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اعتصاب ، فرانسه را در بر می گيرد
ریاضت اقتصادی جواب نداد!

ایران، پایبند به ميزان ذخایر اورانيوم غنی شده است
گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی

آژانـس در گزارشـی اعـام کـرد ذخایـر اورانیـوم کمتر غنی شـده 
در  کـه  کیلوگـرم   300 از  ایـران 
ایـران  بـا  موافقتنامـه هسـته ای 
نیـز بـر آن تاکیـد شـده ، فراتـر 

نرفتـه اسـت.

  این روزها خیابانهای شـهر پاریس پایتخت فرانسـه شاهد برپایی 
تظاهرات بود.  شرکت کنندگان 
دیگـر  بـار  تظاهـرات  ایـن  در 
اعتـراض خود را به برنامه دولت 
فرانسـه در اجرای  اصاحات در 

نظام کار ابراز داشتند. 
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محورهای تبليغاتی رسانه های بيگانه
خط خبري
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ـ واکنــش رئیــس جمهوري 
آمریکا به انتخاب رهبر جدید 
طالبان، اوباما مي گوید شــبه 
نظامیــان به ایــن زودي ها 
دست از خشونت بر نمي دارند 
ـ باالگرفتــن اعتصاب ها در 

فرانســه در اعتراض به قانــون کار، از انفجار بمب هاي 
دودزا تا برخورد پلیس با بعضي معترضان 

نگرانی برخی رسانه ها از شکست داعش
کادر باز: 
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در پـی پیـروزی نیروهـای 
عراقـی در مرحله اول عملیات 
و محاصـره تروریسـت هـا در 
شـهر فلوجـه،  شـبکه هـای 
وابسـته بـه قطـر و عربسـتان 
ایـن  خبـری  پوشـش  در 

نبردهـا رویکـرد فتنـه انگیـزی و طائفـه ای و مذهبـی 
کـردن نبردهـا را در دسـتور کار قـرار داده انـد.

نرم افزار پژوهشی قرآن توليد شد
میز خبر:

     3  

نرم افزار پژوهشی قرآن توسط 
رایانه ای  مرکــز تحقیقــات 
ویژگیهایی  با  اصفهان  قائمیه 
همچون تفسیر نور تولید شده 
است. نرم افزار پژوهشی قرآن 
همچون  هایی  ویژگی  شامل 

ترجمه از آیات عظام مکارم شــیرازی و مشکینی، تفسیر 
نور از حجت االســام والمســلمین قرائتی، توسط مرکز 

تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان تولید شده است. 

صفحه 2صفحه 2

تحریمهـای بانکی آمریـکا همچنان مانـع معامات 
نفتـی ایـران می شـود؛ بنابر این لغو تحریمهـای آمریکا 

تنهـا بـر روی کاغذ بوده اسـت.
پایـگاه اینترنتـی آنتی وار نوشـت وزارت خزانـه داری 
آمریـکا بـا افتخـار بـه کنگره اعـام می کنـد همچنان 
مانـع از تجـارت ایران بـر پایه دالر می شـود و بانکهای 
خارجی را که با واشـنگتن ارتباط دارنـد از ترس اقدامات 
تافـی جویانـه آمریـکا از معاملـه بـا ایـن کشـور بـاز   
میـدارد.   بـر اسـاس ایـن گـزارش، هـر چند وزیـر امور 

خارجـه آمریـکا تأکید مـی کند تحریمهـای آمریکا مانع 
تعامل تجار اروپایی با ایران نخواهد شـد اما گزارشـهای 
اخیر از آن حکایت دارد که مشـکل همانند همیشه باقی 
اسـت و بیشـتر بانکهـای اروپایی همچنـان از تهدیدات 
آمریـکا مـی هراسـند.  قـرار بـود توافق هسـته ای گروه 
پنـج بـه عـاوه یـک  به شـرکتهای غربـی اجـازه دهد 
بـه منظور نوسـازی صنعت نفـت ایران و زیرسـاختهای 
اقتصـادی ایـن کشـور قراردادهـای بزرگـی بـه امضـا 

رسانند.

اکنون مشـکل اینجاسـت که لغو تحریمهـای آمریکا 
تنهـا بـر روی کاغـذ بـوده اسـت و وزارت خزانـه داری 

آمریـکا  همچنـان مانع تراشـی مـی کند.
ایـران در بانکهـای  بیشـتر دارایی هـای آزاد نشـده 
خارجـی دور از دسـترس باقـی مانده  اسـت و درحالی که 
شـرکتهای اروپایـی برای انعقـاد قراردادهـای پر منفعت 
صـف بسـته انـد، مقامـات اتحادیه اروپـا شـاکی اند که 
سـازش ناپذیـری آمریـکا مانـع از بـه نتیجـه رسـیدن 

بسـیاری از قراردادهـا مـی شـود.

