
تحریم هایی که رفت و بدعهدی هایی که ماند
اولین گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص روند اجرای برجام که مشتمل بر 
بررسی عملکرد شش ماهه کلیه طرف های دخیل در جامعه اقدام مشترک است در جلسه علنی امروز مجلس 
قرائت شد. این گزارش که از سوی سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس قرائت 
شد در ۶ بخش مشتمل بر مبانی و منابع گزارش، اجرای تعهدات جمهوری اسالمی ایران، اجرای تعهدات 
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 پرونده شهرداری 
روی میز دادستان

برخی کشورهای منطقه به دستاوردهای هسته ای ایران 
حسادت می کنند

علی اکبر صالحی معاون رییس جمهور با بیان اینکه دولت های برخی از کشورهای منطقه به دستاوردهای 
هسته ای ایران اسالمی حسادت می کنند، افزود: البته حساب ملتها جداست، امت های اسالمی عمومًا از 

دستاوردهای ما خوشحالند. به این دلیل که آنها ایران را از منظر جهان اسالم می بینند نه از منظر ِصرف ایران. ما ام 
القرای جهان اسالم هستیم و پرچم اسالم را به دست داریم. اسالم ما یک اسالم عقالنی و اصیل است.  

رییس سازمان انرژی اتمی با اشاره به اشتباه غرب در بزرگنمایی فعالیت های هسته ای جمهوری 
اسالمی ایران که منجر به افزایش اقتدار ما در افکار عمومی شد، به دستاوردهای ارزشمند کشور در 
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دادســتان تهران برخی پرونــده های مهم 
مطروحه در دادسرای تهران را مورد توجه قرار 
داد و گفت: طی یکی دو ماه اخیر چندین پرونده 
فساد مهم اقتصادی در دادسرای تهران مفتوح 
گردید که بازتاب رسانه ای آن بعضًا منطبق با 
واقعیت نیست، این موضوع ایجاب می نماید به 

صفحه 3منظور تنویر افکار عمومی ...

زهرا ساعی سخنگوی فراکسیون 
مناطق ترک نشین از تشکیل این 

فراکسیون با حضور ...

وزیر اطالعات با بیان اینکه مدیران 
دو تابعیتی را به ما معرفی کنید تا ما 

برکنارشان کنیم ...

پرونده های روزنامــه وطن امروز 
و پایــگاه خبری 24 صبــح روز 9 

آبان - در شعبه  ...
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شناخته نشد

از»ایمیل« و دیگر اهریمنان!
صفحه 4

آغاز دوباره جنجال بر سر ایمیل های هیالری کلینتون

1 3 9 5 ه  مــا ن  بــا آ  9 یکشــنبه 


