
قمار بزرگ عربستان با آمریکا و القاعده بر سر یمن 
بیش از پنج ماه از آغاز تجاوز ائتالف منطقه ای به رهبری عربستان سعودی به یمن می گذرد و با وجود همه 
تالش های بین المللی صورت گرفته، کوچک ترین نشانه ای از عزم مقامات سعودی برای توقف حمالت خود 
مشاهده نمی شود. هرچند طی هفته های اخیر برخی گمانه زنی ها حاکی از آن بود که در پی ارائه طرح هایی 
برای برقراری آتش بس در یمن، اوضاع این کشور رو به بهبود خواهد رفت، اما جدیدترین اخبار بیانگر آن 

صفحه 4است که سعودی ها در دو عرصه منطقه ای و بین المللی تالش های جدیدی را برای دستیابی  ...
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تیغمالیاترویگردنیکدرصدیها

ایرانیان، رقیب عراقی ها 
در »عصبانی ترین ها«

» رتبــه ایران از لحاظ امید به زندگی، 106 اســت«، 
ایــن را ســازمان بهداشــت جهانی اعالم کــرد. اما 
ایــران، تنها جز »غمگیــن تریــن«، »فقیرترین« و 
» بیکارتریــن« هــا نیســت، بلکه طبــق جدیدترین 
نظرســنجی موسســه گالوپ، ایران جزو »عصبانی 
ترین« ها هم هســت! شــرکت گالوپ را در ایران به 
نام موسسه گالوپ می شناسند، موسسه گالوپ هر 
ساله نظر سنجی هایی می کند که عمده اعتبارش، 

صفحه ۳به واسطه همین نظرسنجی  ...

عدم استقبال از مزایده 
اموال امیر منصور آریا

تملیکــی گفــت:  امــوال  مدیرعامــل ســازمان 
مزایده های متعــددی برای اموال گروه امیرمنصور 
آریا برگزار شــده، اما استقبال کننده ای وجود ندارد.
امین دلیری امروز در نشست خبری به مناسبت هفته 
دولت با اشاره به اینکه کل فروش سازمان در سال ۹۳ 
بالغ بر ۳هزار و ۲۹6میلیارد ریال بوده اســت، اظهار 
داشت: در ۵ ماهه نخست سال 1۲0۷میلیارد ریال 
درآمد کسب شده است. رئیس سازمان جمع آوری و 

صفحه 5فروش اموال تملیکی با اشاره ...

افرادی که کامال شبیه ما هستند، 
گزینه های خوبی نیستند

گــر فکــر می کنیــد کــه بــا برقــراری ارتبــاط نیمــه  ا
می شــوید  کامــل  و  می کنیــد  پیــدا  را  گمشــده تان 
احتمــاال اشــتباه فکــر می کنیــد. هیــچ کــس ایــن 
کنــد. مــل  کا را  شــما  کــه  رد  نــدا را  یــی  نا توا
وقتی شــما با یک نفر وارد رابطه می شوید، قرار است با 
فــردی که دنیای دیگر، عالیــق و نیازها، خصوصیات 
شــخصیتی و خلقــی متفاوتــی بــا شــما دارد و به طور 
کلی با فردی که با شــما متفاوت اســت، زندگی کنید و 

صفحه 6سازگار شوید؛ بنابراین افسانه ها  ...

 نمک دریا 
و سنگ نمک نخورید

مهندس ســولماز چوبکی، کارشناس سازمان غذا و 
دارو گفت: توصیه ای که برای مصرف کنندگان داریم 
این اســت که ضمن آنکه از مصــرف زیاد نمک جدا 
خودداری نمایند، از نمک های تصفیه شده خوراکی 
یددار اســتفاده کننــد. مصرف کننــدگان می توانند 
نمک های خوراکی یددار را از فروشــگاه های معتبر 
خریداری و توجه نمایند که نمک هایی که به عنوان 
نمک دریا و ســنگ نمــک در عطاری هــا و مراکز 

صفحه 6دیگر بــه فروش می رســند ...

 نگرانی برای 
والیبال

در حالــی کــه فدراســیون والیبــال هدف گــذاری 
خــود را موفقیــت در جــام جهانــی اعــالم کــرده 
اســت، ســایر نماینــدگان ایــران در رویدادهــای 
بین المللی توفیق چندانی نداشــتند و عمال تاکنون 
چهــار تورنمنــت فــدای جام جهانی شــده اســت.
رئیس فدراســیون والیبال با حمایت از ملی پوشان و 
کادر فنی و گالیه از برخی انتقاد ها تاکید کرد: هدف 
اصلی والیبال در ســال ۹۴ مســابقات جام جهانی 

صفحه 7است و رقابت های لیگ جهانی ...

صفحه 4

طیب نیا سکوتش را شکست

حجت االسالم سیدمحمود علوی:آقای شماره هفت

صداقت با مردم را ضرورتی شرعی و اخالقی می دانیم
وزیر اطالعات درخصوص تصحیح نقل قول وی از رهبری، این کار را وظیفه اخالقی و شرعی خود اعالم کرد. 
حجت االسالم والمسلمین سیدمحمود علوی پس از انتشار متن اصالحیه اش در پاسخ به سوالی درمورد اینکه 

این کار با توصیه فرد یا مقامی صورت گرفته است، گفت هیچ فرد یا مرجع یا مقامی در این زمینه با وی هیچ گونه 
صحبتی نداشته است. وزیر اطالعات در توضیح دالیل انتشار اصالحیه اظهار کرد که وقتی از طریق سایت های 

منتقد، متوجه این اشتباه برداشت در نقل مطلب رهبر انقالب شده است، وظیفه شرعی خود دانسته که حقیقت 
امر را با مردم در میان بگذارد. علوی همچنین اضافه کرد که چون این اشتباه برداشت در برنامه تلویزیونی 

صفحه ۳صفحه ۳صفحه ۳اتفاق افتاده بود، وظیفه اخالقی خود دیده که از همان طریق مردم در جریان قرار گیرند و لذا ... صفحه 7

حاشیه های بازی خیریه ستارگان ایران و جهان 
همچنان ادامــه دارد. از ماجرای دســتگیری 
مردی که در فرودگاه به روبرتو کارلوس 
زده  پس گردنــی 
تــا کارگردانی که 
اعتراضــش را به 
مســابقه  زمین 

آورده بود ...

پاسخ سخنگوی قوه قضاییه به اظهارات رییس جمهور

شــورای نگهبان هم چشم است و هم دست
صفحه 2

صفحه 2

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس گفت:» 

نباید فراموش کرد ...

ســردار عبداهلل عراقی تاکید کرد 
داعــش در مرزها ایــران حضور 

ندارد. جانشین ...

رئیس سازمان بسیج جامعه زنان 
با اشاره به هجمه های دشمنان در 

موضوع زنان ...

مراحل کاری 
برجام به خوبی 

پیش می رود

داعش در 
مرزهای ایران 

حضور ندارد

تحرک 
فمینیست ها 

افزایش یافته 


