
FATF در بهارستان
بعد از گذشت هفته ها انتقاد درمورد FATF باالخره وزیر اقتصاد در مجلس حضور یافت تا نگرانی های نمایندگان 
را رفع کند.  علی طیب نیا  در ابتدای سخنان خود به نمایندگان، گفت: امروزه مبارزه با پولشویی به صورت یک 
سیاست مورد توافق برای گردش مالی زیرزمینی درآمده است؛ چراکه یک راه اصولی برای محدود کردن قاچاق 
کاال، مواد مخدر، فرار مالیاتی، فساد مالی و دیگر فعالیت های اقتصادی غیرقانونی است. تالش برای قطع کردن 

صفحه ۲شریان مالی این اقدامات بهترین شیوه برای مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی است ...
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اسحاق جهانگیری:چشم در برابر چشم!

 بزرگی دولت به قدری است که همه درآمدمان را 
باید صرف هزینه ها کنیم

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با اشاره به حضور دولت در بخش های مختلف امور 
اقتصادی اظهار کرد: تقریبا امروز دولت در همه ابعاد کشور حضور دارد، همچنین در امور اقتصادی نیز 
نقش بسیار پر رنگی دارد. در همین راستا اعمال تحریم ها و فشارهای اقتصادی دولت را با مشکالت 
جدیدی روبرو ساخت. معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر این که »رقم بودجه مصوب سال 95 بطور 
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در حالــی که نظرســنجی ها از نزدیک بودن 
میــزان حمایت مردم از هیــالری کلینتون و 
دونالد ترامپ، نامزدهای انتخابات ریاســت 
جمهوری آمریــکا از دو حــزب دموکرات و 
جمهوری خــواه، حکایــت دارد، نخســتین 
مناظره آنان در مورد مسائل مختلف داخلی و 
بین المللی، از جمله توافق هســته ای با ایران، 
به مدت 90 دقیقه انجــام گرفت. در مناظره 

صفحه ۲شامگاه گذشته، که ناظران ...

محمود احمدی نژاد پس از سخنان 
رهبر انقــالب در تاییــد منع او از 
حضور در انتخابات نامه ای خطاب 
به ایشان نوشــت و اعالم کرد که 
قصد حضــور در انتخابات را ندارد.  

احمدی نژاد در  ...

دبیرکل مجمع نیروهای خط امام 
گفت: ما جنگ طلب نیســتیم و به 

دنبال جنگ ...

در جلســه علنی امــروز مجلس 
محمود صادقی در تذکری به رئیس 

دیوان محاسبات ...

بازباننامزدنمیشوم
جنگطلبیبا

دنیاسخننگویند

12هزارمیلیارد،
محکومیتقطعی

احمدینژاد

 اختالف شدید میان ایران و عربستان 
به موضوع کاهش تولید نفت رسید
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