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»اگر بازداشت صورت نمی گرفت یا به نحو مقتضی او می توانست بیرون از زندان باشد، شاید در استرداد پول ها قدم های موثرتری برداشته می شد«، 
این ها را وکیل بابک زنجانی گفته است، متهم معروف پرونده فساد مالی و اقتصادی دوران محمود احمدی نژاد.  گرچه عده ای از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی، نامه نگاری های زنجانی را تکذیب کرده اند، اما وکیل این متهم، بر ادعایش پافشاری می کند و می گوید:» ایشان نامه ای به ریاست 
محترم جمهور، نمایندگان محترم مجلس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس نوشتند و در آن به طور مشخص خدماتی که در زمان وجود تحریم ها و 

صفحه ۲مشکالت ارائه کردند را اعالم داشته اند.«. طبق این ادعا، زنجانی پشیمان یا سرخورده نیست، تنها خود را قربانی می داند... 

 زورآزمایی کرسنت 
در برابر دکل

نخست وزیر عراق حکم تغییرات گسترده در این کشور را صادر کرد

زلزله سیاسی »حیدر العبادی« در بغداد 
عراق، کشوری که طی بیش از یک سال اخیر به واسطه پیشروی های گروه تروریستی داعش با 

بزرگ ترین چالش خود در دوره پس از سقوط صدام مواجه بوده، طی چند روز اخیر بار دیگر و این بار 
به واسطه معضلی در عرصه اجتماعی، به صدر اخبار رسانه های بین المللی راه یافته است. در پی بروز 

اعتراضات مردمی به ناکارآمدی نظام خدمات عمومی در این کشور که به شکل گیری تظاهرات های 
گسترده ای در برخی مناطق عراق منجر شد، نخست وزیر عراق امروز از عزم خود برای انجام اصالحات 

و تغییرات گسترده ای خبر داد که می تواند به نوبه خود، تاثیرات بسیار مهمی بر آینده فضای 
صفحه ۲صفحه 3صفحه 3سیاسی در این کشور داشته است... صفحه 5

اقتصاددانان بسیار درمورد نفت و تاثیرات آن بر 
اقتصاد مدرن سخن گفته اند. 
تاثیراتی که از یک ســو 
مفهوم رانت را شــامل 
می شود و تبعات مستقیم 

در سیاست و ...

مردم باید بدانند ما پیروز شدیم

توافق هسته ای زیر سایه حمایت تمام قد مسئولین
صفحه 3

صفحه 4

رئیس سازمان بسیج مستضعفین 
گفت امروز میدان مهم جهاد ما به 

عرصه اقتصاد ...

حجت االسالم و المسلمین حسین 
ابراهیمی یک عضو جامعه روحانیت 

مبارز گفت...

بیــش از ســه هفتــه از پاییــن 
»رستاخیز«  فیلم  کشیده شــدن 

از پرده سینماها ...

امروز جنگ با 
دشمن در جبهه 

اقتصاد است

شاید مجلس 
بعدی 

اصولگرا نباشد

تالش وزات 
ارشاد برای اخذ 

مجوز از مراجع

م.   در اوین

 فساد سازمان یافته 
در بخش صنعت

علی علیلو، نماینده مردم شبســتر و عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس که بیشــتر بــا عنوان رئیس 
هیئت تحقیق و تفحص از خودروســازان شــناخته 
می شــود روز گذشــته به بهانه روز خبرنگار نشستی 
خبری در تبریز داشته اســت و در بخشی از سخنان 
خود در این نشســت به موضوعات کانون های فساد 
اشاره داشته اســت. علیلو با بیان اینکه نقص جدی 
در حوزه نظارتی در کشــور وجــود دارد، گفت: مقام 

صفحه 5معظــم رهبــری بارهــا در ...

اولین سکوی زنان 
کشتی گیر ایرانی

اولین دوره رقابت های کشتی با کمربند قهرمانی آسیا 
بانوان با حضور دو تیم از کشورمان و 8 کشور خارجی 
برگزار شد. این رقابت ها در شرایطی به میزبانی سالن 
هفتم تیر پیگیری شد که تیم کشتی بانوان کشورمان 
بر ســکوی نخســت قرار گرفت. تیمی که متشــکل 
از رشــته های مختلف ورزشــی بود. ورزشــکارانی از 
ووشــو، جودو و کوراش که گرد هــم آمدند و تیمی را 
تحت عنوان تیم کشــتی آلیش تشکیل دادند. تیمی 

صفحه 7که حــاال با کســب عنــوان ...

گرگ های زرد به مجازات 
خود رسیدند

دو متجــاوز به عنف معروف به گرگ هــای زرد صبح امروز 
در میــدان حافظ واقع در ابتدای ســیدی مشــهد در مأل 
عام به دار مجازات آویخته شدند. این دو متهم با نام های 
»عیــن« و »الــف«، 19 و 24 ســاله از 19 آبان ماه ســال 
93 اعمال مجرمانه خود را آغاز کرده و با اســتفاده از یک 
تاکسی زرد رنگ بین شهری دختران را در دام خود انداخته 
و طعمــه اهداف پلید خود می کردنــد. اولین پرونده درباره 
اعمال وحشــیانه »گرگ هــای زرد«، هنگامــی در اداره 

گاهی خراســان رضوی ... صفحه 6جنایــی آ

برانکو: از ترکیبی که 
چیدم راضی ام

در  باخــت  از  بعــد  روز  دو  ایوانکوویــچ  برانکــو 
اهــواز در ورزشــگاه درفشــی فر نشســتی خبــری 
تشــکیل داد و دربــاره تیمــش صحبــت کــرد:
درباره بازی با اســتقالل خوزســتان بایــد بگویم که 
واقعیت این اســت کــه ما بــازی را واگــذار کردیم. 
می دانســتیم که چه شــرایط جــوی و چــه حریفی 
و چــه هوایــی در انتظار ماســت. متاســفانه موفق 
نشــدیم نتیجه مثبتی بگیریم. دلیلــش را طبیعتا در 

صفحه 7رختکن مطرح خواهیم کرد...

سرقت از متقاضیان ازدواج 
در سایت همسریابی

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری مردی 
که با سوءاســتفاده از ســایت های همسریابی و قرار 
مالقات با متقاضیان ازدواج با شیوه ای خاص اقدام 
به ســرقت طال و جواهراتشــان کرده بود، خبر داد. 
ســرهنگ محمدمهدی کاکوان در این باره به ایسنا 
گفت: چندی پیــش زنی حدود 34ســاله با مراجعه 
بــه پلیس فتا از کالهبــرداری مردی کــه در یکی از 
سایت های همســریابی با وی آشنا شــده بود، خبر 

صفحه 6داد. شــاکی در اظهارات خــود ...

صفحه 2

آخرین خواسته مهدی هاشمی: پخش کامل و بدون حاشیه کلیه، جلسات محاکمه از صدا و سیما