فشارهای تحریمی ضد ایران همچنان ادامه دارد
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گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی
ایران، پایبند به ميزان ذخایر اورانيوم غنی شده است

اعـام  گزارشـی  در  امـروز  آژانـس 
کـرد ذخایـر اورانیـوم کمتـر غنـی شـده 
ایـران از 300 کیلوگـرم کـه در موافقتنامه       
هسـته ای بـا ایـران نیز بر آن تاکید شـده 

فراتـر نرفتـه اسـت.
همچنیـن آژانـس اعـام کـرد ذخایـر 
ایـران کـه 116 و 7 دهـم  آب سـنگین 
متریـک تـن مـی باشـد کمتـر از میزانـی 
اسـت کـه در موافقتنامه هسـته ای تهران 

بـا قـدرت هـای جهـان تعیین شـده اسـت.
گـزارش فصلـی مدیـرکل آژانـس بیـن المللـی انـرژی اتمـی در باره ایـران منتشـر و در اختیـار اعضای 

شـورای حـکام آژانس قـرار گرفت. 
بـه گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری صـداو سـیما از ویـن، ایـن گـزارش کوتـاه  5 صفحه ای  کـه دومین 
گـزارش مدیـرکل آژانـس پـس از اجرای برجام محسـوب می شـود ، مجددا اجـرای کامل اقدامـات مرتبط 

هسـته ای طبـق برجام توسـط ایـران را تایید کرده اسـت. 
بـر اسـاس روال کار آژانـس بیـن المللـی انـرژی اتمـی ؛ گـزارش فصلی مدیـرکل آژانس یـک هفته تا 
ده روز قبـل از نشسـت فصلـی شـورای حـکام  منتشـر و  بـرای مطالعـه در اختیـار اعضای شـورای حکام 
آژانـس بیـن المللـی انـرژی اتمـی قرار می گیرد.  نشسـت بعدی شـورای حـکام آژانس بیـن المللی انرژی 

اتمـی در ششـم ژویـن برگزار می شـود. 
مدیـرکل آژانـس بیـن المللـی انرژی اتمی در گـزارش خود در بـاره ایران »نبـود انحـراف در فعالیتهای  

هسـته ای اعـام شـده ایـران«  را  تایید کرد. 

ریاضت اقتصادی در اروپای غربی جواب نداد!

اعتصاب ، فرانسه را در بر می گيرد

 

از امروز

شـورای  مجلـس  دوره  دهمیـن 
حضـور  بـا  خـرداد،  هشـتم  اسـامی 
مقامـات بلندپایه، سـران و شـخصیتهای 
کشـوری و لشـکری در بهارسـتان آغـاز 

شـود. مـی 
در ایـن مراسـم ابتـدا اعضـای هیئـت 
رئیسـه سـنی در جایـگاه هیئـت رئیسـه 
قـرار مـی گیرنـد و آغاز جلسـه بـه آیات 
نورانـی قـرآن مجید منـور و مزین خواهد 
شـد. سـپس مراسـم تحلیـف ) سـوگند ( 

منتخبـان انجـام خواهد شـد.
اداره جلسـه افتتاحیـه، انجـام مراسـم 
تحلیـف و نیـز اقتـراع شـعب و اجـرای 
انتخابات هیئت رئیسـه موقـت از وظایف 
هیئـت رئیسـه سـنی مجلـس بـه شـمار 

مـی رود.

دمای ناپایدارهفته جاری
سازمان هواشناسی

افزایـش  از  هواشناسـی  کارشـناس 
دمـای هـوای مناطـق مختلف کشـور به 
صـورت ناپایـدار در هفتـه آینـده خبر داد.

محمـد اصغـری در ایـن بـاره گفـت: 
را در  افزایـش دمـا  هفتـه جـاری رونـد 
هفتـه  پایـان  تـا  کشـور  غـرب  شـمال 
کشـور  هـوای  دمـای  ناپایـدار  افزایـش 
در هفتـه آینـده خواهیم داشـت کـه البته 
از روز یکشـنبه مقـداری از گرمـای هـوا 

کاسـته مـی شـود.
بـاران  خفیـف  بـارش  افـزود:  وی 
و  یکشـنبه  روزهـای  در  آرام  هـوای  و 
دوشـنبه و شـدت و ضعـف رگبـار و رعـد 
و بـرق تـا پایـان هفتـه بخـش دیگـری 
از پیـش بینـی هواشناسـی بـرای شـمال 

غـرب کشـور اسـت.

