
جلساتآیتاللههاشمیوآقاهمچنانبرگزارمیشود
محمد هاشمی برادر کوچک تر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، سال های سال از مبارزات علیه رژیم 
طاغوت، تا حزب جمهوری، دولت سازندگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام برادر خود را همراهی کرده 
است؛ با این تفاوت که او در دانشگاه برکلی کالیفرنیا تحصیل کرده و مدرک فوق لیسانس مدیریت خود را از 
این دانشگاه دریافت کرده است.  او مدتی عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسالمی بوده است و پس از 

صفحه۳انحالل این حزب، به عنوان یکی از حامیان دوران سازندگی، و در تأسیس ...
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موافقانتشاراسنادمحرمانه
ایرانوآژانسنیستیم

رییس جمهور  در اجالس جهانی شوراها و شهرداران:

اتکاءدرآمدشهرداریبهتراکممضرترازاتکاءبهدرآمدنفتیاست
رئیس جمهور تأکید کرد: همان قدر که اتکاء کشور برای اداره اش به درآمدهای نفتی مضر است از آن مضرتر درآمد 

شهرداری به تراکم است. به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در سخنانی در اجالس 
جهانی شوراها و شهرداران 2016،  اظهار کرد: همانطور که باید قدم به قدم بودجه کشور را از درآمدهای نفتی جدا 

کنیم و درآمد نفتی برای سرمایه گذاری های ماندگار در کشور باشد از آن طرف هم برای اداره شهرها باید راهی پیدا 
کنیم که درآمد پایدار و سالم باشد. رئیس جمهور در ادامه بیان کرد: نگاهمان به آسمان است که خدا روزی برساند. 

شهرداری ها نیز نگاهشان به بلندمرتبه هاست که باالتر بروند تا بتوانند پول تراکم بگیرند و کشور را اداره کنند. 
صفحه۳صفحه۳صفحه۳نمی خواهم به شهرداری یا شورای شهر نقد کنم، مشکل وجود دارد، باید ... صفحه۲

رییس ســازمان انرژی اتمی دکتر علی اکبر 
صالحی در پاســخ به سوالی در رابطه با انتشار 
اسناد محرمانه بین ایران و آژانس درباره برنامه 
هســته ای ایران پس از اتمام برجام گفت:  با 
توجه به این که این برنامه صنعت هسته ای ما 
در یک افق بلندمدت هســت تقاضا داریم که 

صفحه۲این برنامه محرمانه بماند ...

ترکیب هیات رییسه شورای نگهبان 
قانون اساسی در آغاز هفتمین دوره 

فعالیت ...

 محســن کوهکن فعال اصولگرا 
درمورد نامــزد اصولگرایان برای 

انتخابات 96 ...

محسن غرویان روحانی اصولگرا 
درخصوص اجمــاع اصولگرایان 

گفت: با ...

آیت الله جنتی 
رییس شورای 

نگهبان شد

اصالح طلبان 
برای احمدی نژاد 

تبلیغ نکنند

انحصار طلبی 
دلواپسان مانع 

وحدت ماست

باالخره
 ترامپ!
صفحه4

با وجود مخالفت هــا، دونالد ترامپ
 نامزد قطعی جمهوری خواهان شــد

1395 مــاه  تیــر    30 چهارشــنبه 


