
بابک زنجانی و »م.س« چگونه دالل نفتی شدند؟
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در متن انگلیسی توافقنامه ایران و 5+1 اسامی تعدادی از مسئوالن و مدیران نفتی و برخی از دالالن نفت و فرآورده نفتی به چشم می خورد که در 
صورت اجرای این توافق از فهرست تحریم اشخاص خارج می شوند. از جمله این افراد »بابک زنجانی« و »م.س« است که در طول دوره تحریم اقدام 
به فروش نفت برای ایران می کردند. این گزارش حاکی است با این وجود اگر توافق حاصل شود هرچند که نباید دیگر به دنبال دالل برای فروش نفت 
ایران بود اما می توان این انتظار را داشت که بدهی های نفتی این افراد نیز پرداخت شود. سید محمد علی خطیبی مدیر فروش سابق نفت ایران در این 

صفحه 3رابطه به خبرنگار فارس گفت: موضوع فروش نفت توسط بابک زنجانی و »م.س« بایکدیگر تفاوت می کند. وی ادامه داد ...

غول خفته مسکن با صور 
توافق هم بیدار نمی  شود

ناشناخته و غیرقابل 
پیش بینی

رقابت غربی ها برای 
سرمایه گذاری در ایران

جیسون رضائیان در 
ایستگاه آخر

پول های بلوکه شده 
قبال خرج شده است

مذاکرات نفتی ایران و 
آلمان پشت درهای بسته

سعید در کنار سردار!

 برخورد مرگبار 
با تیر چراغ برق

اصوال کارشناســان بر ایــن عقیده هســتند که بازار 
مســکن در ایران در چرخه هایی از رکود و رونق سیر 
می کند و غالبا بعــد از یک دوره رونق شــدید در بازار 
مسکن، باید منتظر دوره ای از رکود و استراحت باشیم. 
البته این موضوع تا حد زیادی بســتگی به وضعیت 
سیاست نیز پیدا می کند و نگاهی به سابقه بازار مسکن 

و زیر نظر گرفتن ....

در آســتانه اتمام نقل و انتقال های تابســتانی فصل 
95-1394 لیگ برتر فوتبال و در فاصله قدری بیش 
از یک هفته تا شروع این مسابقات، پرسپولیس تهران 
تیمی به نسبت جوان، تا حدی غیرقابل پیش بینی و 
تا اندازه ای مرموز نشــان می دهد. این ارزش گذاری 
تقریبا مثبت فقط بر اســاس نتایج نســبتا خوبی که 

سرخ ها در اردوی ...

شــورای امنیت ســازمان ملــل امروز -دوشــنبه- 
قطعنامه ای را بررســی خواهد کرد که با تصویب آن، 
سند برنامه جامع اقدام مشترک که در وین به تصویب 
رسید، تأیید و قطعنامه های پیشــین این شورا علیه 
ایران که مبنایی برای تحریم های بین المللی بود، لغو 
خواهد شد. در این حال روزنامه تایمز روز دوشنبه در 

گزارشی با اشاره به ...

به نظر می رســد دادگاه جیســون رضاییان خبرنگار 
ایرانی آمریکایی واشــنگتن پســت به ایستگاه آخر 
نزدیک می شــود. پرونده جیســون رضاییــان که از 
سال 93 در بازداشت به سر می برد از آن جهت مورد 
اهمیت قرار می گیــرد که مقامــات آمریکایی بارها 
درباره این پرونده پیگیری انجام داده اند چنانچه در 

حاشیه مذاکراتی که ...

موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس، با اشــاره به پول و دارایی¬ های بلوکه شده 
ایران توسط کشورهای مختلف گفت: رقم ارزش این 
اموال بلوکه شده مشخص است زیرا دولت در ازای 
این منابع ارزی پول چاپ کرده به این ترتیب نمی تواند 
منابع مصرفی جدیــدی برای آن تعریــف کند. وی 

تاکید کرد: منابع مصرفی ...

هم زمان بــا ســفر این هیئــت تجاری، سیاســی، 
اقتصادی هماهنگــی الزم با اتــاق بازرگانی ایران، 
بخش خصوصی، بخش دولتی برای انجام مذاکرات 
سازنده انجام شده است. مذاکرات وزیر نفت ایران و 
قائم مقام صدراعظم آلمان که هم زمان وزیر اقتصاد 
و انرژی این کشور است، امروز و پشت درهای بسته 

آغاز شد.  دور نخست ...