استخدام 35 هزار نفر

امسال

رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ـ 
ریزی کشـور گفـت: دولت امسـال 34 تا 

35 هـزار نفـر را اسـتخدام مـی کند.
در  حضـور  بـا  نوبخـت  محمدباقـر 
افـزود:   خبـری  ویـژه  گفتگـوی  برنامـه 
مدیریـت  قانـون   26 مـاده  )ج(  بنـد 
خدمـات کشـوری بـه دولت این اجـازه را 
میدهـد کـه بـه ازای هـر سـه نفـری که 
بازنشسـته مـی شـوند یـک نفـر را جذب 
کنـد کـه بر همین اسـاس در سـه سـال 
گذشـته،  هر سـال دولت،  استخدامهایی 
داشـت. وی همچنیـن گفـت: بر اسـاس 
مجوز اسـتخدامی، واحدهای بهداشـتی و 
درمانـی جدیـدی کـه افتتـاح مـی شـوند 
هـم از نظـر تجهیـزات پزشـکی و هـم 

نیـروی انسـانی مجهـز مـی شـوند.

80 هزار تن خامه پالم دار
مصرف سرانه شیرینی فروشیها

سـاالنه 100 هزار تن خامه در کشـور 
تولیـد مـی شـود کـه 80 هـزار تـن آن 
گیاهـی و حـاوی پالـم امـا مـورد تاییـد 

وزارت بهداشـت اسـت.
حسـن علیـزاده نائـب رییـس انجمـن 
قنـادی  خامـه  کننـدگان  تولیـد  صنفـی 
کشـور بـا اشـاره بـه تولیـد 20 هـزار تن 
خامـه حیوانـی در کشـور افـزود: بـا توجه 
بـه آزاد بـودن واردات پالـم در سـال 94 
بیـش از 480 هـزار تـن پالـم  وارد شـده 
گیاهـی  روغـن هـای   ، علیـزاده  اسـت. 
تولیـد شـده در جهـان را 170 میلیون تن 
اعـام کـرد و گفـت: 60 میلیـون تن آن 
شـامل روغـن آفتاب گردان، سـویا و کلزا 

و 110 میلیـون تـن پالـم اسـت.

کـرد:  اعـام  وی  تـی  پـرس  شـبکه 
اعتصـاب گسـترده، سراسـر فرانسـه را در 

برمـی گیـرد.
بـه گـزارش ایـن شـبکه  ایـن روزهـا 
خیابانهـای شـهر پاریس پایتخت فرانسـه 
دیـروز  بـود.   تظاهـرات  برپایـی  شـاهد 
شـرکت کننـدگان در ایـن تظاهـرات بـار 
دیگـر اعتـراض خـود را بـه برنامـه دولت 
فرانسـه در اجـرای  اصاحـات در نظـام 

کار ابـراز داشـتند. 
ایـن تظاهـرات بـه درگیـری بـا نیروهـای پلیـس منجر شـد. دههـا نفـر در این درگیـری ها بازداشـت 
شـدند. بـا ایـن وجـود، نخسـت وزیـر فرانسـه همچنـان بـر اجـرای ایـن برنامـه تاکیـد دارد. اعتراضها به 
ایـن طـرح دولـت فرانسـه بـه بخـش نیروگاههـای هسـته ای ایـن کشـور نیـز کشـیده شـده اسـت. روز 
گذشـته کارکنـان ایـن بخشـها نیز به جمـع معترضان ملحق شـدند. ایـن اعتصابهای گسـترده کارگری در 
بخشـهای مختلف سـبب بروز مشـکل جدی کمبود سـوخت در بخشـهای مختلف فرانسـه ازجمله پاریس 
شـده اسـت. اعتصابها سـبب تمام شـان بنزین در چهل درصد از جایگاههای سـوختگیری  فرانسـه شـده 

است.
اعتصـاب کارکنـان نیروگاهها نیز سـبب کمبود برق در فرانسـه شـده اسـت. روز دوم ژوئـن نیز کارکنان 
فرودگاههـای فرانسـه بـرای مـدت سـه روز اعتصـاب مـی کننـد که اوضـاع را پیچیـده تر می کنـد. یکی 
از شـرکتهای بـزرگ راه آهـن فرانسـه نیـز اعـام کرده اسـت از دهـم ژوئن اعتصـاب نامحـدودی را آغاز 

خواهنـد کرد.

