
جریان وحدت ستیز میان شیعیان به اندازه جریان افراطی اهل سنت خطرناک است
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سید حسن خمینی در ششمین اجالس مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت)ع( گفت:» شیعه در طول تاریخ بارها با اتهام زنی مظلوم واقع شده و این 
مورد از ابتدای اسالم و دوران پیامبر اعظم)ص( تاکنون ادامه داشته است.« یادگار امام )ره( افزود:» شیخ صدوق در کتاب امالی روایتی از امام صادق)ع( 
آورده که در دوران ایشان نیز همانند امروز تهمت زنی و اتهامات علیه شیعیان و به ویژه بزرگان شیعه وجود داشته است، بنابراین امروز انتظار اقدامی غیر 
از این را از منافقین و مخالفین نداریم.« وی به چگونگی مقاومت در برابر تهمت پرداخت و بیان کرد:» دوران حضرت یوسف)ص( و امیرالمومنین)ع( 

صفحه 2نمادی از دوران مقابله با اتهام زنی علیه شیعیان بود، دو اقدام مهم روشنگری برای عموم مردم و توجیه کارهایی که شیعه را ...

حسن روحانی:  ما هالل شیعه نداریم بلکه قمر و بدر اسالم داریمتسلیم تحریم ها نمی شویم

مرز اسالم نه مرز خون است و نه مرز نژاد و افراط 
»بر خالف تفرقه افکنان منطقه ای، ما هالل شیعه نداریم بلکه قمر و بدر اسالم داریم«، رییس جمهور کشور 

با بیان این که مرز اسالم اعتقاد و ایمان است نه خون و جغرافیا این حرف را زد. اجالس مجمع جهانی اهل 
بیت در سایه سار امام زین العابدین )ع(، فرصتی بود تا حسن روحانی به مسائلی پیرامون اسالم، اسالم ستیزی 

و اتفاقات منطقه بپردازد.  حسن روحانی در این مجمع گفت:» اسالم درست است که دین قدرت و اقتدار 
است، اما همزمان دین صلح، سلم و سالم است. این اجالس در یک شرایط بسیار حساس، در جهان اسالم و 

شرایطی که برای همه مسلمانان ناگوار است، برگزار می شود. فرقه گرایی، طایفه گرایی، اختالف، 
صفحه 3صفحه 2صفحه 3خشونت، افراطی گری ، کشتار و آوارگی مسلمانان به ویژه در منطقه خاورمیانه... صفحه 3

وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح گفت:» 
پس از پیروزی انقالب و فــرو ریختن نظام دو 
قطبی جبهه استکبار خود را تجهیز کرد تا مقابل 
نفوذ تفکر و حرکت انقالب 
را بگیرد.« سردار سرتیپ 
دهقــان در یازدهمین 
اجالس هماهنگی امور 

مجلس وزارتخانه...

مجلس یا شورای عالی امنیت ملی، کدامیک میزبان برجام هستند؟

مجلس همچنان در انتظار برجام نشسته است
صفحه 2

صفحه 3

سخنگوی حزب اعتدال و توسعه 
با انتقــاد از کارت زرد مجلس به 

وزیر اقتصاد ...

دعــوای مجلس و دولت بر ســر 
تصویب برجام در مجلس همچنان 

ادامه دارد ...

وزیر فرهنگ و ارشاد گفت: رهبر 
انقالب نظــر مخالفــی درمورد 

نشان دادن چهره ...

انتقاد از کارت 
زرد مجلس به 

وزیر اقتصاد

تصمیم 
گیرندگان 

جای دیگرند

طبق فتواهای 
رهبر انقالب 
عمل می کنیم

موافقان و مخالفان  در کنگره

دردسر بزرگ برای 
»کسپرسکی«

در حوزه و قلمرو نرم افزارهای امنیتی و آنتی ویروس ها 
کمتر شــرکت بزرگــی پیدا می شــود کــه همچون 
کسپرســکی مورد اعتماد و احترام همگانی باشــد. 
این شرکت بزرگ امنیت ســایبری که مقر اصلی آن 
در مسکو قرار دارد، طی چند سال گذشته به دالیلی 
عدیده از جمله کشــف و خنثی ســازی پیچیده ترین 
بد افزارهایــی که تا کنــون دنیا به خود دیده اســت، 
همچون کرم بسیار پیچیده و خطر ناک استاکس نت 

. . . ه  پیچیــد س  یــرو و صفحه 6و 

سامسونگ هم هوشمند 
تاشو عرضه کرد

دفتــر چیــن سامســونگ در ســکوت خبــری یک 
تلفن هوشــمند تاشــو را در این کشــور معرفی کرد. 
ایــن موبایــل SM-G9198 نــام دارد و اوایــل ماه 
 TENAA گذشــته میالدی مجوزهای ســازمان
)معادل FCC در ایــاالت متحده آمریکا( را دریافت 
کرد. لیســت مشــخصات این محصول در قیاس با 
اطالعات منتشر شده از سوی TENAA هیچگونه 
تفاوتی ندارد؛ موبایل تاشوی SM-G9198 دارای 

صفحه 6یک نمایشــگر ۳/9 اینچی...

 عادات نگران کننده
 غذایی

ســتاره بالدی- انتخــاب، مدیریــت و چگونگی مصرف 
خوراکی ها نه فقط به ســالیق شــخصی افراد و شــرایط 
مالی آن هــا بلکه به موقعیت جغرافیایی، ســبک زندگی، 
دین، فرهنگ و مهم تر از همه تربیت مزاج هر فرد مربوط 
می شــود. بدن فــرد در طول تاریــخ عمر او بنا به شــرایط 
متفاوت واکنش های متفاوتی نشان می دهد که می توان 
نام این واکنش ها را مزاج هر فرد نامید. پای صحبت های 
دکتر ناهید لشکری، متخصص تغذیه نشستیم تا اطالعات 

صفحه 7بیشــتری در این بــاره ارائــه کند...

رکورد تاریخی سرخ ها در 
هفته سوم لیگ برتر

مهم ترین اتفاق هفته پانزدهم لیگ برتر قعرنشــینی 
تیم پرســپولیس تهران بــود. تیمی که از ســه هفته 
اول لیگ برتر، دو شکســت یک تســاوی، هشــت 
گل خورده و یــک امتیاز اندوختــه و همین عملکرد 
جایگاه شانزدهم جدول شانزده تیمی لیگ را برایش 
به همراه داشــته اســت. همین مســئله هم موجب 
شــد روز پنجشــنبه وقتی تیــم برانکــو در اصفهان 
چهار گل دریافت کرد شــعار معروف »علی دایی« از 

صفحه 8سکوها شنیده شود.  برانکو ...

نتیجه ناامید کننده 
جوانان فرنگی کار

رقابت های کشتی فرنگی جوانان جهان با ایستادن 
فرنگــی کاران جوان در رده ششــم جهان بــه پایان 
رسید. در این مسابقات که فرنگی کاران جوان ایران 
بــرای جبــران ناکامی های چند ســال اخیــر راهی 
این رقابت ها شــده بودند یک مــدال طال و یک نقره 
در چهار وزن اول به دســت آمد و یــک برنز در چهار 
وزن دوم توســط علی ارســالن در 66 کیلوگرم. سه 
کشــتی گیر دیگر ایران در چهار وزن دوم یعنی میثم 

صفحه 8دلخانــی در وزن 55 کیلــو گــرم...

صفحات 4و 5

کدام سناتورهای آمریکایی موافق توافق با ایران هستند؟


