
رد پای یک دالل اسلحه در معامالت نفتی
ابعاد ماجرای دکل های نفتی با باز شدن پای دالالن دکل ۸۷میلیون دالری شرکت تاسیسات دریایی به 
رسانه ها در حال شفاف تر شدن است و به تدریج زوایای جدیدی از این پرونده روشن می شود. در حالی نقش 
هر یک از اضالع متکثر این پرونده به فراخور شرایط و زمان آشکار می شود که به نظر می رسد این پرونده در 
نقاط خاصی به دیگر پرونده های غیرشفاف اقتصادی کشور پیوند می خورد. شرکت تاسیسات دریایی یکی از 

صفحه ۵کانون های ایجاد مفاسد مختلف اقتصادی و سیاسی در دوره های مختلف مدیریتی بوده ...

رئیس جمهور در سفر به استان مازندران:

حق نداریم از جیب مردم شعار دهیم
رئیس جمهوری با اشاره به تصویب برجام در مجلس شورای اسالمی گفت: »از مجلس تشکر می کنم که نمایندگان، کلیات طرح برجام را طبق 

خواسته مردم تصویب کردند«. حسن روحانی در جمع مردم مازندران، با اشاره به نگرانی عده ای از تصویب برجام و خطاب به »کاسبان تحریم« اظهار 
داشت: »دکانتان کساد نمی شود، نگران نباشید. بگذارید مسئله برجام پیش برود«. رئیس قوه مجریه با تاکید بر اینکه تمام حقوقمان را در مذاکرات 
هسته ای گرفتیم، خاطر نشان کرد: »ما حق نداریم از جیب مردم شعار بدهیم، هر کس می خواهد شعار بدهد از جیب خود خرج کند، نه از جیب فقرا و 

محرومان. ما تمام حقوقمان را در این مذاکرات گرفتیم و من در فرصت های بعدی حتما همه مسائل را توضیح خواهم داد. بعضی از سخنان را نشنیده 
صفحه 7صفحه 4صفحه 3بگیرید چرا که به موقع به آن جواب داده می شود. شما ببینید چه کسانی هستند که از رفع تحریم ها ناراحت می شوند ... صفحه 3

عضو تیم مذاکره کننده هسته ای 
گفت: »پرتاب و آزمایش موشکی 

نقض برجام ...

موشــک دوربرد »عماد«، نسل 
جدید موشــک های بالیســتیک 

ایران که توسط ...

بعد از ۱۰ سال و یک ماه و ۲۶ روز 
دوباره دو قدرت برتر شرق و غرب 
آسیا برابر هم صف آرایی می کنند، 

آن هم در ...

پرتاب موشک 
نقض برجام 

نیست

فضاسازی ها 
پیرامون 

»عماد« ایران 

جدال با 
سامورایی ها

می خواهند سیرت نظام را تغییر دهند
صفحه 2

رهبر انقالب در دیدار مسئوالن و مدیران رسانه ملی:
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