آغاز به کار مجلس جدید
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نرم افزار پژوهشی قرآن توليد شد

نـرم افزار پژوهشـی قرآن توسـط مرکز تحقیقـات رایانه    
ای قائمیـه اصفهـان بـا ویژگـی هایی همچـون تفسـیر نور 

تولید شده است.
نـرم افـزار پژوهشـی قـرآن شـامل ویژگـی هایـی همچون 
ترجمـه از آیات عظـام مکارم شـیرازی و مشـکینی، تفسـیر 
قرائتـی، موضوعـات  والمسـلمین  از حجـت االسـام  نـور 
مربـوط بـه هـر آیـه، صفحـه بندی بـر اسـاس خـط عثمان 
طـه، اعـراب کلی آیـه، صـرف و نحـو آیـه بصـورت کامل، 
شـأن نـزول آیـات و نشـانی آیه شـامل شـماره آیه، شـماره 
سـوره، نـام سـوره،جزء،حزب توسـط مرکـز تحقیقـات رایانه 

ای قائمیـه اصفهـان تولید شـده اسـت. 
دانلـود بـازار کتاب برای گوشـی هـای اندروید، وینـدوز فون 

و آی او اس است .

فضای مجازی در لحظه تصادف!

یـک زن پـس از تصـادف در حالـی کـه روی زمیـن    
افتـاده بـود، بـدون توجـه بـه وضعیـت جسـمانی و امنیـت 

خود، شروع به پست گذاشتن در مورد صحنه کرد.
ایـن زن چینـی در حالـی کـه با موتـور خـود با یک ماشـین 
در یکـی از شـهرهای چینـی تصـادف کـرد، بـر زمیـن افتاد 
اما نکتـه ای کـه توجه همـه را به خـود جلب کـرد، این بود 
کـه زن در همان حالتی کـه روی زمین دراز کشـیده بود، در 

حـال پسـت گذاشـتن در فضای مجـازی بود. 
زمانـی که کسـی تصادف مـی کند شـاید آخریـن چیزی که 
به ذهنش می رسـد، پسـت گذاشـتن در آن موقع اسـت، اما 
زن جـوان با وارد شـدن به یکی از شـبکه هـای اجتماعی از 

صحنه تصـادف عکس می گذاشـت.

اقدام سریع پليس در شناسایی مجرم

رئیـس پلیـس فتـای فـارس از پیـش دسـتی پلیس در     
کشـف پرونده سـرقت اطاعـات شـخصی و محرمانـه افراد 

در فضای مجازی خبر داد.
در  پیـش  چنـدی  گفـت:  حسـینی  سیدموسـی  سـرهنگ 
رصدهـای صـورت گرفته در فضـای مجازی، کارشناسـان و 
کاراگاهـان جـوان پلیس فتـای اسـتان فارس متوجـه فردی 
شـدند که در فضـای مجـازی و شـبکه های اجتماعـی اقدام 

بـه ارسـال لینک هـای مخـرب می کـرد.
وی بیـان کـرد: ایـن فـرد بـه گونـه ای عمـل کـرده بـود 
کـه فـرد قربانی بـه محـض بـاز کـردن لینـک دریافتـی از 
طریـق نرم افزارهـای ارتباط جمعـي تلگرام و واتـس اپ، به 
صـورت ناخواسـته و بـدون اطاع کاربـر مورد نظر، بـد افزار 

جاسوسـی بـر روی گوشـی وی نصـب می کـرد.

ترویج سبک زندگی داعش 

داعش بـرای پیشـبرد اهداف خـود به مهندسـی تبلیغات   
در فضای مجازی روی آورده است.

حضور پـر رنـگ و گسـترده داعـش در رسـانه هـا نکته ای 
اسـت کـه بایسـتی بـه آن توجه کـرد، ایـن موضـوع حاکی 
از توجـه سـرکردگان ایـن گـروه بـه فضـای مجازی اسـت. 
اصـل موجودیـت داعـش بـدون بعـد رسـانه ای وجـود آن 
اخیـرا صبـرا قاسـمی محقـق  کامـًا بـی اهمیـت اسـت. 
مصـری اشـاره کـرده اسـت گـروه داعـش بـا بودجـه سـه 
میلیـارد دالری مجموعه عظیمـی از فعالیت های رسـانه ای 

را مدیریـت مـی کنـد.  
خـوش رقصـی رسـانه ای داعش کـه یک گـروه نامشـروع 
بـوده توسـط قـدرت هـای بـزرگ از جملـه ایـاالت متحده 

آمریـکا، تولیـد مثل شـده اسـت. 

