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شما برای  من  که  نیست  روزی  و  شب  هیچ  فرمودند:  اسالمی  انقالب  رهبر  روز/   خبر 
بدانید و  بدارد  قدم  ثابت  راه  این  در  را  شما  متعال  خدای  که  نکنم  را  دعا  این   جوانان 
شد خواهد  اصالح  بشریت  و  دنیا  کشور،  باشید،  قدم  ثابت  راه  این  در  شما  اگر  .که 
)علیه السالم(، الحسین  اباعبداهلل  حضرت  شهادت  اربعین  با   هم زمان 
رهبر حضور  در  کشور  سراسر  از  دانشجویی  هیئت های  عزاداری   مراسم 
شد برگزار  خمینی  امام  حسینیه   در  امروز  ظهر  از  پیش  اسالمی،  .انقالب 
ظهر نماز  اقامه  زمان  در  کوتاهی  سخنان  در  مراسم  این  در  خامنه ای  آیت اهلل   حضرت 
خواهران و  برادران  و  عزیز  جوان های  شما  به  خواستم  اندازه  همین  بنده  فرمودند:  عصر   و 
اربعین مناسبت  به  خوبی  بسیار  جلسه  امروز  آمدید.  خوش  خیلی  کنم.  عرض   خوش آمد 
.تشکیل دادید و حقیقتا بنده از روحیه و معنویت و صفای شما استفاده کردم و بهره بردم
 رهبر معظم انقالب اسالمی خطاب به جوانان فرمودند: هرجا شما جوانان حضور داشته باشید،
شما گفتند  عزیر  برادران  از  بعضی  است.  مغتنم  بسیار  و  دل هاست  نورانیت  و  صفا   حضور 
مقداری که آن  اگر  زیاد صحبت می کنم.  بنده  ما همیشه صحبت می کنیم،  کنید،   صحبت 
دعا کنید آباد می شود.  دنیا  کنیم همه  کار  را  آن  نصف  امثال من صحبت می کنیم،  و   من 
 خدای متعال به ما توفیق بدهد بتوانیم صراط مستقیم حق را هم چنانی که تا امروز به توفیق
.و فضل الهی شناختیم، تا آخر عمر بشناسیم و در این راه حرکت کنیم و ثابت قدم باشیم
دعا این  جوانان  شما  برای  من  که  نیست  روزی  و  شب  هیچ  افزودند:   ایشان 
اگر که  بدانید  و  بدارد  قدم  ثابت  راه  این  در  را  شما  متعال  خدای  که  نکنم   را 
شد خواهد  اصالح  بشریت  و  دنیا  کشور،  باشید،  قدم  ثابت  راه  این  در  شما 

 واقعیت این است که ضربه
 زدن به همسایه قدرتمند،

 به نفع عراق نیست
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چراجسدابوبکربغدادیبه
دریاانداختهشد؟

