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عارف: نامزدی جهانگیری تصمیم 
شورای عالی اصالح طلبان بود

احمدی نژاد:من و ترامپ شبیه هم نیستیم

يوسف آباد يا
سید جمال الدين

اسد آبادی؟

قاتل قند خون و 
ديابت پیدا شد!

»عارف« به خانه 
پدربزرگ رسید 

برنامه های انتخاباتی 
صدا و سیما اعالم شد 

پرسپولیس سه امتیاز تا رکورددار 
شدن در لیگ برتر
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رییس دولت سابق می گوید: موهای من سیاه است و موهای 
آقای ترامپ، بور، چشمهایش هم آبی است، قدش بلند است 

و قد من کوتاه، شباهتی به هم نداریم

افرادی که  نام  با  ثبت  ریاست جمهوری  انتخابات  نام  ثبت 
بود که  نداشتند همراه  پرونده خود  در  اجرایی  هیچ سوابق 

مورد اعتراض بسیاری از نخبگان و اهالی رسانه قرار گرفت.
که  ارمغان  نشریه  مسئول  مدیر  نطنزی   کریمپور  مسعود 
سوابق اشتغال  ١٢ ساله در سازمان بازرسى كل كشور و نیز 
کارنامه   در  را  اسالمی  دوره چهارم مجلس شورای  نمایندگی 
به عنوان  قاضی دیوان عالی  نیز   امروز  و  دارد   کاری خود 
کشور مشغول به خدمت میباشد ، در ابتدای روزهای اول به 
این موضوع واکنش نشان داد و در کانال تلگرام خود تحت 

این عنوان نوشت: 
انتخاباتى  ستاد  در  جمهورى  رياست  كانديداهاى  نام  ثبت 

وزارت كشور آغاز شد
در همين يكى دو روز اول اتفاقاتى رخ داد كه بسيار قابل تأمل 
است و مى طلبد كه هر چه سريعتر مجلس شوراى اسالمى 
تشخيص  مجمع  يا  و  نگهبان  محترم  شوراى  مساعدت  با 

مصلحت نظام در قوانين مربوطه تجديد نظر فرمايند
اينكه براى تصدى دومين مقام كشور ، مجموعه اى از أفراد 
بدون هيچ گونه سوابق اجرايى ، يا تحصيالت يا تخصص و 
حتى مشكوك بودن به ناراحتى هاى روحى و روانى به سوى 
نام سرازير شوند به هيچ  براى ثبت  ساختمان وزارت كشور 
وجه زيبنده نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران نيست، كما 
رسانه  و  ها  شبكه  از  بسيارى  نخست  شب  همان  در  اينكه 
هاى خارجى با ذوق زدگى خاصى بدان پرداختند و با نشان 
دادن تصاويرى از يك جوان ١٨ ساله با مدرك متوسطه ، يك 
مرد عظيم الجثه ميبدى با شعار مسكن دلباز ٢٠٠٠ مترى و 
با شعار حقوق  كراواتى  مرد  ان  يا  أسب  براى  علوفه  كاشت 
بدست  گل  و  پرچم  پوش  كفن  كهنسال  مرد  يا  ميليونى   ١٥

و  قلو  دو  برادران  يا  بود  كرده  پيامبرى  ادعاى  كه  مردى  يا 
دهها مورد غير قابل دفاع ، ما را و شيوه انتخابات ما را به 
نمايش گذاشتند پر واضح است كه نظر دشمن براى ما هيج 
مهم نيست ولى آيا حرمت امامزاده با متولى ان نيست، چرا 
بايد اجازه دهيم هر كسى بدون داشتن حداقل شرايط براى 
كشورهاى  در  نمايد؟  نام  ثبت  كشور  مقام  دومين  تصدى 
شرط  مجلس  نمايندگى  براى  حتى  دموكراتيك  و  پيشرفته 
افراد  پنج هزار  تا  دو  داوطلب حداقل حمايت  فرد  كه  شده 
نخبه جامعه را بهمراه داشته باشد تا بتواند ثبت نام نمايد، آيا 
اين ثبت نام هاى فله اى بعدًا باعث زحمت شوراى نگهبان 
نمى شود؟ آيا بدخواهان دو باره نخواهند گفت كه شوراى 
نگهبان تعداد زيادى را رد صالحيت كرد؟ چرا عالج واقعه قبل 
از وقوع نشود، آيا مقاماتى كه قدرت ممنوع التصوير نمودن 
يك رئيس جمهور اسبق را دارند قادر نيستند از نشان دادن 
ريزى خاصى  برنامه  با  رسد  بنظر مى  كه  فوق  أفراد  تصاوير 
بميدان آمده اند جلوگيرى نمايند و الأقل مانع پخش ان از 
رسانه ملى شوند ، به احترام خون شهداء اجازه ندهيم كه اين 
انتخابات ها كه مظهر مردم ساالرى دينى است  و همينطور 
فرهنگ و غرور ملى ما با اين حركات نسنجيده مورد كمترين 

خدشه اى قرار گيرد

انتخابات  در  نام  ثبت  شرایط  که  تدوین شود  قانونی  باید   
ریاست جمهوری را مشخص کند

و  شوراها  انتخابات  به  اشاره  با  نیز  جنتی   احمد  اهلل  آیت 
برای  افراد  از  زیادی  تعداد  امسال  گفت:  جمهوری  ریاست 
شوراها ثبت نام کردند. شناخت از این افراد، کار خیلی مهم 
و دشواری است. تشخیص این که آیا داوطلبان، توانایی و 

صالحیت الزم را دارند یا خیر امری بسیار مهم است. اعضای 
دارند  اختیار  را در  امکانات  از  منتخب شورای شهر، بسیاری 
بنابراین  کنند  می  فرهنگی  کارهای  مختلف  فضاهای  در  و 
عملکرد آنها در فرهنگ کشور و جامعه بسیار تاثیرگذار است.

وی در خصوص داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری اظهار 
نام  ثبت  ریاست جمهوری  برای  که  افرادی  از  برخی  داشت: 
کرده اند، کمترین اطالعاتی در خصوص مسئولیت های رئیس 
جمهور ندارند و لذا باید قانونی تدوین شود، که محدودیت 
هایی در خصوص ثبت نام داوطلبین ایجاد کند. مجلس باید 
در این خصوص قانونگذاری کند و ما هم کمک می کنیم تا 

شرایط خاصی برای ثبت نام کنندگان درنظر گرفته شود.
دبیر شورای نگهبان با بیان این که، اصل ١١٥ قانون اساسی 
آنها  از  یکی  که  داده  قرار  ریاست جمهوری  برای  را  شرایطی 
تقوی است، گفت: تقوا مسئله بسیار مهمی است و موضوعی 
در  رئیس جمهور  از شرایط  یکی  این  عدالت.  از  باالتر  است 
نظام اسالمی است. اگر قوانین، اصالح و اعمال شود، خیلی 
از مشکالت برطرف می شود و کسانی با شرایط محدود حق 

ثبت نام خواهند شد.
وی با اشاره به این که بخش عظیمی از آینده کشور به دست 
ریاست جمهوری است. گفت: برای ثبت نام، باید شرایط و 
خاص  شرایط  با  افراد  تا  شود،  داده  قرار  هایی  محدودیت 
کرد  روشنگری  باید  این خصوص  در  کنند.  نام  ثبت  بتوانند 
کنند.  تبیین  مردم  برای  را  موضوعات  این  باید  ها  رسانه  و 
که  است  ایرانی  هر  ملی  و  اجتماعی  عقلی،  شرعی؛  وظیفه 
نسبت به انتخابات حساس باشد و رسانه ها نیز باید مردم را 
با شرایط ریاست جمهوری و حضور در انتخابات آشنا نمایند.

البته اظهارات آیت اهلل جنتی با واکنش دکتر الریجانی رئیس 
مجلس شورای اسالمی همراه بود.

علی الریجانی در  جلسه علنی  مجلس در این باره توضیح 
داد : مشکل مربوط به مجلس نیست،ما در این زمینه قانون 
تصویب کردیم که فرد چه ویژگی های باید داشته باشد که 
بتوان او را مدیر و مدبر دانست و یا اینکه سوابق اجرایی اش 
چه باشد یا چه افرادی او را تایید کنند که نشان دهد او مدیر 
و مدبر است و اگر در بخش خصوصی بود، باید چه شرایطی 
چیست.  مفهومش  مذهبی  و  سیاسی  رجل  و  باشد  داشته 
این قانون در مجلس قبل تصویب شد و به شورای نگهبان 
ارجاع شد، اما شورا آن را رد کرد. استداللشان این بود که این 
تشخیص بر عهده شورای نگهبان است و حتی آیت اهلل جنتی 
به من گفتند همه این را قبول دارم، اما این را به صورت آئین 
نامه در شورای نگهبان تصویب می کنیم چون شورای نگهبان 
طبق قانون اساسی مسئول این کار است اما این کار را هم 

انجام ندادند.

نظران  صاحب  و  رسانه  داد:اصحاب  ادامه  مجلس  رئیس 
برایش  کرده،  کامال حس  را  این موضوع  که مجلس  بدانند 
تصویب  قانون  و  داده  قرار  چارچوب  و  کرده  اندیشی  چاره 
کرده است، اما تشخیص شورای نگهبان رد این مصوبه بود، 
لذا ما نباید پاسخگو باشیم. حاال من خواهش می کنم عزیزان 
ما در شورای نگهبان بار دیگر به این موضوع توجه کنند. اگر 
متوجه این مساله هستند و مالحظاتی در این مصوبه دارند 
بگویند که این مساله حل شود و در سالهای بعد دچار این 

موضوع نباشیم.
رسمی  اعتراض  موضوع  این  به  نسبت  که  افرادی  دیگر  از 
خود را اعالم کردند میتوان به آيت اهلل العظمي ناصر مکارم 

شيرازي اشاره کرد:
نابسامان  از وضع  انتقاد  با صدور اطالعيه اي ضمن  ایشان  
ثبت نام انتخاب رياست جمهوري، خواستار حل اين مشکل 
برجسته  استاد  اين  اطالعيه  شد.متن  کشور  بزرگان  توسط 

حوزه بدين شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

شکايات زيادي از افراد متعدد از نقاط مختلف به ما رسيده 
که از وضع نابسامان ثبت نام انتخاب رياست جمهوري بسيار 
آگاهانه  گروهي  و  ناآگاه  عده اي  معتقدند  و  هستند  نگران 
ضربه  و  جمهوري  رياست  انتخابات  کشيدن  ُسخره  به  براي 
زدن به نظام با نداشتن هيچگونه صالحيتي، براي نام نويسي 
شرکت کرده و حتي صف تشکيل مي دهند و از آنجا که ادامه 
و  است  اسالمي  جمهوري  مقدس  نظام  ضرر  به  وضع  اين 
مخالف شئون کشور بزرگي مانند کشور ماست؛ بايد هر چه 
زودتر فکري براي حل اين مشکل شود تا افرادي نام نويسي 
کنند که حداقل کمترين صالحيت الزم را براي اين کار داشته 
مشکل  اين  حل  به  اقدام  قبل  ساليان  از  کاش  اي  و  باشند 
مي شد و تعجب مي کنيم چگونه بزرگان کشور براي حل اين 

مشکل تدبيري نفرموده اند!
و اگر تصور شود قانون اساسي اجازه اضافه شرطي نمي دهد 
آمده  اساسي  قانون  در  که  قيودي  زيرا  است  اشتباه  ظاهرًا 
گفته  که  هنگامي  مثاًل  مي طلبد،  خود  کنار  در  را  شرايطي 
مي شود يکي از شرايط »مدير و مدبر بودن« است مفهومش 
کالن  اجرايي  سوابق  بايد  تقاضاکننده  شخص  که  است  آن 

خود را ارائه دهد.
يا اين که هنگامي که گفته مي شود از »رجال سياسي باشد«، 
حداقل بايد سن و سالي داشته باشد و پايه تحصيلي معتبر. 
همچنين قيود ديگري که در دل اين تعبيرات نهفته است و 
را  آن  قانون دانان  و  استفاده مي کنند  را  آن  کاماًل  ُعرف  اهل 

تأیید مي نمايند.
و  و مدرک تحصيلي  براي سن  الاقل شرايطي  بايد  بنابراين 
سابقه مديريتي که موافق چنين کار مهمي باشد گذارده شود 

تا اين وضع نابسامان، سامان يابد.
گرچه براي اين دوره فعاًل نمي توان تصميمي گرفت ولي بايد 
در اولين فرصت براي دوره هاي آينده إن شاءاهلل تصميم گرفته 

شود.
توفيقات همگي را در حل مشکالت کشور از خداوند متعال 

مسألت دارم.