جنگ سایبری هکرهای ایران و عربستان

سـایت  سـازمان آمـار کل و سـایت دفتر آمار عربسـتان    
سـعودی یـک روز پـس از حملـه هکـری بـه سـایت مرکـز 

آمار ایران، هک شدند.
یـک روز پـس از اینکـه کاربرانـی از عربسـتان سـعودی بـا 
عنوان گـروه »داعس« هک شـد، حـاال تعـدادی از کاربران 
در یک عملیات سـایبری، سـایت  سـازمان آمار کل و سـایت 

دفتر آمـار عربسـتان سـعودی را هـک کرده اند.
آدرس  بـه  سـعودی  عربسـتان  کل  آمـار  سـازمان  سـایت 
بـه  کـه  آمـار  دفتـر  سـایت  و   www.cdsi.gov.sa
آدرس www.stats.gov.sa در فضـای مجازی فعال 
هسـتند، فعالیـت عـادی خـود را ادامـه می دادند کـه با یک 

حملـه سـایبری از دسـترس خـارج شـدند.

تأسيس مرکز توسعه و تحقيق گوگل

گوگل پـاس مدتی پیـش اعام کـرده بود که شـرکت   
گـوگل قصـد دارد در آینـده ای نزدیـک خـودروی بـدون 
راننـده تولیـد کنـد. در همیـن راسـتا گـوگل، مرکـز توسـعۀ 
در  میشـیگان  در  را  راننـده  بـدون  خودروهـای  فنـاوری 

نزدیکی دیترویت تأسیس می کند. 
ایـن مرکـز مسـاحتی حـدود 5000 متـر مربـع دارد و در 
 Fiat Chrysler نزدیکی شـرکای تجاری گـوگل مثـل
قـرار دارد. به گفتـۀ یکی از مدیـران این طرح، اکثر شـرکای 
گـوگل در ایـن منطقـه واقـع شـده انـد و ایـن، همـکاری با 
آنهـا را راحـت تـر مـی کنـد. این مرکـز اواخـر سـال جاری 
افتتـاح خواهـد شـد و گـوگل پـروژۀ مینـی َونهـای بـدون 

راننـده را در آن آغـاز مـی کند.
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بررسي و تحلیل: رضا محمدمراد
رسـانه هـای وابسـته بـه عربسـتان و قطـردر پـی شکسـت 
داعـش و پیـروزی نیروهـای عراقـی در نبـرد آزادسـازی فلوجه، 
مـی کوشـند بـه ایـن نبـرد وجهـه طایفـه ای و مذهبـی دهند.

بـر اسـاس آخریـن گـزارش هـا، سرلشـکر سـتاد عبدالوهاب 
السـاعدی فرمانـده عملیـات آزادسـازی  شـهر فلوجـه در 65 
کیلومتـری بغـداد، گفتـه اسـت مرحلـه اول عملیـات سـریع تـر 
از پیـش بینـی هـا پایـان یافـت  و نیروهـای عراقـی توانسـتند 
الکرمـه، السـجر و پـل راهبـردی فلوجـه  را بازپـس بگیرنـد. به 
گفتـه السـاعدی در مرحلـه دوم عملیات، نیروهای عراقی شـهر 

فلوجـه را آزاد خواهنـد کـرد. 
در پـی پیـروزی نیروهـای عراقـی در مرحلـه اول عملیـات و 
محاصره تروریسـت ها در شـهر فلوجه،  شـبکه های وابسـته به 
قطـر وعربسـتان بـه ویـژه الجزیـره و العربیه در پوشـش خبری 
ایـن نبردهـا رویکـرد فتنه انگیـزی و طائفـه ای و مذهبی کردن 
نبردهـا را در دسـتور کار قـرار داده انـد و بـا وارونـه جلـوه دادن 
واقعیـت هـای میدانـی نبردهـا،  در تاشـند ارتـش و نیروهـای 

مردمـی عـراق را بـه کشـتار غیـر نظامیان متهـم کنند.
ایـن دسـته از رسـانه هـا همچنیـن با هـدف روحیـه دادن به 
تروریسـت هـا، بیانیـه هـای  مربوط به گـروه داعـش را به نقل 
ازپایـگاه خبـری اعمـاق کـه وابسـته بـه این گـروه تروریسـتی 
اسـت مبنـی بـر تکـذب پیروزیهـای ارتـش عـراق در فلوجـه را 
منعکـس کـرده و در تاشـند اعضـای داعـش را در فلوجـه بـه 

مقاومـت تشـویق کنند.
ادعـای دفـع حمـات عشـایر و ارتـش عـراق در فلوجـه و 
سـرنگون کـردن یک بالگـرد عراقی بخشـی از این فضاسـازی 

ست. ا

وحـدت عراقـی ها و ایجاد مشـکل در مسـیر آزاد سـازی فلوجه 
متهـم کرده اسـت.

