
ممانعت از حضور رئیس جمهور اصالحات، به دستور دادستانی ویژه روحانیت بود 
دادستان تهران از دستگیری و بازداشت یک متهم ایرانی دو تابعیتی در هفته گذشته در تهران و مرتبط با 
سرویس جاسوسی انگلیس خبر داد. جعفری دولت آبادی در هشتمین نشست دادستانی تهران با موضوع 
کاهش جمعیت کیفری زندان ها، با اشاره به تاکید مکرر مقام معظم رهبری بر لزوم هوشیاری مسووالن در 
مقابل نفوذ دشمن به ویژه پس از توافق برجام افزود: نباید تصور شود که اگر با دشمن به توافق رسدیم از 

صفحه 3اقدامات خصمانه  علیه جمهوری اسالمی ایران دست بر خواهد داشت. آمریکا  ...

|   اوقــات شــرعی: اذان صبــح: 04:50  |  اذان ظهــر 13:09  |  غــروب آفتــاب:  19:52  |   اذان مغــرب: 20:11  ||  12 ذی القعــده 1437  |  16 آگوســت 2016  |

محمد رضا عارف:رویاهای خطرناک »بارزانی«

ائتالف امید  به مذاق برخی خوش نیامد
محمد رضا عارف در دیدار با جمعی از فعاالن سیاسی ستادهای اصالح طلبان در انتخابات مجلس و 
فعاالن سیاسی جنوب تهران به عملکرد دولت تدبیر و امید اشاره کرد و گفت: روندی که دولت تدبیر 

و امید آغاز کرد با توجه به مشکالتی که در گذشته وجود داشت، روندی امیدوار کننده است اما اگر 
بخواهیم نسبت به فرصت هایی که در این چند سال از دست دادیم تمرکز کنیم سؤاالت زیادی 
وجود دارد. به خصوص این که چرا از فضایی که در اسفند 94 در کشور و به خصوص در تهران 

 اتفاق افتاد استفاده نشد و این جای سؤال جدی دارد و باید تأسف خورد که تا چه زمانی باید 
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همزمان با آماده ســازی تدارکات الزم برای 
انجام عملیات آزادســازی موصــل عراق از 
اشــغال گروه تروریستی داعش و در شرایطی 
که هماهنگی طیف های مختلف عراقی برای 
انجام موفقیت آمیز ایــن عملیات بیش از هر 
زمان دیگری اهمیت یافته، مقامات ارشد اقلیم 
کردستان عراق بار دیگر ضمن سوءاستفاده از 
موقعیت، بر تمایالت جدایی طلبانه خود تأکید 

صفحه 3کرده و قصد دارند ...

نائب رئیس فراکســیون اعتدال 
غالمعلی جعفــرزاده ایمن آبادی 

اظهار کرد ...

اسماعیلی نماینده سابق مجلس و 
عضو شورای مرکزی اصولگرایان 

با  ...

محمد هاشمی به نقل از دبیرخانه 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام 

گفت ...

الریجانی 
در پی ایجاد 

همگرایی

احمدی نژاد و 
 قالیباف 

جزء گزینه ها

جامعه روحانیت 
دعوتنامه 

نمی فرستد

رفع حصر 
هیچ مشکل 

امنیتی ندارد

صفحه 2

 علم الهدی فکر می کند
 100 سال قبل است 

 که بتواند بگوید من متولی
این استان هستم؟

1395 مــاه  مــرداد   26  سه شــنبه 


