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علی الریجانی با اشاره به موفقیت هسته ای ایران گفت:» این توافق نتیجه پایداری کشورمان بود که با همه فشارهای غربی ها توانست آنها را وادار به 
تسلیم کند.« رئیس مجلس شورای اسالمی در کنگره ملی تجلیل از آزادگان در تاالر وحدت اظهار داشت:» غربی ها بارها و بارها در مورد غنی سازی 
حرف زدند و اینکه ایران حق انرژی هسته ای و غنی سازی را ندارد ولی در مواد ان پی تی  آمده است که کشوری که دارای توانمندی هسته ای است 
می تواند غنی سازی و توسعه داشته باشد. پیروزی ملت ایران در جنگ های مختلف نتیجه استقامت و حرکتی است که فرزندان انقالب و موج پایداری 

صفحه ۲ایجاد کردند که نمونه بارز آن جنگ 33 روزه لبنان است.«...

چرخش در روابط ایران با 
سازمان های فلسطینی 

مرتضوی در بعضی اتهامات تبرئه شده است

8 وکیل مشغول پرونده بابک زنجانی هستند
سخنگوی قوه قضاییه در در هشتاد و سومین نشست خبری خود با رسانه ها با اشاره به پرونده سعید مرتضوی 

گفت: »حکم این پرونده صادر شده، ولی هنوز به دست من نرسیده است.« صبح روز گذشته، محسن 
افتخاری با اعالم خبر صدور حکم سعید مرتضوی گفت:» شعبه رسیدگی کننده به پرونده مرتضوی، حکم 

این متهم را صادر کرده است.«، سرپرست دادگاه کیفری استان تهران بیان جزئیات بیشتر در مورد این 
پرونده را به جلسه رسانه های با سخنگوی قوه  قضاییه موکول کرد:» در صورت لزوم در نشست خبری امروز 
آقای اژه ای جزئیات بیشتر اعالم می شود.« اما با این حال حجت االسالم  و المسلمین محسنی  اژه ای در این 

صفحه 3صفحه ۲صفحه 3خصوص گفت:» سعید مرتضوی در خصوص برخی اتهامات تبرئه و در مورد برخی دیگر ... صفحه 4

سیاســت ایران در قبال گروه های فلسطینی 
طی چند ســال اخیر و 
به ویژه پــس از آغاز 
درگیری هــای منتج 
به جنــگ داخلی در 

سوریه، شاهد فراز و ...

صدای بلند تر از وزن اصناف در بهارستان

اصناف پشت استیضاح »طیب نیا«؟
صفحه 5

صفحه 3

معاون عربــی و آفریقای وزارت 
امور خارجه گفت: دکتر ظریف در 

سفر اخیرش  ...

نماینده ولی فقیه در ســپاه گفت: 
سپاه یک نهاد تافته و جدابافته از 

نظام نیست و ...

رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح 
گفت: فعالیت های موشکی ایران 

برنامه ریزی شده ...

ظریف حامل 
 پیام مهمی

 بود 

سپاه تافته و 
جدابافته از 
نظام نیست

مانعی برای 
فعالیت  موشکی 

نداریم

صفآراییجهانیموافقانومخالفانهستهای

انتشار جزئیات بازداشت 
»شیخ فتنه« لبنان 

انتشار خبر دســتگیری احمد االسیر، شیخ سلفی و 
تروریست فراری از دستگاه قضایی لبنان، به سرعت 
بازتــاب ویژه ای در رســانه های عربــی یافت. وبگاه 
خبری »النشــره« لبنان با اشاره به آغاز روند بازجویی 
از احمد االســیر تأکید کرد تروریســت دستگیر شده 
روند اعتراف و بیــان اطالعات خطرناکــی مبنی بر 
همدستی برخی از شــخصیت های سیاسی لبنان را 
آغاز کرده است. »ســمیر حمود«، معاون دادستان 

صفحه 4کل لبنان نیز در گفت وگویی...

احتمال افزایش وام مسکن 
به 120 میلیون تومان

به گفتــه عضــو هیــات مدیــره بانک مســکن وام 
مســکن فعال تــا پایان امســال همــان ۸۰ میلیون 
تومــان باقــی می ماند و ممکن اســت برای ســال 
آینده مجددا افزایش ســقف وام را شــاهد باشــیم.
عضــو هیــات مدیــره بانــک مســکن گفــت: وام 
مســکن فعال تــا پایان امســال همــان ۸۰ میلیون 
تومــان باقــی می ماند و ممکن اســت برای ســال 
آینده مجددا افزایش ســقف وام را شــاهد باشــیم.

صفحه 5ابوالقاســم رحیمــی انارکی ...

 شکنجه دختر 8 ساله 
در مخفیگاه گروگانگیران 

چهــار قاچاقچــی موادمخــدر کــه به دلیــل اختــالف 
حســاب مالــی، دختــر هشــت ســاله ای را ربــوده و 
شــکنجه کــرده بودنــد در دام مامــوران گرفتار شــدند. 
به گــزارش جام جــم، پانزدهم مــرداد امســال مردی با 
گاهی اســتان کرمان از ربوده شــدن  حضــور در پلیس آ
دختر هشت ساله اش خبرداد و گفت: امروز صبح دخترم 
برای بازی با دختران همســایه از خانه خــارج و بعد از آن 
به طرز مرمــوزی ناپدید شــد. در جســت وجوی او بودیم 

صفحه 6کــه مردی با مــا تماس گرفــت و ...

 نگاه ویژه آسیایی ها 
به انتخابات فیفا

با استعفای ســپ بالتر رییس سوییسی دیرپای فیفا 
از ریاســت بزرگترین نهاد ورزشی دنیا، حاال بسیاری 
از نهادهــای تاثیرگــذار و کلیدی بــرای دوره جدید 
انتخابات و ریاســت فیفا خیز برداشــته اند. قاره آسیا 
اگرچه در جغرافیای فوتبــال جهان چندان اهمیتی 
نــدارد اما به واســطه وســعت و البته تعدد کشــورها 
همیشــه در انتخابات یا رای گیری هــا نقش کلیدی 
ایفا کرده. این بار آســیایی ها تصمیــم گرفته اند خود 

صفحه 7مســتقیما در معادلــه قدرت ...

 شوک 
محجوب!

در حالی که زمان کوتاهی تا شروع رقابت های جهانی 
جودو باقی نمانده اســت کادرفنی اقدام به برگزاری 
رقابت هــای انتخابی کــرده اســت. رقابت هایی که 
تکلیف مســافران قزاقستان را مشخص می کند. در 
این میان کادرفنی از تیم جوانان دعوت به عمل آورد 
تا با باتجربه های تیم ملی بزرگساالن رقابت کنند اما 
از تیم بزرگساالن نه امیر قاسمی نژاد حاضر شد و نه 
جواد محجوب پا به میدان گذاشت تا مسابقه بدهند.

... صفحه 7جــواد محجــوب جــودوکای 

صفحه ۲

 ما با جنگ مخالفیم  /  ما مردم باغیرتیم