شأن مقام رياست جمهورى

پاستور نشین بعدی چه کسی هست؟
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ریاست  انتخابات  دوره  دوازدهمین  نام  ثبت  مهلت 
شده  آغاز  فروردین   ٢٢ شنبه  سه  روز  از  که  جمهوری 
بود، شنبه ٢6 فروردین به پایان رسید؛ در این مدت 
وزارت  انتخابات  در ستاد  با حضور  نفر   ١6٠٠ از  بیش 
کشور برای تصدی پست ریاست جمهوری نام نویسی 
کردند؛ افرادی که عمده آنها چهره های ناشناخته ای 

برای مردم بودند.
تصریح  جمهوری  ریاست  انتخابات  قانون   3٥ ماده 
باید  نام  ثبت  هنگام  شوندگان  انتخاب  که  دارد 
 - سیاسی  مذهبی،  رجال  باشند:  شرایط   این  دارای 
ایران-  اسالمی  جمهوری  کشور  تابعیت  ایرانی االصل- 
تقوی-  و  امانت  و  دارای حسن سابقه  و مدبر-  مدیر 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  مبانی  به  معتقد  و  مؤمن 

مذهب رسمی کشور.
ثبت نام  شرایط  با  رابطه  در  قانون  تصریح  وجود  با 
فوق الذکر  شرایط  از  که  افراد  از  بسیاری  اما  کنندگان 
در  نام  ثبت  سودای  می باشند  دارا  را  تابعیتش  تنها 
این  از  شهرت  کسب  و  جمهوری  ریاست  انتخابات 
سیستم  دردسر  موجبات  اندکی  و  می کنند  طریق 

انتخاباتی را فراهم می آورند.
اما فارغ از بررسی چرایی حضور افراد ناشناس جهت 
ثبت نام برای تصدی پست مهم ریاست جمهوری، در 
افراد شناخته شده  تن   ٢٠ از  اخیر بیش  روز   ٥ مدت 
سیاسی که نام برخی از آنها از چندی قبل در تحلیلهای 
ستاد  به  نام  ثبت  برای  شد،  می  مطرح  انتخاباتی 

انتخابات وزارت کشور مراجعه کردند.
کننده  نام  ثبت  های  چهره  ترین  شاخص  ادامه  در 
و  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  دوازدهمین 
)به  نام  ثبت  از  پس  آنها  اظهارنظرهای  مهمترین 
را  کشور(  انتخابات  ستاد  به  ورود  زمانبندی  ترتیب 

مرور می کنیم:
مصطفی میرسلیم

میرسلیم پس از ثبت نام در جمع خبرنگاران گفت: من 
به پشتوانٔه یک حزب ریشه دار پنجاه ساله به کارزار 

خدمت ٓامده ام؛ من ٓامده ام تا سهم شما را از سفره 
امروز  من  برسانم؛  شما  به  و  بگیرم  انقالب  پربرکت 
نیامده  امروز  بگیرم؛ من  نجومی  تا حقوق  ام  نیامده 
ام سهمی برای خود و اطرافیانم مطالبه کنم؛ من ٓامده 
ام تا ان شاء ا.. حقوق معطل ماندٔە شما را بگیرم؛ چرا 

که حق گرفتنیست.
محمدعلی پورمختار

پورمختار عضو کمیسیون قضایی مجلس دهم صبح 
ثبت نام  روز  دومین  در  و  فروردین  روز چهارشنبه ٢3 
انتخابات ریاست جمهوری  از داوطلبان پنجمین دوره 
انتخابات  از  دوره  این  در  کشور  وزارت  در  حضور  با 
نود  اصل  کمیسیون  ریاست  پورمختار  کرد؛  ثبت نام 

مجلس نهم را در کارنامه خود دارد.
مسعود زریبافان

زریبافان پس از ثبت نام با حضور در جمع خبرنگاران 
گفت: مشکل ما در کشور ساختار و قوانین نیست، بلکه 
اعتقاد به اجرای قوانین، مشکل ماست و مسئولینی 
که آمدند اعتقادی به اجرای قوانین نداشتند و نقطه 

بسیاری از مشکالت شده است.
موسی الرضا ثروتی

محاسبات  و  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو  ثروتی 
در نهمین دوره مجلس شورای اسالمی،  با حضور در 
ستاد انتخابات وزارت کشور،  در دومین روز از ثبت نام 
داوطلبان دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 

ثبت نام کرد.
محمود احمدی نژاد و حمید بقایی

به ستاد  بقایی  برای همراهی حمید  نژاد که  احمدی 
نیز  خود  بود،  کرده  مراجعه  کشور  وزارت  انتخابات 
نام  ثبت  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  حضور  برای 
کرد؛ احمدی نژاد پس از ثبت نام در انتخابات در جمع 
برای  صرفا  من  ثبت نام  و  حضور  گفت:  خبرنگاران 
دادم،  که  اخالقی  قول  به  و  است  بقایی  از  حمایت 

پایبندم.
سید محمد غرضی

غرضی پس از ثبت نام در دوازدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران گفت: به اعتقاد 
بنده توان های سیاسی ملت به مراتب از دولت بیشتر 
است و با واگذاری کار مردم به خودشان رضایت آنها 
را نیز به دست آورد؛ ما تنها کشوری هستیم که شعار 
نه شرقی و نه غربی را سر داده ایم و ظرفت مدت ١٠٠ 
را  را محقق کرده ایم و همین  سال گذشته این شعار 

ادامه خواهیم داد.
مصطفی هاشمی طبا

هاشمی طبا پس از ثبت نام در جمع خبرنگاران گفت: 
رسیدن  راه  در  خوبی  اقدامات  روحانی  آقای  هرچند 
به اهداف جمهوری اسالمی انجام دادند اما فکر می 
کنم اولویت های جمهوری اسالمی ایران باید تجدید 
امروز،  شود؛  انجام  الزم  اقدامات  آن  براساس  و  نظر 
افراد مختلف حتی کسانی که در داخل نظام هستند 
اپوزیسیون مطرح کرده و خدماتی  به عنوان  را  خود 
که نظام جمهوری اسالمی برای مردم داشته است را 

نادیده می گیرند.
حجت االسالم سیدهاشم بطحایی

حضور  با  نام  ثبت  از  پس  بطحایی  االسالم  حجت 
برای شرکت این  ام  انگیزه  در جمع خبرنگاران گفت: 
است که به دنیای غرب و به امریکا و به آنهایی که در 
خواب هستند و فکر می کنند جمهوری اسالمی دیگر 
کسی را ندارد، بگویم که امثال من فراوان دارد؛ برای 
دفاع از جمهوری اسالمی با تمام وجود آماده ام؛من 
انسان متعصبی نیستم، روی دیانت و تخصص افراد 
کار می کنم و برای انتخاب تیم کاری خود در صورت 
انتخاب شدن در انتخابات از افراد متخصص و دین 

دار استفاده می کنم.
حسن سبحانی

گفت:  خبرنگاران  جمع  در  نام  ثبت  از  پس  سبحانی 
مساله امروز ملت آماده  شدن برای بستن کمربندهای 
پرداختن هزینه های  و  ریاضت  و تحمل  و تالش  کار 
آزادی و استقالل به منظور شتاب بخشیدن و حرکت 

توسعه یافته است. من تشکیل چنین دولتی را تسریع 
خواهم کرد.
مهدی کلهر

به  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  نام  ثبت  از  پس  کلهر 
صورت مستقل اقدام به ثبت نام در انتخابات کرده ام 
انتخابات کشور  نژاد به ستاد  با هماهنگی احمدی  و 
نکند  تایید  را  صالحیتم  نگهبان  شورای  ام؛  نیامده 

خوشحال می شوم.
حجت االسالم حسن نوروزی

حقوقی  کمیسیون  سخنگوی  نوروزی  حجت االسالم 
 ٢٥ جمعه  روز  ظهر  از  پیش  دهم  مجلس  قضایی  و 
در  کشور  انتخابات  ستاد  در  حضور  با  فروردین 
ثبت نام  ریاست جمهوری  انتخابات  دوره  دوازدهمین 
نام  ثبت  همه  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  وی  کرد؛ 

کنندگان باید مطیع قانون باشند.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی

حجت االسالم والمسلمین روحانی پس از ثبت نام در 
جمع خبرنگاران گفت: در سال 9٢ به مردم عزیز اعالم 
کردم که نجات اقتصاد ایران، احیای اخالق و تعامل 
امروز بسیار خوشحالم  و  با جهان مهم است  سازنده 
که در هر سه زمینه با حمایت و کمک مردم قدم های 
قابل توجهی برداشته شده است؛ همه ما باید دوباره 
بیاییم؛ من امروز دوباره آمدم برای ایران؛ دوباره آمدم 

برای اسالم و  آرامش بیشتر در این سرزمین.
مصطفی کواکبیان

گفت:  خبرنگاران  در جمع  نام  ثبت  از  کواکبیان پس 
گفتمان دولت یازدهم گفتمان اصالح طلبانه نیست و 
رئیس دولت بارها این مساله را مطرح کرده و پرچم 
اصالحات باید برافراشته شود؛ خود را وقف خدمت به 
مردم، ترویج دین و اخالق می کنم. می خواهیم کشور 

الگو باشد و باید به اخالق توجه کنیم.
علیرضا زاکانی

گفت:  خبرنگاران  جمع  در  نام  ثبت  از  پس  زاکانی 
جمهوری  امروز  است؛  اصالح  و  اقدام  دولت  شعارم 
اسالمی دچار فاصله معناداری از انقالب اسالمی شده 
و  ناتوان  گرا،  و مسئوالن غرب  است؛ حضور مدیران 

خسته این آسیب را ایجاد کرده است.
حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی

حجت االسالم والمسلمین رئیسی پس از ثبت نام در 
ضمن  کاندیداتوری  اعالم  در  گفت:  خبرنگاران  جمع 
تمام  به  متعلق  عزیزان،  همه  ظن  حسن  از  تشکر 
جریانات هستم؛ می توانم کاندیدای همه مردم ایران 
خودمان  ما  بگیرم؛  قرار  اسالمی  انقالب  دلسوزان  و 
دانیم؛  نمی  خاص  سیاسی  جریان  یک  به  منحصر  را 
مردم  در  و  مردم   با  و  مردم   از  طلبه  عنوان یک  به 
خواهم بود؛ رای مردم در نظام ما تشریفاتی نیست و 

سرنوشت کشور را رقم می زند.
صادق خلیلیان

خلیلیان پس از ثبت نام در جمع خبرنگاران گفت: با 
اولویت  اقتصادی کشور و  نامطلوب  توجه به شرایط 
در  که  تجاربی  دلیل  به  همچنین  و  تولید  و  اشتعال 
این  به  داشتم،  دانشگاهی  و  اجرایی  های  سمت 
نتیجه رسیدم که در اینجا حضور پیدا کنم؛ همه باید 
پایبند به قانون باشیم و نتیجه انتخابات را بپذیریم. 
یک  الزمه شخصیت  آنچه  باید  انتخاباتی  نامزدهای 

رئیس جمهور است را مراعات کنند.
عوض حیدرپور

گفت:  خبرنگاران  جمع  در  نام  ثبت  از  پس  حیدرپور 
باید  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  مبنای  بر  باید 
را مقاوم کنیم تا اقدامات اقتصادی غربی ها  اقتصاد 
رد صالحیت  نگهبان  توسط شورای  اگر  باشد؛   بالاثر 

شوم، تمکین می کنم.
حمیدرضا حاجی بابایی

خبرنگاران  جمع  در  نام  ثبت  از  پس  بابایی  حاجی 
مردمی«  و  کارآمد  »دولت  را  خود  دولت  نام  گفت: 
اتاق  یک  در  باید  نظام  مسئوالن  همه  ام؛  گذاشته 
برنامه  کشور  معضل   ٢٢ برای  گیرند؛  قرار  ای  شیشه 

ویژه طراحی کرده ام.
محمد مهدی زاهدی

گفت:  خبرنگاران  جمع  در  نام  ثبت  از  پس  زاهدی 
امروز  ندارم؛ مشکل  اتاق فکر دولت دهم خبر  از  من 
بهره  اطالعاتی  رانت  از  که  هاست  آقازاده  ما مشکل 
با  من  دانم؛  نمی  دان  ریاضی  یک  را  خود  می گیرند؛ 

افتخار یک ریاضی خوان هستم.
محمد هاشمی

گفت:  خبرنگاران  جمع  در  نام  ثبت  از  پس  هاشمی 
هاشمی  اهلل  آیت  های  اندیشه  و  آرمان  به  توجه  با 
رفسنجانی بر آن شدم در حد توان آرمان های ایشان 

را احیا کنم؛ من به صورت مستقل کاندیدا شدم.
حسن بیادی

بیادی پس از ثبت نام در جمع خبرنگاران گفت: اگر 
اقدامم  اولین  تمکین می کنم.  نشود,  تایید  صالحیتم 
بعد از ریاست جمهوری, توجه به محیط زیست است؛  

تا امروز نیامدم، چون فکر می کردم صالح نیست.
علیرضا منادی سپیدان

خبرنگاران  جمع  در  نام  ثبت  از  پس  سپیدان  منادی 
گفت: من تعهد می کنم که حداقل برای یک بیکار هر 
خانواده اشتغال ایجاد کنم؛ در مجلس دهم بعد از 4١ 
روز اعالم کردند پیروزی من در انتخابات باطل شده و 

من از نظر شورای نگهبان تبعیت کردم.
غالمحسین مقتدایی

گفت:  خبرنگاران  در جمع  نام  ثبت  از  پس  مقتدایی 
دولت آقای روحانی من را از استانداری خوزستان عزل 
از دوستان  به یکی  آمد؛ من  کرد؛ بحث هایی پیش 
صحبتی  دیگر  بس؛  آتش  کردم  اعالم  روحانی  آقای 
پیرامون دولت نمی کنم؛ کاندیدا نشده ام که در سایه 
باشم؛ شاید خودرو انتخاباتی من در ایست و بازرسی 

شورای نگهبان متوقف شد.
حجت االسالم محسن رهامی

جمع  در  نام  ثبت  از  پس  رهامی  االسالم  حجت 
خبرنگاران گفت: از مجموعه اصالح طلبان هستم اما 
به صورت مستقل ثبت نام کردم؛ اولین وظیفه رئیس 
جمهور باید اجرای قانون اساسی و خدمت به قانون 
قبول  را  برخی اصول  نباشد که  اینطور  باشد؛  اساسی 

داشته باشد برخی اصول را قبول نداشته باشد. 
محمدباقر قالیباف

گفت:  خبرنگاران  جمع  در  نام  ثبت  از  پس  قالیباف 
که  است  مدیریتی  نتیجه حاکم شدِن  موجود،  وضِع 
برداشت دقیقی از واقعیت های اجرایی کشور نداشته 
و ندارد، لذا برای کسِب رای، وعده ١٠٠ روزه می دهد و 
بعد از 4 سال حرف و بی عملی، مجبور به بی صداقتی 
می شود و آن وعده را انکار می کند. حال آیا می توان 
به دیگر وعده های او اعتماد کرد؟ »من نگفتم« نتیجه 

ی همین بی عملی و بی صداقتی است.
اسحاق جهانگیری

انتخابات  در  نام  ثبت  از  پس  جهانگیری  اسحاق 
ریاست جمهوری گفت: حضور گروه ها و جریان های 
َابر  بیکاری  است؛   مبارکی  امر  انتخابات  در  سیاسی 
در  انتخابات  در  نام  ثبت  ماست؛  روی  پیش  چالش 
مقطع فعلی تصمیم سختی برای من بود؛ به صورت 
فشرده در یکی دو ساعت بعدازظهر امروز تصمیم به 

ثبت نام گرفتم.

