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ــل  ــر عام ــد غی ــازمان پدافن ــس س رئی
گفــت: امــروز لبخنــد قــدرت آمیــز 
دســتگاه ديپلماســی مــا بــا پشــتوانه 
ــا  ــا دنی ــد ب قــدرت دفاعــی اســت کــه مــی توان

مقابلــه، معاملــه و صحبــت کنــد.
و  بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری صــدا 
ــه مناســبت  ــی ب ســیما؛ ســردار غالمرضــا جالل
ــر عامــل  ــد غی ســالگرد تشــکیل ســازمان پدافن
ــه  ــای نمازجمع ــه ه ــل از خطب ــخنرانی قب در س
تهــران ضمــن گرامیداشــت يــاد شــهدا و ســالروز 
تشــکیل بســیج دانــش آمــوزی، اظهــار داشــت: 
ــوز  ــه رم ــت ک ــودی اس ــز آل ــاه رم ــرم م مح
بســیار زيــادی در آن نهفتــه اســت و محــرم مــاه 
ــون  ــروزی خ ــگ و پی ــت ، جن ــورا و مقاوم عاش

ــر شمشــیر اســت. ب
وی بــا طــرح ايــن پرســش کــه محــرم بــه مــا 
ــح کــرد: محــرم  چــه درســی مــی دهــد، تصري
يــک پیــام تاريخــی و همیشــگی دارد و آن 
مبــارزه بــا ظلــم و ســتم ، ايثارگــری ، فــداکاری 
ــیر ،  ــر شمش ــون ب ــروزی خ ــالم ، پی ــرای اس ب
ــگ  ــن اســت و فرهن ــت در دي ــا بدع ــارزه ب مب

عاشورا فرهنگ دفاع از دين پیامبر است.
ــار  ــل اظه ــر عام ــد غی ــازمان پدافن ــس س رئی
ــروزی  ــروزی انقــالب ، پی ــرای پی ــا ب داشــت: م
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــی ب ــدس و حت ــاع مق در دف
فتنــه در داخــل کشــور هــم از فرهنــگ عاشــورا 

ــم. ــتفاده کردي اس
ــه  ــه فتن ــی ک ــه داد: زمان ــی ادام ــردار جالل س
ــره  ــا به ــد ، ب ــه کردن ــورا فتن ــران روز عاش گ
گیــری از فرهنــگ عاشــورا ايــن فتنــه خامــوش 

شــد.
وی ادامــه داد: فرهنــگ و پیــام محــرم بــه 
دشــمنان مــا ايــن اســت کــه ايــن مــردم 
ــتند و   ــود هس ــن خ ــاع از دي ــاده دف ــه آم همیش
ــن حــق و باطــل  ــدی بی محــرم يــک صــف بن
پدافنــد غیــر عامــل  رئیــس ســازمان  دارد. 
ــوان  ــه عن ــالمی ب ــت اس ــرد: حکوم ــح ک تصري
نظــام برحــق اســت و هــر کــه در برابــر اوســت 
ــام  ــدی پی ــف بن ــن ص ــت ، اي ــل اس ــام باط نظ
ــام  ــل نظ ــس در مقاب ــر ک ــت و ه ــرم اس مح
اســالمی قــرار گیــرد براســاس جبــر تاريخــی و 

پیام محرم همراه يزيد و باطل خواهد بود.
ســردار جاللــی تاکیــد کــرد: هــر دشــمنی بــرای 
ــد  ــد را خواه ــگاه يزي ــد جاي ــا بیاي ــا م ــارزه ب مب

داشــت.
رئیــس ســازمان پدافنــد غیــر عامــل در بخــش 
پدافنــد  گفــت:  خــود  ســخنان  از  ديگــری 
غیرعامــل يعنــی دفــاع در برابــر دشــمن ، 
مقاومــت در برابــر اراده دشــمن ، دفــاع بــا همــه 
چیــز در  برابــر همــه چیــز دشــمن ، صیانــت از 

ــد. ــوع تهدي ــر ن ــر ه ــردم در براب م
ســردار جاللــی افــزود: امــروز چهاردهمیــن 
ــل  ــد غیرعام ــازمان پدافن ــکیل س ــالگرد تش س
ــه  ــت ک ــری اس ــم رهب ــام معظ ــان مق ــه فرم ب
در 8 آبــان 1382 ابــالغ شــد و مفتخــر هســتیم 
ــان  ــن فرم ــازی اي ــی س ــرای اجراي ــم ب بگويی
ــام  ــی انج ــیار خوب ــات بس ــا و اقدام ــالش ه ت
ــوان  ــه عن ــل ب ــر عام ــد غی ــت. پدافن ــده اس ش
عالــی تريــن هــدف خــود ، حفاظــت ، حراســت 
و صیانــت از مــردم را بــه عنــوان اصلــی تريــن 

ــت. ــرار داده اس ــدف ق ه

قدرت دفاعی؛ پشتوانه لبخند قدرت آمیز دستگاه دیپلماسی

   

شلیک موشک انصاراهلل به 
فرودگاه جده 
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دشمن می خواهد اسالم را از 
محتوا بیندازد

خطیــب نمــاز جمعــه تهــران بــا 
اشــاره بــه توطئــه هــای دشــمن در 
منطقــه گفــت: دشــمن مــی خواهــد اســالم 
را از محتــوا بینــدازد و اســاس آن را از بیــن 

ــرد. بب
ــه هــای  ــت اهلل امامــی کاشــانی در خطب آي
داشــت:  اظهــار  تهــران،  جمعــه  نمــاز 
ــف  ــن مختل ــه عناوي ــر ب ــن خاط ــه همی ب
ــد  ــی کنن ــیر م ــط تفس ــور غل ــالم را بط اس
ــوان  ــه آن حاکمــان آل ســعود بعن کــه نمون

ــتند. ــه هس ــکا در منطق ــران آمري نوک
ــه  ــان اينک ــا بی ــران ب ــه ته ــب جمع خطی
انتظــار فــرج امــام عصــر )عــج( کارگشــای 
جملــه  از  جهــان  امــروز  مشــکالت 
ــالم  ــتی و اس ــت، زرتش ــیحیت، يهودي مس
اســت، افــزود: اگــر امــروز فرهنــگ اســالم 
بــه ايــن وضــع افتــاده و يــا فرهنــگ 
ــه مشــکالت شــده  مســیحیت دچــار اينگون
به خاطــر آن اســت کــه انتظــار فــرج وجــود 

ــدارد. ن
ــرد:  ــح ک ــانی، تصري ــی کاش ــت اهلل  امام آي
ــت  ــتی داش ــگ درس ــیحیت فرهن ــر مس اگ
ايــن دو آدم بــی ربــط و مزخــرف کــه 
ــه  ــا کلم ــه آنه ــد ب ــی آي ــش م انســان حیف
ــت  ــدای رياس ــوان کاندي ــد بعن آدم را بگوي
جمهــوری آمريــکا تمامــی شعارهايشــان 

ــود. ــت نب ــی و جناي آدمکش
ــد  ــن دو به جــای آنکــه بگوين وی گفــت: اي
ــم و  ــی کنی ــه م ــکا چ ــت آمري ــرای مل ب
دربــاره اخــالق ، مکتــب ، آداب مســیحیت و 
اقتصــاد مــردم آمريــکا چــکار مــی خواهیــم 
انجــام دهیــم؛ علیــه ملتهــای مظلــوم شــعار 

مــی دهنــد.
خطیــب نمــاز جمعــه تهــران اظهــار داشــت: 
اگــر ملــت آمريــکا بــه هويــت  و انســانیت 
ــا  ــه اينه ــز ب ــر نی ــک نف ــردد ي ــود برگ خ
ــرد  ــه ط ــا را از جامع ــد و آنه ــی ده رأی نم

ــرد. ــد ک خواهن
ــان اينکــه  ــا بی ــی کاشــانی ب ــت اهلل امام آي
محتــوای ملتهــا از دســت رفتــه اســت 
گفــت: بــه جــای ايــن محتــوا، مفاســد 

اخالقــی جايگزيــن شــده اســت.
ــتان در  ــلمانان عربس ــر مس ــت: اگ وی گف
انتظــار فــرج بودنــد ايــن حاکمــان غلــط را 
بیــرون مــی کردنــد و  اگــر مــردم مســلمان 
ــع  ــکام مرتج ــد، ح ــرج بودن ــار ف ــه انتظ ب

ــد. ــی کردن ــراج م ــور اخ ــود را از کش خ
ــه  ــاره ب ــا اش ــانی ب ــی کاش ــت اهلل امام آي
ــان  ــت: در 13 آب ــان گف ــیدن 13 آب فرارس

ــان داد. ــود را نش ــم خ ــران خش ــت اي مل

ــد را  ــی ارش ــع کارشناس ــرش مقط ــت پذي ــاوری، ظرفی ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــادی وزي ــد فره محم
ــرد. ــر اعــالم ک ــت نف ــا هف ــج ت ــری را پن ــر و دکت ــر 20 نف حداکث

وی در نشســت بــا رؤســای دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی اســتان خراســان شــمالی بــا اعــالم 
ــات و  ــتقبال دانشــجويان در تبلیغ ــاره فضــای دانشــگاه ها و اس ــت: برخــالف آنچــه درب ــر گف ــن خب اي
ــم.  ــه دانشــگاه ها مواجــه بودي ــود متقاضــی ورود ب ــا کمب آگهــی هــا نمايــش داده می شــود، امســال ب

وی، اظهــار داشــت: شــورای گســترش بايــد ظرفیــت دانشــگاه ها را همــواره بررســی کنــد و واحدهــای 
دانشــگاهی تخصص گــرا و دارای راهبــرد شــوند.

