
انقالب نیازمند اصالح طلبی و اصولگرایی است
رییس مجلس شورای اسالمی انتشار اخباری مبنی بر ائتالف وی با دولت را نادرست عنوان کرد و گفت: 
مصلحت دولت و مجلس نیز چنین اقدامی نیست چرا که مجلس باید به علت وظیفه ریل گذاری مستقل باشد. 
علی الریجانی در دیدار با اعضای جمعیت پیشرفت و عدالت انقالب اسالمی همچنین با بیان اینکه مشی رهبر 
انقالب اصولگرای اصالح طلبانه است، تاکید کرد: انقالب به هر دوی این جریان ها نیاز دارد. رئیس مجلس 

صفحه 3امروز در نطق پیش از دستور خود در مجلس نیز به موضوع حمله به سفارت عربستان پرداخت و ...

|   2016 ژانویــه   10   |   1437 ربیــع االول   29   |   1394 مــاه  دی   20 یکشــنبه  |   اوقــات شــرعی: اذان صبــح: 5:44  |  اذان ظهــر ۱2:۱۱  |  غــروب آفتــاب:  ۱۷:0۷  |   اذان مغــرب: ۱۷:2۷  ||   

ظریف:بنای ناراضی

ایران به سعودی ها اجازه اثرگذاری منفی نمی دهد
وزير امور خارجه کشورمان گفت: اجازه نمي دهيم رويکردهاي تشنج آفرين سعودي ها، تاثير منفي بر حل 

بحران سوريه بگذارد. دکتر  ظريف امروز در ديدار نماينده ويژه دبيرکل سازمان ملل در امور سوريه 
با تشريح آخرين تحوالت جمهوري اسالمي ايران و عربستان اظهار داشت: آنچه در صحنه 

تحوالت منطقه اي مي بينيم رويکرد تشنج آفرين عربستان است و عربستان سعودي 
با اقدامات تشديد آميز خود درصدد تاثيرگذاري منفي بر بحران سوريه است. وي افزود: 
آنها با حمله به سفارت جمهوري اسالمي ايران در صنعا و مجروح کردن کارمند سفارت 
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چند ماهی بيشتر به مســابقات المپيک نمانده 
است و به همين دليل رشته های مدال آور ما از 
جمله کشتی و وزنه برداری زير 
ذره بين هستند. در ماه های 
اخير محمد بنــا که يکبار 
ديگر هدايت 
کشتی  تيم 
فرنگی ...

تریبون مجلس نهم ، فرصتی برای تبلیغات مجلس دهم

آشــتی نمایندگان »ســابقًا فراری« با تریبون
صفحه ۲

صفحه ۲

حجت االسالم رسول منتجب نيا  
با ارزيابی رونــد ثبت نام پنجمين 

دوره از انتخابات  ...

قــدرت اهلل عليخانــی هرگونــه 
برخــورد و آشــنايی نزديــک با 

آيت اهلل مصباح ...

پرويز ســروری می گويد:دولت 
ملزم به رعايت ارزش های انقالب 

است و مجلس  ...

هاشمی را 
نمی توانند رد 
صالحیت کنند

تاکنون آیت 
الله مصباح را 

ندیده ام

اصالح طلبان 
دکترای شعار 

دارند

8000000  بیکار

 جنگ سفارتخانه ها 
منفعتی ندارد

جابری انصــاری گفت: دیــر یا زود عربســتان باید 
تحوالت اطراف خــود را درک کند چون در این بازی 
برنده نخواهد شد. بستن سفارتخانه نه فضیلت است 
نه ســودمند. حســین جابری انصاری در خصوص 
آخریــن تحوالت منطقه و اقدامات اخیر عربســتان 
افزود: اگر یک نگاه سریع بیندازیم عربستان سعودی 
در شــرایطی خود را تعریف می کند که ایجاد بحران 
و تنش به نحوی در سیاســت خارجــی و موجودیت 

صفحه 3این کشــور قرار گرفته است ...

 بحران در 
سرزمین اون 

طی روزهای گذشته، هرچند موضوع تنش در روابط 
ایران و عربســتان به مهمترین بحث مورد توجه در 
محافل تحلیلی و رســانه ای بین المللی تبدیل شده، 
اما این موضوع نتوانست جلوی اهمیت ادعای اخیر 
کره شــمالی مبنی بر آزمایش یــک بمب هیدروژنی 
را بگیرد. اعالم انجام این آزمایش از ســوی پیونگ 
یانــگ، بار دیگر ســبب افزایش تنش هــا در یکی از 
کانون هــای بحران در جهــان، یعنی شــبه جزیره 

صفحه 4کره شــد و نــه تنها واکنش تــوأم با  ...

 فقیرترین کشورهای آسیا 
در سال 2015

نگاهی اجمالــی به فقیرترین کشــورهای آســیا با توجه 
بــه بــرآورد ســرانه تولیدناخالــص داخلــی )بر اســاس 
شــاخص برابــری قــدرت خریــد( آنهــا نشــان میدهد 
کــه  فهرســت 10 کشــور فقیر آســیا عبارت اســت از: 
پاکستان سرانه GDP معادل 3144 دالر: مطابق با شاخص 
توســعه انسانی، 60.3 درصد از مردم پاکستان با کمتر از 
2 دالر در روز زندگی می کنند. توزیع ثروت در پاکســتان به 
شدت نامتاوزن بوده است. قشر مرفه 10 درصدی جمعیت 

صفحه 5این کشــور 27.6 درصد درآمد و  ...

جادوی فروش مواد 
خطرناک به کمک تبلیغات!
از بیمــاری آرتروز رنــج می برید؟ آیا دیســک کمر و 
سیاتیک دارید؟ آیا ناراحتی گوارشی آزارتان می دهد؟ 
کوتاهی قد اذیت تــان کرده و اعتماد به نفس تان به 
همین خاطر از بین رفته اســت؟ چاقی باعث شــده 
که نتوانید در کارهایتان موفق باشــید؟ آیا به ناتوانی 
جنسی مبتال هستید؟ آیا می خواهید حجم اندامتان 
بســرعت افزایــش یابد؟ آیــا به مواد مخــدر جدید و 
روانگردانها معتادید؟ ما همه این دردها را با یک قرص 

صفحه 6درمان می کنیم. فقط با ارسال  ...

 برانکو: کفشگری 
اخراج نشده است

علی رغم اینکه گفته می شــد مهرداد کفگشــری از 
ترکیب تیم فوتبال پرســپولیس کنار گذاشــته شده 
و برانکــو ایوانکوویــچ او را نمی خواهــد، این مربی 
در گفت و گــو با ایســنا ضمن رد ایــن مضوع گفت: 
کفشــگری از تیــم ما اخراج نشــده و فقط در تمرین 
شــرکت نکرد. او همچنین در نشست خبری اظهار 
کــرد: از امــروز تمرین هایمــان را آغــاز می کنیــم. 
متاســفانه اردوی ما در دوبی لغو شده است و با توجه 

صفحه 7بــه وضعیت غیر مترقبــه ای که  ...

صفحه 5

یحیی آل اسحاق: کسانی که هفته ای تنها دو ساعت کار  می کنند را شاغل محسوب می کنیم