پاستور نشین بعدى چه کسی هست؟

رئیس فراکسیون امید مجلس، نامزدی معاون اول دولت یازدهم را تصمیم شورای عالی اصالح طلبان 
خواند و گفت: ما تصمیم گرفتیم به جز آقای روحانی نامزد دیگری در انتخابات داشته باشیم که آقای 

جهانگیری هم قبول کردند.
به گزارش مشرق به نقل از امیدنامه، محمدرضا عارف رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی 
درباره داوطلب شدن اسحاق جهانگیری برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم در 
کنار حسن روحانی گفت: نامزدی معاون اول دولت یازدهم تصمیم شورای عالی اصالح طلبان بود و 
ما تصمیم گرفتیم به جز آقای روحانی نامزد دیگری در انتخابات داشته باشیم که آقای جهانگیری هم 

قبول کردند.
وی ادامه داد: این دو قطعًا در یک گروه هستند و در مناظره ها تقسیم کار می کنند و عملکرد دولت را 

توضیح می دهند.
عارف با بیان اینکه امیدواریم با حضور جهانگیری فضای انتخابات گرم شود، خاطرنشان کرد: کاندیدای 
اصلی ما در انتخابات روحانی است و شورای عالی اصالح طلبان، رأی به نامزدی نهایی روحانی داده 

است.
گفته اند  که  آنها همانطور  گفت:  رهامی  و محسن  داوطلب شدن محمد هاشمی  به  واکنش  در  وی 
مستقل وارد انتخابات شده اند و حضور آنها باعث نمی شود ما نگران رأی روحانی باشیم، چون او شرایط 

خوبی دارد و امیدواریم با رأی باالیی بازهم رئیس جمهور شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: امیدواریم در جریان مناظره های انتخاباتی، 

روحانی و جهانگیری از عملکرد دولت دفاع و برنامه های خود را به خوبی ارائه دهند.

عارف: نامزدى جهانگیرى تصمیم 
شوراى عالی اصالح طلبان بود
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از مساله حصر  او بور/ دولت  موهای من سیاه است و موهای 
بهره برداری سیاسی می کند/برخی اصال از من خوششان نمی آید

رییس دولت سابق می گوید: موهای من سیاه است و موهای 
آقای ترامپ بور، چشمهایش هم آبی است، قدش بلند است و 

قد من کوتاه، شباهتی به هم نداریم.
محمود احمدی نژاد در گفت و گویی با شبکه تلویزیونی فونیکس 
گفت: تصمیماتی که ما در آن ۸ سال گرفتیم، کامال بجا و درست 

بود و برای آن پاسخ مستدل هم داریم.
اهم اظهارات احمدی نژاد در ادامه می آید:

* در انتخابات پیش رو آقای بقایی رقیبی ندارد و احتمال پیروزی 
وی بسیار باال است.

* در اصل کسی نباید دنبال رئیس جمهور شدن باشد، زیرا هدف، 
رسیدن به آن جایگاه نیست بلکه هدف، خدمت کردن به مردم و 
اصالح وضع و پیشرفت کشور است. دو مدل رفتاری وجود دارد. 
یک رفتار این است که هدف فقط رسیدن به قدرت باشد و یک 
دنبال  ما  باشد.  و خدمت  اصالح  که هدف  است  این  رفتار هم 
رفتار دوم هستیم. من ۸ سال در خدمت مردم بودم و مردم هم 
ما را از نزدیک دیده اند و خوب یکدیگر را می شناسیم. حتما در 
را  دوره جدید آقای بقایی برنامه های کامل تر و پیشرفته تری 
اجرا خواهد کرد و این هم طبیعی است. زیرا انسان هرچه سنش 
بیشتر می شود، کامل تر و عمیق تر می شود و می تواند کارهای 

بهتری را انجام دهد.
* )در پاسخ به این سوال که ۸ سال از اتفاقات سال ۸۸ سپری 
شده است، اگر به گذشته نگاه کنید به نظرتان کدام حرف یا کار 
شما اشتباه بود و چه چیزی را تغییر می دهید(: تصمیمات را باید 
در شرایط زمانی قضاوت کرد. ممکن است در شرایطی آرزوهای 
به  را  آرزو  آن  تحقق  اجازه  شرایط  آن  اما  باشید.  داشته  زیادی 
داشته  آرزو  ساله   ۶۰ انسان  که یک  است  این  مثل  ندهد.  شما 
باشد مثل یک جوان ۲۰ ساله فوتبال بازی کند. آرزو وجود دارد، 
اما امکان تحقق آن وجود ندارد. تصمیماتی که ما در آن ۸ سال 
گرفتیم، در آن شرایط تصمیمات درستی بود. همه تصمیمات بجا 
و درست بود و برای آن پاسخ مستدل هم داریم. اما اگر بخواهم 
اگر  جدید  دور  در  که  بگویم  توانم  می  کنم،  اشاره  مورد  یک  به 
بخواهیم دولت را اداره کنیم، حتما خیلی از افراد ، دیگر حضور 

نخواهند داشت.
* ) در پاسخ به این سوال که اصالح طلبان امیدوارند که آقای 
روحانی بتواند با تالش خود آقایان موسوی و کروبی را آزاد کند( 
: فکر نمی کنم این طور باشد. همین آقایانی که مسئول هستند 
، همیشه از در حصر بودن آقایان موسوی و کروبی بهره برداری 
سیاسی می کنند. ما دوست نداریم هیچ کس در حصر و زندان 

باشد. در هیچ کجای دنیا دوست نداریم این گونه باشد.
گروهی   ۸۸ سال  انتخابات  در  که  سوال  این  به  پاسخ  در   (  *

مخالف شما بودند و به خیابان آمدند. فکر می کنید امروز نظر آن 
ها درباره کاندیداتوری شما و آقای بقایی چیست( : همانطور که 
توضیح دادم اصل آن است که مردم بپذیرند. هر کسی که مردم 
این بود که  باید مورد احترام همه باشد. اشکال  انتخاب کردند 
سال ۸۸ عده ای به رای مردم احترام نگذاشتند و آن ها هم عده 
از مردم رای دادند و مشارکت ۸۵  قلیلی بودند. ۴۰ میلیون نفر 
درصدی اتفاق افتاد. این عدد خیلی باالیی است. این عدد جزو 
مشارکت های کم نظیر در تاریخ دموکراسی است. اما یک عده 
مخالفت کردند که اشکالی هم ندارد. همه آزاد هستند. کسانی 
بودند  کسانی  دسته  یک  بودند.  دسته  سه  کردند،  مخالفت  که 
که اصال اطالع نداشتند و واقعا فکر می کردند اخباری که به آن 
ها داده می شود، درست است . بدیهی است، اگر من هم فکر 
کردم.  می  حمایت  آنها  از  است  درست  اخبار  آن  که  کردم  می 
که  حالی  در  بشود.  تقلب  انتخابات  یک  در  که  است  بد  خیلی 
این ها مردم خیلی خوبی هستند.  اخبار خالف واقع بود.  اصل 

داشتند.  نادرست  اطالعات  که  بودند  این ها  اکثریت مخالفین، 
وقتی اطالعات درست شد، رفتارشان را اصالح کردند.

* گروه دومی بودند که اصال از من خوششان نمی آمد. آن ها من 
را دوست ندارند. خب، این هم آزاد است. اشکالی ندارد که عده 
ای من را دوست نداشته باشند و یک نفر دیگر را دوست داشته 
باشند. این عیب نیست. ولی من آنها را دوست دارم. نمی توانم 
دوست نداشته باشم. من آنها را دوست دارم. این ها دلشان نمی 
خواهد من رییس جمهور باشم. اعتراض می کنند. بسیار خوب، 
ما به آنها توصیه می کنیم رای مردم را بپذیرند. باالخره ما برای 
نمی شود که هرکس  باشیم.  داشته  باید  اداره کشور یک معیار 
هم  به  را  چیز  بخواهد همه  نیاورد،  رای  یا هرکس  بود  مخالف 
بریزد. کسی ممکن است از یک نفر دیگر خوشش نیاید، اما نمی 
تواند به هم بریزد. باید حقیقت را بپذیرد. همه باید قاعده و رای 

ملت را بپذیریم و در برابر آن خاضع باشیم.
به  کاری  اصال  اند،  کم  خیلی  که  هستند  هم  سومی  گروه   *
با  یا  مخالفند.  اسالمی  جمهوری  اصل  با  آنها  ندارند.  انتخابات 
کسانی دیگری مخالف اند اما در ظاهر می گویند با احمدی نژاد 
یا با کل سیستم مخالف اند. این هم بد است. شما با سیستم 
مخالفید اما انتخابات را بهانه می کنید. انتخابات درستی برگزار 
نداشت در آن  امکان  تایید کردند. اصال  را  آن  شده و همه هم 
روش برگزاری انتخابات ، کسی بتواند آراء را جا به جا کند، اصال 
این  ما  اما  هستند.  خودشان  ملت،  همه  چون  نیست.  شدنی 
دارم.  را دوست  داریم. من همه شان  را هم دوست  آخر  دسته 
اصال نمی توانم دوست نداشته باشم. چون ما انسانیم. آیا انسان 
می تواند انسان دیگری را دوست نداشته باشد؟ نه حتما دوست 
دارد . اما من با این کارشان مخالفم و می گویم این کارتان غلط 
است. نباید به مردم زور بگوییم. نباید خودمان را به زور تحمیل 
کنیم. اگر مردم نظر من را قبول نکردند، آیا من باید به ساختمان 
ها آسیب برسانم، شیشه بشکنم و اماکن عمومی را آتش بزنم تا 
مردم تسلیم رای من بشوند؟ این روش غلطی است. انتخابات 

برگزار می شود تا از این کارها نشود.
* موهای من سیاه است و موهای آقای ترامپ بور، چشمهایش 
هم آبی است، قدش بلند است و قد من کوتاه، شباهتی به هم 

نداریم.
* رفتار بنده و ترامپ به هیچوجه شبیه به هم نیست. من معتقدم 
در روابط بین الملل باید احترام و عدالت حاکم باشد. اما آقای 
ترامپ مانند خانم کلینتون و اقای اوباماست و هیچ فرقی با هم 
ندارند. این ها به دنبال سیطره و تسلط بر دنیا هستند. این ها 
خودشان را برتر از دیگران می دانند. وقتی صحبت می کنند مانند 
انسانهای مغرور و مستکبر حرف می زنند. ما این گونه نیستیم. ما 

خودمان را خادم ملت می دانیم. ما در خدمت مردمیم.

محمد هاشمی گفت: خبرگزاری که به نقل از من خبری مبنی بر کنار کشیدن روحانی به نفع من یا جهانگیری مطرح کرده است، برداشت 
خالفی کرده است و کاندیدای اصلی جبهه اعتدال و اصالح طلبان جناب آقای دکتر روحانی بوده و می باشد.

وی در گفت و گویی گفت:خبرنگار این رسانه، سوال خود را به جای جواب من نوشته است که این کار جای تاسف دارد. این خبرنگار از 
من پرسید آیا شما احتمال می دهید که روحانی به نفع شما یا جهانگیری کناره گیری کند؟

محمد هاشمی ادامه داد: پاسخ بنده این بود که ما اصالح طلبان و جبهه اعتدال به طور قطع رقابت درون جناحی را با یکدیگر نداریم 
و نخواهیم داشت و به آن فکر هم نمی کنیم. اما این خبرنگار سوال خود را به جای جواب من جا زده و نوشته که محمد هاشمی گفته 

است که روحانی به نفع هاشمی یا جهانگیری از نامزدی کناره گیری می کند.
وی بار دیگر تاکید کرد: نامزد اصلی جبهه اعتدال و اصالح طلبان جناب آقای دکتر روحانی بوده و می باشد. 

این داوطلب انتخابات ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: اما توضیحی درباره سوال دوم این خبرگزاری نیز دارم. خبرنگار این رسانه 
پرسید: آیا درست است که آیت اهلل هاشمی به ٥ نفر غیر از آقای روحانی توصیه کرده اند که از سوی جبهه اصالحات و اعتدال در صحنه 

حضور داشته باشند. 
هاشمی تصریح کرد: من پاسخ دادم بله حاج آقا اسم ٥ نفر را بردند که در عرصه انتخابات حضور داشته باشند و این افراد شامل آقایان 

ناطق نوری، محمدرضا عارف، اسحاق جهانگیری، محمد جواد ظریف و خود من است.

برق  نیروگاه های  برای ساخت  تهران  گفت:  ظریف  جواد  محمد 
آبی کوچک و بزرگ در قرقیزستان آماده است.