اسامه جسد  امحای  یادآور  بالفاصله  ماجرا   این 
در القاعده  جهانی  شبکه  رهبر  و  بنیانگذار   بن الدن، 
بود  ۲۰۱۱ سال  در  آمریکا  متحده  ایاالت  سوی  از  .دریا 
متحده ایاالت  دفاع  وزارت  مقام های  از  یکی  که   آنطور 
جسد بقایای  کرد،  اعالم  دوشنبه  روز  )پنتاگون(   آمریکا 
.ابوبکر بغدادی، رهبر گروه داعش به دریا انداخته شده است
 به گزارش خبر روز به نقل از یورو نیوز، این ماجرا بالفاصله
 یادآور امحای جسد اسامه بن الدن، بنیانگذار و رهبر شبکه
 جهانی القاعده در دریا از سوی ایاالت متحده آمریکا در سال
۲۰۱۱ بود. اما چرا جسد این دو نفر به دریا انداخته شد؟
نویسنده و  سیاسی  علوم  استاد  هویگ   فرانسوا-برنار 
دریا »به  می گوید:  فیگارو  به  این باره  در   فرانسوی 
هشت فاصله  در  اسالم گرا  رهبر  دو  جسد   انداختن 
می کند تغذیه  را  ]شکاکان[  تخیل  قوه  ».سال 
کاربران، از  بسیاری  پیش  سال  هشت  که   همانطور 
شبکه های اروپایی،  عرب تبار  و  زبان  عرب   به ویژه 
به را  بن الدن  قتل  ماجرای  بودن  واقعی   اجتماعی 
بردند سوال  زیر  دریا  در  جسد  امحای  همین  .استناد 
 با این حال این نویسنده فرانسوی معتقد است که ترامپ
اوباما باراک  خود،  سلف  پای  جای  پا  تا  می کند   تالش 
 بگذارد. وی در این باره و با اشاره به روایت دونالد ترامپ از
 عملیات قتل بغدادی می گوید: »می توان تالش برای تقلید
او ماجرا را مثل اوباما را در رفتار ترامپ مشاهده کرد.   از 
 یک سریال تلویزیونی تعریف کرد و در آخر هم در حالی
 که یک سگ نقش محوری در عملیات نیروهای آمریکایی
شد کشته  سگ  یک  مثل  بغدادی  که  گفت  ».داشت 
نقد با  به ویژه  هفته های گذشته  و  ماه ها  در  ترامپ   دونالد 
در خود  جمهوریخواه  و  دموکرات  پیشینیان   عملکرد 
 خاورمیانه، گفته بود که آمریکا باید حتی قبل از حمالت
بن الدن خالص می شد اسامه  از شر  .۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ 
به بالیی  داعش  آنکه  از  قبل  او  خود  که   کاری 
نیویورک جهانی  تجارت  برج های  به  حمله   بزرگی 
شده انجامش  به  موفق  بیاورد،  آمریکا  سر  .بر 
 نویسنده کتاب »هنر جنگ ایدئولوژیک« می افزاید: »به هر
 حال این یک پیروزی بزرگ برای ترامپ است. او موفق شد
 در اوج جنجال های سیاسی، وجه افکار عمومی را از ماجرای
تولید که  جمهوری  رئیس  برکناری  کند.  دور   استیضاح 
 ناخالص داخلی را افزایش و بیکاری را کاهش داده و دشمن
».شماره یک ملت را هم کشته، دشوارتر از گذشته خواهد بود
 هویگ عالوه بر مصرف داخلی )آمریکایی( این ماجرا درباره 
القاعده و داعش  این روش خالص شدن از جسد رهبران 
می توانستیم می آوردیم،  را  »اگر جسدی  گفت:  فیگارو   به 
به منظور بقایای آن  بازپس گیری  برای  را   انتظار حمالتی 
باشیم داشته  مذهبی  ]دفن[  مراسم  یک  ».برگزاری 
خاک در  جسد  دفن  صورت  در  که  است  معتقد   او 
خطر با  دفن[  محل  افشای  شرط  به  البته   ]و 
دارد وجود  هم  هواداران  زیارتگاه  به  آن  تبدیل 
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بارندگیهایپاییزیدرخوزستانتلفاتتاریخیداشت؟

حجت یوسف  روز،  خبر  گزارش   به 
 مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک
 شهرداری تهران درباره برنامه های شهرداری
در دوچرخه  خطوط  توسعه  حوزه   در 
در حال حاضر داشت:  اظهار   پایتخت، 
 حدود ۷۰ ایستگاه دوچرخه »بیدود« در
 پایتخت راه اندازی شده و روزانه ۵ هزار تردد
 از طریق این دوچرخه ها انجام می گیرد.
محدوده در  سفر  هزار   ۲۰ افزود:   وی 

