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دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: آمریکایی ها هیچ راهی جز مذاکره و توافق با ایران ندارند.محسن رضایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری 
شنبه شب شبکه دو سیما گفت: آمریکایی ها در پایان مذاکرات مانند وزنه برداری هستند که قدرت وزنه را ندارد بنابراین اگر مذاکرات تمدید شود طبیعی 
است و نشان می دهد تیم مذاکره کننده اوباما اختیارات کافی ندارد. رضایی افزود: آمریکایی ها بحث را از هسته ای به سمت موشکی سوق داده اند و 
می گویند ایران نباید موشک هایی با برد بیش از 300 کیلومتر داشته باشد که این نوعی خلع سالح است و اگر روزی رژیم صهیونیستی بخواهد به ایران 

صفحه 3حمله نظامی کند ما توان پاسخگویی نداشته باشیم.وی گفت: این نشان می دهد آمریکایی ها نیت شومی دارند و ...

کیهان باز هم سخنان 
رهبری را تحریف کرد

آنچه ایران پساتحریم 
بدست خواهد آورد

پاالیشگاه های اروپا در 
انتظار لغو تحریم ایران

رشد ۶۰درصدی 
صادرات آمریکا به ایران

 وزیر کشور 
کوتاه نیاید

شواین اشتایگر 
منچستری شد

دعوای حق پخش

روزه داری سالمت روح، 
سالمت جسم

روزنامــه کیهان هر از گاهی با نــوع انعکاس اخبار، 
تفســیر ویژه خود از وقایع و ســخنان افــراد و البته 
انتخاب تیترهای خود جنجال بــه پا می کند. البته 
اینکــه هر رســانه ای باتوجه به دیدگاه سیاســی که 
نزدیک به آن اســت، تحلیل خاص خود را از وقایع 
داشــته باشــد یا در انعکاس ســخنان افــراد روی 

بخش های هم راستا ...

مذاکرات هسته ای میان ایران و 5 + 1 در وین صرف 
نظر از جنبه های تاثیر گذار خود بر صحنه سیاســت 
بین الملل حاوی فاکتورهای تاثیر گذار اساســی بر 
اقتصاد ایــران و حتی منطقه خواهــد بود. حدود دو 
هفته مذاکرات سخت و فشرده ایران با شش قدرت 
جهانی در وین منجر به آن شده است که چشم بازار 

در ایران ...

پاالیشــگاه های اروپایی با اشــاره به اشتیاق خود 
برای بازگشــت نفــت ایران به بــازار اروپــا اعالم 
کردنــد پس از لغو تحریم ها خرید نفت این کشــور 
را از ســر مــی گیرنــد. بلومبــرگ گــزارش داد که 
پاالیشــگاه های اروپایی آمــاده اند تا پــس از لغو 
 تحریم های ایران خرید نفت از این کشــور را آغاز

 کنند.

وزارت بازرگانی آمریکا از رشــد ۶۰درصدی صادرات 
این کشــور به ایران در 5ماهه نخســت ۲۰15 خبر 
داد و اعالم کرد در ایــن دوره 11۲میلیون دالر کاال 
از آمریکا به ایران صادر شــده است. وزارت بازرگانی 
آمریکا در جدیدترین گزارش خود از رشد ۶۰درصدی 
صادرات این کشــور به ایران در 5 ماه نخست سال 

جاری میالدی خبر داد...

نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی در 
واکنش به استعفای نمایندگان استان فارس به دلیل 
معرفی استاندار پیشنهادی این استان به هیات دولت 
، گفت: وزیر کشــور نباید در برابــر نمایندگان کوتاه 
بیاید.علــی مطهری افــزود: نماینــدگان معیارها و 
شاخص هایی برای انتخاب استاندار دارند که باید به 

این معیارها احترام ...

شــایعه ای که چنــدی پیش درباره جدایی باســتین 
شواین اشتایگر از بایرن مونیخ پخش شد و هواداران 
باواریایی ها را به وحشــت انداخت، انــگار تا محقق 
شــدن فاصله زیادی ندارد. جدیدترین اخبار درباره 
هافبک آلمانی بایرن حکایت از آن دارد که او پذیرفته 
است آلیانتس آره نا را به مقصد اولدترافورد ترک کند و 

با عقد قرارداد...

