
علی مطهری: ستاره ها روی چمن آزادی

به انتخاب مردم اعتماد کنیم
شش ماه به انتخابات مجلس دهم مانده است و اصالح طلبان پس از ناکامی از راهیابی به مجلس برای 

سه دوره، شانس خود را برای دستیابی به کرسی های بهارستان بیش از هر زمان دیگری می بینند. 
با نزدیک شدن به هر انتخاباتی موضوع ردصالحیت  نامزدهای انتخاباتی بیشتر از هر وقت دیگر 

در میان فعاالن سیاسی مورد بحث قرار می گیرد. ردصالحیت هایی که به دست 
شورای نگهبان و بر مبنای تفسیر »نظارت استصوابی« از قانون اساسی درمورد 

وظیفه شورای نگهبان در انتخابات ها انجام می شود. حاال باز هم بحث بر سر 
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بازی ستارگان فوتبال ایران و ستارگان جهان 
یک نوســتالژی بازی تمام عیار اســت. یک 
خاطره بازی جذاب با ستاره هایی چون فیگو، 
روبرتو کارلوس، داویدز، 
هیرو و... که روزگاری 
آن هــا را از دریچه 
قاب جعبه جادویی 

می نگریستیم...

اعترافات »میرخانی«

اذعان صریح به کیفیت پایین خودروهای تولید داخل
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رئیــس ســتاد انتخابات کشــور 
درباره صندوق های شفاف گفت: 

صندوق هایی را ...

رئیس مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه تخریب یک سند مفید 

کار جالبی نیست...

وزیر علــوم، تحقیقات و فن آوری 
گفت: توافق ویــن پیروزی حق 

است. پیروزی که ...

فرمانداران 
را دائما رصد 

می کنیم

 تخریب 
 یک سند مفید،

کار جالبی نیست

توافق وین 
پیروزی حق 

است

ایران به قدرتی قابل توجه در منطقه تبدیل شده است
ظریف گفت: جمهوری اسالمی ایران با استفاده از ابزار قدرت های جدید به عنوان قدرتی قابل توجه در منطقه 
تبدیل شده است. محمد جواد ظریف در نشست علمی مذاکرات هسته ای و علوم سیاسی که در دانشگاه 
عالمه طباطبایی برگزار شد، ادامه داد: تبدیل ایران به قدرتی قابل توجه در منطقه در پی یک روند طوالنی 
حاصل شده است. محمدجواد ظریف اظهار کرد: در جهان امروز که مهمترین خاصیت و برجستگی سیالیت و 
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بازگشایی بدون غرامت

تحرکات، در راستای اعالم 
نامزدی ریاست جمهوری 

جو بایــدن، معــاون بــاراک اوبامــا، رئیس جمهور 
آمریــکا روز شــنبه در یــک ســفر غیرمنتظــره بــه 
»واشنگتن دی سی« رفت تا با سناتور الیزابت وارن، 
ســناتور ایالت ماساچوســت دیدار کند. ایــن دیدار 
شــایعات درباره تصمیم بایدن بــرای اعالم نامزدی 
خــود در رقابت هــای انتخابات ریاســت جمهوری 
۲۰۱۶ آمریــکا را برانگیخــت. روزنامــه آمریکایــی 
»واشــنگتن تایمز« گزارش کرد، بایــدن و وارن که 

صفحه 4پیشــتر از جانب دموکرات ها ...

 ادامه روند 
حذف یارانه بگیران

وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بــا بیان آنکه حذف 
غیرنیازمندان از لیســت دریافت یارانــه نقدی ادامه 
می یابد، گفت: نظرســنجی ها نشان داده اگر منابع 
آزاد شده به سمت ارتقا زندگی تهیدستان پیش برود، 
مردم از آن اســتقبال می کنند. علی ربیعی شــامگاه 
شنبه در حاشیه مراسم جشنواره چهره های ماندگار 
پزشــکی که در مرکز همایش های برج میالد برگزار 
شد، در گفت وگو با خبرنگاران، افزود: شاخص هایی 

صفحه 5برای تعیین اینکه چه افرادی ...

با آویشن با ریزش موها 
مقابله کنید

آویشــن نقش مهمی در مقابله با آلوپســی )طاسی( دارد. 
متاسفانه این تاثیر صرفا روی آلوپسی آره آتا یا ریزش موی 
منطقه ای است و آلوپســی آندروژنتیک )طاسی مردانه(، 
آلوپسی بعد از یائسگی مکانیسمی جداگانه دارند. با وجود 
اینکه بررســی های گســترده ای در این باره انجام نشده، 
اما نتایج برخی از پژوهش ها نشــان می دهد که آویشــن 
تاثیر مثبتی روی رویــش دوباره ی موهــا دارد. در یکی از 
این پژوهش هــا، 8۶ فرد مبتال به آلوپســی منطقه ای به 

صفحه 6مــدت هفت ماه بررســی شــدند ...

 ممنوعیت برای 
سربازان ملی پوش

ســازمان تر بیت  بدنی نیروهای مسلح از عدم صدور 
مجوز برای سربازان فو تبا لیســتی که پیش از اعزام 
دچار تخلف شــده و کارت پایان خدمت آن ها باطل 
شد، در اردوهای تیم  ملی فو تبا ل و تیم امید خبر داد. 
در حالی که تیم  ملی فو تبا ل ایران از ظهر پنجشــنبه 
اردوی خــود را در کمــپ تیم هــای ملــی بــرای 
دیــدار مقابل تیم های گــوام و هنــد در ر قا بت های 
انتخابــی جا م جها نی ۲۰۱8 روســیه آغــاز می کند، 

صفحه 7امــا ســازمان تر بیت  بدنــی ...

 کی روش 
با توپ پر برگشت

ســرمربی تیم  ملــی فو تبــا ل ایران معتقد اســت که 
میــزان مرخصــی اش بعد از گذشــت چهار ســال 
ســخت کار کــردن در ایــران کافــی نبوده اســت.
کا ر لوس کی روش درباره مــدت مرخصی اش و این 
که چنــد روز در ایران نبوده، اظهــا ر کرد: این میزان 
هر چنــد که بوده در  عیــن  حال کافی نبوده اســت.
وی ا دا مــه  داد: بعــد از گذشــت چهــار ســال کــه 
هــر روز اینجــا ســخت کار کــردم، مطمئنــا ایــن 
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شروعی بر عادی سازی روابط تهران لندن