وجود 600 هزار صندلی خالی در دانشگاه ها

صفحه 2 صفحه 2
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معــاون امــور دام وزارت جهــاد کشــاورزی از 
ــور  ــاری کش ــراز تج ــارد دالری ت ــد 5 میلی رش
ــرداد. در بخــش کشــاورزی در ســال جــاری خب

حســن رکنــی بــا اشــاره بــه اينکــه تــراز تجــاری 
کشــور در بخــش کشــاورزی در ســال 92 معادل 
8.1 میلیــارد دالر بــوده اســت، افــزود: ايــن تــراز 
ــه  ــت ک ــیده اس ــه 3.4 رس ــته ب ــال گذش در س
ــا  ــاری م ــراز تج ــارد دالر ت ــه 5 میلی ــک ب نزدي
ــه اســت و  ــت شــدن پیــش رفت ــه ســمت مثب ب

امســال نیــز 20 درصــد بهبــود خواهــد يافــت.
ــور را دارای  ــش دام و طی ــاری بخ ــراز تج وی ت
ــالم  ــاورزی اع ــه کش ــبت ب ــری نس ــع بهت وض
کــرد وگفــت: در ايــن بخــش مــا 450 میلیــون 

دالر تــراز تجــاری مثبــت داشــته ايــم ، بــا تولیــد 
9 میلیــون تــن تولیــد داخلــی بیــش از 600 
ــواع محصــوالت از کشــور  ــن صــادرات ان هزارت

انجــام مــی شــود.
ــا  ــاورزی ب ــاد کش ــور دام وزارت جه ــاون ام مع
ــال،  ــاه اول امس ــش م ــه در ش ــه اينک ــاره ب اش
298 هــزار تــن صــادرات محصــوالت لبنــی بــه 
30 کشــور انجــام شــده اســت ادامــه داد وگفــت: 
در زمینــه تخــم مــرغ نیــز از 920 هزارتــن تولیــد 
انجــام شــده ،10 درصــد آن ســال گذشــته صادر 

شــده اســت کــه امســال نیــز ادامــه دارد. 

خودروهای غیرساکن علت 30 
درصد ترافیک تهران

ــار  ــزرگ از ب ــران ب ــور ته ــس راه ــس پلی رئی
ترافیــک 30 درصــدی پايتخــت بــه علــت تــردد 
خودروهــای غیرســاکن در ايــن کالنشــهر خبــر 

داد.
ــت:  ــینی گف ــور حس ــید تیم ــرتیپ س ــردار س س
روزانــه 19 میلیــون ســفر درون شــهری در 
ــن  ــون اي ــه 4 میلی ــی شــود ک ــران انجــام م ته
ســفرها بــه خودروهــای پــالک شهرســتان 

دارد. اختصــاص 

 
وی افــزود: درصــد قابــل توجهــی از خودروهــای 
پــالک شهرســتان نیــز در تهــران مســافر کشــی 
ــت  ــف ممنوعی ــع 2 تخل ــه در واق ــد ک ــی کنن م
ــردد  ــخصی و ت ــای ش ــا خودروه ــی ب مسافرکش
خودروهــای پــالک شهرســتان بــه صــورت 

ــی شــوند. ــت در پايتخــت را مرتکــب م ثاب
ــون  ــال قان ــورد و اعم ــینی از برخ ــردار حس  س
ــف  ــای متخل ــته از خودروه ــن دس ــا اي ــس ب پلی

ــر داد. خب

اجتماعــی  خدمــات  ســازمان  عامــل  مديــر 
شــهرداری تهــران از جمــع آوری 5 هــزار و 
ــران  ــهر ته ــان در ســطح ش ــر از متکدي 200 نف

خبــر داد .
رضــا قديمــی افــزود: بــر اســاس بنــد 5 قانــون 
55 شــهرداری هــا ، کارکنــان ايــن بخــش 
ــر  ــتند ب ــان هس ــع آوری متکدي ــه جم ــف ب مکل
ايــن اســاس از مــرداد امســال طــرح مشــترکی 
ــه  ــوه قضائی ــروی انتظامــی و ق ــا همــکاری نی ب
بــرای جمــع آوری متکديــان در ســطح پايتخــت 
ــزار  ــش از 5 ه ــون بی ــت و تاکن ــده اس ــاز ش آغ
نفــر از آنــان بــه مراکــز نگهــداری منتقــل 
ــه  ــی ک ــا زمان ــزود: ت ــی اف ــد . قديم ــده ان ش
مــردم بــه ايــن متکديــان کــه در چتــر حمايتــی 
ــک  ــد کم ــرار دارن ــری ق ــدی گ ــای تک بانده
کننــد ، کــودکان بیشــتری مــورد اســتثمار قــرار 

ــد . میگیرن

جمع آوری بیش از 5 هزار 
متکدی از سطح شهر تهران

شلیک موشک انصاراهلل به فرودگاه جده 

ــد  ارتــش و نیروهــای مردمــی يمــن يــک فرون
ــک  ــرودگاه مل ــه طــرف ف موشــک بالســتیک ب
عبدالعزيــز در جــده عربســتان ســعودی شــلیک 

ــد. کردن
بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما بــه نقــل 
ــی  ــع نظام ــک منب ــن، ي ــبا يم ــزاری س از خبرگ
ــک  ــد موش ــک فرون ــلیک ي ــه ش ــاره ب ــا اش ب
بالســتیک بــه فــرودگاه عبدالعزيــز در جــده 
تاکیــد کــرد ايــن موشــک بــا دقــت بــه هــدف 
ــه  ــز ب ــنگینی نی ــارات س ــرده و خس ــت ک اصاب

ــت. ــرده اس ــرودگاه وارد ک ــن ف اي
نیروهــای مشــترک يمنــی اعــالم کردنــد: يــک 
ــل از   ــاخت داخ ــتیک س ــک بالس ــد موش فرون

رونمایی از دو داروی 
ضدسرطان خون در تهران

از دو داروی ضــد ســرطان خــون در تهــران 
رونمايــی شــد. بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری 
ــن دو داروی  ــد و لودريبی ــیما، الوکی ــدا و س ص
ــون  ــرطان خ ــی از س ــان نوع ــرای درم ــژه ب وي
هســتند کــه رونمايــی از آنهــا صــورت گرفــت.

ــد  ــی ض ــن داروی تزريق ــروش تري ــد پرف الوکی
ــا اســت کــه گــردش  ســرطان شــیمیايی در دنی
مالــی آن ســاالنه دو میلیــارد و 400 میلیــون دالر 

اســت.

ــران شــرکت  ــر ســبزواری از مدي ــه دکت ــه گفت ب
ــن دو دارو،  ــد اي ــا تولی ــد، ب ــو الون داروســازی نان
ســاالنه از خــروج 17 میلیــون دالر ارز از کشــور 

جلوگیــری مــی شــود.
ــه  ــی روي ــد ب ــون، تولی ــرطان خ ــاری س در بیم
ســلول های خونــی، کار ســلول های طبیعــی 
يــا  عفونت هــا  بــا  مبــارزه  مثــل  خــون، 
ــد. ــل می کن ــا را مخت ــری از خونريزی ه جلوگی

 %100 تعمیــر  توانیرگفــت:  عامــل  مديــر 
ــان  ــت متخصص ــه دس ــور ب ــای کش نیروگاهه
ــتگی  ــچ وابس ــود و هی ــی ش ــام م ــی انج ايران
ــا اشــاره  در ايــن زمینــه نداريــم. آرش کــردی ب
بــه اينکــه حتــی قطعــات نیروگاههــای قديمــی 
هــم کــه قبــال بــرای تعمیــر آن وابســتگی 
داشــتیم االن در کشــور تعمیــر مــی شــود، 
افــزود: ظرفیــت کشــور در تعمیــرات نیروگاههــا 
ــات  ــدور خدم ــدی از ص ــی درص ــت و حت باالس

ــود.  ــی ش ــوب م ــی محس ــی مهندس فن
ــن  ــه اي ــت ک ــن اس ــا اي ــه م ــت: برنام وی گف
حــوزه را گســترش دهیــم و خوشــبختانه در 
ســال هــای گذشــته هــر فنــاوری جديــدی کــه 
در زمینــه نیــروگاه وارد شــد آن را بومــی ســازی 
ــه تامیــن قطعــات  ــم کــه ايــن موضــوع ب کردي

ــرده اســت.  ــادی ک ــی هــم کمــک زي يدک

تعمیر صد درصدی نیروگاهها 
به دست متخصصان ایرانی

ــرودگاه  ــه ف ــان«، را ب ــرکان1 »آتشفش ــوع ب ن
ملــک عبدالعزيــز در جــده شــلیک کردنــد، هــم 
ــن  ــاع يم ــی در وزارت دف ــی نظام ــان منبع زم
ــه  ــت ب ــا دق ــده ب ــلیک ش ــک ش ــر داد موش خب
هــدف اصابــت کــرده و تلفــات و خســارات 

ــت. ــته اس ــای گذاش ــر ج ــادی ب زي
ــن  ــی يم ــای مردم ــه ه ــن و کمیت ــش يم ارت
همچنیــن دو روز پیــش در واکنــش بــه حمــالت 
ــه مناطقــی از يمــن ، دو  ــه ســعودی هــا ب روزان
فرونــد موشــک را بــه پايــگاه نظامــی المعــزاب 
ــعود در  ــای آل س ــه نیروه ــته ب ــه وابس و المجن
جیــزان عربســتان شــلیک کردنــد کــه بــا دقــت 

