
اعتراف رسانه  های امریکایی به شکست برنامه امریکا برای صفر کردن صادرات نفت ایران 

 رژه نفتکش های ایران 
از مدیترانه تا دریای چین

 بازخواني یك انتخاب مجدد؛ روزي که 
آیت اهلل خامنه اي رهبر انقالب شدند

 بررسي چالش کودکان کار و خيابان 
در گفت وگو با معاون اجتماعي سازمان بهزیستي

 گفت وگوی »جوان«
باکاپيتان تيم ملي 

جوانان واليبال 

 15مرداد 68 را 
به خاطر بسپارید

 سپاه: شناور توقیف شده 
سوخت به كشورهاي منطقه 

قاچاق می كرد

 دستگاه هاي مسئول 
»کودکان کار« پاي کار  نيستند

روزي بهترین 
بازیکن بزرگساالن 
واليبال دنيا می شوم

انحصار و منفعت طلبي 
پشت پرده مخالفت با طرح 

افزایش پزشکان

 رند پال: محتواي دیدار 
با ظریف فوق محرمانه بود! 
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رهبر انصاراهلل: ادامه اشغالگری امارات برای ابوظبی خطرناک خواهد بود

سعيد جليلی:

تحریم زمانی مؤثر می شود که با تحلیل داخلی فلج کننده همراه شود

بانک مرکزی سرشبکه دالربازی بود!
بینالملل رهبر جنبش انصاراهلل یمن 
با اش�اره به وعده امارات 
برای خروج نيروهایش از یمن گفت که ابوظبی باید در 
وعده اش صادق باشد و به آن جامه عمل بپوشاند، در 
غير این صورت، اوض�اع برای این کش�ور خطرناک 
 خواه�د ش�د. وی همچني�ن ب�ه گس�ترش دامن�ه 
حمالت به خاک عربس�تان س�عودی هش�دار داد. 
سید عبدالملک الحوثی، رهبر جنبش انصاراهلل بار دیگر در 
سخنانی به متجاوزان به یمن هشدار داد که به جنایات و 
اشغالگری در یمن پایان دهند. الحوثی عصر یک  شنبه در 
نطق تلویزیونی به مناسبت اختتامیه فعالیت های مراکز 
تابستانه، درباره آخرین تحوالت میدانی و سیاسی یمن 
و دستاوردهای نظامی آن در س��ال پنجم جنگ ائتالف 
سعودی سخنرانی کرد. به گزارش شبکه المسیره، رهبر 
جنبش انصاراهلل در این س��خنرانی  از امارات خواست از 
ادامه اشغالگری دست بردارد و به وعده خود درباره خروج 
از یمن عمل کند. وی به امارات توصیه کرد که به خاطر 
منافع اقتصادی اش از یمن خارج شود، چون در غیر این 
صورت اوضاع برای این کش��ور خطرناک خواهد ش��د. 
س��یدعبدالملک الحوثی همچنین از عربستان سعودی 
خواس��ت که منفعت خود و مصلحت منطقه را درک و از 
دامن زدن به ناامنی   ها پرهیز کند. رهبر جنبش انصاراهلل 

یمن به عربستان سعودی هشدار داد که در صورت ادامه 
جنگ و تجاوزات، یمن حمالت خود را گسترده تر خواهد 
کرد. الحوثی افزود:ب��ه عربس��تان و قدرت های جهانی 
همپیمان این کشور از جمله امریکا درباره تأثیر حمالت 
و ضربات مهلک یمنی   ها هشدار می  دهیم. رهبر انصاراهلل 
به عملیات ارتش یمن و انصاراهلل علیه عربستان سعودی 
در روز نه��م ماه مبارک رمضان اش��اره ک��رد و گفت که 
این کش��ور باید از عملیات نهم ماه رمضان درس بگیرد 
و مصلحت منطق��ه را که در ثبات و امنیت اس��ت، درک 
کند. وی همچنین به س��ناریوی تقسیم و چنددستگی 
در عدن تحت عناوین مذهبی و دینی اشاره کرد و گفت 
که اشاعه ناامنی   ها در جنوب یمن در راستای این سناریو 
صورت می گیرد، لذا منفعت یمنی   ها در همکاری و صلح 