در  پیش  دقایقی  ایران  خارجه  امور  وزیر  ظریف  جواد  محمد 
امور  وزیر  عبدالیف«،  »ایرالن  با  مشترک  مطبوعاتی  کنفرانس 
خارجه قرقیزستان گفت: ایران برای ساخت نیروگاه های برق آبی 

کوچک و بزرگ در بیشکک از آمادگی الزم برخوردار است.
با  متقابل  همکاری  توسعه  برای  ایران  که  این   به  اشاره  با  وی 

قرقیزستان در تمام حوزه ها آماده است، اظهار داشت: جمهوری 
اسالمی در ساخت سد و نیروگاه دارای تجربه فراوانی است و در 
این زمینه می تواند کمک شایانی به دولت بیشکک صورت دهد.

ظریف افزود: تهران عالوه بر ساخت نیروگاه های برق آبی کوچک 
و بزرگ در تولید دارو و انتقال فناوری های جدید به قرقیزستان 

آماده می باشد.
ظریف تأکید داشت: برای همکاری با قرقیزستان هیچ محدودیتی 

وجود ندارد.
خود  همتای  سخنان  تأیید  با  نیز  قرقیزستان  خارجه  امور  وزیر 
در حوزه  فعال  به همکاری و سرمایه گذاری  ایران  اظهار داشت: 

انرژی آبی و معادن عالقه دارد.
اقتصادی  و  راس یک هیات سیاسی  در  ایران  امور خارجه  وزیر 
در ادامه سفر به کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز وارد بیشکک 

پایتخت قرقیزستان شد.
ظریف در بدو ورود مورد استقبال مقامات ارشد قرقیزستان قرار 
خارجه  وزیر  و  جمهور  رئیس  با  چهارشنبه   روز  صبح  و  گرفت 

قرقیزستان به صورت خصوصی دیدار کرد.

به گزارش ارمغان و به نقل از خبرگزاری تسنیم،محمد محمودی شاه نشین 
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا 
، از پایان بررسی صالحیت داوطلبان پنجمین دوره انتخابات شوراها در 
نظارت  هیئت های  حاضر  حال  در  گفت:  و  داد  خبر  اجرایی  هیئت های 
شهرستان و بخش مشغول بررسی صالحیت داوطلبان انتخابات شوراها 
تا روز سی ام فروردین نتایج نهایی آن به فرمانداری  ها اعالم  هستند که 

می شود.
وی افزد: حدود 3 هزار نفر برای عضویت در شوراهای اسالمی شهر تهران 
ثبت نام کرده بودند که از این تعداد ٢٨٠ نفر رد و به عبارتی ٢7٢٠ نفر تأیید 

صالحیت شده اند.
صالحیت  بررسی  به  شوراها  انتخابات  بر  نظارت  مرکزی  هیئت  رئیس 
بین  کشور،  روستاهای  در  گفت:  و  کرد  اشاره  روستا  داوطلبان شوراهای 
یک تا دو درصد رد صالحیت شده اند که 9٨ درصد در روستاها و 9٢ درصد 
از انتخابات شوراها توسط هیئت های  در شهرهای کشور برای این دوره 

اجرایی تأیید صالحیت شده اند.
دوره  پنجمین  داوطلبان  ردصالحیت  دالیل  عمده  محمودی شاه نشین 
به دلیل مشکالت شکلی، سوابق محکومیت،  را بیشتر  انتخابات شوراها 
کیفری و استعالمات دانست و اظهار داشت: البته در این دوره از انتخابات 
شوراها ایرادات شکلی کمتر داشتیم، زیرا افرادی که ایردات شکلی داشتند 

از آنها ثبت  نام به عمل نیامده است.
داوطلبان  صالحیت  بررسی  اول  مرحله  نهایی  آمار  تسنیم،  گزارش  به 
انتخابات شوراها، دوم اردیبهشت به صورت رسمی از سوی فرمانداری ها 
 4 نشده،  احراز  که صالحیت شان  داوطلبانی  اعالم می شود،  داوطلبان  به 
یا  و  استان  نظارت  هیئت های  به  را  خود  شکایات  تا  دارند  فرصت  روز 

فرمانداری ها اعالم کنند.
با  همزمان  روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای  انتخابات  دوره  پنجمین 
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در روز جمعه، ٢9 اردیبهشت 

برگزار می شوذ.

جعفر سبحانی در پاسخ به این سوال که افراد زیر پنج سال هم شامل سهام عدالت می شوند یا خیر گفت: مشمولین سهام عدالت شرایط 
سنی ندارند و این مشمولین باید بصورت جداگانه شماره حساب شبای خود را داشته باشند.

وی عنوان کرد: میزان دقیق سود سهام عدالت برای هر مشمول بعد از پایان سال مالی شرکت های و تشکیل مجمع سالیانه تعیین خواهد 
شد که با توجه به تعداد باالی شرکت های موجود در سبد سهام عدالت پیش بینی دقیق رقم سود کار دشواری است.

سبحانی افزود: با این وجود یک رقم حدودی برای سود سهام عدالت پیش بینی شده است که رقم آن حدود ۹۰ هزار ناموت خواهد بود.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی  تصریح کرد: با توجه به سوددهی شرکت های بورسی و روند بازدهی شرکت ها در یک سال 

اخیر تا قبل از پایان سال مالی، احتمال می رود میزان دقیق سود سهام عدالت در نیمه دوم سال ۹۶ مشخص شود.١

محمد هاشمی: کانديداى اصلی اعتدالیون و 
اصالح طلبان روحانی است با او رقابت نمی کنیم

ظريف: ايران آماده ساخت نیروگاه برق آبی در 
قرقیزستان است

رئیس هیئت مرکزى نظارت بر 
انتخابات شوراها از تأيید صالحیت 
۲۷۲۰ داوطلب انتخابات شوراها 

در شهر تهران خبر داد

اظهارات عجیب 
احمدى نژاد؛

من و ترامپ شبیه هم 
نیستیم

مشمولین سهام عدالت شرايط سنی ندارند
مبلغ سود سهام عدالت مشخص شد
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با  شاید  نیوز،  بهداشت  از   نقل  به  ارمغان  گزارش  به 
دیدن کارهایی که پیش رو دارید یا از اتفاقات کوچک 
عصبی شوید. این پنج راهکار کمک می کنند در کمتر از 

پنج دقیقه آرام شوید.
تنفس با یک سوراخ بینی

کانال  باز شدن  برای  که  است  تکنیک سنتی  این یک 
های مسدود شده ی انرژی استفاده می شود. راحت 
نشسته و پشتتان را صاف نگه دارید، شانه ها به سمت 
عقب باشند. سوراخ سمت چپ بینی خود را با انگشت 
اشاره و میانی دست چپ بسته و با سوراخ راست بینی 
را  راست  یک نفس عمیق بکشید. حاال سوراخ سمت 

بسته و نفستان را از سمت چپ خارج کنید.
کنید  تا حس  کنید  تکرار  دقیقه  تا سه  را یک  کار  این 

انرژی گرفته و نگرانی تان از بین رفته است.
یک فنجان چای سبز

کاهش  به  که  است  اکسیدانی  آنتی  دارای  سبز  چای 
استرس و نگرانی کمک می کند. بعالوه این نوشیدنی 
گرم دارای ماده ای به نام اپی گالوستاچین گالت است 

که حس آرامش در شما را تقویت خواهد کرد.
شمارش معکوس

کنید خیلی سخت  باور  اما  بیاید  نظر  به  اثر  بی  شاید 
است درحالی که تمرکزتان روی شمارش است تا به یاد 
آورید شش قبل از هفت بود یا بعد از آن، بازهم بتوانید 
به نگرانی خود فکر کنید. هرچند بار که الزم دیدید این 

کار را تکرار کنید.
گوش دادن به موسیقی دلخواه

های  موسیقی  به  یا  هستید؟  جاز  سبک  طرفدار  آیا 
پاپ عالقه مندید؟ به هر حال از هر سبکی که لذت می 
برید همان را برای خودتان بگذارید. این موسیقی حال 
از  برای گذشتن  این  را تغییر می دهد که  روحی شما 

موضوعی که نگرانتان کرده الزم است.
تلقین های مثبت

اتفاق  خواهید  می  که  چیزی  کردن  تکرار  کنید.  باور 
تنها  توانید  می  کرد.  خواهد  معجزه  شما  برای  بیفتد 
آن را زمزمه کنید و فقط خودتان بشنوید. یا بهتر، به 
دست شویی رفته و در آینه به چشمان خود خیره شوید 
شد”.  خواهم  موفق  مصاحبه  این  در  من   ” بگویید  و 

مطمئن باشید این اتفاق می افتد.

را کاهش  انسولین، قند خون  افزایش حساسیت به  از طریق  دارچین 
می دهد زیرا انسولین را در انتقال گلوکز به سلول ها کارآمدتر می کند.

 قاتل قند خون و دیابت پیدا شد!
دیابت بیماری است که به واسطه قند خون باال توصیف می شود. اگر 
به درستی کنترل نشود، این بیماری می تواند به عوارضی مانند بیماری 

قلبی، بیماری کلیوی و آسیب عصبی منجر شود.
به گزارش گروه سالمت ارمغان و به نقل از »اتوریتی نیوتریشن«، درمان 
اما  شود،  می  انسولین  تزریق  و  داروها  مصرف  شامل  اغلب  دیابت 
بسیاری از مردم مصرف مواد غذایی که به کاهش قند خون کمک می 
کنند نیز را مد نظر قرار می دهند. یک نمونه دارچین است که به عنوان 
ادویه ای محبوب در شیرینی پزی و آشپزی مورد استفاده قرار می گیرد.
دارچین فواید سالمت مختلفی را ارائه می کند که از آن جمله می توان 

به توانایی کاهش قند خون و کمک به مدیریت دیابت اشاره کرد.
دارچین چیست؟

درختان  از  مختلف  های  گونه  از  که  است  معطر  ای  ادویه  دارچین 
ممکن  که  شرایطی  در  شود.  می  گرفته   )Cinnamomum( دارچین 
است دارچین را به غذا یا سریال صبحانه خود اضافه کنید، این ادویه 
مورد  غذایی  مواد  حفظ  و  سنتی  پزشکی  در  که  است  سال  هزاران 

استفاده قرار می گیرد.
برای به دست آوردن دارچین، پوست درونی درختان دارچین باید کنده 
شوند. سپس، پوست های تهیه شده خشک می شوند که موجب لوله 
ای شکل شدن پوست و شکل گیری چوب های دارچین می شود، که 

می تواند با پردازش بیشتر از آنها پودر دارچین تهیه کرد.
انواع مختلفی از دارچین به فروش می رسند، اما به طور معمول در دو 

دسته مختلف طبقه بندی می شوند:
سیالن: به نام »دارچین واقعی« نیز شناخته می شود و گران قیمت ترین 

نوع دارچین است.
کاسیا: نمونه ای ارزان تر است و در اکثر محصوالت غذایی حاوی دارچین 

یافت می شود.
تفاوت های  اما  رسد،  فروش می  به  نوع  دو  قالب  در  که  در شرایطی 
مهمی بین این دو نوع دارچین وجود دارد که در ادامه این مقاله به آنها 

اشاره خواهد شد.
نقش دارچین در کاهش قند خون و مبارزه با دیابت

دارچین حاوی آنتی اکسیدان هایی است که فواید سالمت بسیاری را 
ارائه می کنند

باور  این  به  است  ممکن  دارچین  ای  تغذیه  ارزش  به  سریع  نگاهی 
منجر نشود که با یک ابرماده غذایی مواجه هستید. اما در شرایطی که 
دارچین از ویتامین ها یا مواد معدنی فراوان بهره نمی برد، حاوی مقدار 
زیادی از آنتی اکسیدان ها است که فواید سالمت این ماده غذایی را 

موجب می شوند.

گیاه   ٢6 اکسیدانی  آنتی  محتوای  دانشمندان  از  گروهی  حقیقت،  در 
دارویی و ادویه مختلف را مورد مقایسه قرار داده و دریافتند که دارچین 
پس از سیر در جایگاه دوم از نظر بیشترین میزان آنتی اکسیدان ها قرار 
دارد. آنتی اکسیدان ها از این نظر مهم هستند که به بدن در کاهش 
آزاد  های  رادیکال  که  ها،  سلول  به  آسیب  نوعی  اکسیداتیو،  استرس 

موجب آن می شوند، کمک می کنند.
استرس اکسیداتیو تقریبا در ابتال به همه بیماری های مزمن از جمله 

دیابت نوع ٢ نقش دارد.
دارچین از انسولین تقلید می کند و حساسیت به انسولین را افزایش 

می دهد
افرادی که به بیماری دیابت مبتال هستند، چه لوزالمعده قادر به تولید 
انسولین کافی نباشد یا سلول های به درستی به انسولین واکنش نشان 
ندهند، با سطوح باالی قند خون مواجه می شوند. دارچین ممکن است 
به  ها  سلول  به  گلوکز  انتقال  افزایش  و  انسولین  آثار  تقلید  طریق  از 

کاهش قند خون کمک کرده و با دیابت مقابله کند.
همچنین، دارچین از طریق افزایش حساسیت به انسولین، قند خون را 
کاهش می دهد زیرا انسولین را در انتقال گلوکز به سلول ها کارآمدتر 
می کند. نتایج یک مطالعه با حضور هفت شرکت کننده مرد افزایش 
فوری حساسیت به انسولین پس از مصرف دارچین را نشان داد و اثر 
نیز هشت شرکت  دیگر  ای  مطالعه  در  آورد.  دوام  ١٢ ساعت  برای  آن 
به  حساسیت  افزایش  دارچین  مصرف  هفته  دو  از  پس  مرد  کننده 

انسولین را نشان دادند.
دارچین قند خون ناشتا را کاهش می دهد و ممکن است هموگلوبین 

A١c را کاهش دهد
چندین مطالعه کنترل شده نشان داده اند که دارچین در کاهش قند 
در  دارچین  نقش  که  شرایطی  در  دارد.  عالی  عملکردی  ناشتا  خون 
بر  آن  اثر  درباره  گرفته  صورت  مطالعات  اما  است،  روشن  زمینه  این 

هموگلوبین A١c نتایج متضادی را نشان داده اند.
برخی مطالعات کاهش چشمگیر در هموگلوبین A١c را نشان داده اند، 

در شرایطی که برخی دیگر هیچ اثری را گزارش نکرده اند.
دارچین پس از وعده های غذایی قند خون را کاهش می دهد

با توجه به اندازه وعده غذایی و میزان کربوهیدارت موجود در آن، سطوح 
قند خون می تواند به طور قابل توجهی پس از صرف غذا افزایش یابند. 
این نوسان قند خون می تواند سطوح استرس اکسیداتیو و التهاب را 
افزایش دهد که می تواند به سلول های بدن آسیب وارد کرده و فرد را 

در معرض خطر ابتال به بیماری های مزمن قرار دهد.
دارچین می تواند به کنترل این افزایش ناگهانی قند خون پس از وعده 
روند  کردن  کند  پژوهشگران،  برخی  گفته  به  کند.  کمک  غذایی  های 
تخلیه مواد غذایی از معده در این زمینه نقش دارد. همچنین، برخی 
از  اند توانایی دارچین در کاهش قند خون پس  مطالعات نشان داده 

وعده های غذایی از مسدود کردن آنزیم های گوارشی که کربوهیدارت 
ها را در روده کوچک تجزیه می کنند، ناشی می شود.

