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به نظر می رسد مجلس تصمیم دارد این بار به این راحتی ها دست از طرح »استانی شدن انتخابات مجلس« نکشد. با اینکه طرح در تاریخ مجلس شورای 
اسالمی تاکنون سه بار از سوی شورای نگهبان رد شده است، نمایندگان می گویند باز هم روی آن کار می کنند و این بار اگر شورای نگهبان آن را رد کرد، 
طرح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهند فرستاد. این حرف را امروز حمیدرضا فوالدگر نماینده مردم اصفهان در مجلس گفته است. فوالدگر 
گفته است با این حال امیدی ندارد که طرح به انتخابات مجلس دهم برسد، چون بعید است به این زودی ها شورای نگهبان یا مجمع آن را تایید کنند. 

صفحه 2اظهارات امروز فوالدگر درحالیست که دیروز امیر خجسته، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس از طرح جدید ...

چهار علت سقوط قیمت 
طال و سکه در بازار آزاد

95 هزار زد و خورد 
 کارشان به 

پزشکی قانونی کشید!

رأی »نه« یونانی ها و 
سردرگمی سران اروپا

تعلل پرسپولیس در نقل 
و انتقاالت

بهره برداری جناحی از 
توافق؛ ممنوع

دعوای زرگری پیرامون 
رشد نقدینگی

 در میان 26 نهاد، 
تنها ما کارمان را می کنیم

پشت پرده کنار گذاشتن 
یک مربی لیگ برتری

طی روزهای اخیر و به ویژه در پی آزاد شــدن 13 تن 
طالی بلوکه شــده ایران و همچنین سیگنال های 
مثبت از مذاکرات هسته ای بازار طال و سکه با روند 
نزولی قیمت ها مواجه شده. رئیس اتحادیه کشوری 
طال و جواهر با بیان اینکه جو روانی در بازار طال حاکم 
شده است، گفت: مذاکرات، کاهش نرخ دالر در بازار 
داخلی، نوســانات طالی جهانی و عدم خرید مردم 

علت اصلی کاهش ...

در دو ماهه نخست سال جاری آمار مراجعین نزاع به 
مراکز پزشکی قانونی 8.2 درصد کاهش یافت. در 
این مدت 95 هزار و 643 نفر به مراکز پزشکی قانونی 
مراجعه کردند این در حالی اســت که آمار مراجعین 
نزاع در مدت مشابه سال قبل 104 هزار و 200 نفر 

ثبت شده است...

سران کشورهای اروپایی در حالی نشست اضطراری 
برای بررسی بحران مالی یونان را برگزار می کنند که 
پیش از آن هر یک انتظارات خود را بیان داشــته و با 
اولتیماتومی به نخست وزیر یونان از وی خواستند او 
نیز طرح تازه ای ارائه دهد.  روزنامه »اســترالین« به 
نقل از روزنامه تایمز نوشت، »مانوئل والس« نخست 

وزیر فرانسه در گفت وگو با ...

دقیقا نمی دانیــم از کی اما روزهــای زیادی و حتی 
چند سال است که پرسپولیس »چپ« اش می لنگد. 
درست از همان موقع که پای مهرداد پوالدی از این 
تیم بریده شــد. اول به خاطر آن مصدومیت بدموقع 
پاشــنه پا که از چپ پرســپولیس یک پاشــنه آشیل 
ساخت و بعد هم جدایی او که هر چه بود، قرمزهای 

پایتخت  نشین را ...

رئیس دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با 
بیان اینکه مساله هسته ای فراتر از یک بحث گروهی 
است، گفت: بهره برداری سیاسی و جناحی از توافق 
هسته ای برای مقاصد کوتاه مدت جفا به منافع ملی 
است.محمد هاشــمی با اشاره به موضوع مذاکرات 
هســته ای، اظهار کرد: بحث پرونده هســته ای و 

توافقنامه فراتر از یک بحث ...

طی هفته های اخیر بحث ها و مجادالت بســیاری 
بر ســر رشد نقدینگی در کشــور بین بانک مرکزی و 
مسئوالن اقتصادی دولت از یک سو و اقتصاددانان 
منتقد سیاست های فعلی در بخش اقتصاد در گرفته 
است. دعوایی که به ســادگی میتوان آن را به عنوان 
یک جنگ زرگری یا حداقل بی فایده خطاب کرد زیرا 

این مجادالت منجر به ...