ــد. ــه هــدف اصابــت کردن ب
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ريیــس ســتاد مرکــزی مبــارزه با قاچــاق کاال 
و ارز ، از تشــکیل اداره مبــارزه بــا قاچــاق کاال 
ــت  ــه اهمی ــر داد و ب در فضــای مجــازی خب
و دشــواری مبــارزه بــا قاچــاق کاال در ســطح 
ــرم  ــارزه ای ن ــرد و آن را مب عرضــه اشــاره ک
ــه گســتردگی و  ــا توجــه ب ــد و گفــت: ب خوان
ــا ســطح عرضــه، در  ــاط عمــوم مــردم ب ارتب
طــرح يــاد شــده مالحظاتــی در نظــر گرفتــه 
شــده تــا ضمــن کنتــرل بــازار، هیــچ آســیبی 
ــی  ــب اهلل حقیق ــد. حبی ــردم نباش ــه م متوج
بــا تاکیــد بــر لــزوم اصــالح رويه هــای 
کــد  ســازی  فعــال  طريــق  از  موجــود 
ــاماندهی  ــا س ــزود: ب ــری، اف ــه و رهگی شناس
ــا و  ــتفروش ه ــازی، دس ــگاه های مج فروش
ــی اتخــاذ  ــد ترتیب ــدون مجــوز باي ــوف ب صن
ــای  ــامانه ه ــق س ــدار از طري ــا خري ــود ت ش
ــت  ــخیص اصال ــه تش ــادر ب ــی ق الکترونیک

ــد.  ــر باش ــورد نظ کاالی م

مبارزه با قاچاق کاال در فضای 
مجازی 

مطبوعــات  مســئول  رمضانــی  ايــرج 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان گلســتان 
گفــت: رســانه ها بــا توجــه بــه وظیفــه 
ــد  ــده دارن ــه برعه ــانی ک ــر اطالع رس خطی
می تواننــد تاثیــر بــه ســزايی در حــوزه 
کتابخوانــی بــر ذهــن مخاطبــان خــود 
بگذارنــد. رشــد مطالعــه چــه در حــوزه 
مطبوعــات و چــه در حــوزه کتــاب بــه رشــد 
ــد. ــک می کن ــه کم ــی جامع ــی و آگاه داناي

نمی شــود تاثیــر فضای مجــازی را در کاهش 
ســرانه مطالعــه ناديــده گرفــت، برخــی 
ــک  ــش الکترونی ــه  دان ــد ک ــور می کنن تص
ــی و  ــازی  از ارزش کتابخوان ــای مج و فض
ــی  ــد. ارزش ــم نمی کن ــوب ک ــريات مکت نش
ــای  ــد در ج ــا دارن ــريات و کتاب ه ــه نش ک
ــروش  ــروزه ف ــه اســت. ام ــل توج ــود قاب خ
کــم کتــاب بــا توجــه بــه رشــد جمعیــت در 

ــتیم. ــاهد هس ــور را ش کش

تأثیر فضای مجازی در کاهش 
مطالعه 
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شــرکت مايکروســافت اعــالم کــرده اســت کــه سیســتم و ابزارهــای يادگیــری عمیــق 
ــه  ــر ب ــر منحص ــد و ديگ ــد ش ــه خواه ــگان ارائ ــی هم ــرای دسترس ــرکت ب ــن ش اي
ــه  ــا ب ــافت ت ــق مايکروس ــری عمی ــتم های يادگی ــود. سیس ــد ب ــاص نخواه ــراد خ اف
ــن  ــارز اي ــه ب ــد. نمون ــه کرده ان ــران ارائ ــه کارب ــاده ای را ب ــروز محصــوالت خارق الع ام
ــا سیســتم هوشــمند  ــان اســکايپ ي ــوان سیســتم مترجــم همزم محصــوالت را می ت
ــه   ــد ب ــدان را برانگیختن ــین منتق ــدت تحس ــورد به ش ــر دو م ــه ه ــت ک ــا دانس کورتان
ــد  ــراد عالقه من ــار اف ــژه در اختی ــل و وي ــت کام ــک تولکی ــه زودی ي ــب ب ــن  ترتی اي
ــن هــوش مصنوعــی را  ــد ســاختار هســته ای اي ــه  نوعــی می توان ــه ب ــود ک خواهــد ب
بــرای اســتفاده در اختیــار کاربــران قــرار بدهــد. ايــن سیاســت در راســتای بهبــود کلــی 

ــت.   ــده اس ــان ها اتخاذش ــان انس ــی در می ــوش مصنوع ــرش ه پذي

سیاست ویژه مایکروسافت در یادگیری عمیق

ــی  ــی انتظام ــای فرمانده ــس فت ــس پلی ــی مرتضــوی رئی ــید مصطف ــرهنگ س س
اســتان اصفهــان در مــورد سوءاســتفاده از زائــران اربعیــن بــا راه انــدازی ســايت های 
جعلــی بــه نــام وب ســايت »ســماح« هشــدار داد و اظهــار کــرد: در ايــن ايــام کــه 
عــزاداران حســینی بــه دنبــال فراهــم کــردن مقدمــات ثبت نــام در ســايت ســماح 
ــه  ــال اينک ــتند احتم ــن هس ــاده روی اربعی ــزرگ پی ــش ب ــرکت در هماي ــرای ش ب
ــايت های  ــدازی س ــا راه ان ــرده و ب ــتفاده ک ــت سوءاس ــن موقعی ــز از اي ــده ای نی ع
جعلــی بــه نــام وب ســايت مذکــور اقــدام بــه کاله بــرداری و ســرقت اطالعــات و 
ــران اربعیــن  ــه زائ برداشــت های غیرمجــاز از حســاب آن هــا نماينــد وجــود دارد. ب
ــه  ــده توج ــزار آم ــوار اب ــه در ن ــه آدرس آن ک ــًا ب ــم حتم ــه می کنی ــینی توصی حس
کننــد کــه در آن از پروتــکل https// استفاده شــده باشــد و در غیــر ايــن صــورت 

ســايت مذکــور جعلــی اســت.

هشدار درباره کالهبرداری از زائران اربعین 

بــه نظــر می رســد کــه پــروژه گــوگل فايبــر بــا مشــکالتی جــدی روبــرو شــده اســت 
ــق  ــت تعلی ــه وضعی ــتم را ب ــن سیس ــه اي ــرده اســت ک ــالم ک ــرکت اع ــن ش ــرا اي زي
درآورده اســت و حتــی تعــدادی از کارمنــدان خــود را در ايــن بخــش تعديــل نمــوده 
ــده  ــه  ش ــای ارائ ــن طرح ه ــد پروازانه تري ــی از بلن ــوان يک ــر را می ت ــت.گوگل فايب اس
ــود اينترنتــی رويايــی  توســط گــوگل به حســاب آورد.ايــن طــرح کــه در ابتــدا قــرار ب
بــرای جهانیــان باشــد، به تدريــج دامنــه فعالیــت خــود را بــه ايــاالت  متحــده محــدود 
ــوش  ــه گ ــروژه ب ــن پ ــق اي ــدم توفی ــه ع ــری در زمین ــر ديگ ــز خب ــروز نی ــرد و ام ک
ــروژه را  ــه نظــر می رســد کــه گــوگل ايــن پ ــار منتشرشــده ب می رســد.بر اســاس اخب
در وضعیــت تعلیــق قــرار داده اســت و معلــوم نیســت کــه ايــن طــرح چــه زمانــی از 

ســر گرفتــه خواهــد شــد.

توقف پروژه بلند پروازانه گوگل

به تازگــی  کــه  جنجال برانگیــزی  شناســايی  ابــزار  از  اســتفاده  بــا  فیس بــوک 
ــرد مزاحــم را در ادارات مرکــزی خــود  ــک ف ــه، توانســته اســت ي ــوی آن را گرفت جل
ــرکت کنندگان  ــی ش ــرای ردياب ــس ب ــد پلی ــخص ش ــه مش ــی ک ــد. وقت ــتگیر کن دس
در تظاهــرات از Geofeedia اســتفاده کــرده، فیس بــوک دسترســی آن بــه 
ــی از  ــم يک ــوک ه ــه فیس ب ــت ک ــب اس ــا جال ــرد. ام ــع ک ــود را قط ــای خ داده ه
مشــتريان Geofeedia بــوده اســت. يکــی از ايــن شــرکت ها، خــودش هــم قبــاًل 
می دانســته اســت کــه Geofeedia چــه قابلیت هايــی دارد. بنابــر اظهــارات 
ــرای حراســت  ــزار ب ــن اب ــم از اي ــوک ه ــدان پیشــین Geofeedia، فیس ب کارمن
ســازمانی اســتفاده می کــرده اســت. يــک فــرد مزاحــم اقــدام بــه تهیــه عکس هايــی 
ــروه  ــا گ ــود. ام ــوده ب ــی نم ــتفاده از گوش ــا اس ــا ب ــال آنه ــوک و ارس ــر فیس ب از دفت

ــد. ــرد مزاحــم برخــورد کن ــا ف ــه ب ــد دقیق ــا توانســت در عــرض چن ــی م امنیت

ابزار شناسایی چهره فیس بوک
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همزمــان بــا عملیــات ارتــش و نیروهــای مردمــی عــراق بــرای آزادســازی موصــل، عربســتان ســعودی 
درصــدد بازســازی فرقــه نقشــبنديه و جايگزيــن کــردن ايــن گــروه بــه جــای داعــش در نینــوا اســت.

