
ساندرز، همچنان امیدوار
رقابت های مقدماتی و درون حزبی انتخابات آمریکا در دو حزب رقیب در روز سه شنبه ۸ مارس در ایاالت  
میشیگان و می سی سی پی برای حزب دموکرات و در ایالت های می شیگان، می سی سی پی، آیداهو و هاوایی 
برای حزب جمهوری خواه ادامه یافت. نتایج برآمده از رقابت های این ایاالت، گویای آن است که دونالد 
ترامپ و هیالری کلینتون در دو جناح همچنان پیشتاز هستند؛ با این حال، این به معنای پایان امیدواری برای 

صفحه 4برنی ساندرز دموکرات و تد کروز جمهوری خواه نیست. در میان دموکرات ها، برنی ساندرز  ...
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در 40 سالگی بهترین گلزن 
آسیا شدم!

رییس جمهور:

همگان در نهضت حفاظت از محیط زیست تالش کنند
رییس جمهوری همزمان با هفته منابع طبیعی و پس از غرس یک اصله نهال، همگان را به تالش در مسیر 

نهضت بزرگ حفاظت از محیط زیست و گسترش فضای سبز فرا خواند و تاکید کرد: تقویت کارهای فرهنگی و 
فرهنگسازی در حوزه اهمیت و جایگاه محیط زیست و ضرورت حفظ فضای سبز، بویژه برای نسل جوان و نوجوان 

کشور بسیار با اهمیت است.حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی در این مراسم که روز چهارشنبه و 
پس از جلسه هیات دولت انجام شد،  از درختکاری به عنوان نماد حفظ محیط زیست یاد کرد و اظهارداشت: مراتع، 
جنگل ها، تاالب ها، رودخانه ها و دریاچه ها مایه حیات جامعه بوده و حق حیات به گردن ما دارند.رییس  جمهوری 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3با اشاره به اینکه متأسفانه آمار و ارقام نشان می دهد که در سال های گذشته اقدامات نابجایی ... صفحه 7

بهترین بازیکن فوتسال آسیا می گوید در 40 
ســالگی عناوین بسیاری را به 
دست آورده است و از این 
بابت خدا را شکر می کند. 
در  می گویــد  او 

زندگی فرد ...

شهرداری 11 میلیارد تومان عوارض ماخوذه از مردم را به خزانه نریخت

داستان تمام نشدنی هشت ســال پاک دستی
صفحه 2

صفحه 2

آیت اهلل ســیداحمد خاتمی عضو 
هیأت رئیســه مجلــس خبرگان 

رهبری اظهار ...

یک منتخــب مجلس دهم پرهیز 
از تنش های سیاســی را به عنوان 

مهمترین نکته ...

آذر منصــوری عضــو شــورای 
مرکزی حزب اتحــاد ملت گفت: 

باید گفت که  ...

یک ریال هم 
خرج نکردم 

مجلس از 
تنش های سیاسی 

پرهیز کند

اصالح طلبان 
به بلوغ سیاسی 

رسیدند

8 ریال 121 660 فقط 

دالیل ناکام ماندن 
اصولگرایان 

یک عضو شــورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان 
رهروان والیت با تاکید بــر اینکه جامعه اصولگرایی 
باید بــه این نتیجه برســد که در شــیوه عملش باید 
دقت داشــته باشــد گفت که یکــی از دالیل ناکامی 
اصولگرایــان در انتخابــات را می تــوان تمکیــن 
نکــردن برخــی از آن ها به لیســت واحد دانســت.
حجت االســام و المسلمین احمد سالک در تبیین 
دالیل شکست اصولگرایان در برخی از شهرستان ها 

صفحه 3همچون تهران در انتخابات ...

هیئت اقتصادی انگلیس 
به ایران سفر می کند

وزیر تجارت انگلیس امروز رســمًا برنامه این کشــور 
بــرای اعــزام بزرگ ترین هیأت تجاری انگلیســی، 
متشــکل از گروه هایــی در حوزه هــای نفــت،  گاز، 
زیرساخت و مهندسی به ایران را اعام می کند. ساجد 
جاوید، وزیر تجارت انگلستان، قرار است امروز رسمًا 
برنامه این کشور برای اعزام بزرگ ترین هیئت تجاری 
انگلســتان به ایــران را اعام کند. او که قرار اســت 
امروز در نشســت یک روزه روزنامه فایننشال تایمز با 

صفحه 4موضوع ایران شــرکت کند ...

رویای در دسترس فضا
شــرکت)Blue Origin(  کــه یک شــرکت خصوصی 
مسافرت فضایی ست و توسط »جف ِبزوس«، مدیرعامل 
آمازون راه اندازی شد در حال برنامه ریزی برای فرستادن 
نخستین توریست های فضایی خود در سال 2018 است.
ایــن مطلــب را جف بــزوس، بــه روزنامه نگارانــی که در 
حال بازدید از مرکز این شــرکت در ایالت واشنگتن بودند 
اطــاع داد و اضافــه کرد گروهــی متشــکل از 6 نفر به 
صورت همزمان، ســفر کوتاهی به فضــا رفته بی وزنی را 
تجربه خواهند کرد و این اتفاق، بســته به میزان پیشرفت 

صفحه 5آزمایش های موشــک ها میتواند ...

توصیه هایی مفید برای 
تغییر ذائقه کودکان 

»من شیر دوســت ندارم«، »بوی ماهی بده«، »این 
میوه هــا را نمی خورم«، »تخم مرغ بدمزه اســت«، 
»خجالت می کشم نون، پنیر و سبزی ببرم مدرسه« 
و... اگر شما هم فرزندی دارید، حتمًا این جمله ها را 
بارها از زبان او شنیده اید یا روزی  باالخره خواهید شنید.
ذائقه افــراد در کودکی و به طور کلی در ســنین زیر 
پنج ســال شــکل می گیرد.اما حواســتان باشــد به 
خاطــر خود و فرزندتان زود تســلیم خواســته هایش 

صفحه 6نشــوید و اگر به سامت او   ...

صدای زنگ اجابت در پی 
درخواست مکرر خادم

حــدودا ۵ مــاه تا آغــاز بزرگترین فســتیوال ورزش 
جهــان باقــی مانده اســت. رقابت هــای المپیک 
2016 ریو در پیش اســت اما فضای کشــور طبق 
آنچــه کارشناســان گفتــه انــد المپیکی نیســت. 
ورزش کشتی در این ســالها نقش زیادی در بهبود 
جایــگاه ایران در رده بندی نهایی المپیک داشــته 
اســت اما مشــکاتی برای آماده ســازی المپیک 
2016  وجود دارد مشــکاتی کــه به وزیر ورزش و 

صفحه 7رئیس جمهور هم کشــیده شد ...

صفحه 2

سرانجام در جلسه امروز شورای عالی کار میزان حداقل دستمزد کارگران در سال آینده تعیین شد


