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»ب.ز« یا همان بابک مرتضی زنجانی که حاال 41سالگی اش را پشت میله های زندان می گذارند، یکی از بزرگ ترین سرمایه گذاران دولت محمود 
احمدی نژاد  و در عین حال متهمان فساد بزرگ اقتصادی دوران ریاستش بود. بابک زنجانی که سعی دارد همواره خودش را سرخط خبرها نگاه دارد، این 
روزها حال و هوای خوشی ندارد. از نامه اش به نمایندگان مجلس تا اعالم تاریخ اولین جلسه دادگاهش حامل این پیام است که رسانه های مخالف دولت 
هنوز نتوانستند زنجانی را تطهیر کنند.  »نمی دانیم بابک زنجانی کجاست«، این را چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس گفته بود. بابک زنجانی، همان 

صفحه 3کسی که است که در لیست تحریم های اتحادیه اروپا قرار گرفت، گرچه خودخواسته به تحریم ها تن داد تا ...

قلیچداراوغلو: 
اردوغان از »سیاست خون« 

پیروی می کند 

آملی الریجانی:

حقوق بشر، تحمیلی نیست
آملی الریجانی اتخاذ مبانی حقوق بشری را بدون مالحظه دین و معتقدات دینی و نگاه دین به 

حقوق بشر غیرقابلقبول دانست و افزود: طبیعی است که جوامع مختلف بر اساس دیدگاه ها و 
اعتقادات خود نگاه متفاوتی به مقوله حقوق بشر دارند و کسی که حقیقت متعال الهی را قبول 
دارد، نمی تواند فارغ از آن منبع، حقوق بشر و کرامت انسانی را تعریف کند. رئیس دستگاه قضا 

تالش غربی ها برای تحمیل حقوق بشر مورد قبول خود به جوامع مختلف را خالف حقوق 
بشر کثرت گرا توصیف کرد و گفت: حاال که جوامع نگاه های مختلفی به مقوله حقوق 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3بشر دارند طبیعتا کشورهای غربی حق ندارند نگاه حقوق بشری خود را ... صفحه 4

کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب جمهوری خواه 
خلق ترکیه که از جمله احزاب مخالف دولت به 
شمار می رود، 
حزب حاکم 
عدالت و 
توسعه ...

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور:

در این سینه حرف های زیادی برای گفتن است
صفحه 2

صفحه 2

ناطق نوری با اشــاره به برگزاری 
انتخابات مجلس شورای اسالمی 

و مجلس خبرگان...

آیت اهلل هاشم هاشم زاده هریسی 
عضــو مجلس خبــرگان گفت با 

اشاره به ...

بهــروز کمالونــدی، قائــم مقام 
سازمان انرژی اتمی در نوشته ای 

به گفته های ...

در هیچ 
انتخاباتی نامزد 

نخواهم شد

والیتمداری درجه 
اندازه گیری 

ندارد

چرا صدای 
 قاطع صالحی 

را نشنیدید؟

انتخابات 92 رفراندوم بود

 ملک سلمان 
از فرانسه گریخت! 

ملک ســلمان، پادشاه عربستان ســعودی که برای 
گذراندن تعطیالت تابســتانی ســه هفتــه ای خود 
به فرانســه به همراه جمعی پرشــمار از همراهان به 
فرانسه ســفر کرده بود، امروز برنامه خود را نیمه تمام 
گذاشت و به طور ناگهانی به مراکش رفت. هرچند در 
ابتدای اعالم این خبر، دلیل مشــخصی برای اقدام 
برنامه ریزی نشــده ســلمان ذکر نشــد، اما ساعاتی 
بعد این تحلیل در ســطح گســترده ای در رســانه ها 

صفحه 4انتشــار یافت که اقــدام وی ...

عذرخواهی صداوسیما از 
انتشار اظهارات عراقچی

روز شنبه گفت وگویی از عباس عراقچی معاون وزیر 
امــور خارجه ایــران و از اعضای تیــم مذاکره کننده 
هسته ای، روی خبرگزاری صدا و سیما رفت و بعد از 
چند ساعت با این توضیح که چاپ این مطلب »ناشی 
از یک خطای برداشــت بوده اســت«، حذف شد. با 
این حال متن این گفت وگو به ســرعت در سایت ها و 
شــبکه های اجتماعی منتشر شــد، گفت وگویی که 
حاوی اظهاراتی در نوع خود کم سابقه و خاص از جانب 

صفحه 2او بــود. او در ایــن گفت وگو ...

 خداحافظی با دالر 
زیر سه هزار تومان!

موضوع نرخ ارز از زمانی که تبدیل به یک بحث چالشــی 
در اقتصاد ایران شــد و حتی تا پای تبدیل به یک موضوع 
امنیتی نیز پیش رفت، دغدغه بسیاری از مردم و همچنین 
کارشناســان و صاحبان صنایع بوده است. یک سوی این 
دغدغه امــا مربوط به افــکار عمومی بود کــه عمال تاثیر 
افزایش نــرخ ارز به تدریج از اواســط ســال 90 تا انتهای 
سال 91 را مســتقیما در تورم کشــور و وضعیت معیشتی 
خود درک می کردند. وابستگی مستقیم اقتصاد و تجارت 

صفحه 5خارجی ایران به کاالهای وارداتی  ...

 تسهیل ازدواج؛ 
بهترین راه فرار!

آزاده باقری- بعضی آمار و ارقام آسیب های اجتماعی 
آن قدر تکان دهنده است که موجب می شود حداقل 
برای دقایقی بــه فکر فرو بروید. آماری مانند افزایش 
طــالق، کاهــش میــزان ازدواج، باال رفتن ســن 
ازدواج، افزایــش میزان تجردهای قطعــی و... که 
روز بــه روز در حال رو به وخامت رفتن اســت. دالیل 
این معضالت و آســیب ها می تواند عوامل مختلفی 
را در بــر بگیــرد. در این گزارش به ســراغ معضالتی 

صفحه 6مانند افزایش میزان طالق ...

حرف های رئیس رسانه ملی 
خنده دار است

 بــار دیگر بحث حــق پخش فوتبال همچون ســال 
گذشته در آغاز فصل جدید رقابت های لیگ برتر، به 
یکی از چالش های بین فدراسیون فوتبال و سازمان 
صدا و ســیما تبدیل شده است. بنا بر قانون، سازمان 
لیگ، نهادی غیردولتی به شــمار می آیــد و یکی از 
راه هایی کــه می تواند منابــع الزم را بــرای مصارف 
خــود تامین کند، دریافــت حق پخــش از تلویزیون 
اســت. به گزاش »تابناک«، اما صدا و ســیما در این 

صفحه 7ســال ها به عناویــن گوناگــون ...
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حسن روحانی: کاسبان تحریم در دوبی، چین و تهران بودند


