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مذاکرات ایران و گروه 1+5 برای دستیابی به توافق نهایی در موضوع هسته ای در حالی همچنان در پایتخت اتریش در جریان است که مجموعه 
موضع گیری های مقامات ایران و طرف مقابل، از حصول پیشرفت کلی در روند گفت و گوها حکایت دارد. با این وجود، نکته ای که در موضع گیری ها و 
اظهارنظرهای رسمی کم و بیش درباره آن اتفاق نظر وجود دارد این است که هنوز نمی توان با قطعیت از حصول توافق نهایی سخن گفت و تا زمانی که 
همه موضوعات کلیدی اختالفی حل و فصل نشود، برای صحبت کردن در این زمینه زود است. آنچه از بررسی گزارش ها و تحلیل ها طی 24 ساعت 

صفحه 4اخیر می توان به آن دست یافت، این است که گویا پس از انتشار اخباری مبنی بر حل و فصل یکی از دو موضوع کلیدی ...

حقوق کارگران یک هفته 
هم دوام نمی آورد

بحران کمیته استیناف

تعیین تکلیف سیاست های 
ریاضتی در یونان

باید و نبایدهای تغذیه  در 
ماه مبارک رمضان

 چشم انداز مذاکرات 
مثبت است

حمایت تمام قد از انحصار 
در واردات خودرو

چه کسانی  به احمدی نژاد 
فشار می آورند؟

 نخستین طالی ایران 
در یونیورسیاد

هادی ابوی ســخنگوی کانون عالــی انجمن های 
صنفــی کارگــران کشــور اظهــار کــرد: حقــوق و 
دستمزدی که کارگران با شرایط فعلی می گیرند یک 
هفته دوام نمی آورد و تنها صرف هزینه های خوراک، 
ایاب و ذهاب،  تحصیل و مســکن آنها می شود. وی 
تصریح کــرد: ما برخالف کشــورهای دیگر به ریال 

حقوق می گیریم در مقابل ...

درحالی که کمیته استیناف در پرونده شکایت پیکان 
از راه آهــن در اســتفاده از یک بازیکــن غیر مجاز، 
رای قطعی به بقای پیکان و ســقوط راه آهن داد اما 
طبق اعالم کفاشــیان احتمال تغییر این رای وجود 
دارد. کمیته اســتیناف روز هشتم تیرماه رای کمیته 
انضباطی در پرونده شــکایت پیکان از راه آهن را وتو 
کرد و در رای جدید، ضمن جریمه شش جلسه ای و 

محکومیت ...

نخســت وزیر یونان یکشــنبه همزمان بــا برگزاری 
همه پرسی پیشنهاد کمک مالی اتحادیه یورو گفت که 
این همه پرسی سرنوشت یونانی ها را در منطقه یورو 
تعیین خواهد کرد، گفت: از فردا فصل جدیدی برای 
اروپا براساس دموکراســی و همبستگی آغاز خواهد 
شــد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از آتن، چیپراس 

بعد از انداختن رأی خود ...

در ماه مبــارک رمضان نیز مانند همیشــه پیروي از 
برنامه غذایي متنوع و متعادل شامل پنج گروه اصلي 
غذایي )نان و غالت، میوه ها، ســبزیها، گوشــت و 
حبوبات و تخم مرغ، شیر و لبنیات( ضروري است و 
توصیه مي شود افراد روزه دار همانند زماني که روزه دار 
نیستند، سه وعده غذا بخورند؛افطار، شام و سحر. با 

توجه به اینکه فاصله ...

رئیس مجلس شرایط امروز کشورهای اسالمی را داغ 
و پرمسئله دانست و گفت: امروز بسیاری از کشورهای 
اســالمی درگیر پدیده شوم تروریســم هستند و نیرو 
و توانی که امت اســالمی باید در موضوع فلســطین 
و پشــتیبانی از مردم آن صرف کند صرف اختالفات 
درونی شده است. علی الریجانی در نشست مشترک 

با سفرای ...

موضوع واردات خودرو اکنون چند وقتی اســت که 
به یــک موضوع پیچیده و در رفــت و آمد بین وزارت 
صنعت و معدن و تجارت و شورای رقابت تبدیل شده 
اســت. در حالی که شــورای رقابت موضوع واردات 
خودرو را یک حوزه انحصاری تلقی میکند که با ساز 
و کارهای پیچیده ای بــرای جلوگیری از عدم ورود 

افرادی غیر از یک سری ...

