
 پازل ضدایرانی 
آل سعود

در ادامــه تنش های بــه وجود آمــده بیــن ایران و 
عربســتان بر ســر اعدام شــیخ نمر، رهبر شیعیان 
عربســتان، عادل الجبیر، وزیر خارجه عربســتان 
سعودی، شب گذشــته در اظهاراتی رســمًا از قطع 
روابط دیپلماتیک ریاض با تهران و تعیین مهلت برای 
دیپلمات هــای ایرانی جهت ترک خاک عربســتان 

صفحه 4سخن گفت. به این ترتیب ...

صفحه 6

بی خبری والدین، از 
تربیت جنسی فرزندان

تربیت جنســی یکی از موضوعات بسیار مهم حوزه 
تربیت است. موضعی که والدین در قبال این موضوع 
می گیرند و آموزشــی که کــودک و نوجــوان درباره 
جنســیت و روابط جنســی دریافت می کند و منبعی 
که این آموزش را در اختیار متعلم می گذارد، همگی 
در شکل گیری شخصیت انسان و افکار، عواطف و 

رفتارهای او تأثیرگذارند ...

 بعد از کفاشیان 
نوبت به شیرازی رسید

اواسط آذر ماه بود که اعالم شد اسناد و مدارک رئیس 
فدراسیون فوتبال توسط نهادی نظارتی ضبط شده 
اســت. خبری که در ابتدا از ســوی فدراســیونی ها 
تکذیب شــد اما کفاشیان بعد از چند روز بدان اذعان 
کرد. این بار ایــن ماجرا برای رئیــس هیات فوتبال 
تهران تکرار شــده است! سایت رســمی فدراسیون 

صفحه 7فوتبال اما بعد از گذشت  ...

 عالئم میگرن 
در کودکان

ایسنا- برای کودکان سردرد میگرنی می تواند تا حدی 
جدی باشد که بر روند آموزش و بازده تحصیلی و حتی 
روابط با دوستانشان هم تاثیر بگذارد. در صورتی که 
فرزندتان به داشــتن عالئم میگرن مشکوک است 
راهکارهای موثری برای رهایی از این عارضه وجود 
دارد. حــدود 10 درصــد کودکان پنج تا 15 ســال از 
میگرن رنج می برند. پیش از بلــوغ احتمال ابتالی 

صفحه 6دختران و پسران به میگرن  ...
صفحه 3

اتحاد 
نامقدس!

حضور ۶ خودروساز 
خارجی در بازار ایران

دبیر شورای سیاســت گذاری خودرو گفت: حضور 
تولیدکنندگان ژاپنی، اتریشی، فرانسوی، ترکیه ای، 
ایتالیایی و آلمانی در بازار خودرو ایران قطعی شــده 
است. ساسان قربانی امروز در یک نشست خبری با 
اشاره به عقب ماندگی صنعت خودرو از برنامه تولید، 
اظهار داشت: احتمال دستیابی به برنامه پیش بینی 

صفحه 5شده برای تولید خودرو  ...

شالق قطع رابطه بر قیمت نفت
شب گذشته وزیر امور خارجه عربستان در نشستی خبری اعالم کرد که در پی اتفاقات رخ داده بعد از اعدام 
شهید شیخ نمر النمر و حمله به سفارت عربستان در تهران، روابط دیپلماتیک این کشور با تهران قطع 
میشود. امروز نیز خر رسیده است که کشورهای سودان و جیبوتی به تبعیت از رژیم سعودی روابط دیپلماتیک 
خود با تهران را قطع کرده اند و امارات متحده عربی نیز سطح روابط با ایران را به کاردار تقلیل داده است.

صفحه 5این امر منجر به آن شده که بالفاصله بعد از بروز تنش در روابط ایران و عربستان بازار نفت  ...
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 چه کسی به سوشا 
خیانت کرد؟!

حمید بعیدی نژاد:

توافق هسته ای، عربستان را دچار سرخوردگی کرده است
حمید بعیدی نژاد، مدیرکل سیاسی و امنیت بین المللی وزارت خارجه ایران در صفحه اینستاگرامش نوشت: 

اقدام سعودی در قطع یکباره روابط سیاسی خود با ایران از مجموعه اقدامات عجوالنه ای که طی این 
دوره اخیر از سوی رهبران جدید این کشور اتخاذ شده است جدا نیست. این دیپلمات در ادامه با بیان اینکه 

مشکل سعودی در رابطه دوجانبه خود با ایران نیست، تاکید کرد: امروز حتی کشورهای متحد عربستان 
و اندیشکده های سیاسی جهان همه تاکید می کنند که مشکل حاکمان سعودی، قدرت رو به تزاید 

منطقه یی ایران است که با سیاست های مدبرانه جمهوری اسالمی در منطقه از عراق و سوریه گرفته تا 
صفحه 3صفحه 3صفحه 3لبنان و یمن همه باعث تقویت ثبات و امنیت منطقه بوده است ... صفحه 7

ماجرای دستگیری سوشــا مکانی و اتفاقاتی 
که بــرای ایــن دروازه بان 
فوتبــال کشــورمان رخ 
داده در روزهای گذشته 
نقل محافل ورزشــی  و 
غیر ورزشــی ها بوده و 
... فضــای  در 

رهبر انقالب ابعاد مختلف حق الناس را تبیین کردند

حق الناس فقط این نیست که در خواندن آرا تخلف نکنند
صفحه 2

صفحه 2

یک عضو جامعه مدرســین حوزه 
علمیه قم اعالم کرد که لیســت 

این تشکل برای  ...

حجت االسالم والمسلمین یونسی 
با بیــان اینکه واالتریــن نعمت، 

نعمت امنیت ...

نماینده مردم تهــران در مجلس 
شورای اســالمی طی نامه ای به 

رئیس سازمان ...

عدم ارائه 
لیست جامعه 

مدرسین

افراطی ها 
دشمن ملت 

ایران هستند

گزارش 
آلودگی را 
منتشر کنید

 پس از عربستان، بحرین و سودان هم 
روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کردند


