
وقتی»القاعده«همواردائتالفضدیمنیسعودیهامیشود!

| 27 جــوالی 2015     | 11 شــوال 1436     | |   دوشــنبه 5 مــرداد مــاه 1394   |   اوقــات شــرعی: اذان صبــح: 5:40  |  اذان ظهــر 12:30  |  غــروب آفتــاب:  19:20  |   اذان مغــرب: 20:15  |روزنامــه بین المللــی صبــح ایــران  

با گذشت چهار ماه از آغاز تجاوز نیروهای ائتالف منطقه ای تحت رهبری عربستان سعودی به یمن، حمالت هوایی و جنایات سعودی ها در این کشور 
همچنان ادامه دارد. در این میان، هرچند برای سومین بار از زمان آغاز این تهاجم، یک آتش بس انسانی پنج روزه در یمن اعالم شده، اما نه عربستان 
نشانه ای از پایبندی به آن از خود نشان می دهد و نه اصوال این آتش بس تا آن حد از رسمیت و اعتبار برخوردار است که بتوان آن را به عنوان نشانه ای 
مثبت در روند کلی وقایع مربوط به این کشور در نظر گرفت. مطابق اعالم دو روز پیش فرماندهی نیروهای ائتالف سعودی، قرار بود از بامداد امروز 

صفحه4)دوشنبه(، به مدت پنج روز در یمن آتش بس برقرار شود. این خبر در حالی اعالم می شد که پیش از آن نیز عربستان ...

اصولگرایانواردرقابتهای
درونینمیشوند

عراقچی:

خارجشدن۸۰۰نهادوفردایرانیازفهرستتحریمها
معاون وزیر خارجه گفت: خروج اسامی افراد از فهرست تحریم و ارائه خدمات سوئیفت در دو مرحله انجام می شود 

که در نوبت نخست ۸۰۰ نهاد، ارگان و فرد ایرانی طبق برنامه اجرای توافق، در روز اجرا از این فهرست خارج 
خواهند شد. سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره  کننده هسته ای کشورمان با حضور در رسانه ملی گفت: 

بیش از 1۰ سال مقاومت مردم در برابر همه سختی ها، تحریم ها، فشارها و کمبودها امروز ثمر داد. عراقچی در 
پاسخ به سوالی درباره کیفیت برداشته شدن تحریم سوئیفت نیز گفت: تکلیف این موضوع به طور 

کامل در جمع بندی مذاکرات هسته ای روشن شده است. وی افزود: سوئیفت، تحریمی علیه ایران 
صفحه3صفحه3صفحه3و اتباع ایرانی نیست، بلکه شرکت خصوصی است که کار تبادل ایمن بانکی را ... صفحه3

نایب رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
با اشــاره به اینکه اصولگرایــان بدون هرگونه 
ســهم خواهی با هم 
وحدت کنند گفت: 
همــه جریان های 

اصولگرا در ...

پزشکیان: 

ما نمی توانیم »دبه« کنیم
صفحه3

صفحه2

محمد سرافراز با اشاره به انتقادات 
اخیر دولت نســبت بــه رویکرد 

صداوسیما در ...

رئیس دوره ای شورای هماهنگی 
جبهه اصالحــات گفت: اصالح 

طلبان در صدد...

ســید ناصــر موســوی الرگانی 
نماینده مجلس شــورای اسالمی 

پیرامون حضور...

 برخی  می خواهند 
رسانه ملی 

بدهکار باشد

پارلمان 
اصالحات 

تشکیل می شود

سوال از وزیر 
ارشاد منتفی 

نیست

سرنوشت مبهم برجام

جهانگیری از شکایت 
احمدی نژاد استقابل کرد
اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی تنها کسی 

نیست که در این دو سال از فعالیت های اقتصادی 
در دولت احمدی نژاد انتقاد کرده است، با این حال 

احمدی نژاد می خواهد از او به اتهام افترا و نشر 
اکاذیب شکایت کند. ادعای رئیس دولت های نهم 
و دهم مبنی بر »نشر اکاذیب« از سوی جهانگیری، 

در حالیست که معاون اول احمدی نژاد به جرم 
فساد اقتصادی در زندان به سر می برد، معاون 

صفحه2اجرایی اش چندی پیش ...

 معمای پیچیده 
پول های ایران در چین

مدت زمانی است که بعد از توافق هسته ای موضوعی 
مهم در اقتصاد ایران منجر به پدید آمدن بحث ها و 

جدل های فراوان میان مسئولین و کارشناسان شده 
است. موضوع دارایی های بلوکه شده ایران در خارج 
از کشور که برای مدت های مدید به واسطه تحریم ها 

اقتصاد ایران از آن ها محروم بوده است. یک سوی 
این بحث و جدل ها مربوط به میزان دقیق رقم 

دارایی های بلوکه شده است. سررشته این بحث را باید 
صفحه5در ابتدای حضور ...

 هزینه خانوار 
از درآمدها سبقت گرفت

بانک مرکزی در گزارشی درآمد ساالنه یک خانوار ایرانی 
در سال ۹۳ را ۳۱میلیون و ۳۹۳هزار تومان و هزینه آن ها 

را ۳۲میلیون و ۸۷۶هزار تومان اعالم کرد. براساس 
گزارش خالصه ای از نتایج بررسی بودجه خانوار در 

مناطق شهری ایران در سال ۹۳ که بانک مرکزی منتشر 
کرده است، بودجه خانوارهای ایرانی کفاف هزینه ها را 
نمی داد. آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری 

ایران در سال ۱۳۹۳ با مراجعه به حدود دوازده  هزار و 
صفحه 5هفتصد خانوار نمونه توسط ...

اختالف سلیقه زن و شوهر 
از کجا آغاز می شود؟

تابناک باتو- یکی از مشکالتی که تقریبا در عموم 
خانواده ها وجود دارد اختالف سلیقه بین زن و مرد 

است. اختالف سلیقه بین زن و شوهر گاه در ارتباط 
با مسائل اصولی و اساسی و گاه در امور بسیار ساده 
و پیش پا افتاده تحقق می یابد.حتی اگر زن و شوهر 

اصول همانندی و کفویت را در امر ازدواج در نظر 
گرفته باشند، بازهم اختالف سلیقه بین آن دو 

امری قطعی است زیرا هر انسانی دارای آراء و افکار 
صفحه6خاصی است و همین امر ...

و سرانجام گزارش فساد 
در فوتبال...

پرونده فساد در فوتبال از اواخر سال ۹۲ در کمیسیون 
اصل ۹0 آغاز شد. در این پرونده، حدود ۷0 مصاحبه 

از حوزه های مختلف فوتبال از جمله بازیکنان، 
مربیان و مسئوالن فدراسیون ها گرفته شده است و 
سرانجام گزارش فساد در فوتبال پس از دو سال به 

آخرین مرحله خود رسید و کمیسیون اصل ۹0 بررسی 
این پرونده جنجالی را به پایان رساند. عصر دیروز این 

 گزارش بعد از بررسی های انجام شده در 
صفحه7کمیسیون اصل  ۹0...

صفحه 2

شورای عالی امنیت ملی یا مجلس، مسئله این است


