
دستگیری 6 عضو گروه های تروریستی با قصد اقدام در شب های قدر و روز قدس
حجت االسالم والمسلمین سید محمود علوی صبح امروز در جمع هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع 
و معادن تهران کار وزارت اطالعات را برقراری امنیت واحدهای تولیدی و فعاالن اقتصادی دانست و گفت: 
ثروت باید مانند خون در رگ جامعه بچرخد و تولید ایجاد کند؛ ضمن اینکه جامعه ای که دچار این فرهنگ  شود 
که از ثروت به نفع مردم در آن استفاده نشود، به فنا خواهد رفت. اینکه عده ای بیایند که فقط شهوت ثروت را 

صفحه ۳داشته باشند و آن را فعال نکنند، مضر به شمار می رود ...
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حضور »ترکی الفیصل«  در اجتماع منافقین؛  »بانوی آهنین« ثانی!
نشانه بی درایتی او است

وزیر امور خارجه کشورمان ، حضور ترکی الفیصل مقام امنیتی عربستان در اجتماع منافقین در 
پاریس را نشانه بی کفایتی این گونه افراد دانست که مانند صدام آینده خود را به تروریست ها 

گره می زنند. محمد جواد ظریف در فرودگاه آستانه قزاقستان درباره اجتماع منافقین در پاریس و 
میزبانی فرانسه گفت: متاسفانه این تحول جدیدی نیست حضور گروهک تروریستی منافقین در 

فرانسه سال هاست که آغاز شده است و این بازی سیاسی هم که ساالنه برگزار می 
کنند نخستین بار نیست.  وی افزود: این بازی که شکل گرفته همه ساله با 

صفحه ۳صفحه ۳صفحه ۳تعدادی از افراد با شناسنامه معیوب از کشورهای مختلف  ... صفحه ۴

با کناره گیری یکی از دو گزینه اصلی ریاست 
حــزب محافظــه کار، ترزا ِمی، وزیر کشــور 
انگلیس، به ریاست این حزب رسیده و به این 
ترتیب، راه برای نخســت وزیری وی به طور 
کامل هموار شــد. این تغییر و تحوالت پس 
از آن صورت می گیرد که در پی اعالم نتیجه 
همه پرســی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، 
دیوید کامرون، نخست وزیر فعلی اعالم کرد 

صفحه 2از سمت خود کناره گیری می کند ...

آیت اهلل موحدی کرمانی در دیدار 
غالمحسین اسماعیلی رییس کل 

دادگستری  ...

محمــد باقر نوبخت در نشســت 
خبری سخنگوی دولت، با اشاره 
به اینکه دولت برای تامین حقوق 

کارکنان خود ...

در پی انتشــار ادعای همکاری و 
هماهنگی قوه  قضاییه و دادستانی 

تهران در ارسال  ...

شکایت ها  از 
 قوه قضاییه 

مرا رنج می دهد

13 مدیر عالی 
استعفا داده اند

تکذیب ادعای 
نقش دادستانی 
در ارسال پیامک

گزارش یک  ساله توافق
صفحه 2

کمال وندی در گفت و گوی مشروح با »تابناک« از برآیند یکساله توافق هسته ای گزارش داد

1395 مــاه  تیــر    22 سه شــنبه 