و امنیت اس��ت. الحوثی گفت که برخی   ها از اشغالگری 
امارات در یمن و حضور اماراتی   ها استقبال و در عین حال 
از مردم یم��ن اکراه دارند و از آنها دوری می کنند. س��ید 
عبدالملک الحوثی درباره اقدام عربستان در سیاسی کردن 
مسئله حج یمنی   ها گفت که رژیم سعودی از فریضه حج 
سوء استفاده سیاسی می کند و مانع از انجام مراسم حج 
یمنی   ها می شود. وی با تأکید بر اینکه عربستان سعودی 
مواضع خصمانه خود علیه ملت یمن را وارد مسائل مقدس 
کرده، افزود:»هرگونه سوء استفاده از فریضه حج را محکوم 
می کنیم«. سخنان رهبر انصاراهلل درحالی است که امارات 
در هفته های اخیر بخشی از نیروهای خود در یمن را از ترس 
حمالت یمنی  ها به ش��هرهای امارات، خارج کرد. هشدار 
رهبر انصاراهلل به عربستان س��عودی برای حمالت بیشتر 
به خاک این کشور، در شرایطی است که در ماه های اخیر 
یمنی  ها روزانه با حمالت پهپادی و موشکی فرودگاه  ها و 
پایگاه های نظامی س��عودی  ها را مورد هدف قرار داده اند. 
ناتوانی عربستان در برابر این حمالت باعث شده مقامات 
ریاض برای بیرون آمدن از باتالق یمن دست به دامن ایران 
شوند. اخیراً عربستان به انصاراهلل پیام داده است برای پایان 
دادن به جنگ با یکدیگر توافق کنند. درخواس��تی که با 
مخالفت انصاراهلل مواجه شده است و یمنی  ها گفته اند که 

عربستان باید خاک یمن را به طور کامل ترک کند. 

توافقی انجام ش�د؛ ش�ما  سیاسی
تعه�دات خ�ود را اج�را 
می کنيد و او اجرا نمی کند. خود او 15 بار اعالم می کند که 
ایران تمام تعهداتش را به صورت کامل اجرا کرده است؛ چه 
می شود؟ تحریم همان گفت وگوکننده   ها و وزیر محترم 
خارجه. این آن رفتار استکباری و بدعهدی دشمن است. 
دکتر س��عید جلیلی، عضو ش��ورای عالی امنیت ملی در 
اجتماع مردم کبودرآهنگ با اشاره به دشمنی های نظام 
سلطه در حق ملت ایران خاطرنشان کرد: دشمنی با جبهه 
حق همواره از طریق اعمال زور و فش��ار نبوده است؛ در 
بسیاری از موارد وقتی به پشت خیمه دشمن رسیده اید، 
او به یکباره پرچم فریب و تزویر را بلند می کند. وی افزود: 
تزویر برای ایجاد شک در راهی که آمده   اید ابزار دشمن 
است. او تمام تالش��ش را کرده اما نتوانسته است موفق 
بشود؛ تمام قدرت نمایی اش را می کند ولی به محض آنکه 
پهپادش چند کیلومتر وارد آس��مان شما شد، سرنگون 
می ش��ود و او نمی تواند هیچ غلطی بکند. در همین اثنا 

دشمن ادعای مذاکره را مطرح می کند. 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه تصریح کرد: 
دشمنی که رسماً اعالم می دارد که راهبرد من علیه ملت 
ایران فشارحداکثری است، به تعبیر مقام معظم رهبری 
ترفند به کار می برد و ادعای مذاکره می کند. مذاکره برای 
او به این معناس��ت که تعهدات بیش��تری را تحت فشار 
تحریم  ها به ملت ایران تحمیل کند. می گوید برای آنکه 
نتایح فشارحداکثری را به دست آورم باید تعهدات بیشتری 