ــب  ــژه از جان ــه ای بوي ــرکات منطق ــر تح ــای اخی ــار، در روزه ــه  االخب ــزارش روزنام ــاس گ ــر اس ب
عربســتان ســعودی جهــت ايجــاد جايگزينــی بــرای  گــروه  داعــش در عــراق شــکل گرفتــه اســت 
بطوريکــه بــا انتشــار برخــی گــزارش هــای ســاختگی از درگیــری فرقــه نقشــبنديه بــا داعــش خبــر 
مــی دهنــد و بــه ايــن وســیله وانمــود مــی کننــد ايــن گــروه در داخــل موصــل علیــه داعــش قیــام 

کــرده اســت. 
ــات آزاد  ــه«، در عملی ــادی« و »فلوج ــازی »رم ــات آزادس ــده در دو عملی ــاهده ش ــد مش ــد رون همانن
ســازی موصــل نیــز شــاهد بوديــم، پیــش از آغــاز ايــن عملیــات خبرهايــی دربــاره »قیــام داخلــی« 
علیــه داعــش در موصــل منتشــر شــد و 
پــس از آن ســاعت صفــر آغــاز عملیات 
تــا تداعــی کننــده  اعــالم گرديــد 
ــر  ــازی ه ــه آزادس ــد ک ــر باش ــن ام اي
ــام  ــالم قی ــا اع ــراق ب ــه ای در ع منطق
داخلــی در ايــن مناطــق علیــه داعــش 

کلیــد زده می شــود.
رســانه های  گذشــته  ســال  فوريــه 
خیــزش  دربــاره  خبرهايــی  محلــی 
عشــاير علیــه داعــش در شــهر رمــادی 
ــا آغــاز عملیــات آزادســازی  همزمــان ب
ايــن شــهر منتشــر کردنــد و بــرای 
ــن خبرهــا منتشــر می شــد  ــد روز اي چن
تــا آشــکار شــود کــه زمــان آغــاز 
ــا 5  ــادی تنه ــازی رم ــات آزادس عملی
ــای  ــهر، خانه ه ــاکنان ش ــد از س درص
خــود را بــه قصــد مناطــق ديگــر تــرک 

ــد. ــرده بودن نک
ــته  ــه گذش ــاه م ــب، م ــن ترتی ــه همی ب
ــی خبرهــای بســیاری  رســانه های محل
دربــاره قیــام اهالــی فلوجــه علیــه 
ــات  ــاز عملی ــا آغ ــان ب ــش همزم داع
ــد،  ــن شــهر منتشــر کردن آزادســازی اي
از  بســیاری  گــواه  بــه  حالی کــه  در 
ســاکنان محلــی اصــال چنیــن رخــدادی 

ــت. ــده اس ــادث نش ح
ــالم  ــا اع ــور، ب ــورد مذک ــد دو م همانن
موصــل  آزادســازی  عملیــات  آغــاز 
ــاهد انتشــار  ــته، ش در چنــد روز گذش
بیانیــه ای منتســب بــه گروهــی مســلح 
ــت  ــش طريق ــود را »ارت ــه خ ــم ک بودي
کــه  می کــرد  معرفــی  نقشــبندی« 
بطــور معمــول بــا عــزت الــدوری، 
معــاون ارشــد صــدام ، ديکتاتورمعــدوم  

عــراق ارتبــاط پیــدا می کنــد.
ــده در  ــرح ش ــای مط ــاس ادع ــر اس ب
ــه  ــه و ب ــه داعــش در موصــل گرفت ــام علی ــه قی ــم ب ــت نقشــبندی تصمی ــش طريق ــه، ارت ــن بیانی اي
تحــرکات گروه هــای شــبه نظامــی طايفــه ای مــورد حمايــت ايــران کــه منظــور »الحشــد الشــعبی« 
می باشــد، هشــدار داد.ايــن بیانیــه مدعــی اســت، از زمــان آغــاز عملیــات آزادســازی موصــل، ارتــش 
طريقــت نقشــبندی ده هــا عملیــات نظامــی علیــه مواضــع داعــش در موصــل انجــام داده و طــی آنهــا 

سعودی درصدد جایگزینی فرقه 
نقشـبندیه به جای داعش در 

امین نجارتحلیل و بررسي:موصــل

ــای درآورده اســت. ــش را از پ ــماری از عناصــر داع ش
ــی  ــن عملیات هاي ــوع چنی ــی وق ــاکنان محل ــا س ــوی آن ب ــار و گفت وگ ــای االخب ــه رصده در حالی ک
را نفــی می کنــد، در ايــن خصــوص »ابراهیــم الصمیدعــی«، تحلیلگــر عراقــی مســائل سیاســی تاکیــد 
می کنــد کــه داعــش پــس از تصــرف موصــل در تابســتان 2014 میــالدی تمــام گروه هــای مســلح 

رقیــب را بــه خــود جــذب کــرد.
گفتنــی اســت آنچــه کــه ارتــش طريقــت نقشــبندی خوانــده می شــود، گــروه مســلح تروريســتی اســت 
کــه بــه ارتباطــش بــا حــزب منحــل بعــث معــروف اســت و پــس از ســال 2003 میــالدی حضــور و 
ــن ظهــور  ــادی، فلوجــة و موصــل مشــاهده شــده اســت  وآخري ــی از آن در شــهرهای رم فعالیت  هاي
علنــی و آشــکار اعضــا و نماينــدگان ايــن گــروه در خیمه هــای تحصــن االنبــار در ســال 2013 و در 

اعتــراض بــه سیاســت های »نــوری المالکــی«، نخســت وزيــر وقــت عــراق مشــاهده شــده اســت.
تــا ژوئــن 2014 و ســقوط موصــل نــام و نشــانی از گــروه نقشــبنديه نبــود تــا اينکــه در ايــن برهــه 
زمانــی، ايــن گــروه در کنــار داعــش قــرار گرفــت و در ســقوط شــهر موصــل ايفــای نقــش کــرد و  

ــد. ــا داعــش بیعــت کردن رهبــران ايــن گــروه ب
بــه نظــر مــی رســد هــم زمــان بــا عملیــات آزادســازی موصــل، برخــی طــرف هــای منطقــه ای بــه 
ويــژه عربســتان بــا بازســازی و ظهورمجــدد نقشــبنديه  در تالشــند پــس از آزادی موصــل، طــرح هــای 

فرقــه گرايانــه خــود را از طريــق ايــن گــروه در شــمال عــراق دنبــال کننــد.

بــر اســاس گــزارش روزنامــه  
ــر  ــای اخی ــار، در روزه االخب
تحــرکات منطقــه ای به ويــژه 
از جانــب عربســتان ســعودی 
جهــت ايجــاد جايگزينــی 
بــرای  گــروه  داعــش در 
عــراق شــکل گرفتــه اســت؛ 
طوری کــه بــا انتشــار برخــی 
از  گزارش هــای ســاختگی 
ــبنديه  ــه نقش ــری فرق درگی
بــا داعــش خبــر مــی دهنــد 
ــود  ــیله وانم ــن وس ــه اي و ب
ــروه در  ــن گ ــد اي ــی کنن م
داخــل موصــل علیــه داعــش 

ــت ــرده اس ــام ک قی
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بــه  اشــاره  بــا  فرانســوي  انديشــکده  يــک 
تکفیــري  گــروه  از  ترکیــه  حمايتهــاي 
صهیونیســتي داعــش اعــالم کــرد: اصــرار ترکیــه 
بــراي مشــارکت در نبــرد موصــل از يکســو 
مصــرف داخلــي دارد تــا »کمالیســت هاي ]ملــي 
ــد و از  ــر کن ــود را تحقی ــف خ ــان[« مخال گراي
ســوي ديگــر مــي خواهــد در معــادالت منطقــه 

ــود. ــته نش ــار گذاش کن
ــي  ــن الملل ــط بی ــه رواب ــي موسس ــگاه اينترنت پاي

و راهبــردي فرانســه در يادداشــتي بــه قلــم 
ــه موضــوع  ــون Didier Billion ب ــه بی ديدي
راهبــرد ترکیــه و نیروهايــش در عــراق پرداخــت 
و نوشــت نیروهــاي ترکیــه در اردوگاهــي نظامــي 
ــل  ــمال موصـ ــع در ش ــیقه واق ــه بعش در منطق
مســتقر شــده انــد. انگیــزه ايــن حضــور، هــم از 
نظــر حقوقــي هــم از نظــر سیاســي مبهــم اســت: 
ــه درخواســت عراقیهــا  ــد ب ــرک هــا مــي گوين ت
ــور  ــه منظ ــي ب ــاي عراق ــوزش نیروه ــراي آم ب
ــد.  ــور دارن ــراق حض ــش در ع ــا داع ــارزه ب مب
ــن  ــچ گاه چنی ــد هی ــت عــراق مــي گوي ــا دول ام

ــت.  ــرده اس ــه نک ــتي از ترکی درخواس
بعشــیقه  در  ترکیــه  نظامــي  اردوگاه  در 
حــزب  بــه  متعلــق  کــرد  پیشــمرگهاي 
ــم  ــزب حاک ــراق، ح ــتان ع ــک کردس دموکراتی
ترکمن)تــرک  عراق،نیروهــاي  کردســتان  در 
زبانهــاي عــراق( و نیروهــاي وابســته بــه ارتــش 
ــني  ــان س ــبه نظامی ــن ش ــوريه آزاد و همچنی س
کــه بــا داعــش مبــارزه مــي کننــد آمــوزش داده 

ــوند.  ــي ش م
امــا اکنــون مدتــي اســت کــه ترکیــه میخواهــد 
ــراق  ــا داعــش در ع ــارزه ب ــود را در مب ــش خ نق
افزايــش دهد.ايــن کشــور تاکنــون چنديــن 
ــرد  ــراي مشــارکت در نب ــود را ب ــار خواســته خ ب

موصــل اعــالم کــرده اســت امــا مقامــات 
عراقــي هــر بــار بــا ايــن خواســته ترکیــه 
ــان  ــد  خودش ــي گوين ــد و م ــرده ان ــت ک مخالف