خبری که توجه مان را به شدت جلب میکرد، این بود: 
»فدراسیون فوتبال اسپانیا تایید کرد که حق پخش 
تلویزیونی بازیهای اللیگا، لیگ دسته دوی اسپانیا 
و جام حذفــی اســپانیا در ازای ۶۰۰ میلیون یورو به 
تلفونیکا فروخته شده است. ۶۰۰ میلیون یورو را که 
به حساب یوروی امروز چهار هزار برابرش کنیم رقمی 
نجومی پیش رویمان ســبز میشود. حال امتیاز حق 

پخش لیگ برتر فوتبال ...

بی شــک حکمت اصلـــی روزه داری گام نهـــادن 
در مســیر تقـــوا و پرهیــز از گناهان اســت اما فواید 
بهداشتـــی و درمـــانی روزه داری از ثمرات فرعی و 
حیاتی آن است. روزه مایه استقرار و تثبیـت اخـالص 
نزد انســان، آرامش روان و ایمن بودن از آشفتگی و 
اضطراب است و آثار بهداشتی و درمانی فراوانی دارد 
به استنـاد به آیه 84 سوره  بقـره؛ فلسفه روزه قرار دادن 

انسان در مسیر ...
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سوسیس و کالباس 
جای غذا را نمی گیرد

 ســیدمؤید علویــان، فوق تخصص گــوارش و کبد 
گفت: اکثر مــواد نگهدارنده سوســیس و کالباس 
حاوی مقادیر زیادی نیتریت ســدیم هستند اصواًل 
سوسیس و کالباس بدون این مواد یافت نمی شود و 
مواد نگهدارنده قرمز رنگ گر چه اثرات ضدمیکروبی 
دارد و به غذا طعم خوشایندی می دهد ولی سالمت 
مصرف کننــده را با خطر جدی مواجــه می کند. وی 

صفحه 6توضیح داد: متأسفانه ... صفحه 6

خط پایان!
جدی ترین نشانه های توافق در آستانه 13 ژوئیه

مجلس خانه تکانی 
می خواهد

دبیر کل حزب مردم ســاالری گفت: اصالح طلبان 
به دنبال مجلسی اصالح طلب، توانمند، متخصص 
و پاکدست هستند که نمایندگان آن همچون شهید 
مدرس حرف دل مــردم را بزنند. مصطفی کواکبیان 
تنها راه پیشبرد کشــور به سوی اصالحات را اصالح 
مجلس شورای اسالمی دانست و تصریح کرد: باید 

صفحه 3در مجلس یک خانه تکانی ...

اردوی تیم ملی وزنه برداری 
در شهر کرد زیر ذره بین

علی الریجانی:

حرکت مذاکرات رو به جلو است
رییس مجلس شورای اسالمی گفت: در مجموع فکر می کنم حرکت مذاکرات رو به جلو است و 
می تواند در شرایط فعلی به نتیجه برسد. علی الریجانی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره روند 
مذاکرات هسته ای و پیش بینی الریجانی از 24 ساعت آینده مذاکرات، افزود: نگاهم در کل به 

مذاکرات مثبت است و فکر می کنم تالشی که عزیزان در تیم مذاکره کننده انجام می دهند ، یک 
مسیر روشن، تعریف شده و چارچوب دار و کامال فکرشده ای است. وی اظهار امیدواری کرد: این 
عقالنیت در گروه مقابل وجود داشته باشد که از زمان درست استفاده کنند. الریجانی اضافه کرد: 

صفحه 3صفحه 3صفحه 2تصور نکنند که پایان وقت، فرصت مناسبی است که آرای جدید ... صفحه 7

وزنه برداری ایران روز های 
جدیدی را تجربه می کند. 
روزهایی که چند سالی بود 
آن را ندیده بود. 
در سال های 
اخیر ...

حضرت آیت الله خامنه ای:

خود را برای ادامه مبارزه با استکبار آماده کنید
صفحه 2

صفحه 2

نام قاضی مرتضوی پیش از ســال 
88 تنها برای روزنامه نگاران آشنا 

بود، اما با وقایع ...

رییس سازمان بسیج مستضعفین 
گفت: عهدشکنی و نیرنگ ویژگی 

شیطان است و...

رئیس بنیاد امیــد ایرانیان با بیان 
اینکــه در انتخابــات خــرداد 92 

اصالح طلبان...

مرتضوی همچنان 
 در رفت وآمد 

به دادگاه

آمریکا به 
دنبال انتقام 
است نه تفاهم

باید به دنبال 
3۰ کرسی 

تهران باشیم