را از ایران بگیرم و اسمش را می گذارد گفت وگو. 
نماینده رهبرانقالب در شورای عالی امنیت ملی با اشاره 

به درخواست مذاکره از سوی امریکایی  ها اظهار داشت: 
دش��من توقع دارد ایران در قبال فش��ارحداکثری هیچ 
اقدامی نکن��د و در حالی که جنگ اقتصادی را به ش��ما 
تحمیل کرده است می گوید ما به دنبال جنگ نیستیم! 
باید پرس��ید که ای��ن گفت وگو در ک��دام چارچوب قرار 
می گیرد؟ در چارچوبی که او فشار یکجانبه را وارد کند و 
در کسی در برابرش اقدامی نکند؟ هر چه او بگوید پذیرفته 

شود و اسمش بشود گفت وگو؟
وی اضافه کرد: امروز باید علم ب��ه مواضع حق را بدانیم. 
پیشنهاد ماکرون چیست؟ او به صراحت بیان می کند که 
ما هیچ اختالف راهبردی با ترامپ نداریم و با او موافقیم که 
باید برای یک توافق جدید و موثر دیگر عالوه بر تعهدات 
جدید هسته ای، درخصوص مسائل موشکی و منطقه هم 
با ایران گفت وگو کرده و از او تعهد بگیریم. البته ماکرون 
اعالم می کند ما معتقدیم که باید در برابر ایران ژست های 
کوچک بگیریم تا بتوانیم رضایت او را برای مذاکره جلب 

کنیم؛ این همان تزویر است. 
عضو شورای راهبردی سیاست خارجی کشور درخصوص 
درخواست مذاکره غربی  ها گفت: سخنان رئیس جمهور 
فرانس��ه جدید نیس��ت؛ او می داند که ملت ایران اجازه 
نمی دهد که پهپاد متجاوز وارد آسمانش شود و نفتکش اش 
به ناحق توقیف شود. این اقتدار را می خواهد از بین ببرد. 
جلیلی افزود: تحریم های فلج کنن��ده چه وقت می تواند 
موفق بش��ود؟ زمانی که خدای ناکرده به موازات آن یک 

تحلیل قلج کننده در داخل کشور القا شود. 
دکتر جلیلی خاطرنشان کرد: حتماً نباید هزینه داد که به 
تجربه رسید؛ امروز خوش  باور  ترین افراد به امریکا اعتراف 

می کنند که دیگر نمی شود به آنها اعتماد کرد. ان هم ال 
ایمان لهم؛ این باور قرآنی امروز تجربه ما شده است که آنها 

به عهدشان پایدار نخواهند بود. 
نماینده رهبرانقالب در شورای عالی امنیت ملی در ادامه 
س��خنانش گفت: توافقی انجام شد؛ ش��ما تعهدات خود 
را اجرا می کنید و او اجرا نمی کند. خ��ود او 15 بار اعالم 
می کند که ایران تمام تعهداتش را به صورت کامل اجرا 
کرده است؛ چه می شود؟ تحریم همان گفت وگوکننده   ها 
و وزیر محترم خارجه. این آن رفتار استکباری و بدعهدی 