ــد.  ــام دهن ــن کار را انج ــد اي ــي خواهن م
ــت  ــخص اس ــه مش ــزي ک ــال، چی ــر ح ــه ه ب
اينکــه روابــط بغــداد و ترکیــه اکنــون بــه شــدت 

ــره شــده اســت.  تی
ــا  ــادي ب ــدر العب ــي حی ــه هنگام ــي ک ــا جاي ت
درخواســت رجــب طیــب اردوغــان رئیــس 

نبــرد  در  مشــارکت  بــراي  ترکیــه  جمهــور 
کــرد  مخالفــت  قاطــع  طــور  بــه  موصــل 
ــدار  ــراق هش ــر ع ــت وزي ــه نخس ــان ب اردوغ
ــه  ــیند.اردوغان کار را ب ــرجايش بنش ــه س داد ک
ــت :  ــاند وگف ــم کش ــردن ه ــاب ک ــو خط ــو ت ت
ــادي( طــرف ســخن مــن نیســتي  ــدر العب تو)حی

ــتي. ــن نیس ــد م ــال در ح ــو اص ، ت
ــه  ــه چ ــت ب ــه مخالف ــن هم ــود اي ــا وج ــس ب پ
عللــي ترکیــه ســماجت مــي ورزد کــه در نبــرد 

ــد؟ ــارکت جوي ــل مش موص
واقعیــت امــر آن اســت کــه ترکیــه نمــي خواهــد 
ــیعه  ــان ش ــبه نظامی ــط ش ــا توس ــل تنه موص

ــي آزاد شــود.  ــا ايران ــي ي عراق
ترکیــه مــي خواهــد بــه عنــوان نیروهــاي 
حامــي ســني هــا وارد عمــل شــود و از تســويه 
حســاب شــبه نظامیــان شــیعه علیــه ســني هــا 

ــد. ــري کن جلوگی
از ســوي ديگــر، ترکیــه در پــس نیــات مداخلــه 
جويانــه اش مــي خواهــد بــه عنــوان يــک 
قــدرت غیرقابــل انــکار در نظــر گرفتــه شــود و 
در همیــن راســتا، مــي خواهــد از منافــع خــود در 

ــد. ــاع کن منطقــه دف
ــاک  ــرد خطرن ــري و راهب ــع گی ــن موض ــا اي ام

ــت.  اس

ــا ســني  ــرد نمــود خــود را ب ــن راهب ــع اي در واق
ــان  ــه نش ــه اي ترکی ــت منطق ــازي سیاســ س
ــع  ــراي مناف ــز ب ــت نی ــه در نهاي ــد داد ک خواه

ــود.  ــد ب ــان آور خواه ــي اش زي مل
ــه  ــد کــه اگــر ب ــه خوبــي مــي دان عــراق نیــز ب
ــازه  ــرد موصــل اج ــرکت در نب ــراي ش ــه ب ترکی
ــگاه بعــد از آزادي ايــن شــهر از دســت  دهــد آن
ــد  ــداد خواه ــي از بغ ــهم خواه ــه س ــش ، ب داع
پرداخــت. بغــداد بــا ايــن مخالفــت مــي خواهــد 

ــد.  ــاع کن ــي خــود دف ــت مل از حاکمی
ــه  ــد علی ــق دارن ــراق ح ــران ع ــه رهب در نتیج

ــد. ــه بگیرن ــان جبه ــارات اردوغ اظه
ــه در مناقشــه  ــع ترکی ــي، مناف ــه طــور کل ــا ب ام

ســوريه و عــراق کــدام هــا هســتند؟ 
آيــا سیاســت خارجــي ترکیــه در خاورمیانــه 
ــع،  ــي دارد و در واق ــعه طلب ــوي توس ــگ و ب رن
ترکیــه مطالبــات تاريخــي خــود را بــا ايــن 

ــد؟ ــي کن ــال م ــت دنب سیاس
ــوش  ــر خ ــه خاط ــته ب ــه در گذش ــه ترکی اگرچ
ــه  ــک ب ــي کم ــه نوع ــش و ب ــه داع ــي ب خدمت
آن مــورد انتقــاد بــود امــا از اوايــل ســال 2015 
بــه بعــد ايــن سیاســت را کنــار گذاشــته اســت. 
ــه  ــد ک ــازه فهمیدن ــال ت ــن س ــا در اي ــرک ه ت
ــت  ــرل نیس ــل کنت ــتي قاب ــروه تروريس ــن گ اي
و بــراي ثبــات و امنیــت خــود ترکیــه نیــز 

ــت.  ــاک اس خطرن
عملیــات  چنديــن  وقــوع  آن  بــارز  نمونــه 
ــه داعــش  ــود ک ــه ب ــاک ترکی تروريســتي در خ

مســئولیت آنهــا را برعهــده گرفــت. 
رفتــار و رويکــرد ترکیــه در منطقــه از ســیر 
تحــول مســئله کردهــا نیــز ريشــه گرفتــه 
ــز بســته  ــا نی ــا کرده ــه ب اســت. سیاســت ترکی
ــرق  ــوريه ف ــا س ــند ي ــراق باش ــه در ع ــه اينک ب
میکنــد. در ســوريه ترکیــه نمــي خواهــد کردهــا 
ــود  ــه خ ــص ب ــردان مخت ــکل خودگ ــک تش ي
تشــکیل دهنــد چــون در آن صــورت رهبــري و 
هدايــت چنیــن تشــکلي بــه دســت حــزب اتحــاد 
دموکراتیــک ســوريه خواهــد افتــاد کــه در واقــع 

ــتان ــران کردس ــزب کارگ ــوري ح ــاخه س ش
ــتان  ــران کردس ــزب کارگ ــت. ح )پ ک ک( اس
ــراي  ــه اســت و در نتیجه،ب ــي ترکی دشــمن اصل
نیســت  تصــور  قابــل  اصــال  کشــور  ايــن 
ــکارا  ــه آن ــکل ک ــک تش ــد ي ــازه ده ــه اج ک
ســوي  آن   در  خوانــد  مــي  تروريســتي  را 
مرزهايــش، منطقــه اي خودگــردان مختــص بــه 

ــد.  ــکیل ده ــود تش خ
ــال  ــراق از 10 س ــاي ع ــا کرده ــه ب ــا ترکی ام
ــن  ــتانه اي دارد وبی ــیار دوس ــط بس ــش رواب پی
منطقــه کردســتان عــراق و آنــکارا همکاريهــاي 
ــز  ــي نی ــتدالالت تاريخ ــود دارد.اس ــي وج واقع
ــور  ــس جمه ــان رئی ــب اردوغ ــب طی ــه رج ک

ترکیه با اصرار برای مشارکت در نبرد موصل 
اهداف داخلی و خارجی را دنبال می کند

ترکیــه بــه تازگــي دربــاره موصــل مطــرح 
ــان  ــت. اردوغ ــدي نیس ــاد، ج ــت زي ــرده اس ک
ــر  ــار نظ ــن اظه ــان چندي ــدت زم ــن م درهمی
دربــاره موصــل کــه میبايســت بعــد از فروپاشــي 
امپراتــوري عثمانــي بــه ترکیــه بازگردانیــده مــي 

ــت.  ــرده اس ــرح ک ــد مط ش
ــه  ــط ترکی ــران فق ــاره از رهب ــن ب وي در همی
ــور  ــع کش ــتند از مناف ــه نتوانس ــرد ک ــاد ک انتق

ــد.  ــاع کنن ــد دف ــه باي ــه ک آنگون
در واقــع ايــن انتقــاد اردوغــان بــه نوعــي 
ــوص  ــن خص ــت .او در اي ــي داش ــرف داخل مص
ــت  ــه کمالیس ــود را متوج ــاي خ ــش انتقاده نی
ــه اجــداد  ــرده اســت ک ــي کشــور ک هــاي کنون
ــل  ــئله موص ــاره مس ــد درب ــته بودن ــا نتوانس آنه
ــن  ــدف اي ــن ه ــد. بنابراي ــره کنن ــوب مذاک خ
ــس  ــته، بازپ ــه گذش ــه ب ــاي ترکی ــز زدن ه گري
گیــري ســرزمین هــاي از دســت رفتــه ترکیــه در 
پــي فروپاشــي امپراتــوري عثمانــي نیســت بلکــه 
ــوه  ــي عرضــه جل ــي ، نامشــروع و ب هــدف اصل
ــان  ــب اردوغ ــب طی ــي رج ــان داخل دادن رقیب

اســت.
اکنــون کــه ترکیــه مــي خواهــد بــه هــر قیمتــي 
پــاي خــود را بــه نبــرد موصــل بــاز کنــد 
ــن  ــي شــود اي ــه مطــرح م پرســش ديگــري ک
ــران  ــر بازيگ ــا ديگ ــه ب ــط ترکی ــه رواب اســت ک

ــت؟ ــه اس ــه چگون منطق
ــره اســت.با  ــه روابطــش تی ــا عــراق کــه ترکی ب
ــت  ــوال اس ــن من ــه همی ــع ب ــز وض ــوريه نی س
اگرچــه در سیاســت هــاي ترکیــه در قبــال 
ــت.ترکیه  ــه اس ــورت گرفت ــي ص ــوريه تغییرات س
ديگــر خواســتار برکنــاري بشــار اســد بــه عنــوان 
ــور  ــن کش ــح در اي ــراري صل ــرط برق ــش ش پی
ــان  ــفر اردوغ ــداف س ــي از اه ــت.اتفاقا يک نیس
بــه ســنت پترزبــورگ و ديــدار بــا پوتیــن همیــن 
مســئله بــود. اردوغــان در ايــن ســفر بــه اطــالع 
ــت  ــه سیاس ــاند ک ــیه، رس ــور روس ــس جمه رئی
ــرده اســت. ــر ک ــوريه تغیی ــال س ــش در قب هاي

