
هجرت از قم
در این سال ها یکی از موضوعات مورد تاکید علما، لزوم هجرت روحانیون از قم و رفتن به شهرها و روستاهای 
کشور برای تبلیغ اسالم بوده است. تاکید بر این موضوع به ویژه با توجه به سابقه و تاثیرات هجرت در 
تاریخ اسالم و انقالب است. چنان که در تاریخ اسالم هجرت امام حسین )ع(  در زمانی که اسالم در معرض 
نابودی قرار گرفته تاثیر شگرفی داشت و حرکت آفرین شد. در تاریخ انقالب ایران نیز هجرت مرحوم شیخ 

صفحه ۳عبدالکریم حائری به قم و نیز هجرت مرحوم آیت اهلل العظمی بروجردی از بروجرد به قم ...
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چه سرنوشتی در انتظار 
پوالدی است؟

واعظ طبسی:

از »حزب الهی« ها حمایت کنیم نه از »حزب الهی نما« ها
عضو مجلس خبرگان رهبری بررسی شرایط ورود نفوذی ها را به مجلس امری ضروری دانست و گفت: باید 
ببینیم شرایط برای ورود نفوذی ها به مجلس آماده آماده است یا خیر، البته این مسائل نیاز به دعوا و درگیری 

ندارد اگر معیار ها و مالک ها را به درستی تبلیغ و تعریف کنیم مردم بهترین تصمیم را خواهند گرفت و آگاه 
می شوند. وی تصریح کرد: باید از اول انقالب شرایط را بررسی و حساب کنیم و ببینیم چه افرادی اهل کرم 

هستند و اصل این واژه به چه معناست، آیا افراد اهل کرم در گذشته و امروز مورد تحسین و احترام قرار گرفته اند. 
واعظ طبسی خاطرنشان کرد: چه فضیلتی باال تر از اینکه نیروی جوان با تمام جذابیت های دنیا 

صفحه ۳صفحه ۳صفحه ۳خداحافظی می کند و در جهت دفاع از کشور و اسالم درجبهه حضور می یابد و ... صفحه ۷

باپاین قرارداد مهرداد پوالدی در فوتبال قطر، 
ستاره ســرباز فراری تیم ملی 
قصد بازگشــت به کشور را 
دارد. او که بعد از جام جهانی 
به ایران برنگشته و تنها 

با وساطتت  ...

پس از رئیس جمهور چین، مقامات عالی ژاپن و کره جنوبی نیز به ایران می آیند

»رقابت شــرقی« بر ســر تجارت با ایران 
صفحه ۴

صفحه 2

ســخنگوی ائتالف اصولگرایان 
از دیــدار و گفت وگو با نامزدهای 

اصولگرا جهت ...

عضو جمعیت ایثارگــران با بیان 
اینکه عدم تمکیــن به نهادهای 
قانونی نوعی دیکتاتوری اســت، 

گفت: اعتماد ...

عضو شــورای عالی سیاستگذاری 
اصــالح طلبان با اشــاره به اینکه 
تالشــمان برای ورود نامزدهای 

اصالحاتی و اصول ...

دعوت از 
کاندیداهای 

جدید

شرط اول 
مردم ساالری

 نامزد عاقل 
نیاز داریم

کلید رابطه ایران امریکا؛ تهران یا واشنگتن؟

توان موشکی 
محدودیت ناپذیر است

ایــران  موشــکی  تــوان  قضاییــه  قــوه  رییــس 
را محدودیت ناپذیــر دانســت و گفــت: بــه یمــن 
یــک صــدا  و مســئوالن همــه  مــردم  اتحــاد 
فریــاد بــزرگ بــه دشــمنان می گوییم کــه قدرت 
. یــرد نمی پذ یــت  د و محد ن  یــرا ا شــکی  مو
وی با اشــاره به اینکه برخــی در این دوره تالش می 
کنند رژیــم پهلوی را تطهیر کننــد، گفت: این یک 
خطر و یک ظلم به انقالب است؛ زیرا دوران طاغوت 

صفحه ۳را نمی توان دوباره تصور کرد ...

تبلت بعدی کوپرتینو
آنگونه که به نظر میرسد قرار است اپل در نهایت تبلت 
iPad air 2 را در سال 2016 ارتقا دهد. این شرکت در 

حال حاضر سه نمونه تبلت آیپد را به فروش میرساند 
که عبارتند از ســری Mini، سری air و همچنین 
سری Pro. تبلت iPad air 2 همزمان با آیپد مینی 
سه در سال 2014 منتشر شد و تا کنون هیچ ارتقایی 
نداشته اســت. این در حالی است که معموال اپل به 
شــکل ســالیانه دســتگاه های خود را ارتقا میدهد.
هرچنــد آیپد ایر 2 از همان اندازه و قدرت پردازشــی 

صفحه 5نمونه قبلی خود برخوردار بود ...

رکورد شکنی اپل
ســهام داران عاشــق دوره نهایــی هر ســال میالدی در 
کمپانی اپل هستند چرا که آیفون های جدید از راه رسیده 
اند، فصل تعطیالت ســال نوســت و تالقی این اتفاقات 
با هم منجر می شــود تا ســود اپل ســر به آســمان کشد. 
ســال گذشــته دقیقا در همین موقع، اپل توانست رکورد 
خــود را جا به جا کرده و باالتریــن درآمد در تاریخ کمپانی 
اش را بــا کســب 1۸ میلیارد دالر ســود خالــص به ثبت 
برســاند. جالب اینجاســت که این رقــم، باالترین میزان 
ســودی اســت که توســط یک شــرکت تا کنون در تاریخ 

صفحه 5برای یک دوره ســه ماهه به ثبت ...

آیا ممکن است خوردن 
»شیر« ضرر داشته باشد؟

تا بــه امروز شــیر جزیی ضــروری در رژیــم غذایی 
متعــادل اســت و دارای مــواد غذایــی و ریز مغذی 
مفید اســت. شــیر از منابــع و گونه هــای مختلفی 
بدســت می آیــد. شــیر گاو و گوســفند از رایجترین 
آنهــا می باشــد اما جایگزیــن های دیگــری مانند 
شیر سویا، شــیر نارگیل، شــیر بادام نیز وجود دارد.
این مقاله بر شــیر گاو تمرکــز دارد که انواع مختلفی 
دارد مانند کم چرب، کم الکتوز یا پر پروتئین و غیره 

صفحه 6وجــود دارد. بنابرایــن برای  ...

 در برای قلعه نویی 
بر همان پاشنه می چرخد

امیــر قلعه نویی به لحاظ نتیجه و کســب جام موفق 
ترین مربی لیگ برتر است. وی البته به همین دلیل 
جزو مربیان گرانقیمت فوتبال ما محسوب می شود. 
وی که سابقه سرمربیگری تیم ملی را دارد در مقاطع 
مختلف با طعنه با مخالفان خود صحبت کرده است.
شــاید معروفترین جمالت سرمربی سابق استقالل 
در خصــوص برخی اصحاب رســانه باشــد که وی 
از آنان بــه »عمر و عاص« یا »اجنبی پرســتان« یاد 

صفحه ۷می کند: متاســفانه بعضــی ها ...

صفحه 2

رئیس جمهور در ایتالیا از چالش های عرصه دیپلماسی ایران سخن گفت