دشمن است. 
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام با توضیح تجربه 
مذاکرات گذش��ته با طرف های غربی اظهار داش��ت: در 
روزه��ای آخر ریاس��ت جمهوری آقای هاش��می همان 
دولت  هایی که شش سال با آنها گفت وگوی به اصطالح 
انتقادی انجام ش��د، حکم جلب آقای هاش��می را صادر 
کردند. زمانی کسانی با شعار گفت وگو تعابیر اغراق آمیزی 
نظیر شهید آبراهام لینکلن! را به کار می بردند؛ امریکا به 
آنها چه پاسخ داد؟ او پاسخ داد ایران محور شرارت است؛ 
اینها تجارب ملت ماست. وی در این باره افزود: اگر دشمن 
می گوید فش��ار اقتصادی، در کن��ار آن زوری که اعمال 
می کند چه چیز می تواند آن را تکمیل کند؟ تزویر؛ سراب 
را به جای آب نشان دادن. وعده  های واهی مثل سازوکار 
اینس��تکس! یک ماه، دوماه، یک سال شما را معطل نگه 
می دارد و بعد معلوم می شود این همان ترجمه ژست های 
کوچک است. ژست کوچک دش��من به معنای حقیقی 
کوچک و حقیر است؛ آن هم برای کشوری که خودشان 
می گویند رتبه هفدهم یا هجدهم اقتصاد دنیا را داراست. 

صف رس��یدگی قضایی در 

نیرهساری
اجتماعی

ش��عب وی��ژه ب��ه پرونده 
دانه درشت  ها رسید! احمد 
عراقچی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی روز گذشته در 
دادگاه ویژه رس��یدگی به جرایم اخاللگ��ران اقتصادی 
محاکمه ش��د. طبق گفته نماینده دادستان، عراقچی با 
دیگر متهم این پرونده یعنی س��االر آقاخانی به صورت 
محرمانه با بانک مرکزی در خصوص بازار غیر رسمی ارز 
همکاری می  کنند که این اقدامات از سوی دیگر متهمان 
این پرونده که همگ��ی عوامل آقاخانی بودن��د، دنبال   
می شده است. بخش مهمی از اظهارات نماینده دادستان 
روز گذش��ته خطاب به بان��ک مرکزی بود. به اس��تناد 
اظهارات نماینده دادس��تان بانک مرکزی با زدن چوب 
حراج به دارایی کشور بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی 
را وارد بازار کرد که عده ای نیز از این وضعیت سوء استفاده 
کردند و این موضوع باعث سیر نزولی ارزش ریال در برابر 
دالر ش��د. وی در جایی دیگر تأکید کرد: بانک مرکزی 
طی اقدامی عجیب ضمن انتخ��اب بیش از 1۰ صرافی 
روزانه میلیون   ها دالر را در اختیار آنها قرار داد و به تدریج 
شبکه ای از دالربازی شکل گرفت و صرافی های منتخب 
که قرار بود دالر های دریافتی از بانک مرکزی را در بازار 
به مصرف برس��انند، در قبال درصدی س��ود در اختیار 
اشخاصی قرار دادند. وی همچنین بیان داشت: »مدیران 
بانک مرک��زی به ج��ای اینک��ه از توزی��ع بی رویه ارز 
مداخله ای با قیمت ش��ناور جلوگی��ری کنند و به جای 
اینکه ب��ا تصویب س��از و کار   هایی جل��وی فعالیت این 
بازار های قاچاق ارز واقع در س��بزه میدان و بازار افشار 
میدان فردوسی تهران را بگیرند، در یک اقدام بی سابقه 
با نقض تمام قوانین خودش��ان به عنوان دالل غیرمجاز 
وارد بازار   ها شدند و این سرمایه ملی را با فروش ارز های 
دولتی ب��ه ص��ورت معام��الت فردای��ی ارز در اختیار 

سوداگران و سفته بازان ارز قرار دادند.«
14 مرداد س��ال 97 بود که پس از نوسانات شدید بازار 
ارز و دس��تگیری وحید مظلومین معروف به س��لطان 
سکه، احمد عراقچی معاون وقت بانک مرکزی دستگیر 
و نهایتاً با تودیع وثیقه آزاد شد. پرونده عراقچی پس از 
انجام تحقیقات الزم، به دادگاه ارسال شد اما دادگاه به 
تحقیقات نقص گرفت و آن را بازگرداند. پرونده این مقام 
مسئول وقت در بانک مرکزی نهایتاً بعد از رفع نواقص و 
ایرادات مدنظر دادگاه به همراه پرونده سیف، رئیس وقت 
بانک مرکزی به دادگاه رفت و روز گذش��ته )یک شنبه( 

