
در حصر، قوه قضاییه مسئول است نه شورای عالی امنیت ملی
وزیر دادگستری اخیرا درمورد »حصر«، حرف های جدید زده است. حرف هایی که پیغام دهنده 
دیدگاه جدید او و شاید دولت یازدهم نسبت به این موضوع است. »علی مطهری« نماینده 
مردم تهران، یکی از نمایندگان اصولگرایی است که ار هر تریبونی خواهان حل این مشکل 
در چارچوب قانون و از راه دادگاه صالح است. سخنان اخیر وزیر دادگستری بهانه ای بود تا 

صفحه ۳مطهری در نامه ای به پورمحمدی، چند نکته را یادآور شود ...
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هشدار کری  به الوروف

تشدید حمالت ائتالف تحت 
رهبری عربستان به یمن 

خبرگزاری فرانســه امروز گــزارش داد مقر عمومی 
نیروهای امنیتی در حده، در جنوب صنعا،  و مواضع 
انصار الله در محالت شمالی این شهر هدف بمباران 
جنگنده هــای ائتــالف عربســتان قــرار گرفت. به 
گفته ســاکنان پایتخت یمن، انفجارهایی قوی این 
بخش از شــهر را به لرزه درآورد و برخی ســاکنان در 
حال فرار از این محالت هســتند. شــاهدان گفتند 
انبار مهمــات جبل نقم، منطقه ای در شــرق صنعا 

صفحه 4کــه در دســت نیروهــای  ...

سرمایه خودروسازها کجا 
هزینه شده؟

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی گفت: در مدیریت قبل خودروسازها سرمایه 
در گردش و نقدینگی خــود را صرف کارهای غیر از 
خودروســازی همچون بانکداری و دیگر فعالیت ها 
می کردند. محمدرضا خان محمدی ضمن تشــریح 
وضعیت خودرو گفت: کشورهای توسعه یافته ملزم 
به داشــتن کارخانه خودرو ســازی نیســتند و شاید 
اگر به ۳۰ ســال گذشــته بر می گشــتیم با توجه به 

صفحه 5هزینه هایــی که این صنعت  ...

 غول تورم
 بیدار می شود

بعد از گذشــت حدود دو ســال از ریاست جمهوری حسن 
روحانی و تالش های بی وقفــه دولت و مردان اقتصادی 
آن در خصــوص مهــار تــورم نزدیک بــه ۴۰درصدی در 
اقتصاد ایران، به دست آمدن موفقیت های اقتصادی در 
حوزه تورم هرچند چشــمگیر بوده اســت و بنا بر آمارهای 
دولتی تورم به حدود ۱۵درصد رســیده اســت، اما گویا به 
تدریج تمام رشــته های تورمی دولت در این میان در حال 
پنبه شــدن اســت. طبق پیش بینی صندوق بین المللی 

صفحه 5پــول ایــران در ســال جــاری و  ...

تکذیب هایی که یک زائو 
را »شبح« نشان می دهند!

هرچقــدر شــواهد و قرائــن حکایــت از آن دارند که 
مادر بــارداری بر اثر اشــتباه کادر درمانی در یکی از 
بیمارستان های سلماس )از شهرستان های استان 
آذربایجــان غربی( جــان باخته، مســئوالن اصرار 
دارنــد که وقوع چنین حادثــه ای را تکذیب کنند! به 
گزارش »تابناک«، به تازگی خبری در برخی رســانه 
ها منتشر شده که حکایت از فوت زنی باردار در یکی 
از بیمارســتالن هاش شهر ســلماس را دارد و علت 

صفحه 6حادثه، ناتوانی همســر وی  ...

 از هاماماتسو 
به ریو

ســیزدهمین دوره جــام جهانــی والیبــال از ۱۷ 
شــهریورماه به مدت ۱۶ روز در کشور ژاپن پیگیری 
خواهد شــد. ۱۲ کشور در این رقابت ها در سه مرحله 
با یکدیگر مســابقه خواهند داد. ســیزدهمین دوره 
رقابت هــای جام جهانــی والیبال در حالــی برگزار 
می شود که اولین دوره در سال ۱۹۶۵ در ورشو برگزار 
شد و به جز یک دوره مابقی رقابت ها به صورت منظم 
به انجام رسید. از سال ۱۹۷۷ تاکنون تمام مسابقات 

صفحه 7در ژاپن به انجام رســیده اســت ...

صفحه 4

گمانه زنی درباره حضور نظامی روسیه در سوریه قوت گرفته است

مهم ترین هدیه ام به خارجی ها 
آثار فرشچیان است

رئیسجمهور:

امنیت و ثبات عراق، امنیت و ثبات ایران است 
رئیس  جمهور هنگام دریافت استوارنامه سفیر جدید عراق در تهران، با تاکید بر اهمیت روابط جمهوری 

اسالمی ایران با کشور همسایه، دوست و برادر، عراق، تاکید کرد: بی تردید امنیت و ثبات در عراق 
به مثابه امنیت و ثبات در ایران است.  حجت االسالم حسن روحانی روز یکشنبه و هنگام دریافت 

استوارنامه سفیر جدید عراق در تهران با بیان اینکه آرزوی ما این است که عراق شاهد استقرار ثبات 
و امنیت کامل باشد، اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران همواره از تمام توان و ظرفیت خود برای 

استقرار ثبات و امنیت در عراق در چارچوب تمایل و خواست دولت و مردم این کشور بهره گرفته 
صفحه ۳صفحه ۳صفحه ۳است و اگرچه معتقدیم مسئولیت اصلی استقرار امنیت بر عهده دولت و ... صفحه ۳

محمدجواد ظریف در آیین رونمایی از دو اثر جدید 
استاد فرشچیان که در کاخ موزه 
سعدآباد برگزار شد، اظهار 
داشــت: از زمانی که 
برادر خوب و 
بزرگوار ...

دبیرمجمعتشخیصمصلحتنظام:

باید کاری کنیم تا ۳۰ سال آینده نگویند ترکمانچای نوشته شد
صفحه 2

صفحه 2

ابراهیم اصغرزاده با بیان اینکه اگر 
مجلس خبرگان آینده مجلســی 

قدرتمند، معتدل و ...

 ســردار سرلشکر پاســدار دکتر 
یحیــی رحیم صفوی دســتیار و 

مشاور عالی ...

 هلل هاشــم هاشــم زاده هریسی  
در پاسخ به ســوالی در خصوص 

ارزیابی اش از  ...

خبرگان نباید در 
اختیار تندروها 

قرار بگیرد

داعش 
صدهزار نفر 

نیرو دارد

مخالفت ها با 
برجام برای 

رضای خدا باشد