فرمانــده نیــروی انتظامــی گفت: طــرح عفاف و 
حجاب شورای عالی انقالب فرهنگی 300 مصوبه 
دارد که مربوط به 26 دســتگاه است اما از میان این 
نهادها تنها پلیس بــه ماموریت خود ادامه می دهد. 
سردار حسین اشــتری در دیدار با حجت االسالم و 
المســلمین صدیقی ضمن عرض تسلیت شهادت 

حضرت علی )ع( ...

علیپور مسوول کمیته صیانت فدراسیون هشداری 
بــه تیم های لیــگ برتــری می دهد که مشــخص 
اســت اتفاقاتی افتاده و بعضی از مربیان در تیررس 
کمیته اخالق و کمیته صیانت هســتند! علیپور در 
صحبت هایش اینطور می گوید: »باشگاه ها احتیاط 
کنند! رفتارشــان طوری نباشد که به دردسر بیفتند. 
قبل از قرارداد بستن با مربی از حراست فدراسیون، 

کمیته صیانت و کمیته ...
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 ماهی دو میلیون بده 
تا سر کار نروم!

باشــگاه خبرنگاران- درخواســت های زن و شوهر 
از یکدیگر باالخره به آنجا رســید کــه زوج جوانی به 
دادگاه خانواده بروند و درخواســت طالق بدهند. به 
این علت که مرد جوان از همسرش درخواستی شنیده 
بود که می گفت با وجود این درخواست ادامه زندگی 
مشترکشان ممکن نیست. همسرش از وی خواسته 
بود ماهیانه دو میلیون تومــان پول می خواهد و این 

صفحه 6بهترین دلیل بود ... صفحه 7

گمانه زنی درباره احتمال تمدید دوباره 
مذاکرات هسته ای

ابالغ سه شرط 
بازنشستگی پیش از موعد

محمدباقر نوبخت رئیس ســازمان مدیریت و برنامه 
ریزی کشور بخشنامه نحوه موافقت با بازنشستگی 
پیش از موعد در ســال 94 موضوع مصوبه شــماره 
50960 مــورخ 1394/4/3 ســازمان مدیریــت و 
برنامه ریزی کشور را به شرح زیر ابالغ کرد. بخشنامه 
بــه کلیــه دســتگاه های اجرایــی مشــمول قانون 

صفحه 5بازنشستگی پیش از موعد ...

آیت الله هاشمی رفسنجانی:سردار ترک در نیوکمپ

مطمئن هستم روزی اسرائیل حذف خواهد شد
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با پایگاه خبری العهد گفت: در مورد آینده فلسطین من هنوز هم 

عقیده دارم که حضور اسرائیل و این دولت جعلی باالخره موقت است و یک روزی باالخره این جسم 
که خارجی است و درپیکر یک ملت  ویک کشور وارد شده است باالخره روزی حذف می شود؛ حاال کی 

وچگونه؟ شرایط فرق می کند؛  می تواند خیلی زود شرایطی فراهم شود که اسراییل صرفش نکند که بماند 
و می تواند هم خیلی طوالنی شود چون اسراییل و حامیانش دارند تالش می کنند این دوره را خیلی طوالنی 

کنند؛  اسراییل االن پایگاه چند منظوره غرب است در آنجا؛  خیلی از آن استفاده می کنند؛ فراوان؛  هزینه 
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ستاره آتلتیکو در نوکمپ. خبری که امشب 
همه هواداران بارسا را شوکه کرده. جلسه هیات 
مدیره موقت بارسلونا 
باالخره نتیجه داد و 
این باشگاه رسما خبر 
جذب آردا توران ستاره 
فصل گذشته اتلتیکو 
مادرید را ...

محسن رضایی:

هیچ گاه حاضر نبودم ارزش های پاسداری خودم را زیر پا بگذارم که بخواهم رای بیاورم
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رئیس مجلس شورای اسالمی با 
تاکید بر اینکه تنقیح قوانین بسیار 

پیچیده بوده...

رییس جمهور ایران بــا تاکید بر 
اینکه تالش دولت بر این اســت 

که ریشه های فقر ...

بابک زنجانی بیش از یک ســال 
است که زندانی شده و در این مدت 

هرچند گاهی...

بسیاری از 
مقررات و رویه ها 

شفاف نیست

بزرگترین 
گرفتاری جامعه 

بیکاری است

اولین نامه 
زنجانی از 

اوین

»چالش جدید«
 در مسیر دستیابی به توافق