رایگانشدندوچرخهبرایدانشجویانو
خبرنگارانتهرانیبهکجارسید؟

صفحه 2

رئیسجمهورعراق:درجنگایرانوآمریکانمیتوانیمطرفکسیرابگیریم

 به گزارش خبر روز، برهم صالح، رئیس جمهور عراق، با ابراز نگرانی از این که جنگ میان آمریکا و ایران می تواند
از دو کشور را بگیرد .»برای هرکسی فاجعه« باشد، اظهار داشت که بغداد نمی تواند در چنین جنگی طرف یکی 
 صالح در گفتگو با آکسیوس گفت: واقعیت این است که ضربه زدن به همسایه قدرتمند، به نفع عراق نیست. او گفت: »ایران
».همسایه ما است. ما ۱۴۰۰ کیلومتر مرز با ایران داریم و نمی توانیم آرزو کنیم ایران ناخوش باشد. این به نفع ما نیست
ما ماست.  برای  شریک  یک  و  مهم  متحد  یک  متحده  »ایاالت  کرد:  اضافه  حال  عین  در  عراق  جمهور   رئیس 
استفاده جنگ[مورد  ]برای  سرزمینمان  نمی خواهیم  مشخصا  و  باشد  داشته  ادامه  وضعیت  این   می خواهیم 
».قرار بگیرد. ما باید تالش کنیم و آن را متوقف کنیم چرا که عراق نمی تواند ]جنگ را[ تحمل کند و زنده بماند

اولیناستاندارگلستاندرسانحهتصادفجانباخت
 به گزارش خبر روز؛ سیدابراهیم درازگیسو اولین استاندار گلستان شامگاه امروز سه شنبه بر اثر وقوع تصادف جان خود را از دست داد. معاون سیاسی 
 امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با تایید این خبر گفت: مرحوم درازگیسو عصر امروز در مسیر حرکت از تهران به گرگان در جاده فیروزکوه بعد از پیاده
 شدن از خودرو با خودروی دیگری برخورد کرد که به علت شدت ضربه وارده در دم جان خود را از دست داد. عبدالرضا چراغعلی با بیان اینکه مرحوم
 درازگیسو رییس شورای هماهنگی حزب اصالح طلبان استان گلستان بوده، خاطرنشان کرد: وی برای توسعه و رشد و پیشرفت استان و همچنین تکامل
 اولیه استان پس از تاسیس نقش بسزایی داشت و خدمات ارزنده ای از وی به یادگار مانده است. وی ادامه داد: مرحوم درازگیسو سیاستمدار و دیپلمات
 ایرانی بود که در کارنامه خدمتی خود استانداری گلستان و هرمزگان، فرماندار گرگان و گنبدکاووس، مشاور وزیر کشور و سفیر ایران در آلمان شرقی و
 ترکمنستان و همچنین اولین شهردار گرگان پس از انقالب را داشت. معاون استاندار گلستان یادآور شد: وی رییس ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در سال
 ۹۶ و همچنین رابط شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان در سال ۹۸ بود. هادی حق شناس استاندار گلستان هم در پیامی با تسلیت درگذشت مرحوم
 درازگیسو نوشت: کسی سعه صدر، تالش مومنانه و مستمر، گشاده رویی، تواضع و صداقت، غیرت و جوانمردی، تعهد و تدین، ژرف اندیشی، جامع نگری و
 اعتدال در مشی فکری مرحوم درازگیسو را فراموش خواهد کرد. اینجانب درگذشت این شخصیت برجسته و اخالق مدار را به خانواده محترم ایشان و علمای
بزرگوار و مردم شریف گلستان تسلیت عرض می نمایم و از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم غفران و رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر مسألت دارم

