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اکنون برای چندی سال متمادی است که مؤسسات امنیت سایبری هشدارهای پیاپی مبنی بر احتمال وقوع جنگ جهانی سوم اما از نوع سایبری 
می دهند. این موضوع در جایی معنا می یابد که هکرها با ابزارهای پیشرفته خود توان نفوذ به تأسیسات حساس ابرقدرتی همچون ایاالت متحده را 
دارا هستند و می توانند واقعه »پرل هاربور« را بار دیگر رقم بزنند. اکنون بنا به دالیلی خاص دیده می شود که اغلب بد افزارهای جاسوسی پیشرفته 
سیستم های آمریکایی را آلوده کرده یا هدف قرار داده اند، در حالی که هیچ کس چندان به اهمیت این موضوع توجه نمی کند. در واقع سخن از یک 

صفحه 5بدافزار ویژه و خاص است. بدافزاری که از سوی شرکت امنیت سایبری کسپرسکی در ماه ژوئن کشف شد و اذعان شد که از ...

احمدی نژاد: دنبال بازخوانی مجدد خط امام راحل )ره( هستیمکیا بار دیگیر در هامبورگ

عالقه و برنامه و پول نداریم
مدتی است از ولنجک خبر می رسد که رفت و آمدها به دفتر احمدی نژاد بیشتر از همیشه شده 
است و یاران احمدی نژاد از وزیران کابینه تا فرمانداران و استاندارانش، الاقل هفته ای یک بار 

در این دفتر با احمدی نژاد دیدار دارند. به حرکت درآمدن احمدی نژادی ها، دو سال بعد از خروج 
از قدرت و هم زمان با نزدیک شدن به انتخابات مجلس دهم، شائبه ها و شایعه هایی را درمورد 

اینکه هدف آن ها از این تحرکات، آمادگی برای حضور در انتخابات مجلس است، مطرح کرده 
بود. چیزی که البته آن ها همواره آن را رد می کردند. از سوی دیگر هم زمان بعضی از وزیران و 

صفحه 3صفحه 2صفحه 3مسئوالن اجرایی دولت های نهم و دهم و نمایندگان مجلس حامی احمدی نژاد جبهه ای را ...

صفحه 7

مهدی مهدوی کیا بار دیگر خبرساز شده است. 
بازیکن سابق تیم ملی که در چند ماه اخیر حرکت 
جالبش در استعدادیابی برای فوتبال ایران تحسین 
همگان را برانگیخته...

ستادهایی در استان ها تخلفات انتخاباتی را رصد می کنند

آغاز فعالیت   غیر رسمی کاندیداهای مجلس
صفحه 3

صفحه 2

معاون عربــی و آفریقــا وزارت 
خارجه کشــورمان تاکیــد کرد: 

جمهوری اسالمی...

رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح 
گفت: بنده به عنوان یک بسیجی 

خاک پای ایران...

علی مطهری گفــت:در ارتباط با 
بازداشــت ها که جنبه سیاســی و 

امنیتی پیدا می کند...

ایران هیچ 
مستشار نظامی 

در یمن ندارد

دولت خیر مردم
انقالب و کشور 

را می خواهد

مجلس وارد 
بازداشت های 

سیاسی نمی شود

بازشدن یکی از دو گره  مذاکرات

 دوران جنگ سرد 
به پایان رسیده است

ژنرال »مارتین دمپسی« رئیس ستاد مشترک نیروهای 
مسلح آمریکا دهم تیر ماه جاری، با انتشار گزارش 
راهبرد ملی نظامی آمریکا، نسبت به احتمال رو به 

افزایش رویارویی نظامی آمریکا با »یک قدرت بزرگ« 
هشدار داد و به طور خاص از کشورهایی مانند چین و 
روسیه به عنوان تهدید کننده منافع امنیتی آمریکا یاد 
کرد. »هوا چون اینگ« سخنگوی وزارت امور خارجه 
آمریکا روز شنبه در واکنش به گزارش منتشر شده از 
سوی آمریکا، گفت: چین امیدوار است آمریکا با کنار 

گذاشتن تفکر جنگ سرد...
صفحه 4

 راه اندازی »پارسی جو« 
به تأخیر خورد!

درحالی که قرار بود موتور جست وجوی بومی 
»پارسی جو« تیرماه امسال راه اندازی شود، مدیران این 

طرح، راه اندازی آن را به اوایل مهرماه موکول کردند. 
در یازدهمین نشست شورای راهبری جویشگر )موتور 

جست وجوی بومی(، اوایل مهرماه به عنوان زمان 
راه اندازی رسمی موتور جست وجوی »پارسی جو« اعالم 

شد.  در این نشست، مدیران جویشگر »پارسی جو« 
گزارش پیشرفت طرح و آخرین وضعیت این جویشگر 

بومی را ارائه کردند که براساس آن در سه ماه آینده، 
فعالیت های در دست ...

صفحه 5

افتتاح حساب یواشکی با 
مدارک اقوام و آشنایان 

فردی که در پوشش مدیر تورهای خارجی آژانس های 
مسافرتی و به بهانه تهیه ویزا و بلیت در فاصله زمانی کوتاه تر 

از روال عادی برای مسافرت های خارجی از شهروندان 
کالهبرداری کرده بود با تالش مأموران پلیس آگاهی 
دستگیر شد. پرونده از آنجا گشوده شد که در مورخه 8 

فروردین 94 فردی با مراجعه به کالنتری 107 فلسطین به 
مأمورین اعالم کرد که توسط مدیر تورهای خارجی آژانس 
»...« واقع در خیابان انقالب مورد کالهبرداری قرار گرفته 

است. با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع کالهبرداری و به 
دستور شعبه 15 بازپرسی دادسرای ...

صفحه 6

روش جدید کالهبرداری 
از تلفن بانک 

 سرهنگ علی شفیعی،  رئیس پلیس فتا استان 
کرمانشاه از روش جدید کالهبرداری سارقان و 

کالهبرداران خبر داد و گفت: بررسی های به عمل آمده 
از شکایت برخی از شهروندان به پلیس فتا نشان می 
دهد اشخاصی به صورت دو خانم و یک آقا یا دو آقا و 

یک خانم به فروشگاه های سطح شهر مراجعه کرده و 
اقدام به خرید لوازم ورزشی، لباس و... می کنند؛ اما در 

زمان پرداخت وجه به بهانه نبود پول نقد و عابر بانک از 
فروشنده درخواست می کنند تا از طریق موبایل بانک 

هزینه اجناس ...
صفحه 6

 آلبی سلسته
علیه آزتک ها

شیلی-آرژانتین محتمل ترین فینالی است که قبل از 
شروع کوپا آمریکای 2015 قابل تصور بود و طرفداران 

فوتبال در سراسر دنیا می خواستند شاهد آن باشند؛ 
میزبانی که به دنبال نخستین قهرمانی قاره ای خود است 

به مصاف مدعی اصلی قهرمانی می رود و روی هر دو 
فشار زیادی برای پیروزی در این بازی وجود دارد. برای 

شیلی بهترین موقعیت پیش آمده که به یک قرن ناکامی 
خود پایان دهد. این تیم نه تنها از حمایت هواداران پرشور 
خودی برخوردار است بلکه نسل فوق العاده ای از بازیکنان 

را در اختیار دارد که در ...
صفحه 7

صفحه 4

نشانه های مثبت پس از سفر آمانو به تهران


