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مراسم گرامی داشت هفته قوه قضاییه امروز با حضور سران قوا برگزار شد. حسن روحانی در سخنرانی خود در این مراسم درباره دستگاه قضا در حکومت 
اسالمی گفت:  »با دستگاه قضا است که مردم حیات و زندگی و حقوق مالکیت و آبرو و حیثیت و حتی حق آزادی بیان و آزادی اندیشه را برای خود 
می بینند و با پشتوانه این دستگاه است که این اطمینان در جامعه به وجود می آید. دیروز هر کس قدرت داشت حاکم بود و آن کسی که می توانست با 
قدرت زور و پول دهان طرف مقابل را ببندد و حق حاکمیت او را زیر سوال ببرد و این در حالی است که در حکومت اسالمی به جای قوت و قدرت عدل 

صفحه 2وانصاف دستگاه قضا می نشیند«. وی در این خصوص ادامه داد: »  حاکم در جامعه اسالمی  قدرت سیاسی و نظامی و مالی و ...

مذاکرات فشرده و احتمال 
تمدید ضرب االجل

چگونه عنکبوت انحصار 
تار خود را تنیده است؟

 بورس 
قرمز پوش شد

ستاره های باشگاه نفت 
یکی یکی جدا شدند

 پول صدقات به یمن 
و سوریه نمی رود

 ممنوعیت فروش سیگار
 در کیوسک های مطبوعاتی

 نکات طالیی 
در خواستگاری

کیومرث هاشمی:  نگاهی 
متفاوت به کشتی داریم

هشــتمین دور رایزنی های هســته ای در راستای 
نگارش پیش نویس برنامه جامع اقدام مشترک از روز 
چهارشنبه 27 خرداد ماه در سطح معاونان در شهر 
وین در جریان اســت و معاونــان ظریف و اعضای 
هیأت کارشناســی ایــران در وین حضــور دارند. از 
اتفاقات و اخبــار روز اول مذاکرات در ســطح وزرا، 

می توان به دو دیدار ...

داستان خودرو و خودرو ســازی و واردات خودرو در 
کشــور به یکی از طوالنی ترین قصــه های تراژیک 
اقتصاد ایران تبدیل شده است. در حالی که طی دهه 
های گذشته تولید خودروی داخلی همواره با انحصار 
توسط چند مونتاژ کار داخلی که نام خودرو ساز بر خود 
گذاشته اند همراه بوده اســت، تعرفه باالی واردات 

خودرو از یک ...

در حالی که مذاکرات هسته ای ایران با 1+5 در وین 
در حال برگزاری است، گویا ابهام در نتیجه مذاکرات 
تاثیر منفی خود را بر شــاخص بورس گذاشته است. 
در جریان معامالت امروز بازار سرمایه بیشترین افت 
شاخص بورس در 2۰ روز گذشته رقم خورد و نماگر 
بازار ســهام با افت 51۰ واحدی در ارتفاع ۶۴ هزار و 

۳۰1 واحد قرار گرفت...

نفت تهران طی ســال های اخیر روند رو به رشــدی 
را طی کرده اســت. این تیم ابتدا از لیگ دو به لیگ 
یک صعود کرد. در همان فصل اول حضور در لیگ 
یک، لیگ برتری شد. سپس در لیگ ماند، به میانه 
جدول رسید و بعدها سهمیه آسیا گرفت. فصل قبل 
نیز با مربیگری علیرضا منصوریان و تشــکیل تیمی 

یکدست، تا هفته آخر ...

پرویز فتاح در نشستی صمیمانه با خبرنگاران اظهار 
کرد: زنانه شــدن فقر در کشــور حکایتی بسیار مهم 
است.وی افزود: ۶۰ درصد سرپرست خانواده های 
تحت پوشــش کمیته امداد زن هستند که به عبارتی 
یک میلیون و ۳۰۰ هزار سرپرست خانوار زن در کمیته 
امداد وجود دارد. فتاح بیان کرد: شایعه هایی وجود 

دارد که صدقات مردم...

مهر- رضا قدیمی، مدیر عامل شــرکت ساماندهی 
صنایع و مشاغل شهر تهران با اشاره به ادامه برخورد 
با دکه های مطبوعاتی که سیگار می فروشند، گفت: 
تاکنون ۸۴ دکه متخلف پلمب شــده است و نظارت 
برای عدم فروش سیگار در دکه های مطبوعاتی در 
سطح شهر همچنان ادامه دارد. وی در پاسخ به این 

پرسش که آیا شهرداری ...

