
12/123 نفر برای 290 صندلی
روز گذشته آخرین مهلت ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجلس دهم بود تا لیست کاندیداهای 
انتخابات مجلس و خبرگان تکمیل شود و برای مرحله بعدی که تایید صالحیت ها ست، به وزارت 
کشور و شورای نگهبان فرستاده شود. خیلی ها آمدند و گفته شده تعداد کاندیداها دوسه برابر دوره 
های قبل است، خیلی از معروف ها آمدند، بعضی از معروف نیامدند، برخی با خواهش و تمنا آمدند و 

صفحه 2بعضی دیگر هم دیر رسیدند و به زور ثبت نام کردند ...
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علی والیتی:سوشای پر حاشیه

مبارزه با جریان های افراطی و تکفیری ضرورتی انکارناپذیر است
رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: روز وحدت میان مسلمانان به ویژه 

برای مبارزه با جریان های افراطی و تکفیری ضرورتی انکارناپذیر است. علی والیتی روز شنبه در دیدار با 
صالح الدین اوزگوندوز رییس جمعیت شیعیان ترکیه افزود: کشورهای همسایه در منطقه باید با جدیت در این 
زمینه همکاری کنند.  وی با اشاره به توطئه دشمنان تاکید کرد: دشمنان اسالم تالش می کنند چهره خشن و 
حامی تروریست را به جهانیان معرفی کنند اما اسالم دین رحمت و اندیشه های واالی انسانی است.  والیتی 

اضافه کرد: آنچه امروز به نام اسالم از سوی جریان های تروریستی در حال معرفی است همانا توطئه 
صفحه 3صفحه 2صفحه 3دشمنان اسالم برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان از هر مذهبی است و  ... صفحه 7

باز هم سوشا مکانی نزدیک بود پرسپولیس 
وارد بحران کند. او که با همکاری محسن 
بنگر یکبار دیگر به پرسپولیس گل 
به خودی زده بود در حالی که 
تیم اش با نتیجه 2-1 از پدیده 
عقب بود از زمین بازی اخراج 
شد تا کار قرمزپوش ها سخت 
و سختر شود ...

سردار غالمعلی ابوحمزه:

برخی ناآگاهانه سپاه را  به دخالت در انتخابات متهم می کنند
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 احمد توکلی در خصوص موضوع 
انتخابات  وحدت اصولگرایان در 

پیش رو  ...

متاسفانه یکی از مشکالت اساسی 
که در کشــور ما وجــود دارد نبود 

سازکار مناسب  ...

حجــت االســالم و المســلمین 
ابراهیمی در مراســم ختم خواهر 
غالمرضا مصباحی مقدم نماینده 

مردم تهران  ...

از وحدت 
اصولگرایان 
ناامید نیستم

تهدیدها و 
فرصتهای افزایش 

داوطلبان

 باهنر 
غافلگیر کرد

تروریست خوب، تروریست مرده است! 

ادامه پیشروی نیروهای 
عراقی در »رمادی« 

در حالی که نیروهای عراقی به دلیل وجود تعداد زیاد 
بمب های کار گذاشته شده، تک تیرانداز ها و حمالت 
انتحاری اعضای داعش در شــهر رمادی به کندی 
پیش می روند، منابــع عراقی اعالم کردند که ارتش 
به ۵۰۰ کیلومتری مجتمع دولتی در این شهر رسیده 
اســت. صباح کرحوت، رئیس شــورای استانداری 
االنبار اعالم کرد نیروهای عراقی به دلیل تعداد زیاد 
بمب هایی که داعش کار گذاشته و احتمال استفاده 

صفحه 4تروریست ها از غیرنظامیان  ...

زمانی برای نگرانی 
مایکروسافت

شــواهد بــه آرامی خود را نشــان می دهند؛ ســونی 
چنان ارتباطی ناگسســتنی با تجارت کنسول های 
بازی به وجود آورده است که باعث می شود کنسول 
پلی استیشــن 4 را شکســت ناپذیر در نظــر گیریم. 
زمان آن رســیده که مایکروســافت نگران باشد که 
آیا مــی تواند ســونی را از پیش روی بــردارد و یا باید 
موقتــا به حضور داشــتن در رتبه دوم در این نســل 
اکتفا کنــد. در همین حال، کمپانــی ردموندی می 

صفحه 5تواند امیدوار هم باشــد که کنسول ...

ترس و اثرات  مخرب آن
این ترس ها در صورتی غیرطبیعی هســتند که به صورت 
دائمــی و به مدت طوالنی در کــودك باقی بمانند یا ذهن 
کودك را به طور کامل اشغال کنند، که این ترس ها در تمام 
فعالیت های عادی آنها مداخله داشته و تأثیر می گذارد و 
اگر کودك نتواند از آن رهایی یابد مبتال به بیماری تشویش 
که همان ترس بی مورد و بی اســاس اســت خواهد شــد. 
به طور مثال دراغلب کودکان، در ســنین 6 تا 8 ماهگی، 
تــرس از افــراد بیگانــه دیده می شــود و ممکن اســت تا 
18 ماهگــی نیز ادامه یابــد. ترس از تاریکــی و تنهایی و 

صفحه 6تــرس از حیوانــات، بین 2 تا ۵ ســالگی  ...

اعصاب دودی!
شــاید در نگاه اول تصور کنیم آلودگی های زیســت 
محیطی تنها ســالمت جسم را تهدید می کند و تنها 
عوارضش، مشکالت تنفسی است اما به عقیده روان 
شناســان آلودگی هوا تنها ریه انســان را هدف نمی 
گیرد بلکه در ایجاد افســردگی، پرخاشگری، خواب 
آلودگی، بیش فعالی کودکان و دیگر اختالالت روانی 
نیز موثر اســت. آن طور که روان شناسان می گویند 
آلودگی های زیســت محیطی و به طور مشــخص 
ریزآالینــده هــا می توانــد در نقص عضــو، کاهش 

صفحه 6بهــره هوشــی، بهداشــت ...

گزارشگران رسانه ملی 
تیتر یک شدند!

گزارشگران فوتبال هواداران و منتقدانی در فضای 
مجــازی و البته در بین اهالی فوتبال دارند. برخی از  
صحبت های آنان بعنوان تکیه کالم فوتبالی ها نقل 
می شــود. برخی از آنان در زمان گزارش مســابقات 
فوتبــال عالقــه خاصی بــه انتقاد دارنــد. حال این 
انتقاد می تواند  شــامل آب و هوا  شــود یا خواه طعنه 
های سیاســی! در روزهای گذشــته اما گزارشگران 
رســانه ملــی تیتر یک ســایت های خبری  شــدند!

صفحه 7حضــور خیابانــی در انتخابــات  ...
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نگاهی به تأثیرات سیاسی و میدانی کشته شدن »زهران علوش«