دارچین ممکن است خطر عوارض شایع دیابت را کاهش دهد
مصرف دارچین ممکن است خطر عوارض شایع دیابت را کاهش دهد. 
افراد مبتال به دیابت نسبت به افراد سالم دو برابر بیشتر با خطر ابتال به 
بیماری قلبی مواجه هستند. دارچین با محدود کردن عوامل خطر آفرین 
بیماری قلبی مانند سطوح باالی کلسترول بد و یا فشار خون باال ممکن 

است به کاهش این خطر کمک کند.
افزون بر این، نقش دیابت به طور فزاینده در ابتال به بیماری آلزایمر و 
دیگر بیماری های زوال عقل مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از افراد در 
حال حاضر بیماری آلزایمر را به عنوان »دیابت نوع 3« ارجاع می دهند.
دو  توانایی  است  ممکن  دارچین  عصاره  که  اند  داده  نشان  مطالعات 
پروتئین بتا آمیلوئید و تاو را در تشکیل پالک ها و توده ها که به طور 
معمول با ابتال به بیماری آلزایمر پیوند خورده اند، کاهش دهد. با این 
وجود، این پژوهش تنها به صورت آزمایشگاهی و حیوانی انجام شده 
و انجام مطالعات بیشتر روی انسان برای تایید این یافته ها نیاز است.

سیالن در برابر کاسیا: کدام بهتر است؟
دارچین به طور معمول در دو نوع مختلف گروه بندی می شود که شامل 

سیالن و کاسیا می شوند.
دارچین کاسیا می تواند از چند گونه مختلف درخت دارچین گرفته شود. 
به طور کلی گزینه ای ارزان است و در بیشتر محصوالت غذایی و ادویه 

فروشی ها یافت می شود.
دارچین سیالن به طور ویژه از درخت Cinnamomum Verum تهیه 
می شود. به طور کلی گزینه ای گران قیمت تر و کمتر شایع نسبت به 
دارچین کاسیا است و مطالعات نیز نشان داده اند که دارچین سیالن از 

آنتی اکسیدان های بیشتری برخوردار است.
از آنجایی که دارچین سیالن از محتوای آنتی اکسیدانی باالتر بهره می 

برد، این امکان وجود دارد که فواید سالمت بیشتری را ارائه کند.
برخی باید نسبت به مصرف دارچین محتاط باشند

های  اکسیدان  آنتی  از  تنها  نه  سیالن  نوع  به  نسبت  کاسیا  دارچین 
نام  به  مضر  بالقوه  ماده  یک  محتوای  بلکه  است،  برخوردار  کمتری 
کومارین، یک ماده ارگانیک که در بسیاری از گیاهان یافت می شود، 

در آن بیشتر است.
چندین مطالعه که روی موش ها صورت گرفت، نشان داد، کومارین می 
تواند برای کبد سمی باشد و از این رو، نگرانی هایی درباره این که می 

تواند به کبد انسان نیز آسیب وارد کند، ابراز شده اند.
 ٠.١ را  کومارین  روزانه  مصرف  قابل  دوز  اروپا  غذایی  مواد  ایمنی  اداره 
از  استفاده  صورت  در  است.  گرفته  نظر  در  کیلوگرم  هر  در  گرم  میلی 
دارچین کاسیا، این می تواند معادل مصرف نصف یک قاشق چایخوری 

)٢.٥ گرم( در روز برای فردی 7٥ کیلوگرمی باشد.
نقش دارچین در کاهش قند خون و مبارزه با دیابت

به  رو،  این  از  و  است  برخوردار  باال  کومارین  از سطوح  کاسیا  دارچین 
راحتی ممکن است میزان بیش از حد توصیه شده از کومارین را مصرف 

کنید.
در  و  است  برخوردار  کمتر  بسیار  کومارین  میزان  از  سیالن  دارچین 
نتیجه، مصرف بیش از اندازه توصیه شده در صورت استفاده از این نوع 

دارچین دشوار خواهد بود.
افزون بر این، افراد مبتال به دیابت که دارو یا انسولین استفاده می کنند 
باید نسبت به افزودن دارچین به روال روزانه خود دقت داشته باشند. 
در  را  بیمار  است  ممکن  فعلی  درمان  روند  بر  مقدم  دارچین  افزودن 
معرض خطر سطوح پایین قند خون قرار دهد که به نام »هیپوگلیسمی« 

شناخته می شود.
هیپوگلیسمی به عنوان وضعیتی بالقوه کشنده در نظر گرفته می شود 
و پیش از مصرف دارچین به منظور مدیریت دیابت توصیه می شود با 

پزشک خود مشورت کنید.
در نهایت، کودکان، زنان باردار و افرادی که از سوابق پزشکی گسترده 
برخوردار هستند باید پیش از مصرف دارچین با پزشک خود مشورت 

کنند تا مشخص شود آیا فواید بر خطرات غالب است یا خیر.

اين پنج راهکار کمک قاتل قند خون و ديابت پیدا شد!
می کنند در کمتر از پنج 

دقیقه آرام شويد

روز  برگزاری  به  اشاره  با  حنجره  عملکردی  بیماریهای  متخصص  یک 
استفاده  و  دخانیات  هوا،  آلودگی  قلیان،  سیگار،  گفت:  صدا  جهانی 
نادرست از صدا، منحصربه فردترین ویژگی انسان را به چالش می کشد.

ابوالفضل صالحی در این گفتگو با اشاره به فرا رسیدن روز جهانی صدا  
اظهار داشت: هر ساله در ٢7 فروردین مصادف با ١6 آپریل در سراسر 
دنیا روز جهانی صدا برگزار می شود، هدف از  مراسم این روز افزایش 
و  صدا  کیفیت  انسانی،  ارتباطات  در  صدا  نقش  از   عمومی  آگاهی 

بیماری های مرتبط با آن است.
توجه  صدا  جهانی  روز  به  کشورمان  در  متاسفانه  داشت:  اظهار  وی 
الزم نمی شود و هیچ نهاد و سازمانی به موضوع سالمت صدا اهمیت 
چندانی نمی دهد. صدای هر فرد همانند اثر انگشت منحصربفرد است 
و باید از این تنها ابزار برقراری ارتباط و تعامل و تفکر به شدت نگهداری 

کرد.
گسترش  با  روزها،  این  کرد:  تصریح  صدا  بیماریهای  متخصص  این 
پیام رسان ها در فضای مجازی، نوشتار و استیکر جای صدا را گرفته و 
انسان امروزی رفته رفته از مهمترین وجه تمایز خود در برقراری ارتباط 
دست می کشد. متاسفانه این روزها با یک استیکر تمام احساس و فهم 
خود را از یک موضوع بیان می داریم که جای نگرانی دارد. به همین 
دلیل امسال روز جهانی صدا با  شعار جهانی روز صدا » صدای خود را 

به اشتراک بگذارید« در سراسر دنیا پاس داشته می شود
روابط  الگوی  بر  توانسته  مجازی  فضای  داشت:  اظهار  صالحی  دکتر 
خانوادگی افراد و روابط صمیمانه میان آنها تاثیر بگذارند و ارتباطات 

انسانی را تحت تاثیر قرار دهد. اما این فقط مشکل امروز ما نیست!
و  بهینه  استفاده  صدا  از  مختلفی،  دالیل  به  بنا  متاسفانه  گفت:  وی 
درستی نمی شود و شاهد افزایش انواع اختالالت صدا هستیم، این در 
حالی است که بسیاری از افراد از ابتالی به برخی بیماری ها و اختالالت 
تر  بغرنج  و  شدیدتر  شان  مشکل  که  هنگامی  و  نیستند  آگاه  صدا 

می شود برای درمان اقدام می کنند.
گرفتگی  حنجره  بیماری  اصلی  نشانه  معمواًل  داشت:  اظهار  صالحی 
صداست، زمانی اختالل صوتی وجود دارد که کیفیت، زیروبمی، بلندی 
افراد هم جنس، هم  از صدای  فرد متفاوت  پذیری صدای  انعطاف  و 

سن، هم گروه و  هم فرهنگ مشابه وی باشد.

اندام مشابه سایر  این  از حنجره تولید می شود،  وی گفت: صدای بم 
اعضای بدن سطح تحمل و میزان کارایی مشخصی دارد و اگر ما به طور 
مستمر و بدون استراحت از این اندام کار بکشیم مسلما بعد از مدتی 
ُافت محسوسی خواهد  دچار خستگی شده و در کارکرد عمومی خود 

داشت.
صالحی ضمن تاکید بر رعایت بهداشت صوتی توسط افراد تصریح کرد: 
نوشیدن روزانه ٨ لیوان آب برای مرطوب نگاهداشتن حنجره ضروری 
چای،  مانند  نوشیدنی ها  از  یک  هیچ  که  باشید  داشته  توجه  است. 
آبمیوه و ... جایگزین آب نیست و صرفًا آب است که می تواند براساس 
قانون انتشار ساده در الیه های سطحی مخاط حنجره پخش شود و آن 
را مرطوب نگاه دارد. حنجره تنها در محیط لغزنده و مرطوب قادر به 

حفظ فیزیولوژی سطحی خود است.
این متخصص بیماریهای عملکردی حنجره با بیان اینکه از صاف کردن 
گلو به شدت پرهیز شود، ادامه داد:  پاک کردن مکرر گلو، سرفه، خلط 
از اختاللی نهفته  در فرد مانند  یا سایر عالئم؛ ممکن است نشانه ای 
بازگشت اسید معده ای باشد که معمواًل با یک معاینه ساده کلینیکی 

قابل تشخیص است.
صالحی توصیه کرد: به مقدارمناسب و کافی بخوابید و استراحت کنید، 
کم خوابی باعث عالئمی مانند گرفتگی صدا و خستگی صوتی می شود 
که به هیچ طریقی قابل برطرف شدن نخواهد بود، مگر با استراحت 

به میزان کافی!
زیربنای  بخوانید  آواز  مناسبی  تنفسی  باپشتوانه  افزود:  ادامه  در  وی 
و  است  مناسب  تنفسی  پشتوانه  از  استفاده  حنجره  صحیح  عملکرد 
خواندن  مناسب حین  تنفس  نبود  اختالالت حنجره  از  بسیاری  عامل 
است، زیرا باعث وارد امدن فشار بیش از حدبه عضالت حنجره شده و 

سبب گرفتگی صدا حین خواندن می شود.
صالحی اظهار داشت: به حداقل رساندن مصرف فرآورده های کافئین دار 
، بستنی و  نوشابه بسیار مهم است زیرا این خوراکی ها باعث خشکی 

مخاط دهان، حنجره و غلیظ شدن ترشحات مخاط دهان می شود.
وی تصریح کرد: استعمال دخانیات و ترکیبات حاوی دودهای شیمیایی 
برای حنجره نامناسب است، این مواد به طور مستقیم باعث تحریک 

و تخریب بافت تارهای صوتی و فیزیولوژی مخاط حنجره می شوند.
صالحی ادامه داد:  باید از مجاری تنفسی و هوایی در برابر گرد و خاک 
یا هوای سرد و خشک محافظت کرد،  زیرا باعث تحریک مخاط مجاری 
صوتی و به ویژه بافت تارهای صوتی می شود و در نتیجه آسیب پذیری 

آنها را باال می برد.
وی اظهار داشت: حفظ آرامش روانی در زندگی روزمره و کنترل اضطراب 
و فشارهای عصبی بر کیفیت حنجره اثرگذار است، اضطراب و فشارهای 
و  غیرمحسوس  به صورت  که  است  عواملی  ترین  مهم  از  یکی  عصبی 

ناخودآگاه باعث ایجاد آسیب به مکانیزم صوتی می شود.
این متخصص اختالالت صدای حرفه ای با اشاره به اینکه  باید از داد 
زدن و صحبت کردن به مقدار زیاد  اجتناب کرد، افزود: توجه داشته 
باشیم که هر بار داد زدن ضربات سنگینی به تارهای صوتی وارد می کند 
جبران  ضربات  کنیم   استفاده  عادتی  به صورت  رفتار  این  از  ما  اگر  و 

ناپذیری به تارهای صوتی خود وارد می کنیم.
کنترل سالمت  و  ای  دوره  معاینات  انجام  کرد:   خاطرنشان   صالحی 
حنجره  متخصص  توسط  احتمالی  مشکالت  شناسایی  برای  عمومی 
و  اختالالت  از  بسیاری  بروز  از  می تواند  صدا  و  گفتار  آسیب شناس  و 
بزرگترین  عنوان  به  صدا  حفظ  باعث  و  کرده  جلوگیری  بیماری های 

سرمایه انسان شود.