 صالح درباره سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط ایران و تصمیم دونالد ترامپ برای تالفی آن گفت: اگر رئیس جمهور آمریکا در آخرین دقیقه نظرش را عوض نمی کرد، درگیری آمریکا و ایران می توانست
 از کنترل خارج شود. صالح در این گفتگو که دوشنبه هفته پیش ضبط شده بود، سیاست های دولت آمریکا را مورد نقد قرار داد. او با تاکید بر این که عراق مایل به حفظ اتحاد با آمریکا است
 گفت: »توان تکیه به ایاالت متحده به شکل بسیار بسیار جدی زیر سوال رفته است و متحدان ایاالت متحده درباره امکان اطمینان به این کشور نگران هستند.« رئیس جمهور عراق که در این
 گفتگو بار ها از »بازاندیشی« و »تنظیم دوباره« رویکرد آتی عراق در رابطه با آمریکا سخن گفت، در مورد خروج نیرو های آمریکایی از منطقه و گرایش نیرو های حاضر به سمت روسیه و ایران اظهار
 داشت: »البته کنشگران بسیاری در همسایگی ما وجود دارند. من از این آدم هایی نیستم که دنبال آمریکایی ها یا روس ها بروند و بگویند اگر این کار را برای من نکنی دنبال یکی دیگر می روم.
 ]اما[ما نیاز داریم درباره اولویت هایمان بی اندیشیم و من در این باره بسیار صریح بوده ام.« صالح که از چهره های پر نفوذ ُکرد و رهبر سابق کردستان عراق است، درباره تنها گذاشتن کرد ها از سوی
 واشنگتن و عملیات نظامی ترکیه هم با نگرانی سخن گفت: »من نگران پاکسازی قومی هستم؛ و این تاریخ، تاریخ غمبار مردم ُکرد بوده است و ]اکنون هم[خطرناک و غمبار است. هزینه انسانی
».وحشتناک است.« او اضافه کرد: »ما در یک دنیای در هم تنیده زندگی می کنیم. آنچه در عراق رخ دهد بر امنیت شما تاثیر می گذارد و برعکس. سیاست های شما بر خاورمیانه هم تاثیر می گذارد
غیرمستقیم را  بودم. من حرفم  کامال صریح  و من  داشتیم  آمریکایی  ارشد  مقامات  با  بسیار جدی  مذاکراتی  »ما  آمریکایی ها گفت:  پی خروج  در  داعش  دوباره  درباره ظهور   صالح 
می گویم. شکست نظامی داعش یک پیروزی مهم بود، اما نه این طور ناقص و پر خطر. این ]پیروزی[به راحتی می تواند از دست برود و من این چیزی است که من را نگران می کند

استان دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  اداره  فرهنگی  میراث  معاون  روز؛  خبر  گزارش   به 
تاکنون اما  هستند،  شدید  قدری  خوزستان  در  بارش ها  آغاز  سال  هر  معموال  کرد:  اعالم   خوزستان 
احمدرضا است.  نشده  گزارش  ما  به  تاریخی  آثار  روی  بارش ها  این  منفی  تاثیر  از  گزارشی   هیچ 
کنترل حسینی حال  در  دائم  طور  به  استان  فرهنگی  میراث  حفاظت  یگان  می گوید:   بروجنی 
آثار وضعیت  از  گزارشی  شهرستان ها  همه ی  نیز  آبان(   ۸( چهارشنبه  است.  تاریخی   محوطه های 
لحظه این  تا  اما  می کنند،  اعالم  استان  فرهنگی  میراث  کل  اداره  به  بارندگی ها  این  در  خود   تاریخی 
است نرسیده  ما  دست  به  تاریخی  بناهای  در  آسیب دیدگی  یا  تخریب  وضعیت  از  گزارشی  .هیچ 