بـه گفتـه الهـراط؛  آنهـا در پـی طایفـه گرایـی هسـتند. این 
بـه  داعـش  موشـکی  و  ای  برابـر حمـات خمپـاره  در  افـراد 
الخالدیـه، هیـت، عامریـه، البغدادی و حدیثه سـخنی نمی گویند 

امـا در مـورد فلوجـه جنجالهـای بیهـوده بـه راه مـی اندازند. 
شـیخ محمـد النـوری نایـب رییـس شـورای علمـای الربـاط 
المحمـدی از علمـای اهـل سـنت عراق کـه به همـراه هیاتی از 
عمـای سـنی در مقر نیروهـای مردمی عـراق در نزدیکی فلوجه 
حضـور یافتـه بود تـا از نزدیـک اوضـاع میدانی را بررسـی کند، 
ضمـن رد شـایعه سـازی الجزیـره والعربیـه، گفتـه اسـت مـا در 
هیـت و چنـد منطقـه دیگـر هـم عملیات آزادسـازی داشـته ایم 
و دیـده ایـم کـه نیروهـای عراقـی در حفاظـت از جـان و مـال 
بـرادران و خواهـران خـود کوشـا بوده انـد. در صـاح الدین هم 
نیروهـای مردمـی حضـور دارنـد و مـا بـه مقر آنهـا رفتـه ایم و 

از نزدیـک شـاهد بودیـم که نیروهایـی از مناطـق مختلف عراق 
در میـان ایـن نیروهـا حضـور دارنـد که ایـن موضـوع وحدت و 

انسـجام عراقـی هـا را می رسـاند.
در همیـن حـال سـلیم الجبـوری رئیـس پارلمـان عـراق بـا 
هشـدار دربـاره برخـی تاش هـا برای وجهـه مذهبـی دادن به 
نبـرد آزادسـازی شـهر فلوجه، چنیـن اقداماتی را سـبب تاخیر در 

بازپـس گیـری این شـهر عنـوان کرد.
سـلیم الجبـوری  بـا بر شـمردن برخـی عوامل موثر بـر روند 
جنـگ ، بـروز چنین عواملی را سـبب کاهش سـرعت پیشـروی 
نیروهـای مشـترک کشـور در نبـرد فلوجـه دانسـت و تصریـح 
کـرد: یکـی از ایـن عوامـل، اظهـارات و تـاش هـا بـه وی ـژه 
تـاش بـرای مذهبـی جلـوه دادن جنـگ اسـت کـه منجـر بـه 
بروز حساسـیت هایی شـد تـا همین امـر حتی در دسـتاوردهای 

میدانـی جنـگ تاثیـر گذار باشـد.

شـبکه الجزیـره در چارچـوب رویکـرد فتنـه انگیزانـه خـود، 
وانمـود مـی کنـد حمـات نیروهای عراقـی به فلوجه به کشـته 
شـدن غیـر نظامیـان منجـر شـده و از حمـات بـه یک بـازار و 
بیمارسـتان در فلوجـه خبـر مـی دهد و بـا این ادعا کـه نگرانیها 
در مـورد تلفـات انسـانی و آسـیب دیـدن شـهروندان فلوجـه بـا 
آغـاز عملیـات ارتـش عـراق افزایش یافتـه نیروهـای مردمی را 

بـه گلولـه بـاران بـی هدف ایـن شـهر متهم مـی کند.
شـبکه سـعودی العربیـه نیـز بـا ایـن ادعـا که سـردار قاسـم 
سـلیمانی هدایـت عملیـات آزاد سـازی فلوجـه را در دسـت دارد 
بـه تبلیغـات منفـی روی آورده و مدعـی عملیـات انتقـام جویانه 

نیروهـای مردمـی دراین شـهر اسـت.
مـارک تونـر سـخنگوی وزارت خارجـه آمریـکا هـم همسـو 
بـا افتنـه انگیـزی شـبکه های وابسـته به قطـر وعربسـتان ادعا 
کـرده اسـت: مـردم فلوجه دربـاره افرادی کـه قرار اسـت آنها را 