صاف کردن گلو ممنوع! 
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عملکرد قابل توجه قرمزها؛
پرسپولیس سه امتیاز تا رکورددار شدن در لیگ برتر

تیم فوتبال پرسپولیس با کسب سه امتیاز دیگر در رقابت های این فصل، رکورد قهرمانی با بیشترین امتیاز در رقابت های لیگ برتر را 
خواهد شکست. به گزارش گروه گروه ورزشی ارمغان به نقل از خبرگزاری برنا، بیشترین امتیاز کسب شده در رقابت های لیگ برتر به 
لیگ چهارم بر می گردد که در جریان آن فوالد اهواز با 64 امتیاز در 3٠ بازی و میانگین ١3/٢ امتیاز برای هر دیدار بهترین حد نصاب را 

ثبت کرد.
یک سال پیش از این فصل، پاس تهران ٥3 امتیاز را در ٢6 بازی کسب کرد و میانگین امتیاز ٠4/٢ ثبت شد. تیم فوتبال پرسپولیس 
در حالی که سه بازی دیگر تا پایان فصل دارد از این حدنصاب گذشته است و تنها با کسب سه امتیاز دیگر از مجموع 9 امتیاز ممکن، 
رکورددار کسب امتیاز با توجه به تعداد بازی در لیگ برتر خواهد بود و بهترین میانگین امتیاز برای هر بازی را در طول ادوار رقابت های 
لیگ برتر به خود اختصاص می دهد. تا پیش از رقابت های این فصل، تنها دو تیم توانسته بودند میانگین باالی دو امتیاز برای هر بازی 

را در لیگ برتر ثبت کنند.
رقابت های فوتبال ایران از سال 74 قانون سه امتیازی را اجرا کرد. اگر برای تطبیق آمارها، برای پیروزی تیم ها در سال های قبل از این 
تاریخ نیز سه امتیاز را در نظر بگیریم. بهترین حدنصاب کسب شده در طول رقابت های باشگاهی ایران به پرسپولیس و سال ١3٥٠ و 
لیگ دوم منطقه ای بر می گردد. نسلی که حماسه پرسپولیس را خلق کرد در جریان ١4 بازی آن فصل به ١3 پیروزی و یک تساوی رسید 

که با احتساب 3 امتیاز برای هر پیروزی میانگین 7٨/٢ برای هر بازی را ثبت کردند.
دومین تیم برتر رقابت های سراسری ایران هم، تیمی غیر از پرسپولیس نیست. سرخپوشان در لیگ اول تخت جمشید در سال ٥٢، همان 
سالی که حماسه 6 تایی ها ثبت شد در ٢٢ بازی به ١٥ پیروزی و هفت تساوی دست پیدا کردند و در صورت سه امتیازی بودن بازی ها 
،٥٢ امتیازی می شدند. به این ترتیب میانگین امتیاز 363/٢ برای هر بازی رقم می خورد. این حدنصاب فقط در صورت کسب پیروزی 
در هر سه بازی باقیمانده توسط تیم فعلی قابل شکسته شدن است که امری بعید نیست و در این صورت،  تیم فعلی پرسپولیس با این 

نفرات، دومین تیم برتر تاریخ پرسپولیس و فوتبال ایران در کسب امتیازات در طول یک فصل خواهد بود.
همچنین بهترین حدنصاب کسب شده در رقابت های لیگ سراسری پس از انقالب به سال 79 و میانگین ٢7/٢ امتیاز برای هر بازی بر 

می گردد که سرخپوشان برای عبور از آن به هفت امتیاز نیاز دارند.

مسکو  فهرستی از هفده کشور آسیایی و یک کشور آمریکایی را اعالم 
کرد که اتباع آن بدون روادید می توانند وارد روسیه شوند.

ایرانی ها بدون ویزا به روسیه بروند
تباع ایران هم جزو این کشورها هستند که از این پس می توانند بدون 

دریافت روادید قادر خواهند بود هشت روز از روسیه دیدن کنند.
کویت،  شمالی،  کره  چین،  قطر،  هند،  برونئی،  بحرین،  الجزایر،  ایران، 
مغرب، امارات، عمان، عربستان، سنگاپور، تونس، ترکیه و ژاپن و مکزیک 

در آمریکای جنوبی مشمول تصمیم جدیدی مقام های روسیه هستند.
امکان سفر  امروز  روسیه  وزیر  اسپوتنیک، نخست  گزارش خبرگزاری  به 
کردن شهروندان ١٨ کشور بدون ویزا به شرق دور روسیه را مورد تاکید 

قرارداد.
که  کشورهایی  فهرست  گذشته  روز  چند  گفت:  مدودیوف  دیمیتری 
شهروندانشان می توانند از سیستم ویزایی جدید استفاده کنند را اعالم 
مراحل  گذراندن  به  نیاز  کشورها  این  کارآفرینان  و  ها  توریست  کردم: 

معمول دریافت ویزا را ندارند.
او تصریح کرد که متقاضیان تنها با ثبت اطالعلت شخصی خود در سایت 

درنظر گرفته شده می توانند به شرق دور روسیه سفر کنند.
توریست  روادید  با سیستم جدید  که  نکته  این  به  اشاره  با  مدودیوف 
بیشتری به این منطقه خواهد رفت و این به معنای پیدایش بیشتر پول 
در منطقه است با اطمینان از افزایش سرمایه گذاری و بهبود توریسم در 
پی حذف سیستم روادید برای توریست ها و کارآفرینان افزود: ما به طور 
جدی زیرساخت های موجد در منطقه را مدرن می کنیم و در ماه مارس 

قانون بازدید از بندر آزاد والدی واستوک به تایید رسید.
نخست وزیر افزود که ١٨ کشور معرفی شده بر اساس روابط و دیپلماسی 
متقابل انتخاب شده اند و به دلیلی نزدیکی و یا دوری این دولت ها به 
روسیه نیست. هر دولتی که این چنین برخوردی با شهروندان ما داشته 

باشد، باعث انجام توافق نامه های بیشتر با دولت ما خواهد شد.

پرسپولیس سه امتیاز تا رکورددار شدن در لیگ برتر

یوسف آباد یا سید جمال الدین؟
بین خیابان شهید فاطمی و شهید مطهری، خیابان باریك و طول 
و درازی وجود دارد كه خیابان حضرت ولی عصر)عج( را ابتدا به 

بزرگراه حكیم و سپس یه بزرگراه شهید همت متصل می كند.
 بین خیابان شهید فاطمی و شهید مطهری، خیابان باریك و طول 
و درازی وجود دارد كه خیابان حضرت ولی عصر)عج( را ابتدا به 
بزرگراه حكیم و سپس یه بزرگراه شهید همت متصل می كند. روی 
تابلوی آبی رنگ آن هم نوشته شده، خیابان »سید جمال الدین 
و  می شناسند  یوسف آباد  نام  به  را  اینجا  اغلب  اما  اسد آبادی«. 
اغلب کسی به این خیابان سید جمال الدین اسد آبادی نمی گوید. 
و  بود  اسد آبادی  جمال الدین  سید  خیابان  قدیم  نام  یوسف آباد 
البته در حال حاضر هم نام این محله یوسف آباد است. به این 
كه  خیابان  داخل  میدان  كنید؛  اضافه  هم  كالنتری  نام  اسامی 
واقع شده، سید  آن  در ضلع شمال شرقی  نیز  منطقه  شهرداری 

این دایره كوچك  اما مردم  نام دارد  جمال الدین اسد آبادی 
میدان  كه  یوسف آباد  نه  و  اسد آبادی  میدان  نه  را 

كالنتری١٢٥  وجود  هم  دلیلش  می گویند.  كالنتری 
در قسمت جنوب شرقی این میدان است. نكته 

از  كه  شهروندانی  بیشتر  كه  اینجاست  جالب 
آن  داخل  به  یا  می كردند  گذر  خیابان  كنار 

به  یا  نمی دانستند  داشتند،  آمد  و  رفت 
كه  بودند  كرده  فراموش  خودشان  قول 
و  كیست  اسد آبادی  جمال الدین  سید 

چه كرده بود!

 سید جمال و ماجرای تحریم تنباكو
ما  سؤال  به  دقیق  و  كامل  هیچ كس 
پاسخ نداد. اما بعضی ها اشاره درستی 
به بخشی از زندگی و فعالیت های سید 
جمال الدین اسد آبادی داشتند. »سپیده 

شد،  روبه رو  ما  سؤال  با  وقتی  مردانی« 
بالفاصله از طریق اینترنت تلفن همراهش 

به  بعد  و  خواند  برایمان  را  سید  زندگینامه 
شوخی گفت » حاال جایزه ام را بدهید!  « روح اهلل 

را داد.  هاشمیان كامل ترین و صحیح ترین جواب 
آن هم بدون اینكه به اینترنت مراجعه كند: » روحانی 

اوایل  شد.  متولد  همدان  استر آباد  روستای  كه  كه  بود 
حكومت قاجاریه نامش مطرح شد. مسلمانان را به جهاد علیه 

از  گران تشویق می كرد. در چند كشور  استعمار  انگلیس و سایر 
جمله مصر و عراق و افغانستان بود. اگر اشتباه نكنم در افغانستان 
مدفون است و در این كشور به سید جمال افغانی مشهور است.« 
اما بسیاری نمی دانستند اسد آبادی متعلق به كدام دوره تاریخی 
بود. برخی او را هم دوره پهلوی اول و برخی هم متعلق به اوایل 
میرزای  بر  را عالوه  قاجار می دانستند. سید جمال  دوره  اواخر  و 
گرفتند.  اشتباه  هم  دیگر  نفر  یك  با  مدرس  شهید  و  كرمانی 
»مصطفی كوكبی« اسد آبادی را با آیت اهلل میرزای شیرازی اشتباه 
می گیرد: » راستش االن چیز زیادی یادم نیست، اما فكر كنم همان 

روحانی بود كه استعمال توتون و تنباكو را حرام كرد.  «
 سید جمال الدین اسد آبادی كیست؟

سید جمال دین اسد آبادی سال ١٢١7 در استر آباد همدان متولد 
شد. او را به نام های جمال الدین افغانی و سید محمد بن صفدر 
الحسین نیز می شناختند. سید جمال، اندیشمند سیاسی و مبلغ 

اندیشه اتحاد مسلمانان بود. برخی از او به عنوان آغاز گر نهضت 
بیداری اسالمی نام می برند. سید به كشور های مختلف اسالمی از 
جمله هندوستان، مكه و حجاز، مصر، عثمانی )تركیه، عراق، سوریه 
و اردن كنونی( و افغانستان و كشورهای اروپایی از جمله فرانسه و 
انگلستان سفر كرد. او مسلمانان را به بیداری اسالمی و ایستادگی 
و مبارزه با استعمارگران دعوت می كرد. اسد آبادی همچنین تالش 
داشت، مسلمانان شیعه و سنی را با هم متحد ساخته و آنها را 
به اجرای كامل دستورات دین اسالم در جامعه ترغیب می كرد تا 
از این طریق بیماری های اجتماعی كه گریبانگیر جوامع اسالمی 
شده و آنها را مقابل دولت های غربی و استعمارگر تضعیف كرده 
بود، از میان ببرد. سید در كشور های مصر و افغانستان و ایران 

بسیار  و چهره  معروف 

اسالم تأثیر گذاری بود. او سال ها به  دین  تبلیغ  و  تدریس 
در كشور های مختلف پرداخت. فعالیت های او با دوران پادشاهی 
ناصر الدین شاه در ایران همزمان شده بود. سرانجام سید جمال به 
سرطان فك مبتال شد و در سال ١٢7٥ در شهر استانبول درگذشت. 
كابل  به  او  پیكر  افغانستان  دولت  درخواست  به   ١٢٨4 سال  در 
منتقل و در دارالفنون این شهر دفن شد. در سال ١3١١ محمد ظاهر 
شاه در آنجا مقبره ای برای سید درست كرد. برخی پژوهشگران و 
یاران سید جمال معتقدند كه او توسط عوامل شاه قاجار مسموم 
شده و به شهادت رسیده است. میرزا رضای كرمانی كه ناصر الدین 
جمال  سید  شاگردان  و  مریدان  از  رساند  قتل  به  و  ترور  را    شاه 
سید،  اهداف های  و  تفكرات  شخصیت،  زندگینامه،  درباره  بود. 
اختالف نظر ها ی زیادی وجود دارد. ایرانی یا افغانستانی و شیعه 

یا سنی بودن سید از جمله این اختالفات است.

