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به دنبال سخنرانی اخیر بشار اسد، رئیس جمهور سوریه و اشاره وی به مشکالت موجود در مبارزه با گروه های شورشی و تروریست در این کشور و 
همچنین در پی آغاز حمالت ترکیه به شمال سوریه، این گمانه از سوی برخی ناظران مطرح شد که تحوالت اخیر، به معنای خارج شدن کنترل اوضاع از 
دست دولت دمشق و آغاز روند نزولی این کشور است و می بایست در آینده نزدیک، شاهد روند نزولی این دولت در مقابله با مخالفان باشیم. با این حال، 
تحوالت میدانی یکی دو روز گذشته در سوریه از یک سو و اخبار منتشره درباره برخی دیدارهای محرمانه صورت گرفته میان مقامات سوری و دیگر 

صفحه 4کشورها، از احتمال شکل گیری روندی متفاوت حکایت می کند که می تواند صحنه سیاسی در این کشور را تغییر دهد...

راه مغلوب کردن 
سرطان

۴۵ ٪ نوزادان ایرانی 
شیر مادر نمی خورند

دغدغه کشتی فرنگی 
در اوزان اول و آخر!

 جنجال پنالتی 
از مشهد تا انزلی!

هشدار به ترکیه درباره 
درگیری با کردها 

 مدل جدید 
برای حل معضل بیکاری

 زوایای پنهان 
دکل نفتی

کاربردهای درمانی 
خاکشیر

المیرا شــاهان- خیلی اتفاقی، روبروی آینه ایستاده 
بود که دستش را سمت سینه اش برد و حس کرد یک 
غده ریز توی سینه چپش دارد. به مادرش که گفت، 
مادر از او خواســت قضیه را جدی نگیرد و حســاس 
نشــود. اما او قضیــه را جدی گرفت و بــرای معاینه 
به ســونوگرافی رفت. خانم دکتر گفت: »توی سینه 

راستت و نه سینه چپ...

مهر- دکتر علی اکبر سیاری در همایش بزرگداشت 
هفته جهانی تغذیه با شــیر مادر و پــرورش کودک، 
گفت: تغذیه با شــیر مادر باعــث جلوگیری از مرگ 
میلیون ها کودک و بیماری هزاران فرد در بزرگسالی 
می شود. شــیر مادر نعمتی است که به همه مادران 
داده شده و باید قدر این نعمت را بدانیم و قدردانی از 

آن هم استفاده ...

فنی تیم های ملی کشتی فرنگی روزهای حساسی را 
پشت سر می گذارد چون ِگره کور انتخاب نمایندگان 
اوزان ۵۹ و ۱۳۰ کیلوگــرم اعزامــی بــه رقابت های 

جهانی آمریكا هر روز پیچیده تر از روز قبل می شود.
حضــور فرنگــی کاران منتخــب ایــران در جــام 
پیت السینســكی لهســتان قــرار بــود پاســخ قانع 

کننده ای برای برخی ...

اســتارت حاشــیه ها برای داوران با بحث پیراهن و 
تبلیغ روی لباس ها زده شــد! تهدید شــدند که باید 
با آرم و تبلیــغ جدید به میدان برونــد! حال بماند که 
این لباس ها چطور به دست داوران رسید! اما برای 
قشری که ریالی از پول اسپانسر به جیبشان نمی رود 
فرقی نمی کند که با چه تبلیغی به زمین بروند هر چند 

تبلیغی که روی پیراهن ...

»فرانک والتر اشتاین مایر«، وزیر خارجه آلمان روز به 
آنكارا درمورد مشتعل کردن آتش درگیری با کردها در 
بحبوحه وخامت اوضاع امنیتی در ترکیه و خشــونت 
تازه ای در خاورمیانه هشــدار داد. وی در گفت و گو با 
روزنامــه »بیلد« آلمان گفت هیچ طرفی از بازگشــت 
به روزهای درگیری های مسلحانه پایان ناپذیر میان 

ترکیه و کردهای این کشور...

کوروش پرند، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در پاسخ به این سوال که آیا در سازمان فنی حرفه ای 
برنامه ای بــرای ارائه مهارت  مرتبــط با تحصیالت 
دانشگاهی برای فارغ التحصیالن بیكار وجود دارد 
یا خیر، اظهار داشــت: در حال حاضــر 4میلیون و 
۵۰۰هزار دانشجو در کشــور وجود دارند که یكی از 

مهم ترین مشكالت آنان ...

