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حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رمضانی رئیس جمهور و هیأت وزیران با شرح و تبیین فرازهایی از فرمان راهگشای 
امیرمؤمنان به مالک اشتر، تأکید کردند: پشتوانه روحی، معنوی و فکری، عامل اصلی حل همه مشکالت است و تأمل و تدبر در نهج البالغه موالی 
متقیان، چنین پشتوانه ای را فراهم می سازد.رهبر معظم انقالب با اشاره به سخنان رئیس جمهور در ابتدای این دیدار درباره نتایج مذاکرات هسته ای، از 
زحمات و مجاهدات صادقانه و مجدانه تیم هسته ای قدردانی و تشکر کردند.ایشان سپس با اشاره به ویژگی های شخصیتی جایگاه خاص مالک اشتر 

صفحه3نزد امیرمؤمنان افزودند: حضرت علی بن ابیطالب )ع(، فرمان خود را خطاب به چنین شخصیتی صادر فرمودند که این نکته ...

اینترنتی که با بالن 
منتشر می شود

داورزنی در اجالس 
لیگ جهانی والیبال

تعلیق پشتیبانی از فلش 
در نسخه ی جدید

 ستون آرامش 
خانواده

 قدردانی ظریف 
از حمایت های رهبری

اپل و جنرال الکتریک 
به زودی در ایران 

سرو کله یک دکل دیگر 
پیدا شد

ترکیه، خانه لوکس 
ستاره ها

شــرکت گوگل جزو آن دسته از شــرکت هایی است 
که تا حد امکان تالش می کند، دچار یکنواختی در 
پروژه هایش نشود. این شرکت هر چند وقت یک بار 
پروژه جدیدی را تعریف کرده و مدتی را به پیشرفت در 
زمینه ای متفاوت اختصاص می دهند. خوبی بزرگ 
ماجرا این است که گوگل در زمینه های تکراری کار 

نمی کند و همیشه ...

رییــس فدراســیون جهانــی والیبــال از محمدرضا 
داورزنی بــرای حضــور در اجــالس دپارتمان لیگ 
جهانی دعوت کرد. اجــالس دپارتمان لیگ جهانی 
والیبــال روزهــای ۲۶ تــا ۲۹ مردادمــاه در مقر این 
فدراسیون در سوییس برگزار می شود که آری گراسا 
رییــس فدراســیون جهانــی والیبــال از محمدرضا 

داورزنی، رییس فدراسیون ...

پس از اظهــار نظر مدیــر امنیتی فیس بــوک مبنی 
بر کنارگذاشــتن فلش، حال نســخه  جدیــد مرورگر 
فایرفاکس نیز کــه می توان پس از بروزرســانی از آن 
اســتفاده کرد، از فلش پلیر پشتیبانی نمی کند و تمام 
نســخه های نرم افزار ادوبی را مســدود کرده است. 
پس از اظهار نظر مدیر امنیتی فیس بوک مبنی بر کنار 

گذاشتن فلش از ...

خانــواده در نظــام فکــری اســالم بــه عنوان 
هســته مرکزی شــکل گیری اجتماع و اولین و 
مقدس ترین نهــاد جامعه کــه در ادبیات قرانی 
ذیل مفهوم بیت مورد توجه و تاکید قرار گرفته، از 
جایگاه ویژه و استراتژیکی به منظور دستیابی به 

جامعه آرمانی مدنظر اسالم ...

محمد جواد ظریــف و اعضاء تیم مذاکــره کننده از 
حمایت ها و پشــتیبانی مستمر مقام معظم رهبری و 
ریاست جمهوری از تیم مذاکره کننده هسته ای تشکر 
کرد و مراتب قدرشناســی خود و تیم مذاکره کننده را 
اعالم داشت.وزیر امور خارجه اضافه کرد: موفقیت 
تیــم مذاکره کننده هســته ای در برابــر قدرت های 

جهانی برای احقاق ...

پیرو توافقات حاصل شــده میان ایران و کشورهای 
۵+۱ در زمینه برنامه هسته ای کشورمان، انتظار می 
رود که به زودی و تا ماه های آینده بسیاری از تحریم 
ها حذف گشــته و راه نیز برای حضور برخی تجارت 
های خارجی هموار گردد. این در حالیســت که وال 
استریت ژورنال امروز در گزارش خود می نویسد که 

اپل و جنرال الکتریک ...

 عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلــس، از پیدا 
شــدن دکل دیگــری در شــارجه کــه در دولت قبل 
خریداری اما به علت اختالف حساب به ایران تحویل 
داده نشــده خبر داد و گفت: با درخواست تعدادی از 
نمایندگان دکل های گمشده با استناد به ماده ۲3۶ 
آیین نامه داخلی مجلس تعیین تکلیف می شوند.نادر 

قاضی پور ...

تابستان امسال ســفر بازیکنان فوتبال به ترکیه مد 
شده اســت. البته آنها با هدف گذراندن تعطیالت به 
آنجا نمی روند، بلکه هدف شان جهشی تازه در مسیر 
حرفه ای شان است یا اینکه بتوانند در آخرین قرارداد 
حرفه ای شان پول خوبی به جیب بزنند. در سوپرلیگ 
)لیگ ترکیه( که همیشه ستارگان فوتبال را به سوی 
خودش کشانده، رقابتی نزدیک و ورزشگاه هایی پر از 

تماشاگر انتظار آنها ...
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روزه دارها با فست فود 
افطار نکنند!

ایســنا- دکتــر عزت الله فاضلی مقــدم، متخصص 
تغذیه و رژیم می گوید: ابتــدا افطار خود را با مایعات 
ولرم مانند شیر و خرما، سوپ سبزیجات و آبمیوه باز 
کنیــد و بعد از ۲0 تا 30 دقیقه اقــدام به صرف وعده 
شام کنید، در وعده شام هم از انواع گروه های غذایی 
اســتفاده کنید؛ همچنین از خوردن غذاهای سرخ 
شــده و پرچرب خودداری کنید و حتمًا وعده سحر را 

صفحه6مصرف کنید... صفحه7

 اوباما: ایران یک 
قدرت منطقه ای است

مصاحبه رئیس جمهور آمریکا با روزنامه »نیویورک تایمز«

مجلس سه دوره در 
اختیار تندورها بود

رســول منتجب نیا، فعال اصالح طلــب و قائم مقام 
حزب اعتماد ملــی اظهار کرده اســت:بعد از اینکه 
قوه مهم مقننه ســه دوره متوالــی در اختیار تندروها 
و کارنابلدها بود، این بار مجلســی اصالح طلب و با 
رویکرد اعتدالی تشــکیل خواهد شد تا بلکه در کنار 
دولت تدبیر و امید، بتوانند کشــور را از شــرایطی که 

صفحه3ندانم کارها ...

حسن روحانی:عملیاتغیرممکن2

رهبرانقالببهطوردقیقبرمذاکراتنظارتداشتند
رئیس جمهور مذاکرات هسته ای جمهوری اسالمی ایران با شش قدرت جهانی را در تاریخ دیپلماسی دنیا 

اقدامی بی سابقه و کم نظیر دانست و با اشاره به دستاوردهای بزرگ در عرصه های مختلف گفت: توافقی که 
انجام شد در تاریخ ماندگار شد.  حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیأت دولت با اشاره به اینکه امروز روز 

ویژه و بی نظیری برای هیأت وزیران محسوب می شود، گفت: قضاوت من این است که با این توافق تاریخ 
ایران ورق خورده است و تصور غلطی که از اول انقالب تا امروز در سطح افکار عمومی غرب و مسئولین 
بلندپایه سیاسی آن به جمهوری اسالمی ایران مطرح بود، تغییر کرده است. روحانی با بیان این که آنها 

صفحه3صفحه3صفحه3همواره جمهوری اسالمی ایران را به عنوان یک تهدید و کشوری غیرقابل پیش بینی ... صفحه7

کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال 
ایران کماکان در زادگاهش پرتغال در حال 
استراحت است و با 
تمدید مرخصی 
در حال تجدید 
قواست. سرمربی 
تیم ملی در ایام 
تعطیالت ...

توافق هسته ای مهم تر از جنگ و فتح خرمشهر

انتقال میز مذاکره از وین  به تهران
صفحه2

صفحه2

هم زمان با اکران فیلم »رستاخیز« 
در سینماهای کشــور، عده ای در 

برابر وزارت ...

آیت اهلل آملی الریجانی با اشاره به 
این مطلب که متأسفانه شاهد آن 

هستیم...

رئیس بنیاد امیــد ایرانیان با ارائه 
پیشــنهادی بــه جریــان رقیب 

اصالحات، گفت...

تجمع اعتراضی 
 علیه 

رستاخیز 

 چیزی که 
بر روی کاغذ 

آمده مهم است

 پیشنهاد 
عارف برای 

گفت وگو