تصویر روی اسكناس 10 تومانی
خطی  تاكسی های  سوار  می خواست  دوستش  با  خانمی 
سید  خیابان  می دانند  كه  پرسیدیم  آنها  از  شود.  خیابان  اول 
لحنی  با  كوتاه،  مكثی  از  بعد  كجاست؟  اسد آبادی  جمال الدین 
است  یوسف آباد  خیابان  اسم جدید  كنم  » فكر  می گویند  سؤالی 
دیگر! درست گفتیم؟ « بعد می پرسیم می دانند او چه كسی بوده 
و چه كاری انجام داده است؟ »زهرا مرتهب« سریع تر از دوستش 
جواب می دهد: » فكر كنم همان روحانی است كه مظفر الدین شاه 
را  دوستش  اشتباه  زود  خیلی  جوادی  مریم  اما  كرد؟  «  ترور  را   
تصحیح می كند: » نه، مظفر الدین شاه را كه میرزا رضای كرمانی   
ترور كرد! وایستا یه لحظه فكر كنم. آهان همان كسی است كه 
اما  دارد.  وجود  نظر  اختالف  بودنش  افغانستانی  یا  ایرانی  بر 
دقیق یادم نیست چه كار كرده بود.« »مهیار عباسی« سید 
كتاب  » در  می گیرد:  اشتباه  مدرس  با  را  جمال الدین 
بودیم،  خوانده  درباره اش  راهنمایی  دوره  تاریخ 
روحانی  همان  كنم  فكر  نیست.  یادم  االن  اما 
تومانی قدیم   ١٠ اسكناس های  است كه روی 
خیلی ها  بودند!  «  كرده  راچاپ  تصویرش 
نیست «  » یادم  و  » نمی دانم «  گفتن  با 
حتی  برخی  دادند.  جواب  ما  سؤال  به 
اطالع نداشتند، نام رسمی خیابانی كه 
جمال الدین  سید  ایستاده اند  مقابلش 

اسدآبادی است.

چه كارهایی می شود انجام داد؟
سید  خیابان  به  فقط  موضوع  این 
محدود  اسد آبادی  جمال الدین 
نمی شود. هستند خیابان ها و میدان ها 
جدیدشان  نام  كه  منطقه  در  بسیاری 
آن  اساس  بر  كه  واقعه ای  یا  شخصیت  و 
شهروندان  اغلب  برای  شدند،  نامگذاری 
غریب مانده و ناشناخته است. »محمدحسین 
نامگذاری  مسئول  و  روابط عمومی  مدیر  پناهی« 
این  كردن  برطرف  برای  است  معتقد  منطقه  معابر 
گرفت:  مناسبتی  جشن های  و  مراسم  می توان  موضوع 
» مثاًل می شود به مناسبت تولد یا وفات شخص یا سالروز یك 
یا  میدان  همان  در  دیگر  بخش های  یا  محله  سراهای  واقعه، 
خیابان جشن یا مراسم ویژه ای برگزار كنند. از این طریق آشنایی 
یا  خیابان  روی  او  نام  كه  شخصی  و  خیابان  نام  با  شهروندان 
میدان گذاشته شده، بیشتر می شود.« همچنین او معتقد است 
اگر اسامی به شكلی باشند كه گفتن شان راحت تر شود، آن وقت 
از آن استفاده خواهند كرد: » برخی اسامی به  شهروندان بیشتر 
آنها  گفتن  و  تلفظ  كه  است  رایج تر  شهروندان  میان  دلیل  این 
آسان تر است. مثاًل واژه یوسف آباد خیلی ساده تر و آسان تر از سید 
جمال الدین اسد آبادی است. شاید به جای این اسم ٥ بخشی، 
استفاده  مورد  بیشتر  می گذاشتیم،  جمال  سید  را  خیابان  نام 
قرار می گرفت. مثل واژه سید خندان كه همه مردم آن را به كار 

می برند.«
نویسنده: مهدی اسماعیل پور

ايرانی ها بدون ويزا يوسف آباد يا سید جمال الدين؟
به روسیه می روند
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نزدیکی های سراب،  بگیری  که  را  نیلوفر  راه سراب  نبود؛  دور  زیاد  پدربزرگ  خانه 
روستای سرسبزی کم کم خودنمایی می کند.

بهار، زیبایی روستای »سیمینه« را چند برابر کرده و تمام دشت های اطراف روستا را 
سرسبزی یکدستی فرا گرفته است. هوا مطبوع و آسمان آبی است و واقعا راست 

می گفتی عارف لرستانی که »اینجا عجیب آرامشی دارد...«
آدم نمی آورد،  به ذهن  را هم  رفتن  نبود. حتی خیال  رفتن  ۴۶ سال، سن وقت 
خبر  دیگر،  است  »مرگ  گفتی  راست  اما  نداری،  ُمردن  خیال  گفتی  هم  خودت 
نمی کند...«؛ در آخر هم خبر نداد و تو را با خود ُبرد و خبر رفتنت همه مان را شوکه 
از  روستای سیمینه دفن شوی،  در  پدربزرگ  کنار  داری  بودی دوست  گفتی  کرد، 

آرامش اینجا گفتی بودی و َوه که چه آرامشی دارد این روستا و دشت ...
حاال خانه ابدی ات همان طور که خودت خواستی درست کنار پدربزرگ قرار دارد تا 

تو هم کنار آرامشی که پدربزرگ دارد آرام بگیری.
وارد روستای »سمینه« که می شوی درخت های سرسبز از البه الی خانه های روستا 
سرک کشیده اند. داخل کوچه و صدای دلنشین آب زالل که آرام آرام از وسط روستا 
راهی دشت می شود به وضوح شنیده می شود. کوچه های روستا را که پشت سر 
تپه سرسبزی  روی  امامزاده،  کنار  درست  دور دست  از  پدربزرگ  خانه  می گذاریم 

خودنمایی می کند.
جاده خاکی را می گیریم و پیاده تپه را باال می رویم. هرچه باالتر می رویم سرسبزی ها 
وسیع تر و زیبایی روستا از دوردست بیشتر می شود. خانه پدربزرگ جای قشنگی 
است، خانه ای ساده و قدیمی و به وضوح می شود اسم »عبدالحسین لرستانی« 

را روی آن دید.
فامیل ها، دوستان  آمده اند؛ همه  ابدی  به خانه  لرستانی  عارف  بدرقه  برای  همه 
سیاوش  هاشمی،  جواد  سید  کاظمی،  هادی  عزتی،  جواد  همچون  همکارانی  و 
مفیدی، علی صالحی و خیلی های دیگر ... اطراف خانه پدربزرگ، روی تپه حسابی 
برای  آرام  و  نشسته  گوشه ای  در  کدام  هر  تپه  روی  بعضی ها  می شود.  شلوغ 

خودشان ماتم سرگرفته اند.
در میان همه صداها، صدای »چمری« بیشتر به گوش می رسد؛  »چمری« می زنند 
و با هر ضربه اش انگار قلب آدم را چنگ می زنند. صدای شیون زن ها در سکوت 
فقط  ناباورانه  هم  برخی  می آورد،  دل ها  روی  سنگینی  غم  و  می پیچد  دشت 

ایستاده اند و رفتنت در دل خاک را نگاه می کنند ...
اما خاک که می ریزند کم کم ناباوری رفتنت باورمان می شود و باورمان می شود که 

برای همیشه از دستت داده ایم.
چهره  امروز  تلویزیون  و  سینما  طناز  هنرپیشه  لرستانی،  عارف  ایسنا،  گزارش  به 
آرامگاه خانوادگی و در جوار پدربزرگش عبدالحسین  در  و  نقاب خاک کشید  در 

لرستانی در روستای سیمینه برای همیشه آرام گرفت.
مراسم تشییع پیکر زنده یاد عارف لرستانی از صبح امروز )۲۸ فروردین ماه( با حضور 
خانوداه او، چند تن از هنرمندان و جمعی از مردم برگزار شد. پیکر این هنرمند از 
کرمانشاه به سمت روستای سیمینه تشییع شده است تا در جوار پدربزرگ خود 

به خاک سپرده شود.
سید جواد هاشمی، برزو ارجمند، هادی کاظمی، علی اوجی، فرهاد مدیری، جواد 
مراسم  در  هنرمندان  فوتبال  باشگاه  اعضای  از  برخی  و  مفیدی  عزتی،سیاوش 

تشییع پیکر زنده یاد عارف لرستانی در کرمانشاه شرکت کردند.
»عارف لرستانی« ۲۶ فرودین  ماه در سن ۴۵ سالگی درگذشت. این بازیگر تئاتر و 
تلویزیون ایران متولد ۱۵ بهمن ۱۳۵۰ در کرمانشاه بود. او با مجموعه »جنگ ۷۷« 
به کارگردانی مهران مدیری پا به عرصه بازیگری گذاشت و پس از آن در چندین 

مجموعه دیگر از جمله »قهوه تلخ« با او همکاری کرد.
از جمله آثار تلویزیونی این بازیگر فقید به »در حاشیه«، »کوچه مروارید«، »شوخی 

کردم«، »ویالی من« و »مرد دوهزار چهره« می توان اشاره کرد.
او همچنین در فیلم های سینمایی »شام عروسی« )۱۳۸۴(، »انتخاب«، )۱۳۸۳(، 

»معادله« )۱۳۸۲( و »مانی و ندا« )۱۳۷۹( بازی کرده است.
گزارش از محبوبه علی آقایی

نشست خبری فیلم »نلسون ماندال برای همیشه«  در 
روز  ۲۹ فروردین ۹۶ ساعت ۱۱ در محل تاالر سخن مرکز 

همایش های بین المللی رایزن برگزار شد.
فیلم »نلسون ماندال برای همیشه« درباره شخصیت 
در  که  است  اش  خاکسپاری  روز  و  زندگی   ، ماندال 

آمریکا ، افریقای جنوبی و ایران ساخته شده است.
اشاره  با  بابایی  شاه  میثم  نشست  این  ابتدای  در   
و  خوشحال  بسیار  گفت:  منسجم  تیمی  با  همکاری 
تک  از  و  هستم  تیمی  چنین  میان  در  که  خوشنودم 

تک دوستانی که به من اعتماد کردم تشکر می کنم.
افزود:  اثر  این  چگونگی شکل گیری  درخصوص  وی   
بعد از فوت ماندال من به همراه دوست تصویربردارم 
تهیه  مراسم ختم وی مستندی  از  تا  رفتیم  افریقا  به 
کنیم. این اتفاق افتاد و ما فیلمبرداری را انجام دادیم 
اما در پایان کار روزی که قصد برگشت داشتیم با یک 

اتفاق همه چیز تغییر کرد و ما در آنجا ماندیم.
 شاه بابایی در همین راستا ادامه داد: همین ماندن 
در آن روز خاص به تولید این اثر انجامید. من نمی 
توانم زیاد در مورد چیسیتی این اثر صحبت کنم اما 
چیزی که در ذهن من است به ایجاد یک مواجهه بین 
بازیگران با آن فضا بر می گردد. به همین دلیل می 
خواهم این مواجهه کاماًل بکر باشد و بیشتر از این هم 

نمی توانم چیزی بگویم.
 مهدی کریمی تفرشی تهیه کننده این فیلم گفت: یکی 
از افسوس های اصلی ما در این فیلم فوت ناگهانی 

از  مهمی  تا بخش  بود  قرار  بود. چون  کاسترو  فیدل 
فیلم با حضور وی رقم بخورد اما متاسفانه قبل از تولید 

این اثر کاسترو از میان ما رفت.
اثر  وی افزود: تهیه کنندگی و سرمایه گذاری در این 
دلیل  در حقیقت  اما  باشد  نداشته  مالی  بازده  شاید 
اصلی من برای حضور در این تیم نشان دادن چهره 
صلح طلب ایرانیان است. چهره ای که برخی سعی در 

مخدوش کردن آن را دارند.
با  مستند  فیلم  این  بازیگران  از  یکی  کرامتی  مهتاب 
مثل شما  هم  من  گفت:  رسانه  اهالی  از  ویژه  تشکر 
و  کشور  آن  در  اتفاقی  چه  که  ام  زده  شگفت  کاماًل 
مواجهه با فضایی که میثم شاه بابایی در سر دارد می 
اثر قبلی ام در  با توجه به تجربه ای که در  اما  افتد. 
کار ساده  فیلم  این  در  کار  دانم که  افریقا داشتم می 

ای نیست.
وی ادامه داد: یکی از دالیل اصلی حضور من در این 
پروژه باور باالی کارگردان به واژه صلح و اعتقاد ماندال 
ایجاد فضایی  در جهت  را  مان  تمام سعی  ما  است. 

صلح  آمیز انجام می دهیم.
شاه بابایی در مورد زمان اکران این فیلم اذعان کرد: 
صحبت های فراوانی برای اکران این فیلم کشورهای 
که  قولی  اساس  بر  اما  است  شده  دنیا  در  مختلفی 
گرفته ایم اگر تا ماه جوالی اثر آماده شود به احتمال 
نشست  در  و  ملل  سازمان  صحن  در  فیلم  فراوان 

ساالنه نمایش داده می شود.

