
اینک، آخرالزمان!
در حالی که تنها دو روز تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده، بحث ها بر سر رویکرد 
روسیه نسبت به این انتخابات و ادعای دخالت مسکو در فرایندهای انتخاباتی، بیش از پیش باال گرفته است. 
از روز گذشته و در پی انتشار خبری مبنی بر نفوذ یک گروه هکری آمریکایی به زیرساخت های رایانه ای 
روسیه، تنش میان دو کشور بر سر این موضوع باال گرفته است. به هر ترتیب، دو روز مانده به انتخابات 

صفحه ۴آمریکا، مقامات آمریکایی که در فضایی پرالتهاب قرار گرفته اند، روسیه را به تالش برای  ...
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در برخی دستگاه ها مصادیق 
زمین خواری اتفاق می افتد

آیت الله هاشمی رفسنجانی: باید از دانشمندان جهانی استفاده کنیم
اگر طبق سیاست های کلی خصوصی سازی  عمل می شد، 

امروز شاهد بیکاری نبودیم
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی: اگر دیگر سیاست ها هم در کشور اجرا می شد، اوضاع متغیر 

می شد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به سیاست های کلی خصوصی سازی اشاره 
کرد و با ابراز تأسف از عدم توجه به آنها در اجرا، گفت: واقعاً اگر براساس سیاست های کلی 
عمل می شد، امروز شاهد بیکاری در کشور نبودیم و اقتصاد رونق داشت. آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی، صبح امروز در مراسمی که به مناسبت اولین سالگرد ابالغ سیاست های کلی 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3محیط زیست از سوی مقام معظم رهبری، با حضور مسؤوالن و  ... صفحه ۲

دادستان کل کشــور با اشــاره به اینکه قوه 
قضاییه در زمینه محیط زیست که جزء  حقوق 
عمومی محسوب می شــود عزم جدی دارد، 
گفت: مصادیقی داریم که در الیه های سوم و 
چهارم دستگاه ها اقداماتی برای کوه خواری، 
دریاخــواری و تصرف اراضــی ملی صورت 

صفحه ۲می گیرد ...

حسن عباسی گفت: بعد از بیش از 
۳۰ سال؛ برای این جاسوس هایی 

که دستگیر شدند ...

بهــروز نعمتــی در واکنــش به 
حرف های باهنر قباًل اعالم کرده 

بود که  ...

 دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس گفت: چــرا باید ۹۰ درصد 

سرمایه  ...

مباحث علوم 
سیاسی کشک 

است

حرف باهنر، نظر 
همه اصولگرایان 

نیست

از مابهتران در 
صندوق ذخیره 

فرهنگیان

یک ثانیه هم 
درنگ نکردم

صفحه 3

اولین روایت احمدی نژاد از ماجرای نهی رهبری 
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