
دیدارهای آمریکایی »بن سلمان«
محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان سعودی به آمریکا سفر کرده تا با مقامات ارشد 
آمریکایی، از جمله باراک اوباما، رئیس جمهور این کشور، دیدار و گفت و گو کند. این سفر در شرایطی انجام 
می شود که طی هفته های اخیر، شدت گرفتن بحث ها درباره حمایت سعودی ها از تروریسم بین المللی، از قبل 
حواشی فراوانی را درباره اهداف واقعی سلمان ایجاد کرده بود. محمد بن سلمان که روز گذشته برای دیدار با 

صفحه ۴مقامات ارشد آمریکایی وارد این کشور شد، در دیدار با جان کری، وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن ...
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هیچ کس با تحریف حقایق 
نمی تواند اکثریت جامعه را 

فریب دهد

تا انتخابات 96 هر روز باید به موضوعی واهی پاسخ بدهیم

اتاق های فکر، علیه دولت
سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود با اصحاب رسانه به سواالت آن ها درخصوص مسائلی 

همچون حقوق های نامتعارف، نابرابری حقوقی، سرمایه گذاری خارجی، تعطیلی کارخانه ارج، تغییر 
محمد نهاوندیان، ادعاهای رسانه ها درمورد برادر رئیس جمهور و... پاسخ گفت.  سخنگوی دولت در 

این نشست درباره آخرین وضعیت پرونده بیمه مرکزی و بانک رفاه بیان کرد: هیچ وقت آرزو نمی کنیم 
که شاهد اتفاقات نگران کننده سال های گذشته باشیم. این پرداخت های نامتعارف را هم تحمل 

نمی کنیم. ما نسبت به هر فسادی جدی برخورد می کنیم. اذهان عمومی نسبت به دکل 
صفحه 3صفحه 3صفحه 3گمشده و بابک زنجانی حواس جمع است. اگر با انگیزه سیاسی  ... صفحه ۲

آیت اهلل هاشمی رفســنجانی صبح امروز در 
دیدار تعدادی از اعضای شورای مرکزی و دفتر 
سیاسی حزب اتحاد ملت ایران اسالمی، تعامل 
گروه های سیاسی در کشور را که اکثریت آنها 
انســان های فرهیخته و صاحب نظر هستند، 

صفحه 3بسیار خوب و امیدوارکننده  ...

نماینده مردم املش و رودســر در 
مجلــس از حرکت روز گذشــته 

نمایندگان که  ...

محمدرضــا خاتمــی نائب رئیس 
پیشین مجلس گفت: در انتخابات 

92 این گونه نبود ...

منصــور حقیقت پــور نماینــده 
اصولگــرای مجلــس نهــم در 

خصوص وحدت ...

دست زدن 
جایگاه مجلس 

را سبک کرد

اصولگرایان از 
احمدی نژاد 

حمایت می کنند

به وحدت 
نرسیدیم چون 

گذشت نداشتیم

چند می گیری مدیریت کنی؟
صفحه ۲

دولت در برابر اتهامات حقوق های نجومی از خود دفاع کرد