از دسـت داعـش آزاد کننـد نگرانـی هایـی دارند.
ایـن فضاسـازی در حالـی اسـت که »محمـد الهـّراط« نایب 
رییـس شـورای عشـایر ضـد داعـش،  ایـن دسـته از رسـانه ها 
وسیاسـتمداران را بـه تـاش بـرای فتنـه انگیـزی و برهم زدن 
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ــر  � ــاب رهب ــه انتخ ــکا ب ــوري آمری ــس جمه ــش رئی واکن
ــن  ــه ای ــان ب ــبه نظامی ــد ش ــي گوی ــا م ــان، اوبام ــد طالب جدی

ــد  ــي دارن ــر نم ــونت ب ــت از خش ــا دس زودي ه
باالگرفتــن اعتصــاب هــا در فرانســه در اعتــراض بــه قانــون  �

کار، از انفجــار بمــب هــاي دودزا تــا برخــورد پلیــس بــا بعضــي 
ن  ضا معتر

ــزب  � ــزد ح ــن آراء نام ــکا از آخری ــانه هاي آمری ــبه رس محاس
ــراي نامــزدي  ــد ترامــپ حمایــت کافــي ب جمهوریخــواه، دونال

ریاســت جمهــوري را کســب کــرده 
رونــق کشــت خشــخاش در افغانســتان ، دولــت مــي گویــد  �

ــي  ــز دیگــري م ــام چی ــار و ارق ــا آم ــرل شــده،  ام ــد کنت تولی
گویــد
ــدت  � ــرات درازم ــر خط ــکا ب ــوري آمری ــس جمه ــد رئی تاکی

جنــگ هســته اي در حاشــیه نشســت گــروه هفــت در جنــوب 
ژاپــن 
دههــا قربانــي بــاز هــم طعمــه آبهــاي مدیترانــه، واژگونــي  �

یــک قایــق مهاجــران غیرقانونــي ، 88 نفــر نجــات یافتنــد

رصد عناوین شبکه هاي ماهواره اي

توفان شن در شرق کشور، مرگ دو شهروند  �
حمله سایبري به وب سایت ثبت اسناد  �
گــزارش ویــژه: دو ســال تــاش بیــن المللــي بــراي نابــودي  �

تروریســت هــاي داعش
ــروش آب  � ــه ف ــد ب ــام متعه ــق برج ــران طب ــي: ای عراقچ

ــت ــنگین نیس س
ــوریه در  � ــده در س ــته ش ــان کش ــت افغ ــازه هش ــییع جن تش

مشــهد
ــا  � اســتفان دي میســتورا: مذاکــرات صلــح ســوریه »در دو ت

ســه هفتــه آینــده« برگــزار نمــي شــود
ــر«  � ــزار نف ــرز 280 ه ــوریه از »م ــي س ــگ داخل ــات جن تلف

گذشــت
ــات  � ــان عملی ــا پای ــا ت ــق اعتراض ه ــتار تعوی ــادي خواس عب

آزادي فلوجــه شــد
ترامــپ آراء کافــي بــراي نامــزدي جمهوریخواهــان در  �

ــرد ــب ک ــات را کس انتخاب
ــد  � ــار گذاشــتن تولی ــه کن ــران ب ــردن ای ــازی: وادار ک فضاس

ــه ــک گلول ــدون شــلیک ی ســاح    هســته اي ب

روي خط شبکه هاي اجتماعي

حمله  هواداران مرتضی پاشایی به رامبد جوان! �
حضور دختر محجبه در مسابقات پاتیناژ ! �
ــم  � ــران فیل ــوز اک ــدور مج ــاد: ص ــر ارش ــی٬ وزی ــی جنت عل

ــود ــتباه ب ــو« اش ــو آلبال »50 کیل
از دســت  � بــه ســینما  اســتقبال گســترده عاقمنــدان 

انــدرکاران فیلــم ســینمایي »فروشــنده« در بــدو ورود بــه 
ــران ته
امید کوکبی در زادگاهش، گنبد کاووس �
ــه  � ــاد ب ــرف و اعتی ــوء مص ــی »س ــمینار علم ــومین س درس

الــکل از دیــدگاه طــب بالینــی و قانونــی« ایــراد شــد:جدیدترین  
ــران ــکل در ای ــاره مصــرف ال آمارهــا درب

ــئواالت  � ــودن س ــخت ب ــه س ــرض ب ــوزان معت ــش آم  دان
امتحانــات نهایــی ســوم دبیرســتان در برخــی شــهرهای ایــران 

ــد ــراض زدن ــه اعت دســت ب
شرط جالب والدین، برای بخشش قاتل فرزندشان �
ــر موجــود در تلفــن همــراه رضــا ضــراب در  � انتشــار تصاوی