13 مرداد جلسه محاکمه او برگزار شد. 
این پرونده عالوه بر احمد عراقچی، هش��ت متهم دیگر 
دارد که س��االر آقا خان نی��ز از جمله این افراد اس��ت. 
سید رسول سجاد، احسان معافی، میثم خدایی کالکی، 
علی آروند، فرش��اد حیدری، میالد گ��ودرزی و منصور 
دانش پور دیگر متهمان��ی بودند که ب��ه همراه وکالی 
خود مقابل میز قاضی زرگر نشستند. کیفرخواست 2۰ 
صفحه ای این پرونده با عنوان اتهام��ی اخالل در نظام 
اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز از س��وی دادسرای 

تهران صادر شده است. 
  عناوین اتهامی احمد عراقچی و ساالر آقاخانی 

احمد عراقچی، معاون ارزی س��ابق بانک مرکزی در این 
پرونده متهم به مشارکت در اخالل نظام ارزی و پولی کشور 
از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته 
در حد کالن به میزان 159۸۰۰۰۰۰ دالر و 2۰5۰۰۰۰۰ 
یورو بوده که در حال حاضر با تودیع وثیقه آزاد است. متهم 
ردیف اول این پرونده نیز س��االر آقاخانی اس��ت. عناوین 
اتهامی وی نیز چنان که در متن کیفر خواس��ت ذکر شده 
است، مش��ارکت در اخالل در نظام ارزی و پولی کشور از 
طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته 
در حد کالن به میزان 159۸۰۰۰۰۰ دالر و 2۰5۰۰۰۰۰ 
یورو و دو پرداخت رشوه به میزان 11۸ هزار دالر به متهم 
میثم خدایی و نیز پرداخت رشوه به متهم سید رسول سجاد 
مدیر بین الملل معاونت ارزی بانک مرکزی بابت خرید یک 
دستگاه رنو به قیمت 3۰ میلیون تومان، یک جفت ساعت 
امگا به مبلغ 32 میلیون تومان، پرداخت هزینه سفر هوایی 
به کیش و اقامت در هتل برای وی و اعضای خانواده است. 

به گفته قاضی زرگر، رئیس دادگاه این پرونده به خاطر 
عملکرد اشتباه و عدم نظارت و س��لیقه ای عمل کردن 
دست اندرکاران اقتصادی کش��ور، به وجود آمده است 
و پرونده مورد نظر با هدف رس��یدگی ب��ه فعالیت های 

تعدادی از این افراد تشکیل شده است. 
در ادامه دادگاه، نماینده دادستان با تأکید بر اینکه این 
کیفرخواست حاصل رسیدگی به بزه مدیران وقت بانک 
مرکزی و شرکای جرم است، به شرح اقدامات متهمان و 
ادله انتسابی پرداخت و گفت: در یک و نیم سال گذشته 
بانک مرکزی ساده   ترین و شاید غلط   ترین راه را در پیش 
گرفت و با زدن چوب حراج به دارایی کشور بخش قابل 
توجهی از ذخایر ارزی را وارد ب��ازار کرد که عده ای نیز 
از این وضعیت سوء اس��تفاده کردند و باعث سیر نزولی 

