
ثبت قرارداد جدید اس-300 بین ایران و روسیه
سخنگوی هیئت اعزامی روسیه به نمایشگاه هوافضای 2015 دوبی اعالم کرد که قرارداد جدید فروش 
سامانه اِس-300 به ایران اوایل سال آتی میالدی امضا می شود و 18 ماه پس از آن، به طرف ایرانی تحویل 
می شوند. سخنگوی هیئت اعزامی روسیه به نمایشگاه هوافضای 2015 دوبی اعالم کرد که قرارداد جدید 
این کشور با ایران در مورد سامانه پدافند هوایی اِس-300 سال آتی میالدی امضا خواهد شد. وی گفت: 
»مذاکرات با طرف ایرانی در مورد شکل دهی به قرارداد سامانه پدافند هوایی اِس-300 در حال ادامه است ...

توضیح بابک زنجانی درباره فایل دفاعیات محرمانه و غیرقابل قرائت
ششــمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی صبح امروز دوشنبه در شــعبه 15 دادگاه انقالب اسالمی تهران به ریاست قاضی صلواتی و با حضور 

وکالی سازمان های شاکی، وکیل مدافع متهم و معاون دادســتان برگزار شد. در ابتدای جلسه قاضی صلواتی تذکرات قانونی را ارائه کرد و از 
متهم خواســت برای قرائت ادامه دفاعیات در جایگاه قرار گیرد. بابک زنجانی برای قرائت ادامه دفاعیات پشت تریبون قرار گرفت و گفت: در 
جلســات قبلی قول صدور ضمانتنامه را داده بودم و گفته بودم تا روز دوشــنبه یا سه شنبه ضمانتنامه صادر می شود که در این جلسه درباره این 

موضوع توضیح می دهم. همچنین در جلسات قبل شــماره حساب هایی از بانک مرکزی به من اعالم شد که در این خصوص توضیح خواهم داد. 
متهم پرونده نفتی اضافه کرد: 11 فقره ال ســی از ســوی من برای بانک مالزی و شرکت HK صادر شده است که اینها از نظر من برات است اما 

به اعتقاد نماینده دادستان ال سی به شمار می رود و کارشــناس بانک مرکزی عنوان کرد ال سی با برات فرق می کند و معتقد است ال سی شرطی 
است اما برات شرطی نیست.

سید حسین هاشــمی با اشاره به 
آنکه در ســال 93 وضعیت هوای 

شهر تهران به شرایط ...

بر اســاس آخرین خبرها از طرح 
خریــد کاالی ایرانی بــا کارت 
اعتباری که تا سقف 10 میلیون ...

بهترین مدافع جام جهانی والیبال 
با اظهار بی اطالعی از تغییرات در 

کادر فنی تیم ملی ...

خروج اورژانسی 
100 هزار 

خودروی فرسوده

اعالم 56 کاال در 
طرح خرید با کارت 

اعتباری

محمد موسوی: 
ما برای المپیک 

می جنگیم

 هشدار درباره
پسابرجام!

محمد جواد ظریف مطرح کرد:
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