»نلسون ماندال براى »عارف« به خانه پدربزرگ رسید
همیشه«به تهران آمد
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برنامه های انتخاباتی صدا و سیما اعالم شد 
+ساعت پخش

صداوسیما با دستی ُپر به سراغ دوازدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری رفته است تا 
مخاطبان با درایت کامل دست به انتخابی 

درست و جامع بزند.
 با توجه به نزدیک شدن دوازدهمین دوره 
 ٢9 در  ایران  جمهوری  ریاست  انتخابات 
رادیو  مختلف  شبکه های   ١396 اردیبهشت 
به  برنامه هایی  ویژه   پخش  با  تلویزیون  و 
استقبال از این رویداد بزرگ رفتند تا بتواند 
و  کشور  بزرگ  تصمیم گیری  در  مردم  نقش 

وطن خود را به درستی نشان دهند.
و  رادیو  مختلف  شبکه های  برنامه های 
ریاست  دوازدهم  انتخابات  برای  تلویزیون 

جمهوری به شرح زیر است:

شبکه یک
محوریت  با  برنامه  ویژه  این  من«؛  »ایران 
انتخابات ریاست جمهوری برای کشور ایران 
 ١٨:٢٠ روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت  

روی آنتن شبکه یک سیما می رود.
که  است  ای  برنامه  معکوس«؛  »شمارش   
اخبار و رویدادهای مرتبط با انتخابات 96 را 
که  برنامه  این  کند.  می  بیان  طنز  زبانی  با 
مبتنی بر عناصر گرافیکی است، یک مجری 
می  روایت  را  اخبار  این  که  دارد  انیمیشنی 
از  معکوس«  شمارش  »ساخت  در  کند. 
بهره  متعددی  صداپیشگان  و  نریتورها 
توان  می  جمله  آن  از  که  است  شده  برده 
نسیم  و  دالن  زنده  امیر  منظم،  اردشیر  به 
»شمارش  کرد.  اشاره  رفیعی)صداپیشه( 
معکوس« به تهیه کنندگی رضا قاسمی، کاری 
از گروه سیاسی شبکه یک سیما است که در 
تولید شده است و  ١3 قسمت ٢٠ دقیقه ای 
دوشنبه ها ساعت ٢3:١٥ دقیقه از این شبکه 

پخش می شود.
 »تا پاستور«؛ مهمانان این برنامه به همراه 
اسکورت  تحت  خودرو  یک  در  مجری، 
از  ویژه  سیکلت های  موتور  و  اتومبیل 
خیابان های شهر و نقاط مهم و خاطره ساز 
عبور می کنند و در طول این مسیر در رابطه 
با مسائل محوری همچون اقتصاد، فرهنگ، 
سیاست خارجه، علم و فناوری و موضوعات 
می کنند.  صحبت  یکدیگر  با  اجتماعی 
ارائه راهکار  میهمانان »تا پاستور« به دنبال 
به  جامعه  مشکالت  و  دغدغه ها  حل  برای 
رئیس جمهور منتخب دوازدهم هستند. در 
گفتگو  خاص  و  نوین  سبک  از  برنامه  این 
فضای  از  خارج  کامال  که  شده  بهره گیری 
خاص  تصویربرداری  است.  استودیویی 
همراه با پالن های هوایی از دیگر ویژگی های 

»تا پاستور« است.

همه  تا  انتخابات  مفهوم  از  ١٢«؛  »گزینه   
ریاست  انتخابات  گذشته  ادوار  های  ویژگی 
و  بررسی  ساده  زبانی  به  را  ایران  جمهوری 
ارائه می کند.  نموداری  اطالعاتی به صورت 
حسین  کنندگی  تهیه  به   »١٢ »گزینه  برنامه 
سبطی کاری از گروه سیاسی شبکه یک سیما 
است که هرشب حوالی ساعت ٢3 به روی 

آنتن می رود.
هفتم  تا  برنامه  این  پخش  »مناظره«؛   
تبلیغات  شروع  از  قبل  روز  یک  اردیبهشت، 
ادامه  جمهوری،  ریاست  نامزدهای  رسمی 
مرتضی  عهده  بر  هم  برنامه  اجرای  دارد. 
برنامه هر شب حوالی  بود.  حیدری خواهد 
سیاسی،  موضوعات  پیرامون  و   ٢٠ ساعت 
می شود  پخش  روز  اجتماعی  و  اقتصادی 
و  حامیان  از  ترکیبی  شب  هر  مهمانان  و 
مختلف  نظران  صاحب  و  دولت  منتقدان 

هستند.

 شبکه دو
انتخابات  موضوع  با  را  سرنوشت«؛  »برگ 
دوازدهم روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از 
ساعت ٢١ روی آنتن می برد تا مردم برگ های 

سرنوشت کشور را تعیین کنند.
به  هم  برنامه  ویژه  این  اردیبهشت«،   ٢9«  
مناسبت روز انتخابات در ٢9 اردیبهشت ماه 
در  کشور  مهم  شخصیت های  از  دعوت  با 
از  از ساعت ٢١  روزهای یکشنبه و سه شنبه 

شبکه دو سیما پخش می شود.

شبکه سه
تحلیلی   - تبیینی  برنامه های  انگشت«،  »اثر 
انتخاب  و  حضور  به  تشویق  راستای  در 
باکیفیت از سوی مردم با رویکردی جدید و 
از  در هر قسمت  است.  متفاوت  در فضایی 
این برنامه شهرام شکیبا همانند صاحبخانه 
خود  منزل  در  انگشت«  »اثر  میهمان  از 
فضایی  در  او  همراه  و  می کند  پذیرایی 
کاماًل صمیمی و غیررسمی ضمن میل کردن 
به  محورها  از  یکی  درباره  ایرانی  دمنوش 
گپ و گفت وگو می نشیند. این برنامه در ۱۶ 

قسمت ۳۰ دقیقه ای روزهای شنبه و دوشنبه 
محور  یک  به  قسمت  هر  در   ٢١:١٥ ساعت 

مجزا پرداخته می شود.

شبکه چهار
محوریت  با  نیز  برنامه  این  »گفتاورد«؛ 
روزهای  در  جمهوری  ریاست  انتخابات 
پخش   ١7 ساعت  شنبه  سه  و  یکشنبه 

می شود.

شبکه پنج
گروه سیاسی  از  عنوان مستندی  »پرسش«؛ 
شبکه پنج سیماست که با رویکرد انتخابات 
از رئیس  ریاست جمهوری و مطالبات مردم 
تهیه  دقیقه   ٢٥ قسمت   ١6 در  آینده  جمهور 
این  قسمت  هر  در  است.  شده  تولید  و 
مستند یک موضوع مانند مطالبات عمومی، 
محیط  روانی،  سالمت  و  بهداشت  آموزش، 
مطرح  و....  آینده  و  امید  جوانان،  زیست، 
می شود. مستند »پرسش« به تهیه کنندگی 
لیال  کارگردانی  و  نظری  حسین  محمد 
فوالدوند یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 
٢١:3٠ به روی آنتن شبکه پنج سیما می رود.

از شبکه   »شهر برگ«؛ عنوان برنامه دیگری 
اهمیت  موضوع  با  که  است  سیما  پنج 
روزهای شنبه،  در  رأی  برگه های  و  انتخابات 
دقیقه   ٢١:3٠ ساعت  چهارشنبه  و  دوشنبه 

پخش می شود.

شبکه آموزش
نامش  از  که  همانگونه  اردیبهشت«؛    ٢9«
آموزش  شبکه  برنامه  ویژه  است  مشخص 
برای دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری 

شنبه  پنج  و  شنبه  سه  روزهای  که  است 
ساعت ١9 روی آنتن می رود.

شبکه جهانی جام جم
»از هم دور نیستیم«؛ برنامه ترکیبی است که 
درباره  مختلف  آیتم های  و  گزارش  قالب  در 
شنبه،  روزهای  جمهری  ریاست  انتخابات 
آنتن  روی   ٢٢ ساعت  چهارشنبه  دوشنبه، 

می رود.
محوریت  با  برنامه  ویژه  این  من«؛  »ایران 
انتخابات ریاست جمهوری برای کشور ایران 
روزهای روزهای سه شنبه و پنج شنبه ساعت 

٢٢ روی آنتن شبکه یک سیما می رود.

شبکه مستند
»پرسش«؛ برنامه انتخاباتی شبکه مستند که 
از رئیس جمهور  با محوریت مطالبات مردم 
روزهای یکشنبه، سه شنبه، پنج شنبه ساعت 

١٨ از شبکه مستند روی آنتن می رود.
 ١3 در  برنامه هم  این  »انتخاب خدمتگزار«؛ 
با محوریت سواالت و  قسمت ٢٥ دقیقه ای 
مردم  اصلح  انتخاب  معیارهای  و  انتظارات 
شده  گرفته  درنظر  آینده  جمهور  رئیس  از 
 ٢٢ ساعت  پنج شنبه  و  دوشنبه  روزهای  که 

پخش می شود.

 شبکه افق
تحلیلی   - تبیینی  برنامه های  انگشت«،  »اثر 
انتخاب  و  حضور  به  تشویق  راستای  در 
باکیفیت از سوی مردم با رویکردی جدید و 
از  در هر قسمت  است.  متفاوت  در فضایی 
این برنامه شهرام شکیبا همانند صاحبخانه از 
میهمان »اثر انگشت« در منزل خود پذیرایی 

می کند و همراه او در فضایی کاماًل صمیمی 
و غیررسمی ضمن میل کردن دمنوش ایرانی 
گفت وگو  و  گپ  به  محورها  از  یکی  درباره 
 ۳۰ قسمت   ۱۶ در  برنامه  این  می نشیند. 
دقیقه ای روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 
به یک  در هر قسمت  و  ٢٠ پخش می شود 

محور مجزا پرداخته می شود.
 در این بین شبکه های رادیویی نیز به تولید 
کردند  اقدام  انتخاباتی  برنامه های  و پخش 
که برنامه های شبکه های مختلف رادیویی به 

شرح زیر است:

 رادیو معارف
»از همدلی تا همراهی«؛ را روزهای شنبه تا 

دوشنبه ساعت ١7:3٠ پخش می کند.
 »روی موج انتخاب«؛ از دیگر برنامه های این 
شبکه است که روزهای سه شنبه تا پنج شنبه 
معارف پخش  رادیو  از  دقیقه   ١7:3٠ ساعت 

می شود.

 رادیو ورزش
مردم  مطالبات  موضوع  با  مردم«؛  »حرف 
تا  روزهای شنبه  دوازدهم  ریاست جمهور  از 
جمعه ساعت ٨:٥٥ و ١٥:٥٥ و ٢٢:3٠ پخش 

می کند.
 رادیو گفت و گو

گفتگو  قالب  در  صمیمی«؛  گفتگوی  »یک 
روزهای  را  سیاسی  مختلف  شخصیتهای  با 
پخش   ٢٠:٢٠ ساعت  شنبه  سه  و  یکشنبه 

می کند.
و  شنبه  روزهای  نیز  نیست«؛  »محرمانه   
از این شبکه به پخش  چهارشنبه ساعت ٢١ 

می رسد.
رادیو  برنامه ای  دیگر  از  بصیرت«؛  »چکاد   
سه  و  یکشنبه  روزهای  که  است  گفت وگو 
شنبه ساعت ١7:3٠ دقیقه روی آنتن می رود.

 رادیو فرهنگ
»سمت و سوی فردا«؛ با معرفی فردایی بهتر 
روز دوشنبه ساعت 3٠:١٨  ایران  برای کشور 

دقیقه پخش  می شود.
و  یکشنبه  روزهای  نیز  خونه«؛  »عکاس   
پخش  می  دقیقه   ١٨:3٠ ساعت  سه شنبه 

شود.
 رادیو تهران

»تهران ١٢«؛ با موضوع انتخبات دوازدهمین 
دوره ریاست جمهوری ایران را روزهای شنبه 

و چهارشنبه ساعت ١7 پخش می کند.   
رادیو  برنامه های  دیگر  از  مردم«؛  »خیابان   
شنبه  پنج  تا  شنبه  روزهای  که  است  تهران 

ساعت ٨:١٥ دقیقه پخش می شود.
این  از   ١١ ساعت  شنبه ها  پنج  نیز  »افق«؛   

شبکه رادیویی پخش می شود.
 »جزر و مد«؛ از دیگر ویژه برنامه های رادیو 
تهران است که روز پنج شنبه ساعت 3٠:٢٢ 
به سمع و نظر شنوندگان این شبکه رادیویی 

می رسد.
 رادیو جوان

دوره  دوازدهمین  محوریت  با  برگ«؛   ١٢«
انتخابات ریاست جمهوری را روزهای شنبه و 

دوشنبه ساعت ٢٠ پخش می کند.
که  است  ترکیبی  برنامه ای  آزاد«،  »تریبون   
دغدغه ها و انتظارات مردم از رئیس جمهور 
در  که  آزادی  تریبون  طریق  از  کشور  آینده 
اختیار آنها قرار گرفته است روزهای شنبه تا 

چهارشنبه ساعت ١٥:4٥ بیان می شود.  
روزهای شنبه   »درست مثل حقیقت«؛ هم 

تا جمعه ساعت ٢4 بامداد پخش می شود.
 رادیو اقتصاد

چهارشنبه  و  شنبه  روزهای  را  ١٢«؛  »پالک 
ساعت ١3:٢٠ دقیقه پخش می کند.

 »نود و هشتی ها«؛ هم از روز شنبه تا پنج 
رادیو  آنتن  روی  دقیقه   ١7:3٠ ساعت  شنبه 

اقتصاد می رود.
 »روی خط اقتصاد«؛ هم از شنبه تا پنج شنبه 

ساعت ١9 پخش می شود.
 رادیو صبا

شنبه  پنج  و  یکشنبه  روزهای  »صباگونه«؛ 
ساعت ١4:3٠ دقیقه روی آنتن می رود.

 رادیو ایران
»سه به یک«؛ ویژه برنامه انتخابات ریاست 
و  دوشنبه  روزهای  که  است  جمهوری 

چهارشنبه ساعت ١٥:3٠ پخش می شود.
روزهای  هم  اردیبهشت«؛  هوای  »در   
یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه ساعت 3٠:١٥ 

دقیقه روی آنتن می رود.
 رادیو سالمت

روزهای  هم  خاکستری«؛  سیاه،  »سپید، 
برای  دقیقه   ١١:٥٠ ساعت  جمعه  تا  شنبه 

مخاطبانش پخش می کند.
 »از من تا ما«؛ نیز از شنبه تا جمعه ساعت 

١٨:٥٠ دقیقه به سمع شنوندگان می رسد.
رادیو قرآن

»فصل نهم«؛ با محوریت انتخابات سالم را از 
روز شنبه تا جمعه ساعت ١١:١٥ دقیقه پخش 

 می شود.
»اخالق انتخاباتی در آینه های بلورین«؛ هم 
از شنبه تا جمعه ساعت ١٥:3٢ دقیقه تدارک 

دیده است.
»برهان«؛ هم دیگر برنامه رادیو قرآن است 
دقیقه   ١7:٠٥ ساعت  جمعه  تا  شنبه  از  که 

پخش می شود./ مشرق

با توجه به نزديک شدن انتخابات؛
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