ــم  ــر مه ــه بازيگ ــران ک ــا اي ــه ب ــط ترکی رواب
ــراکت  ــوب ش ــت در چارچ ــراق اس ــه و ع منطق
اقتصــادي کنتــرل شــده اي تعريــف مــي شــود. 
ــده  ــاي عم ــده ه ــن کنن ــره تأمی ــران در زم اي
انــرژي ترکیــه اســت. بــا ايــن حــال، ترکیــه بــا 
احتیــاط بــا ايــران برخــورد مــي کنــد. بازگشــت 
ايــران بــه بــازي هــاي منطقــه اي و بیــن 
المللــي ،ايــن کشــور را بــه رقیبــي جــدي بــراي 
ــن  ــه همچنی ــرده اســت. ترکی ــل ک ــه تبدي ترکی
ــود در  ــي خ ــه سیاس ــوذ و وزن ــد نف ــي خواه م
خاورمیانــه، قفقــاز و آســیاي میانــه را چنــد برابــر 
کنــد و بــه همیــن علــت بــي اعتمــادي ايــران را 

ــت. ــش داده اس ــود افزاي ــه خ ــبت ب نس
ــا وجــود مشــکالت  ــا همــه ايــن تفاصیــل و ب ب
داخلــي فراوانــي کــه ترکیــه اکنــون بــا آن 
ــر  ــان بازيگ ــور همچن ــن کش ــت اي ــه اس مواج
مهــم منطقــه اســت کــه نمــي تــوان آن را دور 
ــن  ــه اي ــت ک ــي نیس ــر منطق ــن غی زد. بنابراي
کشــور بخواهــد در معــادالت منطقــه مشــارکت 

ــد. جوي

بیــن  روابــط  موسســه  اينترنتــي  پايــگاه 
المللــي و راهبــردي فرانســه در يادداشــتي 
 Didier Billion ــون ــه بی ــم ديدي ــه قل ب
ــه و نیروهايــش در  ــرد ترکی ــه موضــوع راهب ب
عــراق پرداخــت و نوشــت: نیروهــاي ترکیــه در 
ــع  ــه بعشــیقه واق اردوگاهــي نظامــي در منطق

ــد ــده ان ــتقر ش ــل مس ــمال موص در ش
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مقدمه  تحلیلي 
بــا بررســي مجمــوع پايــگاه هــاي ايســتا، 
طبقــه   3 مجمــوع  در  اجتماعــي  و  ارتباطــي 
طبقــه  دو  در   و  اپوزيســون   ، پوزيســیون 
ســاعت   24 در  تابــع   و  معیــن  پايگاه هــاي 
گذشــته مهمتريــن محورهــاي مطــرح شــده بــه 

ــت:  ــل اس ــرار ذي ق

محورهاي سیاسي : 
* رايزنــی ســه  جانبــه ظريــف، الوروف و معلــم 

در مســکو
خطبه هــای  در  کاشــانی  امامــی  آيــت اهلل   *
صهیونیســت  ها،  و  تهران:آمريــکا  نمازجمعــه 

ــتند. ــن هس ــات يم ــه جناي ــت صحن پش
* نخســتین تصويــر از وحشــتناک ترين موشــک 
روســیه/ »ســارمات« می توانــد يــک کشــور 
ــس را از  ــا انگلی ــه ي ــدازه فرانس ــه ان ــی ب اروپاي

ــد. ــن محــو کن صفحــه زمی
ــد 3 ماهــه دســتور عفــو توســط »بشــار  * تمدي

اســد«
ــوران« در  ــازی »ص ــا آزادس ــوريه ب ــش س * ارت
ــه  ــر »جبه ــی مق ــد قدم ــه چن ــاه، ب ــتان حم اس

ــید ــره« رس النص
ــن  ــون يم ــکی انقالبی ــه موش ــات حمل * جزئی
ــه  ــب عربســتان/ العربی ــرودگاه جــده در قل ــه ف ب
مدعــی شــد موشــک انصــاراهلل در 65 کیلومتــری 

ــری و منهــدم شــده اســت مکــه رهگی
رژيــم  بحرينــی:  معارضــان  رهبــر  يــک   * 
ــیعیان  ــرای ش ــه ب ــاز جمع ــی نم ــه برپاي آل خلیف

ــرد ــوع ک ــل ممن ــور کام ــه ط ــن را ب بحري

محورهاي فرهنگي  و هنری: 
ــل دوم  ــده از فص ــر ش ــر منتش ــن تصوي * اولی

»شــهرزاد«
ــاخته  ــول اهلل)ص( س ــم محمدرس ــران فیل * اک
ــه  ــی در ترکی ــه ترک ــا دوبل ــدی ب ــد مجی مجی

ــالن  ــش از 380 س ــان در بی ــت آب ــه هف از جمع
ــد ــاز ش ــینما آغ س

 * شــصت و شــش روز آخــر »بابــی ســاندز« در 
ســینما حقیقــت

محورهاي اجتماعی و رویدادی : 
 * ثروتمندتريــن مــرد جهــان: پولــی بــرای 

نمی گــذارم ارث  بــه  فرزندانــم 
ــز ازدواج  ــور هرگ ــت کش ــد جمعی ــد درص  * چن

نکرده انــد؟
ــان هــای ســئول، ســیگار کشــیدن و   * در خیاب

دخانیــات )مثــل پیــپ( ممنــوع اســت.
ــه  ــل ب ــر تبدي ــکن مه ــر راه: مس ــاون وزي  * مع

ــت ــده اس ــدرن ش ــینی م حاشیه نش
 * تعديــل نیــروی تويیتــر بــرای غلبــه بــر 

هــی ن د يا ز

محورهاي ویژه : 
* عکــس بیلبوردهــای بــزرگ تبلیغاتــی تمثــال 

رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در مصــر
پرونــده  کشــور:  کل  دادســتان  منتظــری   *
فیشــهای نجومــی بــه دادســرا ارجــاع مــی 
ــی  ــاز م ــت ب ــات دول ــه مصوب ــکال ب ــود/ اش ش

ــردد گ
* بــی اطالعــی شــهردار تهــران از تخفیفهــای 
 300 تخلــف  اصلــی  متهــم  غیرقانونــی/ 
ــارج  ــور خ ــز از کش ــت نی ــک مل ــاردی بان میلی

ــت ــده اس ش
* نــوری نماينــده مجلــس: در روز رأی اعتمــاد، 
مجلــس بــا دانش آشــتیانی دربــاره فتنــه 88 

ــد داشــت. ــارف نخواه تع

محورهاي انتخاباتی : 
و  جمهــوری  رياســت  انتخابــات  تقويــم   *
ــال 96 ــتا س ــهر و روس ــالمی ش ــوراهای اس ش

مهمترین محورهای قابل تامل :
ــادا  ــار کان ــر افغان تب ــف« وزي ــم منص  * »مري
ــران  ــه اي ــدد ب ــفرهای متع ــر س ــه خاط ــه ب ک
از ســوی مخالفــان خــود بازخواســت شــده، 
می گويــد بــرای زيــارت بــه مشــهد رفتــه بــوده 

ــت. اس
ــه  ــاد چ ــت از وزارت ارش ــد از فراغ ــی بع  * جنت

ــرد؟!  ک
  * نــوزاد دختــر شــهید محمــد بلباســی نخســتین 

گروه مطالعات سايبريرصد و تحلیل: مهم ترین محورهاي پایش  شده در فضاي مجازي

نخستین تصوير از وحشتناک ترين موشک روسیه

ــد/  ــد ش ــهر، متول ــرم قائمش ــع ح ــهید مداف ش
در  امســال  ارديبهشــت   17 بلباســی  شــهید 

خان طومــان ســوريه بــه شــهادت رســید.

در حوزه اخبار بین الملل :
 * 2 زن کنیــز داعــش برنــده جايــزه حقــوق بشــر 

ــدند اروپا ش
در  فــراوان  زباله هــای  بــا وجــود ســطل   *
ــت ــزی نیس ــهر تمی ــس ش ــهر، پاري ــطح ش س

 تحلیل نموداری 
ــازی در  ــای مج ــای فض ــودار خبره ــی نم بررس
24 ســاعت گذشــته نشــان مــی دهــد خبرهــای 
ــرام  ــوص تلگ ــه خص ــی ب ــای ارتباط ــبکه ه ش
بیشــتر از شــبکه هــای اجتماعــی و ايســتا اســت.