بعد از اینکه کار سعید عزت اللهی با تیم دوم اتلتیکو 
مادرید پس از یک فصل فعالیت در این تیم به پایان 
رسید، حاال این بازیکن از چند تیم برای ادامه دوران 
بازیگری خود پیشنهادهای خوبی دارد. سعید ابتدا 
مــورد نظر ختافه بــود و حتی این تیم اســپانیایی در 
تماس بــا مدیر برنامه های عزت اللهــی از وی برای 
حضور در تمرینات این تیم اسپانیایی دعوت کرد که 

در نهایت به خاطر دالیلی ...

1- کافی ســت درباره شــمار باالی جان باختگان 
حــوادث رانندگــی در کشــورمان ســخن بگویی تا 
همه درباره رانندگی بد ما ایرانی ها ســخن بگویند؛ 
رانندگی ای همراه با خطر که در آن بسیاری از قوانین 
راهنمایی و رانندگی زیر پا گذاشته می شود و به همین 
دلیل بسیاری از حوادث را در راستای همین اشکال 
تفسیر می کنند. بدین ترتیب به شکلی عجیب برای 

بسیاری مان شنیدن ...
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ویدال به جای 
شواین اشتایگر

ماتئــوس: خلق و خــوی ویدال من را یــاد افنبرگ و 
اولیور کان می اندازد. اگر او بیاید، درد جدایی باستین 
شواین اشــتایگر تســکین می یابد. یوونتوس و بایرن 
مونیخ بر سر انتقال آرتورو ویدال به توافق رسیده اند. 

اسکای اسپورت گزارش کرده که قرارداد او 40میلیون 
یورو ارزش خواهد داشت که 36میلیون یورو قطعا به 
یوونتــوس پرداخت می شــود و 4میلیــون یورو هم 

صفحه 7براساس عملکرد او ... صفحه 6

آن روی خشکسالی!
سیلی که هیچ کس از آمدنش باخبر نبود

»مشعل« حماس علیه ایران 
و یمن افروخته خواهد شد؟

سفر اخیر خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی حماس 
به عربستان سعودی و دیدار وی با پادشاه این کشور، 
بازتاب گســترده ای در مطبوعات منطقه داشــت. 
بازتابی کــه با انتشــار جزئیاتی جســته و گریخته از 
محتوای گفت و گوهــا و مذاکرات مشــعل با ملک 
ســلمان، تا حد یک جنجال رســانه ای پیش رفت و 

صفحه 4موضع گیری سخنگوی...

فرمانده کل سپاه پاسداران:دایی با دوستان در صبا
هر مصوبه ای برای تحدید توانمندی تسلیحاتی »بی اعتبار«  است

فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: هر قطعنامه ای که در تضاد با خطوط قرمز کشورمان باشند هیچ 
اعتباری ندارد و امیدواریم شورای امنیت سازمان ملل وقت خود را برای تصویب چنین پیش نویسی به 

بطالت نگذراند. سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در پاسخ 
به سوالی درباره جمع بندی مذاکرات  هسته ای در وین و همچنین پیش نویس قطعنامه ای که قرار است 

در شورای امنیت سازمان ملل بررسی شود، تاکید کرد: اوال بار دیگر باید اعالم کنیم که در جمهوری 
اسالمی ایران حتی یک مقام مسئول وجود ندارد که با مذاکره و توافق خوب در موضوع هسته ای 

مخالفتی داشته باشد، بنابراین آنچه رسانه های بیگانه با راهبری مراکز عملیات روانی دشمن 
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علی دایی ســرمربی صبا شــد تا بعد از اخراج 
عجیبش از پرسپولیس و چندماه بی خبری بار 
دیگر به لیگ برتر فوتبال ایران 
بازگردد. او در بازگشت به 
صبا دوســتان خود را بار 
درگیر در ایــن تیم گرد 
هم آورده است. 
دایی بعد از...

روزهای سخت مذاکره کنندگان این بار در تهران؛ 

اگر کلیت توافقنامه تصویب نشود ناچاریم به میز مذاکره برگردیم
صفحه 2
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داریوش مهرجویی معتقد اســت 
وظیفه ارشــاد فقط صــدور مجوز 

نیست بلکه باید از ...

پرونده هســته ای ایــران پس از 
مذاکرات 13 ساله وارد فاز تازه ای 

گردید. گویی ...

محمد جــواد ظریــف وزیر امور 
خارجه گفت کســانی که پس از 

توافق در وین...

فیلمسازان مجوز 
از کف خیابان 

بگیرند

گزارش هسته ای 
در جلسه 

غیرعلنی مجلس

آنها که دم از زور 
می زنند ظرفیت 

دیپلماسی ندارند