ارزش ریال در برابر دالر شدند. 
البته نکات دیگ��ری بود که نماینده دادس��تان خطاب 
به بانک مرکزی و مدیران آن گوش��زد کرد. وی تأکید 
کرد: بانک مرکزی طی اقدامی عجی��ب ضمن انتخاب 
بیش از 1۰ صرافی روزانه میلیون   ه��ا دالر را در اختیار 
آنها قرار داد و به تدریج ش��بکه ای از دالربازی ش��کل 
گرف��ت و صرافی های منتخ��ب که قرار ب��ود دالر های 
دریافتی از بانک مرکزی را در بازار به مصرف برس��انند 
در قبال درصدی س��ود در اختیار اشخاصی قرار دادند. 
وی همچنین بیان داش��ت: »مدی��ران بانک مرکزی به 
جای اینکه از توزی��ع بی رویه ارز مداخل��ه ای با قیمت 
ش��ناور جلوگیری کنند و به جای اینکه با تصویب ساز 
و کار   هایی جلوی فعالیت ای��ن بازار های قاچاق ارز واقع 
در س��بزه میدان و بازار افش��ار میدان فردوسی تهران 
را بگیرند در یک اقدام بی س��ابقه با نق��ض تمام قوانین 
خودش��ان به عنوان دالل غیرمجاز وارد بازار   ها شدند و 
این س��رمایه ملی را با فروش ارز های دولتی به صورت 
معامالت فردایی ارز در اختیار سوداگران و سفته بازان 

ارز قرار دادند.«
   شرح اقدامات متهمان بانك مرکزی 

به گفته نماینده دادستان، معاون وقت بانک مرکزی در 
مورد ورود و مداخله در بازار فردایی ارز اقدام می کند و 
این در حالی بوده است که مصوبه ش��ورای پول را اخذ 

نکرده و از طریق ش��بکه بانکی به ف��روش ارز دولتی از 
طریق متهم اصلی س��االر آقاخانی مب��ادرت می کند. 
نماینده دادستان در ادامه گفت: احمد عراقچی، معاون 
ارزی بانک مرکزی ب��ا آقاخانی به ص��ورت محرمانه با 
بانک مرکزی در خصوص بازار غیررسمی ارز همکاری 
می کنند که این اقدامات توسط آقایان میالد گودرزی، 
منصور دانش پور و علی آروند که عوامل آقاخانی بودند 

دنبال   می شده است. 
وی در توضیح بیشتر بیان داشت: آقاخانی که به دنبال 
گسترش ارتباطات خود در بانک مرکزی بوده موافقت 
می کند و با انج��ام معامالت فردایی و کاغذی توس��ط 
عوامل خود می��الد گودرزی، منص��ور دانش پور و علی 
آروند به دنبال این بودن��د تا با انجام ای��ن معامالت به 
صورت گس��ترده سبب کنترل بازار ش��وند. طبق گفته 
نماینده دادس��تان تمامی ای��ن اقدامات ب��ا همکاری 

مدیرکل حراست انجام می شود. 
به گفته نماینده دادستان در س��ال 96 آقاخانی توسط 
عوامل پلیس آگاهی شناس��ایی و دستگیر می شود که 
تا زمان دس��تگیری 331 میلیون و 4۰۰ ه��زار تومان 
تحصیل مال داشته اس��ت که در هر مرحله 12 میلیون 
تومان سود وی بوده است. اما پس از دستگیری آقاخانی 
طی هماهنگ��ی میان احمد عراقچ��ی و عوامل وی این 
مبلغ به بانک مرکزی جهت پنهان نمودن اقدامات عودت 
داده می شود تا در آینده میزان حق الزحمه تعیین و سهم 
وی )آقاخانی( پرداخت شود و بانک مرکزی برای پنهان 
نمودن اقدامات غیرمجاز خود در تاریخ 26/12/96 طی 
نامه ای ۸ صفحه ای و به امضای فرش��اد حیدری اعالم 
می دارد که اقدامات آقاخانی بر اس��اس ضوابط قانونی 
بوده که در ادامه مش��خص ش��د این گزارش در جهت 
فریب دس��تگاه قضایی و خالف واقع بوده اس��ت و این 
گزارش س��بب ش��د تا در تاریخ 27/12/96 آقاخانی با 
تودیع وثیقه آزاد شود و جریان رسیدگی تغییر پیدا کند 
که در ادامه با بررسی این گزارش و طی تحقیق از فرشاد 
حیدری مشخص شد که گزارش مذکور را احمد عراقچی 
نوشته و فرشاد حیدری در پی اعتماد به عراقچی آن را 