محســن کوهکــن گفــت: اینکــه چه کســانی به 
احمدی نژاد فشار می آورند را خودش باید پاسخ دهد 
اما به اعتقاد من کیفیت فشــارها از کمیت آن بیشتر 
اهمیــت دارد. وی افــزود: ممکن اســت که تعداد 
زیادی فشــار آورند که احمدی نژاد بازگردد و گاهی 
ممکن است که چند نفر از مشــاورانش خیلی فشار 

آورند لذا ...

نجمه خدمتی اولین مدال طالی ایران در بازیهای 
دانشــجویان جهان را بــر گردن انداخــت. در پایان 
مســابقات تیراندازی تفنــگ بادی 10 متــر زنان، 
نجمه خدمتی به مدال طال دست یافت و نخستین 
مدال طالی کاروان ایران در بیســت و هشــتمین 
 دوره یونیورســیاد دانشــجویان جهان را به نام خود
 ثبت کرد.  در این بخش نمایندگان چک و صربستان 

دوم و سوم شدند ...
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 آخرین وضعیت
»تب کریمه کنگو« در ایران

 معــاون مرکز مدیریــت بیماری هــای واگیر وزارت 
بهداشت، آخرین وضعیت بیماری تب کریمه کنگو 
در کشور را تشــریح کرد. دکتر محمود نبوی از مردم 
خواست هنگام خرید گوشت به ُمهر تأیید دامپزشکی 
روی کشتارها دقت کرده و ۲۴ ساعت گوشت نذری 
را در یخچال نگهداری کنند. وی در رابطه با آخرین 
وضعیت ویروس تب کریمه کنگو در کشــور گفت: 

صفحه 6امسال 1۵ نفر ... صفحه 7

درحال حاضر آیت اهلل خامنه ای 
در ایران جایگزینی ندارد

آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی: 

مشکل دانشجویان 
بورسیه حل شد

در خردادماه 93 بود که بحث بورسیه های غیرقانونی 
در ســال های 88 تا 9۲، از ســوی معاون وزیر علوم 
مطرح شد. ۲۲8 نفر شــرط الزم معدل را نداشتند، 
۲3۵ نفــر معدل خــود را اعالم نکــرده بودند، 3۲۵ 
نفر فاقد شرط ســنی الزم بودند و 183 نفر هم سند 
محضری برای تعهد خدمت نداشــتند و با این حال 

صفحه 2بورس به خارج یا داخل...

سید عباس عراقچی:کاپیتان در سایپا
هیچگاه در مذاکرات این مقدار 

جلو نرفته  بودیم
مذاکره کننده ارشد هسته ای کشورمان گفت: فضای مذاکرات جدی است و همه طرفها عزم جدی 

دارند. موارد اختالفی و پرانتزها کم شده، اما تمام نشده است.سید عباس عراقچی افزود: ممکن 
است ظرف یکی دو روز آینده در سطح معاونین برخی متون نهایی شود.وی تاکید کرد: در روز توافق 

تمام تحریم های اقتصادی مالی اروپا و آمریکا لغو می شود و اقدامات ما هم از همان روز آغاز می 
شود.وی افزود: مشکل همزمانی باید در این مورد یعنی اجرای اقدامات ایران و لغو تحریم ها حل 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3شود. روز توافق تمام تحریم های ذکر شده ... صفحه 7

جواد نکونام 
بار دیگر به 
لیگ ایران 
بازگشت و 
این بار پیراهن 
نارنجی های 
البرز را به تن کرد تا 
شاید آخرین فصل...

حضرت آیت الله خامنه ای:

سیاسیکاریدردانشگاههابهپیشرفتعلمیضربهمیزند
صفحه 2

صفحه 2

 رئیس ســتاد اقامه نماز کشــور 
گفت: اصلی ترین مشــکل کشور 

ایران نداشتن...

رییس مســتعفی دفتر موســیقی 
وزارت ارشــاد گفت: بــه دالیل 

مشغله های کاری...

معاون رئیس دولــت اصالحات 
معتقد است که مذاکرات هسته ای 

با 5+1 ...

مشکلکشور
نداشتنمدیران

شجاعاست

لغوکنسرتها
دلیلاستعفایم

نبود

مذاکرات
قطعابهنتیجه

میرسد