بیژن زنگنه درباره دکل نفتی و مســائل مطرح شده 
درباره آن توضیح داد: دکلی به مبلغ 88میلیون دالر 
توسط شرکت تاسیســات دریایی خریداری می  شود 
که این شرکت متعلق به صندوق بازنشستگی نفت و 
تعاونی بازنشســتگان ناجاست و بخشی از سهم این 
شرکت نیز متعلق به پرســنل است.  وزیر نفت یادآور 

شد: 2۰ روز از عمر ...

فارس- براساس تحقیقات انجمن طب سنتی ایران، 
خاکشیر در درمان بسیاری از بیماری ها از جمله رفع 
لک و جوش، دفع ســنگ کلیه و... موثر است. یكی 
از خواص معجزه آسای دانه های خاکشیر، کمک به 
کنترل و تسكین فشار خون است. اگر به فشار خون 
مبتال هستید و در حال حاضر داروهای کنترل کننده 
فشــار خون مصرف می کنیــد، می توانید یک لیوان 

خاکشیر را به خوبی بكوبید ...
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افزایش اجاره بهای 
مسکن در تهران

بررسی تحوالت قیمت و حجم معامالت بازار مسكن 
شــهر تهــران در تیر ســال ۱۳۹4 نشــان می دهد، 
متوســط قیمت یک مترمربع زیربنــای واحدهای 
مسكونی معامله شده در شــهر تهران با ۳/۱درصد 
کاهش نسبت به تیر سال قبل به ۳8/۶میلیون ریال 
رسید. همچنین حجم معامالت واحدهای مسكونی 
در تیر ســال ۱۳۹4 معادل ۱۱/۷هزار واحد بود که 

صفحه 5موید کاهش ... صفحه 6

»بابک زنجانی سازی« سریالی
زنگنه:قبح»زنجانی«اصلیشکستهنمیشود

احمدی نژاد در مجلس 
فعلی 80 حامی دارد

ترکان به سایت جماران می گوید آقای احمدی نژاد و 
دولت های نهم و دهم یک تفكر هستند و االن هم 
حضور دارند. یک عده در جامعــه طرفدار این تفكر 
هســتند و نگاهشــان به دین، حكومت و جمهوری 
اسالمی به این شكل است که متاسفانه ما در دولت 
نهــم و دهم دیدیم. یک تفكر هم این اســت که این 

صفحه 7کشور را به صورت ...

روحانی 6 مهر در سازمان ملل سخنرانی می کندپرسپولیس نگران کننده
هفتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل امسال با سخنرانی رئیس جمهور کشورمان و آمریکا در 

روز 6 مهر آغاز می شود و تا 11 مهر ادامه می یابد. بر اساس این گزارش، »حسن روحانی« سخنران 
هشتم نوبت صبح روز افتتاحیه است و اگر تغییری در برنامه نشست و چینش سخنرانان ایجاد نشود، 
احتماال وی حدود ساعت 11 به وقت نیویورک )19:30 به وقت تهران( سخنرانی می کند.به نوشته 

گاردین، قرار است عالوه بر رئیس جمهور ایران، رؤسای جمهور چین و روسیه نیز در هفتادمین نشست 
ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کنند. سازمان ملل متحد در نخستین پیش نویسی که 

دوشنبه گذشته منتشر کرد، نام سخنرانان این مجمع را که بزرگترین گردهمایی رهبران جهان به 
صفحه 3صفحه 3صفحه 3حساب می آید اعالم کرد.  در این نشست پاپ فرانسیس ... صفحه 7

هواداران پرســپولیس نزدیک به هشت سال 
است قهرمانی در لیگ برتر 
را تجربــه نکرده اند. برای 
شکستن این طلسم تا چه 
حد می شود به تیم برانکو 
دلخوش بود؟ بازی اول 
این تیم در لیگ پانزدهم 

همه را نگران کرد...

انتشار محتوای جلسه ای خصوصی

عراقچی متعجب، صدا و سیمای متخلف؟!
صفحه 2

صفحه 2

بسیج  دانشــجویی دانشگاه های 
بــزرگ تهــران و دانشــجویان 

دانشگاه افسری ...

دبیر کل حــزب موتلفه اس المی 
در مورد علت عــدم اجرای حکم 

مهدی هاشمی...

احمد شوهانی در واکنش به اتفاق 
رخ داده مبنــی برخورد نامناســب 

پلیس...

 در خواست 
بسیج دانشجویی 

از فیروز آبادی

حکم مهدی 
 هاشمی 

اجرا می شود

پول مسافران 
ما ترکیه را 

می چرخاند 