تأیید و امضا کرده است. 
نماینده دادستان بعد از شرح موارد خالف واقع گزارش 
تأکید کرد: بانک مرکزی با نقض قوانین و مقررات خارج 
از شبکه بانکی و ش��بکه صرافی مجاز و خارج از سامانه 
ارزی س��نا اقدام به فروش ارز دولتی کرده و انتظار این 
را دارد که از ط��رف مراجع قضایی مورد بازخواس��ت و 
مؤاخذه قرار نگیرد. نماینده دادس��تان بی��ان کرد: در 
تحقیقاتی که از عوامل بانک مرک��زی به عمل آمده به 
نظر می رسد برخی مدیران وقت بانک مرکزی دارای این 
تفکر هستند که دارای مقام قانونگذاری بوده و هر زمان 
که بخواهند می توانند قوانین و مق��ررات پولی و بانکی 
کشور را تغییر بدهند. قهرمانی افزود: معاون ارزی بانک 
به استناد بند ب ماده 19 قانون پولی و بانکی کشور واجد 
سمت اجرایی بوده و مقام قانونگذار و سیاستگذار نبوده  
و صرفاً شورای پول و اعتبار است که در خصوص صدور 
و ورود ارز دارای اختیار وضع مقررات بر اساس قوانین و 

سیاست های کلی اقتصاد کشور است. 

 نماینده دادستان: بانك مرکزی طی اقدامی عجيب ضمن انتخاب بيش از 10 صرافی روزانه ميليون   ها دالر را در اختيار آنها قرار داد 
و به تدریج شبکه ای از دالربازی شکل گرفت

اقتصادی
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والیبال، الگويی مناسب برای پشتوانه سازی
شیوا نوروزی
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غربت حقوق بشر اسالمي
حسن رشوند
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ابرهای سیاه کشمکش سئول- توکیو در آسمان 
پاسیفیسم شرقی / سجاد مرادی کالرده
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 بانک مركزی 
سرشبکه دالربازی بود!

  نماینده دادستان در نخستین جلسه متهمان ارزی:  بانک 
مرکزی طی اقدامی عجیب ضمن انتخاب بیش از 1۰ صرافی 
روزانه میلیون   ها دالر را در اختیار آنها قرار داد و آنها دالر های 
 دریافت��ی را در قبال درصدی س��ود در اختیار اش��خاصی 

قرار می دادند |  همين  صفحه

ويژه هاي جوان  

 اصالح طلبان عارف را نمي خواهند!
 رؤياهای برباد رفته مذاکره با تحريم ظريف

صفحه 2

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
دوشنبه  14 مرداد 1398   -    3 ذی الحجه1440

سال بيست و یکم- شماره 5717 - 16 صفحه
قيمت: 1000  تومان

انفجار نژادپرستی ترامپ 
در تگزاس و اوهایو

نیویورک تایمز نوش��ت  کش��ورهای مختلف��ی در جهان 
برخالف تحریم های امریکا که با هدف قطع منابع درآمدی 
ایران وضع شده است، در حال واردات نفت از نفتکش های 

ایرانی بیشتری در مقایسه با گذشته هستند.  این روزنامه 
نفتکش متعلق به ایران از تاریخ دوم می،  پس از بررسی 7۰ 
زمانی که تحریم های امریکا علیه ایران به طور کامل اجرایی 

شد، ضمن  ارائه جزئیاتی درباره نام و تعداد این نفتکش ها  
نوشت که در این بازه زمانی ایران به چین تا شرق مدیترانه 

نفت صادر کرده  است | صفحه 4

در 2حادثه کشتار جمعی در امریکا به دست 2نژاد پرست 
ضدمهاجر 29نفر کشته و 53 نفر زخمی شدند 

 برخی بیمارستان ها به مجروحان خدمات درمانی ندادند 
و برخی مجروحان  مهاجر از بیم دستگیری به بیمارستان نرفتند
صفحه 15