خبرهــای مربــوط بــه  پیــروزی هــا علیــه 
ــادی از  ــش زي ــوريه  بخ ــراق و س ــش در ع داع
خبرهــای سیاســی داخلــی را بــه خــود اختصــاص 

ــت. داده اس
همچنیــن خبرهــای سیاســی بــه ويــژه خبرهــای 
ــران و  ــده اي ــال آين ــات س ــه انتخاب ــوط ب مرب
ــای  ــبکه ه ــکا در ش ــش روی آمري ــات پی انتخاب
ــورت  ــه  ص ــی ب ــايتهای اينترنت ــی و س ارتباط

ــت. ــه اس ــکاس يافت ــترده انع گس

سطل زباله های فراوان در سطح شهر پاريس
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بــا توجــه بــه اينکــه فرزنــدان خانــواده بــه ويــژه 
ــنی  ــاظ س ــی از لح ــی و نوجوان ــنین کودک در س
اجتماعــی  و  هــای جســمی  فعالیــت  اوج  در 
ــت« از  ــه اينترن ــاد ب ــد؛ »اعتی ــرار دارن ــدن ق ش
جملــه مــواردی اســت کــه مــی توانــد ســالمت 
روانــی اعضــای خانــواده را تهديــد کنــد. در ايــن 
تحقیــق بــه پديــده نوظهــور اعتیــاد بــه اينترنــت 

ــم. ــه اي پرداخت
بــا  را  بیشــتری  زمــان  کــودکان  هرچــه   -

ــل از میــزان زمانــی  اينترنــت ســر کننــد، درمقاب
ــان  ــی ش ــی واقع ــط اجتماع ــرف محی ــه ص ک

ــد.   ــد ش ــته خواه ــرد، کاس ــد ک خواهن
- برخــی تحقیقــات نشــان مــی دهــد کــه 
ــی  ــايل الکترونیک ــا وس ــگام کار ب ــودکان هن ک
ــد. آنهــا کــم کــم تــوان  هیــچ چیــز نمــی آموزن
ــد  ــاط اجتماعــی خــود را از دســت مــی دهن ارتب
ــه اتیســم وجــود  و حتــی در آنهــا خطــر ابتــال ب

دارد.
- دســتگاه هــای دنیــای مجــازی برای کــودکان 

بــه مراتــب اعتیــاد آورتر از بزرگســاالن اســت. 
- بهتــر اســت در میهمانــی هــا بــرای کــودکان 
ــا  ــه بهتــری داشــته باشــیم و ب فکرهــای خالقان
مشــغول کــردن کــودک بــه بــازی هــای ســنتی، 
وی را بــا دنیــای واقعــی و زيبايــی هــای آن آشــنا 

ســازيم.
ــازی  ــای مج ــواده از فض ــای خان ــتفاده اعض اس
ــه اســت و کــودکان و  ــت گســترش يافت و اينترن
نوجوانــان بــه عنــوان يکــی از مهــم تريــن گــروه 
کاربــران اينترنــت شــناخته مــی شــوند؛ بــا توجــه 
ــای  ــاعت ه ــه س ــروه روزان ــن گ ــه اي ــه اينک ب
ــمند  ــای هوش ــتگاه ه ــای دس ــادی را در پ متم
ــد. بســیاری  ــازی ســپری مــی کنن ــر و ب کامپیوت

از انديشــمندان را متوجــه موضــوع »اعتیــاد 
ــاخته  ــت« س ــه اينترن ــان ب ــودکان و نوجوان ک
ــواده  ــدان خان ــه اينکــه فرزن ــه ب ــا توج اســت. ب
بــه ويــژه در ســنین کودکــی و نوجوانــی از لحاظ 
ســنی در اوج فعالیــت هــای جســمی و اجتماعــی 
ــت« از  ــه اينترن ــاد ب ــد؛ »اعتی ــرار دارن ــدن ق ش
جملــه مــواردی اســت کــه مــی توانــد ســالمت 
روانــی اعضــای خانــواده را تهديــد کنــد. در ايــن 
تحقیــق بــه پديــده نوظهــور اعتیــاد بــه اينترنــت 

ــم. ــه اي پرداخت
ايــن  بــه  پاســخ  ايــن تحقیــق در پــی  در 
ســئواالت هســتیم: 1- آيــا اعتیــاد بــه اينترنــت 
ــه اســت؟  ــاد چگون ــوع اعتی ــن ن ــود دارد؟ اي وج
ــد؟  ــت کدامن ــه اينترن ــاد ب ــای اعتی 2- پیامده
ــن  ــس پايی ــزت نف ــی، ع ــن غمگین ــا بی 3- آي
و افســردگی بــا اســتفاده از اينترنــت رابطــه 
ــروز  ــا ريشــه هــای ب ــل ي وجــود دارد؟ 4- دالي
ــا  ــه تهديده ــت؟ 5- چ ــی چیس ــاد اينترنت اعتی
ــش  ــتفاده بی ــا اس ــاط ب ــی در ارتب ــیب هاي و آس
ــت و ...  ــمند، تبل ــای هوش ــتگاه ه ــد از دس از ح
بــرای کــودکان وجــود دارد؟ بــرای کاهــش ايــن 
ــد کــرد؟ ــواده هــا چــه باي ــرای خان ــدات ب تهدي

ضريب نفوذ اينترنت در کشور
ــبکه ای  ــوان ش ــه عن ــت ب ــه اينترن ــا ک از آنج
گســترده و تکنولــوژی چنــد رســانه ای توانســته 
ــر را  ــای بش ــده ای از نیازه ــش عم ــت بخ اس
ــش  ــب کش ــاله موج ــن مس ــد، همی ــع کن مرتف
افــراد بــرای تامیــن نیازهايشــان بــه آن و اعتیــاد 
ــت  ــت. اينترن ــده اس ــازی ش ــای مج ــه فض ب
درســال 1373 بــه ايــران وارد شــد و تــا بحــال 
ــان  ــی را نش ــد باالي ــران رش ــداد کارب ــار تع آم
مــی دهــد. بــر اســاس گــزارش وزارت ارتباطــات 

و فنــاوری اطالعــات در ســال 1395 ،» 37 
ــر  ــون کارب ــت و 28 میلی ــر اينترن ــون کارب میلی
اينترنــت پرســرعت« در کشــور وجــود دارد.  
ــت و جذابیــت هــای  ــراوان اينترن کاربردهــای ف
ــر  ــالهای اخی ــه در س ــت ک ــده اس ــبب ش آن س
ــت«  ــه اينترن ــاد ب ــوان »اعتی ــا عن ــده ای ب پدي

ــد. ــور ياب ظه
ــر  ــره خب ــار منتش ــن آم ــوک در تازه تري  فیس ب
از حضــور 3.2 میلیــارد کاربــر اينترنــت در جهــان 
ــن  ــر اي ــدای ســال 2016 میــالدی داد. ب ــا ابت ت
ــا  ــت در جهــان ت ــران اينترن ــداد کارب اســاس تع
پايــان ســال 2014 بــه رقــم 2.9 میلیــارد کاربــر 
ــا پايــان 2015 بــه 3.2  رســید کــه ايــن رقــم ت
ــش از  ــون بی ــت و اکن ــیده اس ــر رس ــارد نف میلی
ــوده و  ــن ب ــان آنالي ــت جه ــد از جمعی 43 درص
ــد. کاهــش قیمــت  ــت دسترســی دارن ــه اينترن ب
ــان در  ــردم جه ــد م ــش درآم ــت و افزاي اينترن
ســال 2014 باعــث شــده تــا بیــش از 500 
میلیــون نفــر از مــردم جهــان بــه اينترنــت 500 
ــی  ــاه دسترس ــط در م ــور متوس ــی به ط مگابايت
ــران  ــداد کارب ــال تع ــن ح ــد. در همی ــدا کنن پی
ــارد  ــه 1.6 میلی ــط G 3 و 4Gب ــارج از محی خ
نفــر رســیده کــه در مقايســه بــا رقــم 2 میلیــارد 

اعتیاد اینترنتی کودکان و وظایف خانواده
مهدی ناجیپژوهشگر: 

ــان دهنده  ــد 1.6 نش ــم جدي ــال 2014، رق در س
بهبــود ارتباطاتــی در حــوزه پهنــای بانــد موبايــل 

محســوب می شــود. 
زمان بروز اعتیاد اينترنتی در جهان

ــه 1960  ــر ده ــه اواخ ــت ب ــور اينترن ــخ ظه تاري
و اوايــل 1970 و ظهــور و بــروز اعتیــاد بــه 
ــی  ــاز م ــالهای 1995-1996 ب ــه س ــت ب اينترن
ــت را  ــه اينترن ــتگی ب ــا وابس ــاد ي ــردد. اعتی گ
»اعتیــاد مــدرن« نامیــده انــد. کشــورهايی 
ــی  ــز درمان ــیس مراک ــا تاس ــکا ب ــون آمري همچ
بــه  را  وابســتگی  ايــن  کشــور،  سراســر  در 
ــه  ــی پذيرفت ــی واقع ــالل روان ــک اخت ــوان ي عن
انــد. وابســتگی بــه اينترنــت، گرچــه مشــکالت 
ــا  ــدارد، ام ــیمیايی را ن ــای ش ــمی اعتیاده جس
ــت  ــه اينترن ــتگی ب ــی وابس ــکالت اجتماع مش
ــر  ــرل ب مــواردی همچــون »از دســت دادن کنت
روی رفتــار، عالئــم ناخوشــايند ناشــی از تــرک، 
ــت،  ــا اينترن ــرای کار ب ــاد ب ــع زي ــش و ول عط
گوشــه گیــری اجتماعــی، افــت تحصیلــی و 
شــغلی، اســتفاده از اينترنــت بــرای فــرار از 
ــاه،  ــی، گن ــاس درماندگ ــع احس ــکالت، رف مش
اضطــراب و افســردگی، دروغ گفتــن مکــرر 
ــرای پنهــان  ــواده و دوســتان ب ــه اعضــای خان ب
ــامل  ــت« را ش ــتفاده از اينترن ــزان اس ــردن می ک

ــود.  ــی ش م
))متــــن کامــل ايــن گــــزارش در ســرويس 
پژوهــش ســايت خبرگــزاري صــدا و ســیما 

قابــل دسترســي اســت((.

