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رییس جمهور در تشریح دستاوردهای مذاکرات هسته ای:

در مذاکرات به همه اهداف خود رسیدیم
صفحه 2

اینکتوافقهستهای!

کاش کمی اخالقی تر 
بودیم

بخش بزرگی از مشکالت روزمره ما مردم، به 
خاطر بی اخالقی ماهاست. جای تعارف هم ندارد؛ 

در زبان، ممکن است که بگوییم اخالق خوب 
است، اما وقتی به عمل می رسد، انگار نه انگار. 

به واقع اگر اخالقیات ما اصالح شود، بسیاری از 
مشکالت ما نیز حل خواهد شد؛ و گاه حتی نیازی 

به قانون و شکایت و ... هم نخواهد بود. در این 
گزارش میدانی، به گفتگو با شهروندان مختلف 

صفحه 3پرداخته شده است و از دریچه...

تاج: برخی گمانه زنی ها 
به نفع فوتبال نیست

رییس سازمان لیگ می گوید مسئولیت مذاکره با 
ایران نوین درباره تشخیص و اداره و نیز مذاکره با 
این شرکت به عنوان اسپانسر تبلیغات دور زمین 
به یک هیات سه نفره واگذار شد. مهدی تاج در 

نشست خبری که ظهر امروز )سه شنبه( درباره بحث 
بازاریابی، نقدینگی، مسائل مربوط به حق پخش 

تلویزیونی، شرکت ایران نوین به عنوان اسپانسر 
تبلیغات محیطی و سامانه 6090 برگزار شد، اظها ر 

صفحه 7کرد: مساله ایران...

اعزام هیأت اقتصادی ایران 
به آمریکا در پاییز امسال

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران گفت: طبق هماهنگی 
های انجام شده، برنامه اعزام هیأت اقتصادی ایران 

به آمریکا در پاییز سالجاری تنظیم شده و طی روزهای 
آینده فراخوانی درخصوص شرایط و نحوه حضور 

فعاالن اقتصادی در این هیأت خواهیم داد.  محمدرضا 
سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس 

شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش 
خصوصی اظهار داشت: اعزام هیأتهای اقتصادی ایران 

صفحه 3صفحه 5به آمریکا و بلعکس از گذشته...

چند توصیه مهم درباره 
قرص  خواب 

در چند سال اخیر حتی برخی پزشکان مصرف این 
قرص ها را با خطر مرگ زودهنگام، آلزایمر، افزایش 

مرگ و میر و دو برابر شدن احتمال سوانح رانندگی 
مرتبط دانسته اند. این واقعیات بیشتر افراد را نسبت 

به مصرف داروهای خواب آور برای داشتن خواب آرام 
شبانه مردد می سازد. به گفته متخصصان خواب، 

روش های زیرکانه و هوشمندانه برای مصرف 
داروهای خواب آور نسخه ای و غیرنسخه ای وجود 

صفحه 6دارد تا عوارض احتمالی ...

صفحه 4

پایان مذاکرات و انتشار متن 159 صفحه ای توافق نهایی

نامه قالیباف به فیروزآبادی و فرمانده سپاه
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران از ارائه نامه شهردار تهران به فیروزآبادی 

و فرمانده سپاه درخصوص ساخت و ساز میدان سپاه خبر داد.محمد ساالری با اشاره به ساخت 
و سازهای انجام شده در میدان سپاه گفت: این مساله چندماهی است که در رسانه های گروهی 

مطرح شده و من می خواهم در رابطه با سکوت شورای شهر درخصوص این موضوع تذکری بدهم؛ 
چراکه ما باید قبل از اظهارنظر مقامات قضایی و قبل از اظهار نظر کمیسیون اصل 90 مجلس در این 

خصوص مباحثی را مطرح کنیم. وی با بیان اینکه سپاه با استناد به تفاهم نامه منعقد شده فی مابین 
شهرداری و ستاد کل نیروهای مسلح و همچنین نامه معاونت امور مناطق به شهرداری منطقه 7 

که ساخت و ساز میدان سپاه را مجاز اعالم کرده، عنوان می کند کارش قانونی است...

توس به هواداران 
بوکاجونیورز معرفی شد

صفحه 7

مهاجم فصل گذشته 
یوونتوس که به 
بوکاجونیورز آرژانتین 
پیوست به شکل 
رسمی به هواداران 
جــان کری وزیــر امــور خارجه این تیم معرفی شد...

آمریــکا مجمد جــواد ظریف را 
مذاکره کننده ای...

نظر جان کری 
 در مورد 

ظریف
با نظر پرویز مظلومی گزینه های 
خارجی اســتقالل از این تیم دور 

شدند. در حالی که ...

 مظلومی
 قید برونو سزار 

را زد

استانداری 
که وزیر را به 

استیضاح کشاند
وزیر کشــور روزی که داشــت 
رای  مجلــس  نماینــدگان   از 

اعتماد ...

اعزام هیأت اقتصادی ایران به آمریکا در پاییز امسال
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران گفت: طبق هماهنگی های انجام شده، برنامه اعزام هیأت اقتصادی ایران به آمریکا در پاییز سالجاری تنظیم شده و 
طی روزهای آینده فراخوانی درخصوص شرایط و نحوه حضور فعاالن اقتصادی در این هیأت خواهیم داد.  محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت 
جهانی ایران و رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی اظهار داشت: اعزام هیأتهای اقتصادی ایران به آمریکا و بلعکس از 
گذشته در دستورکار این مرکز بوده و در این راستا طی سالهای گذشته هیأتهایی نیز بین دو کشور رد و بدل شده است. وی افزود: این پتانسیل و ظرفیت 

در بین مراکز تجارت جهانی وجود دارد تا در کوتاه ترین زمان ممکن جابجائی هیأتهای اقتصادی را بین کشورهای عضو اتحادیه ...

 واکنش متفاوت دالر 
به توافق هسته ای

درحالی که نرخ دالر از صبح امروز مدار نزولی را 
پیش گرفته بود طبق گفته های صرافان بازار ارز، 
افزایش تقاضا بعد از اعالم نتایج مذاکرات هسته 

ای موجب تقویت ارزش دالر شده است.آنطور 
که صرافان سبزه میدان و میدان فردوسی می 

گویند: متقاضیان از ساعتی پیش برای خرید ارز و 
به خصوص دالر آمریکا به بازار مراجعه کرده اند و 

همین امر سبب شده تا قیمت ها در این بازار با رشد 
مواجه شوند.صرافان میدان...


