
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام:خداحافظ بیتو...

جامعه باسواد کورکورانه رای نمی  دهد
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان امتیازات یک جامعه باسواد، تاکید کرد: جامعه باسواد 
کورکورانه رای نمی  دهد و نمی گذارد منطق و استدالل در هیاهو و غوغاساالری گم شود. آیت  اهلل 

هاشمی رفسنجانی، بشارت خداوندی به کسانی را که به حرف های دیگران گوش می دهند و 
بهترین ها را انتخاب می  کنند، تفکر و اندیشه و آزادخواهی دانست و گفت: امروز جامعه ایرانی به جایی 
رسیده که دانش  آموز و دانشجو در اکثر خانواده  ها هستند و به خاطر آگاهی از شرایط زمان، دیگر فریب 
ظاهرسازی ها را نمی  خورند. وی شکل باز اطالع  رسانی و وسعت کار شبکه های اجتماعی در جامعه را 
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»بیتو«ی خوش خنده ورزش ایران پس از مدت ها 
رنج بیماری درگذشــت و جامعه ورزش ایران 
را در غم فرو برد. ســرانجام پس از ماه ها مبارزه 
با بیمــاری، بیت اهلل 
عباســپور قهرمان 
پرورش اندام ایران 
جان به جان آفرین 

تسلیم کرد ...

رهبر معظم انقالب:

از احتمال بی توجهی به دشمنان در موضوع هسته ای نگرانم
صفحه 2

صفحه 3

رئیس سازمان بسیج مستضعفین 
گفت: باید مانند گذشته مدارس و 

مهدکودک ها را ...

وزیر اطالعات گفت: برنامه گروه 
داعش بــرای بمب گذاری در پنج 

کشور منطقه بود  ...

معاون دســتگاه قضا بــا تاکید بر 
اینکه تایید صالحیت  ها به دست 

شورای نگهبان ...

مهد کودک ها 
 در مساجد 

برپا شوند

بازداشت 
داعشی ها قبل 

از ورود به کشور

اصل برائت در 
احراز صالحیت 

بی معناست

مسابقه تسلیحات روسی در دل خاورمیانه 
موضع گیری شب گذشته سخنگوی پنتاگون درباره نگرانی آمریکا از تحویل سامانه دفاع موشکی »اس 
300« به ایران، بار دیگر بحث فروش این سامانه به ایران و تأثیرات آن بر توازن قوای منطقه ای را به صدر 
اخبار و تحلیل ها آورد. پیتر کوک در کنفرانس مطبوعاتی خود با بیان اینکه ایاالت متحده از مدت ها پیش 
نگرانی خود را درباره گزارش های منتشر با موضوع تحویل سامانه موشکی مذکور به ایران اعالم کرده، گفت 
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لیبرال و مرتجع، دو دشمن راه امام

هدف محمود عباس از 
استعفا چه بود؟ 

برخی از گروه های سیاسی معتقدند هدف از استعفای 
محمــود عبــاس، کنار گذاشــتن برخی اشــخاص 
از کمیتــه اجرایی ســازمان آزادی بخش فلســطین 
اســت. به گزارش شــبکه تلویزیونی العالم، جنبش 
حماس اســتعفای محمود عبــاس و اعضای دیگر 
از کمیته اجرایی ســازمان آزادی بخش فلســطین 
را کودتــا علیــه توافق آشــتی و ادامه تــک روی در 
تصمیم گیری فلســطینی دانست. با این حال، دیگر 

صفحه 4گروه هــای سیاســی گفتند ...

 »لینوکس« 
چطور متولد شد؟

یکی از معروف ترین پیام هایی که در طول تاریخ رایانه 
ها بر روی خروجی قرار گرفته است، شاید پیامی باشد 
گوست 1991 منتشر شد  که 24 ســال قبل در 25 آ
در این پیام آمده بود: »ســام به همه دوســتان در 
Minix. در حال طراحی سیستم عامل رایگان برای 

ابزارهای AT )486( 360 هســتم، که البته بیشتر 
جنبه ســرگرمی دارد و به اندازه GnU پیشــرفته و 
بزرگ نیســت. از ماه آوریل کار این طرح شروع شده 

صفحه 5اســت و تقریبا آماده شــده« ...

 قوی تر شدن احتمال 
رفع فیلتر فیسبوک

تا کنون بارها در مورد رفع فیلتر فیسبوک ازسوی مقامات 
و مســئوالن ذیربط سخنرانی شده اســت که آخرین آنها 
مربوط به اظهارات واعظی وزیر ارتباطات میشود ه چندی 
پیش خبر از احتمال رفع فیلتر فیسبوک با اجرای فیلترینگ 
هوشمند داد. اکنون اما موضوع رفع فیلتر فیسبوک گویا 
به شــکلی جدی تر دنبال میشــود. عضــو کارگروه تعیین 
مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی معتقد است در 
صورت برطرف شدن ایرادات گذشته فیس بوک که منجر 
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 راهنمای پیدا کردن 
کلید اصلی تغذیه روزانه!

ازآنجایی کــه صبحانــه اولین وعــده غذایی پس از 
گذشت 8 ساعت است، از اهمیت ویژه ای برخوردار 
می باشــد. همچنین مطالعات نشــان داده اند آنچه 
بــرای صبحانه میــل می کنید، بر آنچــه که در طی 
روز خواهید خورد اثر می گذارد. کســانی که صبحانه 
می خورند نسبت به دیگر افراد به میزان قابل توجهی 
کمتــر در معــرض چاقــی و خطــر ابتا بــه دیابت 
قــرار می گیرنــد. نکتــه گفتنی این اســت که وعده 
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نگاهی به آخرین لیست 
کی روش برای تیم ملی

لیست جدید تیم ملی برای رویارویی با تیم های هند 
و گوام از ســوی کارلوس کی روش اعام شــده. در 
میان بازیکنان دعوت شــده به اردوی تیم ملی، نام 
8 لژیونر به چشــم می خورد و 15 بازیکن نیز در لیگ 
برتــر ایران توپ می زنند. لیســتی که مثل همیشــه 
لبالب از نقاط مثبت و منفی است. لیستی که می توان 
بــرای آن عامت ســوال های کمرنــگ و پررنگی 
دیــد اما فارغ از ایــن بحث ها، ذره بین برداشــته ایم 
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محسن رضایی: ما با رقابت جریان ها موافقیم نه با  فتنه گری