اعتیــاد بــه اينترنــت از جملــه مــواردی اســت کــه مــی توانــد ســالمت روانــی 
اعضــای خانــواده را تهديــد کنــد
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ــايی 	½ ــد شناس ــه ای جدي ــروس رايان ــون وي ــک میلی روزی ي
می شــود

ازدواج پسر 12 ساله با دختر 11 ساله  در مصر	½
ــدت 	½ ــت ش ــه عل ــا ب ــام طاه ــه ن ــاله ب ــر 6 س ــرگ پس م

از کــودک آزاری  ناشــی  جراحــات 
خبرگزاری هــای ايــران گــزارش دادنــد کــه غالمرضــا 	½

ســمايی از فرماندهــان ســپاه پاســداران در ســوريه بــه شــهادت 
رســیده اســت 

قحطی، ديگر از چهره کشور يمن پاک نخواهد شد	½
بحران کم آبی در ايران، داليل و راه حل ها	½
»ديده بــان ســاحل میانکالــه« در اســتان مازنــدران، از 	½

نجــات چهارمیــن »ُفــک خــزری« از تورهــای ماهیگیــری ايــن 
ــد ــر می ده ــز 95 خب ــاحل در پايی س

رئیــس مؤسســه مســکن طــالب و روحانیــون از اســتیجاری 	½
بــودن خانــه يک چهــارم روحانیــون در ايــران خبــر داد

ــا يــک شــرکت کــه 	½ ــرد تحصیــل کــرده ب ــرارداد کاری ف ق
ــه کار  ــر مشــغول ب ــوان رفتگ ــرق به عن ــدرک مهندســی ب ــا م ب

شــده اســت
ــد 	½ ــل متح ــازمان مل ــه س ــته ب ــذا وابس ــی غ ــه جهان برنام

نســبت بــه کمبــود مــواد غذايــی،ق حطــی و ســوءتغذيه 
کــودکان يمــن هشــدار داده اســت

ــی 	½ ــم مل ــی تی ــان بابل ــژاد قهرم ــی ن ــد صف درگذشــت حمی
ــاده ای  ــادف ج ــان در تص ــی جه ــای رزم ورزش ه

ــرات 	½ ــان در مذاک ــارکت زن ــزوم مش ــر ل ــون ب ــان کی م ب
ــرد ــد ک ــح، تأکی صل

عراقچــی گفــت: اگــر مراقبــت نکنیــم چــه بســا داعــش از 	½
ــود  ــی خ ــای مال ــن نیازه ــرای تأمی ــا ب ــی م ــتم های مال سیس

ــد اســتفاده کن
ــه در 	½ ــک مدرس ــه ي ــه ب ــودک در حمل ــدن 22 ک ــته ش کش

ــوريه س
خودکشی دو خواهر جوان در دزفول	½
ــه دلیــل 	½ ــا جايــزه ســاخاروف ســال 2016 را ب پارلمــان اروپ

ــر  ــه حاجی بش ــراد و لمی ــا م ــری نادي ــوق بش ــای حق فعالیت ه
ــد ــا می کن ــزدی اعط ــن دو زن اي ــه اي ب

بازداشت »دختر افغان نشنال جئوگرافیک« در پاکستان	½
ــرايط 	½ ــاره ش ــودکان درب ــوق ک ــا حق ــط ب ــای مرتب نهاده

کودکانــی کــه در اردوگاه جنــگل گیــر افتاده انــد، هشــدار 
هنــد می د

وجود 11 میلیون نفر بی سواد و کم سواد در کشور	½

ــاره 	½ ــی درب ــن الملل ــات بی ــتار تحقیق ــل خواس ــازمان مل س
ــد ــوريه ش ــه در س ــک مدرس ــاران ي بمب

پارلمــان اروپــا دو زن ايــزدی را برنــدگان جايــزه ســاخاروف 	½
معرفــی کــرد

دو کشته در درگیری مسلحانه در شاهرود	½
ــتايی در 	½ ــه روس ــی ب ــه هواي ــوز در حمل ــرگ 22 دانش آم م

ســوريه
ــار 	½ ــش و انب ــران: کارگاه کف ــز ته ــوزی در مرک دو آتش س

ــذ کاغ
تظاهرات گسترده علیه رئیس جمهوری ونزوئال	½
تقويت نیروهای ناتو در اروپای شرقی	½
بنــا بــر گزارش هــا، ســردار غالم رضــا ســمايی بــرای 	½

ــم«  ــی هاش ــه بن ــرم عقیل ــاع از ح ــاری و دف ــات مستش »عملی
ــت  ــیده اس ــهادت رس ــه ش ــه ب ــود ک ــده ب ــزام ش ــوريه اع ــه س ب

دادســتان کل ايــران از اختــالس حــدود 1200 میلیــارد 	½
تومــان در دو بانــک ملــی و ملــت خبــر داد و گفــت: پول هــای 

ــه اســت ــن رفت اختــالس شــده از بی
دادســتان ايــران »بــه روز« نبــودن نظــارت بانــک مرکــزی 	½

ــارد  ــزار میلی ــل »صدهاه ــی را عام ــتم بانک ــر سیس ــران ب اي
ــت ــالس« دانس اخت

بانــک مرکــزي و مرکــز آمــار ؛ دو  روايــت از نــرخ تــورم-  	½
آيــا تــورم پائیــن آمــده اســت؟ 

نشست سه جانبه ايران، روسیه و سوريه	½

ــار 	½ ــته ›چه ــاه گذش ــش در 18 م ــکا و متحدان ــا: آمري ادع
ــد‹ ــف کرده ان ــن را متوق ــد يم ــه مقص ــران ب ــالح اي ــه س محمول

شهادت يک فرمانده سپاه پاسداران در سوريه	½
هواپیمای معاون ترامپ در نیويورک از باند خارج شد	½
روسیه گفته کاري به کار انتخابات آمريکا ندارد	½
ــکا را رد 	½ ــات آمري ــیه  در انتخاب ــت روس ــام دخال ــن اته پوتی

کــرده اســت
مذاکــره ســه جانبــه امــروز ايــران، روســیه و ســوريه در بــاره 	½

جنــگ در ســوريه
انفجار در خط لوله گاز ايران به ترکیه	½
ــا 	½ ــیه ي ــا روس ــب، ي ــه ادل ــه مدرس ــه ب ــفید: در حمل کاخ س

ــت ــر اس ــوريه مقص س
ــی 	½ ــل و آمادگ ــش در موص ــیمیايی داع ــه ش ــال حمل احتم

ــی ــای عراق نیروه
ــوريه 	½ ــای س ــداران در درگیری ه ــپاه پاس ــده س ــک فرمان ي

شــهید شــد
هشــدار عراقچــی؛ خطــر اســتفاده داعــش از سیســتم مالــی 	½

ايــران
وزيــر کشــور: 250 هــزار نفــر از مــردم اطــراف زاهــدان بــا 	½

ــد ــی می کنن ــل زندگ ــات و شــرايط 100 ســال قب امکان
فعالیــت کشــتیرانی ايــران »اواســط ســال 2017 بــه حالــت 	½

ــردد« ــاز می گ ــادی ب ع
کاهش سفر ايرانیان به ترکیه	½

در 	½ تومــان  میلیــارد   1200 مجمــوع  در  کل:  دادســتان 
اســت شــده  اختــالس  ملــت  و  ملــی  بانک هــای 

وزارت امــور خارجــه ايــران پیگیــر وضــع مهاجــران ايرانــی 	½
اردوگاه کالــه اســت

تجارت ايران با اروپا در حال افزايش است	½
انفجار در خط لوله گاز ايران به ترکیه	½
وزيــر کشــور: 250 هــزار نفــر از مــردم اطــراف زاهــدان بــا 	½

ــد ــی می کنن ــل زندگ ــات و شــرايط 100 ســال قب امکان
انتقاد آيت اهلل مکارم شیرازی از »شايعه سازی«	½
محمدجــواد الريجانــی: دســتگاه قضايــی بــه اتحاديــه اروپــا 	½

ــر نمی دهــد اجــازه تأســیس دفت

روي خط شبکه هاي اجتماعيرصد عناوین شبکه هاي ماهواره ايمحورهاي تبلیغاتي رسانه هاي بیگانه

ــان 	½خطوط خبري در فضاي مجازي ــن زن ــل پايی ــد؛ تماي ســه چهــارم ايرانی هــا کار نمی کنن
بــه مشــارکت اقتصــادی

ــش از 	½ ــتفاده داع ــر اس ــه خط ــبت ب ــی نس ــدار عراقچ هش
ــران ــی اي ــتم مال سیس

رئیــس مؤسســه مســکن طــالب و روحانیــون می گويــد کــه 	½
ــی  ــتیجاری زندگ ــه اس ــون کشــور در خان ــارم روحانی ــک چه ي

می کننــد
دو میلیون زن سرپرست خانوار در ايران وجود دارد	½
تأکیــد رئیــس قــوه قضائیــه بــر تعقیــب قضايــی همــکاران 	½

ــد ــانه های معان رس
ــت و 	½ ــدگان، حري ــر نماين ــارت ب ــس: نظ ــس مجل ــب رئی ناي

آزادگی شــان را از بیــن می بــرد
ــات 	½ ــه ای؛ مهم ــای خوش ــان بمب ه ــب میزب ــودکان حل ک

منفجرنشــده را بــا اســباب بازی اشــتباه می گیرنــد
ــزاری از پــروژه 	½ ــاره اســتفاده اب هشــدار وزيــر اطالعــات درب

نفــوذ
رئیس شورای شهر تبريز محکوم شد	½
فروش جنین 9 ماهه، آخرين تالش  يک مادر باردار	½



روایت تصویري صفحه 9 شنبه هشتم آبان 1395

ارومیه - برداشت انگور

می خواهند دوران قاجار را بازسازی کنند

سفر رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی به اصفهان

ایالم - رزمایش عملیاتی پدافند غیرعامل پتروشیمی 

ژست جدید ترامپ

پنتاگون ارتباط میان واشنگتن و داعش را مضحک خواند!

دهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال
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