره به توافق 
ایران و آژانس بر ســر نقشه راه تصریح کرد: با اجرای 

نقشه راه اختالفات برای  ...

ســایت شــبکه خبری »ســی ان ان« در مطلبی به 
بررســی این موضــوع پرداخته که چرا کشــورهای 
عربی به طور جدی در عرصه مبارزه با گروه تروریستی 
داعش حضور ندارند. این در حالی است که از میان 
کشــورهای غربی، حتــی آلمان نیز که بر اســاس 
قانون اساسی خود محدودیت های جدی در زمینه 

جنگ های خارجی دارد ...

ســید حســن خمینی ایــن روزهــا  و پــس از اعالم 
کاندیداتوری در مجلس خبــرگان رهبری، تیتر اول 
روزنامه ها و سایت ها است. وی البته اطالعات خوبی 
در حوزه ورزش و خصوصا فوتبال دارد. این مساله را 
می توان از صحبت های او با اهالی ورزش به خوبی 
متوجه شد. روز شنبه ســید حسن خمینی که نشان 

داده طرفدار استقالل است ...

ایسنا- در این مطالعه پزشکان دانشگاه دولتی ایالت 
لوئیزیانا آمریکا اظهار داشــتند: افرادی که به طور 
مرتب میوه گالبی را در رژیم غذایی شان می گنجانند 
ســایز دور کمر کوچکتری دارند. عالوه بر این، این 
افراد نسبت به کسانی که این میوه را در رژیم غذایی 
خود قرار نمی دهند، 35 درصد کمتر به چاقی مبتال 
هســتند.دکتر »کارول او نیل« نویســنده ارشد این 

مطالعه گفت ...
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 بهترین جایگزین 
بعد از شیر مادر چیست؟

 گاهی اوقات شیر مادر برای سیر شدن نوزاد به قدر 
کافی نیست و باید از مکمل های اضافی یا جایگزینی 
برای شــیر مــادر اســتفاده شــود.طبق مطالعات 
محققان، شــیر دام حاوی الکتوز، نوعی قند است 
که هضم آن برای بســیاری از افراد دشــوار اســت، 
درحالیکه شــیر نارگیل حاوی چنین ترکیبی نیست.
دکتر جوش َاکس، کارشــناس تغذیه آمریکا، بعد از 

صفحه 6مطالعات گسترده  ... صفحه 6

نفت 20 دالری
 آمادگی ایران برای فروش
 نفت 20 دالری

 خداخافظی
بدون غش!

هفته چهاردهــم رقابت های لیگ برتر بــا اتفاقاتی 
مهم مواجه شد. سوای  حضور دوباره امیر قلعه نویی 
روی نیمکت تراکتورســازی و مصاف با استقالل در 
اولین گام، می توان از خداحافظی محسن قهرمانی 
به عنوان یکی از اتفاقات ویــژه این هفته یاد کرد.  از 
دید برخی بازیکنــان و مربیان تیم های لیگ برتری 

صفحه 7محسن قهرمانی از معدود  ...

هرچه را دوست ندارند، می گویند نفوذ است
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در مصاحبه خود با خبرگزاری ایلنا درخصوص مجلس خبرگان و مسئولیت آن 
و مسائل دیگری از جمله تندروی ها در کشور و نیز مذاکره با آمریکا سخن گفت. رییس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام درخصوص مجلس خبرگان، اصل کار این مجلس را تعیین رهبری خواند. وی با اشاره به اینکه 
این وظیفه انجام شده گفت: حاال هر وقتی که بنا شد رهبری عوض شود یا نباشد و کس دیگری بیاید، دوباره 

صفحه 3باید کار عمده ای انجام دهند. البته دارند آماده می شوند و مطالعه می کنند و  ...
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محسن رضایی: مسیر سیاست خارجه بعد از دویست سال در حال پیدا کردن ریل خودش استآقای حاشیه

سیاست سیلی و خنده
دبیر محمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در برنامه نگاه یک، درخصوص پرونده هسته ای، گزارش جدید 

آزانس، مسئله نفوذ و اوضاع منطقه و جهان سخن گفت. محسن رضایی سیاست خارجه جمهوری اسالمی 
را سیاست »سیلی و خنده« خواند و از آن دفاع کرد. وی همچنین با توجه به اوضاع منطقه نسبت به ایجاد 
جنگ جهانی سوم هشدار داد و گفت باید برای جلوگیری از آن ائتالف جهانی غیر استعماری تشکیل داد. 

محسن رضایی در ابتدای سخنان خود گفت که باید پرونده هسته ای ایران را پرونده اتهامات هسته ای نام 
گذاری کرد و تصریح کرد: گزارش جدید آمانو کامال موذیانه است ولی حکایت از درنده ای می کند که از 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3دسترسی طعمه اش ناامید شده و دارد زوزه کشان از طعمه اش فاصله می گیرد ... صفحه 7

محمد مایلی کهن گویا ول کن ماجرا نیست. 
او همچنان به مصاحبه های تند و آتشین خود 
علیه کی روش و تیم اش ادامه 
می دهد و ...

سخنگوی قوه قضاییه امروز از احضار دوباره مدیر مسئول روزنامه اطالعات به دادگاه ویژه روحانیت خبر داد

پرونده دعایی  در راه دادگاه
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اعضای کمیته نظارت بر انتخابات 
خانه احزاب انتخاب شــدند.بر این 

اساس  ...

علی یونســی درمراسم شهادت 
هشــتمین اختر تابناک امامت و 

والیت در حسینیه ...

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه 
گفت: ساز و کار انتخاباتی گروه های 

اصولگرا ...

 نظارت بر 
انتخابات 

خانه احزاب

داعش در پی 
خالفت عربی 

است نه اسالمی

تشکیل 
جبهه متحد 

اصولگرایان