میــان ایــن تصاویــر، عکس هایــی  از شــمش های طــا، 
ــده می شــود ــی، بســته های اســکناس و ســکه دی ــت طای کل

انتقــاد حمیــد رســایی,نماینده تهــران, از عمــل کــرد دولــت  �
در قبــال ثــروت بربادرفتــه

رهبــران هفــت کشــور قدرتمنــد اقتصــادی جهــان در ژاپــن  �
دربــاره شــرایط اقتصــادی دنیــا رایزنــی مــی کننــد

علی نصیریان در نقش مقابل شهاب حسینی �
ســاخت  � از  دوحــه«  فیلــم  »موسســه  مالــی  حمایــت 

»فروشــنده«
گزارشی تکان دهنده از وضعیت مردم خرمشهر �
یــک پزشــک شــاغل در ســازمان خدمــات بهداشــت ملــی  �

انگلیــس ) ان اچ اس ( بــه گــروه تروریســتی داعــش در ســوریه 
پیوســت!
داعــش زبــان پنــج تــن از اعضــای فــراری خــود کــه قصــد  �

ــتند،  ــار را داش ــتان االنب ــه« در اس ــهر »فلوج ــرد ش ــرار از نب ف
قطــع کــرد.

نجــات 3 گردشگراســپانیایی گمشــده در کلوتهــای شــهداد  �
کرمــان
ــوز  � ــا دانش آم ــی ب ــه غیرانتفاع ــز مدرس ــار تبعیض آمی رفت

ــهریه! ــرد ش ــر دیرک ــه خاط ــاله ب 9س
ــه  � ــه ب ــران ک ــش ای ــی ارت ــروی هوای ــده نی ــان جنگن خلب

علــت نقــص فنــی در پایــگاه نظامــی  همــدان از مســیر 
ــت ــزی درگذش ــه مغ ــت ضرب ــه عل ــود، ب ــده ب ــرف ش منح

ــازه  � ــای ت ــم ه ــع تحری ــا وض ــا ب ــت اوبام ــت دول مخالف
ــره ــران در کنگ ــه ای علی

ــپاری  � ــزد خاکس ــهد و ی ــان در مش ــرم افغ ــع ح 9 مداف
ــدند ش
ــه مراتــب  � طیب نیــا اقتصــاد پیــش از انقــاب ایــران را ب

ــت ــر دانس موفق ت
ــرای تمــام حاضــران  � اجــرای حکــم 99 ضربــه شــاق ب

در یــک پارتــی شــبانه در قزویــن
ــران  � ــه ای ــی ب ــاد مال ــرس فس ــرکت ها از ت ــکا: ش آمری

نمی رونــدخطوط خبري در فضاي مجازي
مجلــس خبــرگان: دولــت از طــرح برجــام 2 و 3 پرهیــز  �

کنــد
ــو،  � ــه ژن ــردن ب ــوش ک ــزدی: دلخ ــاح ی ــت اهلل مصب آی

لــوزان و نیویــورک، ســبب تســلط کافــران می شــود
ــاره موضــوع حــج،  � ــران را درب ــا ای عربســتان مذاکــرات ب

مثبــت ارزیابــی کــرد
ــروش آب  � ــه ف ــد ب ــام متعه ــق برج ــران طب عراقچــی: ای

ــنگین نیســت س
مخالفــت دادســتان ها بــا وثیقــه 50 میلیــون دالری  �

ــراب ــا ض ــرای رض ب
نرخ تورم در آستانه تک رقمی شدن �
ثبت شرکت صوری برای فرار از مالیات �
آیــت اهلل مــکارم شــیرازی: شــبکه هــای اجتماعــی  �

ــت ــده اس ــن ش ــن زار متعف ــه لج ــل ب تبدی
تخریب باغ های ناب ایرانی به بهانه توسعه شهری �
طوفان شن در خراسان رضوی جان دو نفر را گرفت �
اشــتغال  � گســترش  عامــل  تهی دســتان  افزایــش 

ســمی ر غیر
مطهری خواستار استیضاح وزیر کشور شد �
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ديدار اعضای مجلس خبرگان با مقام معظم رهبری ديدار خانواده شهید بدرالدين با مقام معظم رهبری

عکس روز ناسا / گازهای ملتهب شده و رنگارنگ سحابی پلیکانغروب خورشید در نوشهر

اردوغان با انتخاب نخست وزير تازه ترکیه در فکر ايجاد يک امپراتوری است!سبقت گیری آل سعود از صهیونیستها در دشمنی با حزب اهلل لبنان!
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