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رهبر انقالب در ديدار شماري از دانشجويان کشور:

 حد و مرزهای جالب طب اصیل ايرانی 
در گفت وگوی »جوان« با پزشک متخصص طب سنتی

مذاکرات رئیس فدراسیون فوتبال و سرمربي بلژيکي  
براي امضای قرارداد ديروز به نتیجه رسید

 گزارش »جوان« از اتفاقات مرزي ترين فاز گازي 
و تصمیم اشتباه وزارت نفت

 فرودگاه نجران مرکز اصلی حمله به يمني ها
براي بار دوم هدف پهپادهاي انصاراهلل قرار گرفت

»طب اسالمي«  15هزار روحاني را  
از حوزه جدا کرد!

امضای  ويلموتس  پای قرارداد با ايران

 ضرر 30 میلیارد دالري 
تصمیم ژنرال کابینه

 آشیانه قاتل کودکان يمني 
طعمه پهپاد ها شد

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
پنج شنبه  2 خرداد 1398   - 17 رمضان 1440

سال بیست و يکم- شماره 5659 - 16 صفحه
قیمت: تهران و استان البرز 1000تومان

 شهرستان ها 500 تومان

زمينه  دولتي جوان و حزب اللهي را فراهم کنيد
  سياسي
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پنجه عدالت  بر گلوی  
مفسدان اقتصادي

 برخورد قضايي بي حاشيه و بدون اغماض با دانه درشت ها و انتشار 
بدون سانسور گزارش دادگاه ها  اثرات مثبتي بر جامعه گذاشته است

بابک زنجاني

بي حاشيه و قانع كننده! 
اي�ن دو کلمه بی�ان مختصر ماحص�ل عملکرد 

دس�تگاه قضاي�ي  در چن�د م�اه اخیر اس�ت. 
دادگاه هاي وي�ژه اقتصادي برپا ش�د و در آن از 

وزير سابق گرفته تا داماد وزير الحق و شاخ هاي 
بازار و حتي برادر رئیس جمهور همه به پاي میز 

محاکمه کشانده ش�دند. نتیجه برخورد بدون 
هم ملموس استاغماض و بي حاشیه دستگاه قضايي  حاال بر بازار 

   من همواره جريان جوان انقالب��ي را تأييد كرده و مي كنم، البته 
اين به معناي تأييد يك كار خالف يا غلط نيست كه ممكن است از 
تعدادي جوان انقالبي سر بزند. اما جوان انقالبي را حتماً تأييد مي كنم 

و اگر چيزي غيراز اين نقل شد، حتماً آن را قبول و باور نكنيد

   ساختار قانون اساسي ساختار خوبي است و اشكالي ندارد، البته در 
همه كشورها از جمله در كشور ما ساختارها در طول زمان تكميل 
و نواقص و خألهاي آنها برطرف مي شود، همانند اينكه در گذشته 

مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود نداشت اما امروز وجود دارد 

   در نامه اي كه درباره برجام به مس��ئوالن نوشتم مشخص است كه 
تصويب بايد چگونه باش��د. در آن نامه شرايطي ذكر ش��ده كه در آن 
صورت، تصويب مي شود. اگر آن شرايط و خصوصيات اجرا و اعمال نشد  

وظيفه رهبري اين نيست كه بگويد برجام نبايد اجرا شود | صفحه 2

صفحه 3

رئیس قوه قضائیه در نشست با مسئوالن و اصحاب رسانه:

رسانه ها را همكار ان خود  در اجراي عدالت مي بينيم
صفحه 5


