
از روحانی تا جلیلی
کمتر از 10 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری سال 96 مانده است و گمانه زنی های بسیاری برای نامزد 
اصولگرایان مطرح می شود. از چهره های شناخته شده و امتحان پس داده ای مثل قالیباف و حداد عادل گرفته 
تا چهره های جدیدی مثل توکلی و باهنر و ضرغامی تا افرادی جنجالی مثل احمدی نژاد و جلیلی. حتی در این 
میان زمزمه هایی از احتمال حمایت اصولگرایان از حسن روحانی نیز هست. با این حال اصولگرایان می دانند 

صفحه ۲اگر بخواهند در این انتخابات حرفی برای گفتن داشته باشند، باید در وهله اول اشتباهشان ...
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 فرجام برجام را نباید 
فقط با رابطه با آمریکا 

تعریف کرد

مرکل می داند نباید برای ایران شرط بگذارد

سفرهای اروپایی روحانی ادامه دارد
معاون اروپا و امریکا وزارت امور خارجه گفت: هنوز زمان آن نرسیده است که روابط ایران و انگلیس 

به سطح سفیر ارتقاء پیدا کند. مجید تخت روانچی هم چنین اعالم کرد: دور دوم نشست های سیاسی 
میان ایران و اتحادیه اروپا به احتمال زیاد در مهرماه برگزار می شود. او با بیان اینکه سال گذشته دور 

اول گفت وگوهای سیاسی میان ایران و اتحادیه اروپا در تهران برگزار شد،  توضیح داد که برای 
برگزاری دور دوم گفت وگوها هنوز تاریخ دقیقی تعیین نشده است ولی به احتمال 

زیاد در مهرماه سال جاری، این گفت وگوها در شهر بروکسل برگزار خواهد شد. 
صفحه 3صفحه 3صفحه 3معاون وزیر امور خارجه در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه ... صفحه ۲

سخنگوی دولت گفت: فرجام برجام را نباید فقط 
در رابطه با آمریکا تعریف کرد چراکه بعد از اجرای 
برجام صادرات نفت به دو میلیون و پانصد و شصت 
و هشت بشــکه در روز رسیده است. محمد باقر 
نوبخت سخنگوی دولت یازدهم و رئیس سازمان 

صفحه 3مدیریت و برنامه ریزی  ...

عبدالواحــد  االســالم  حجــت 
موســوی الری گفت: دولت باید 

در داخل خود  ...

محمود صادقی عضو هیات رئیسه 
فراکســیون امیــد مجلس گفت: 

اصولگرایان ...

نماینــده مردم  بیرانوند  بهــرام 
بروجــرد در مجلس نهــم اظهار 

داشت: مطلب  ...

دولت مدیران 
 ضعیف را 

جابه جا کند

آلترناتیوهایی 
کنار روحانی 

داشته باشیم

نطق های روحانی 
 از عالم واقع

به دورند

به دنبال »گزینه سوم«
صفحه 4

پایین بودن سطح حمایت مردمی از »کلینتون« و »ترامپ«

1395 مــاه  مــرداد   12 سه شــنبه 


