
تندروها حاضر به حاشیه نشینی نیستند
پس از اینکه تکلیف محمود احمدی نژاد به عنوان رقیب جدی احتمالی روحانی در انتخابات روشن و خیال 
روحانی از بابت احمدی نژاد راحت تر از هر زمان دیگری شد، اینک فعاالن سیاسی از هر دو جناح به دنبال 
رقیب تراشی برای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده هستند. طبیعتا اصولگرایان به عنوان 
رقیب سیاسی اصالح طلبان و دولت روحانی حتما گزینه هایی را مطح خواهند کرد، اما نکته جالب اینجاست که 

صفحه ۲اصالح طلبان هم بی میل نیستند که در تعیین رقیب اصولگرای روحانی نقش داشته باشند یا  ...
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به دشمنان هشدار می دهیم 
دچار خطای دوباره نشوند

طرحهایاولویتداراقتصادمقاومتیرامطابقبرنامهپیشبردهایم

دولت به حاشیه سازی ها توجه نمی کند
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر امروز )دوشنبه( به ریاست معاون اول رییس جمهور 

برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به عملکرد خوب دستگاه های دولتی در پیشبرد 
طرح های اولویت دار سال ۱۳۹۵ در راستای اقتصاد مقاومتی، گفت: خوشبختانه دستگاه های 

اجرایی مطابق برنامه زمان بندی اجرای طرح ها را دنبال کرده اند و عقب ماندگی زمانی نسبت به 
برنامه ها  وجود ندارد. معاون اول رییس جمهور افزود: گزارش های ارایه شده نشان می دهد که 

برخی طرح ها و برنامه ها که اجرای آن نیازمند مشارکت چند دستگاه اجرایی بوده نیز مطابق برنامه ها 
صفحه 3صفحه 3صفحه 3پیش رفته است و باید این روند با جدیت ادامه یابد ... صفحه ۲

جانشین فرمانده کل ســپاه پاسداران با تاکید 
براینکه برای تعقیب دشمنان هیچ خط قرمزی 
نمی شناسیم، گفت: به دشمنان ایران هشدار 
می دهیم که دچار جهل و خطای دوباره نشوند. 
جانشین فرمانده کل ســپاه پاسداران با تاکید 
براینکه »هالکت« سرنوشــت تمام کسانی 

صفحه 3است که می خواهند به ایران  ...

بیــش از ۱40 نفــر از اعضــای 
»موسسه هنرمندان پیشکسوت« 

با انتشار بیانیه ای ...

مصطفی کواکبیان نماینده مردم 
تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر 

و پردیس ...

شــورای نگهبان آمادگــی خود را 
جهت بهره منــدی از نظرات آحاد 

ملت بویژه اساتید  ...

بیانیه هنرمندان 
در حمایت از 

صالحی امیری

از مسئولیت 
سوء استفاده 

نشود

فراخوان برای 
استفاده نظرات 

مردم

سالمآقایرئیسجمهور!
صفحه 4

 پس از دو سال و نیم، لبنان باالخره 
صاحب رئیس جمهور شد
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