رفتار و نوع برخورد در زمان خواســتگاری و ازدواج 
می توانــد زمینــه ســاز بســیاری از اختالفــات یــا 
دلخوری ها در طول زندگی شود اما مساله اینجاست 
کــه دختر و پســر در زمــان خواســتگاری و ازدواج 
می توانند با مدیریت و رفتار درست، شروع زندگی را 
به خاطره ای خوش تبدیل کنند. دکتر مجید ابهری 

آسیب شناس مسائل...

سومین نشست هماهنگی بازی های المپیک ریو با 
حضور مسئوالن کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش 
و جوانان و فدراسیون کشتی در دفتر رئیس کمیته 
المپیک برگزار شــد.  سومین نشســت هماهنگی 
بازی های المپیک ریو با حضور کیومرث هاشــمی 
رئیس کمیتــه ملی المپیــک، نصرالله ســجادی 
معاون وزارت ورزش و جوانان، شــاهرخ شهنازی 

دبیر کل...
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 دستمزد در ایران
ساعتی 1/12 دالر

براســاس جدیدترین آمارها، حقوق هر ساعت کار 
یک فرد شاغل در بازار کار ایران ۳711 تومان معادل 
1.12 دالر، استرالیا ۳1۴۸2 تومان، فرانسه 271۹2 
تومان و آمریکا 2۰۶5۸ تومان است. براساس قانون 
کار ایران، هر کارگر و مشمول قانون کار در ماه باید 
حدودا 1۹2 ســاعت کارکرد داشــته باشــد که این 
میــزان با فرض ۴ هفته کاری بــدون تعطیلی های 

صفحه 5رسمی است... صفحه 7

اقتصاد مقاومتی 
اساس سیاست خارجی 

محسن رضایی:

کودتای مدیریتی 
احمدی نژاد

محمد عطریانفر در بخشــی از گفت وگــوی خود با 
روزنامه آرمــان می گوید: احمدی نــژاد در مدیریت 
و تغییر رویه های گذشــته دســت به نوعی کودتا زد. 
احمدی نــژاد افرادی را که در الیه های دوم، ســوم 
و چهارم مدیریتی کشــور حضور داشتند را به صورت 
گسترده تغییر داد. وی برخی مدیران باتجربه باال را 

صفحه 3گوشه نشین...

محمدرضاباهنر:پنجه های طالیی کاپیتان

اصالح طلبان بیدار شده اند
محمدرضاباهنر گفت: در انتخابات مجلس شورای اسالمی اصالح طلبان جان گرفته و از خواب 

زمستانی بیدار شده اند و به دالیل مختلف به میدان می آیند.وی ادامه داد: اصولگرایان برای 
اصالح طلبان شرط نمی گذارند؛ بلکه این نظام است که برای همه شرط می گذارد، بنابراین باید 

همه قانون، انتخابات و فرآیند اجرای آن و چارچوب های موجود را پذیرفته و به آن تمکین کنند.وی 
با بیان این که اصالح طلبان با جدیت در این دوره از انتخابات حضور می یابند، گفت: اصولگرایان بر 
حسب ضرورت و احساس، نیازمند وحدت هر چه بیشتر هستند حال این که باید دلخوری، دلسوزی، 

صفحه 2صفحه 3صفحه 3رقابت و دلواپسی و گالیه ها را کنار گذاشت.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام:

اگر عزت انقالبی می خواهیم باید به حزب مردمی بازگردیم
صفحه 2

صفحه 2

اژه ای دربــاره برخورد بــا افراد 
بلندپایه گفت: ما ســراغ برخی از 

مسئوالن متخلف...

حجت االسالم یونســی دستیار 
ویژه رییس جمهور بــه جماران 

می گوید: حتی...

در یک ســال گذشته هر از گاهی 
خبر از لغو کنســرتی می رســد. 

کنسرت هایی که...

پرونده آشکار 
یکی از معاونان 

احمدی نژاد

بعضی 
انتخابات را 
قبول ندارند

لغو کنسرت ها، 
واقعیت یا 

بزرگ نمایی؟

چشم همه برای امضای سند صعود ایران به دور 
نهایی لیگ جهانی امشب به دستان کاپیتان سعید 
معروف دوخته شده است. پاسور خوش فکر تیم 
ملی والیبال کشورمان که امشب در تعیین برنده 
بازی ایران و لهســتان نقش 

صفحه 7بسزایی دارد. 