)هفتم امروز  خوزستان  استان  در  فرهنگی  میراث  وزارتخانه  نظر  زیر  تاریخی  بناهای  و  موزه ها  سایت  همه ی  بودن  فعال  از  همچنین   وی 
وضعیت ما  به  هواشناسی  سوی  از  که  می شوند  تعطیل  تاریخی  بناهای  صورتی  در  می کند:  بیان  و  می دهد  خبر  آینده  روزهای  در  و   آبان( 
در حفاظتی  اقدامات  انجام  برای  کامل  آمادگی  خوزستان  استان  فرهنگی  میراث  کل  اداره  می کند:  تاکید  وجود  این  با  او  شود.  اعالم   بحرانی 
کند حفاظت  تاریخی  محوطه های  از  کامل  طور  به  و  درستی  به  بتواند  بحرانی  وضعیت  اعالم  صورت  در  تا  دارد  خود  تاریخی  بناهای  و  .سایت ها 

 بیدود روزانه از طریق دوچرخه انجام می شود که ۵ هزار مورد آن با استفاده از دوچرخه های اشتراکی
 بیدود و ۱۵ هزار مورد آن توسط دوچرخه های شخصی است. مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک
 شهرداری تهران ادامه داد: بر اساس بررسی های به عمل آمده هر دوچرخه اشتراکی روزی یکبار مورد
 استفاده قرار می گیرد که در چین این آمار به روزی ۱۰ بار برای هر دوچرخه می رسد.همچنین در
 حال حاضر از ۴ دوچرخه مورد استفاده در شهر یک مورد مربوط به بیدود و ۳ مورد شخصی است.
 حجت با اشاره به برنامه های شهرداری جهت توسعه خطوط دوچرخه در پایتخت گفت:  برنامه هایی برای
 دانشجویان و خبرنگاران در این زمینه داشته ایم ولی متأسفانه به دلیل اینکه سیستم اداری به شدت
 کند است هنوز محقق نشده و به نظرم سیستم های اداری نیاز به چاالکی و اصالح دارد. وی خاطرنشان
 کرد: بر اساس قول هایی که داده ایم قرار بود تا پایان آبان دوچرخه های اشتراکی به صورت بدون ودیعه به
 خبرنگاران و دانشجویان ارائه شود که در تالشیم این موضوع تا ۲۰ روز دیگر محقق شود و ما هم از اینکه
.هنوز این موضوع اجرایی نشده ناراحتیم و دغدغه داریم ولی مشکل به سیستم کند اداری باز می گردد

بدترینگزینهبرایایران،رئیسآژانسبینالمللیانرژیاتمیشد

 شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، رافائل گروسی، 
سازمان این  جدید  کل  مدیر  عنوان  به  را  آرژانتینی   دیپلمات 
آمانو یوکیو  جانشین  گروسی  کرد.  انتخاب  المللی   بین 
درگذشت. بیماری  علت  به   ۲۰۱۹ جوالی  ماه  در  که   شد 
گزارش این  از  پیش  وال  استریت ژونال  آمریکایی   روزنامه 
رویکرد در  تغییراتی  ایجاد  خواستار  گروسی،  رافائل  بود   داده 
خواستار که  گفته  قبال  او  است.  ایران  قبال  در   سازمان 
است ایران  قبال  در  منصفانه«  اما  »قاطع  رویکردی  .اتخاذ 
رویکرد تداوم  طرفدار  او  انتخاباتی  رقیب  »فروتا«   اما 
بود آژانس  سابق  کل  مدیر  آمانو«،  »یوکیا  تأملی  و  محتاط 
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واکنشهاشمیبهطرحجدایی
ریازتهران

 مهندس محسن هاشمی در گفت وگو با خبر
تهران از  ری  جدایی  طرح  ارائه  مورد  در   روز، 
اینکه بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس   در 
جدا با  تهران  شهر  شورای  اعضای   اکثریت 

اقدام یعنی این  از کالنشهر تهران موافق نیستند، گفت: چرا که اعضای شورا   شدن ری 
.جدایی ری از تهران، را دارای پیامدهای منفی در حوزه شهر سازی و زیرساخت می دانند
 وی افزود: بر اساس بررسی های کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران، جدا شدن مناطق
 حومه ای نظیر شهرری از تهران، موجب ایجاد اختالل در حریم های شهری، ساخت وسازهای
 بی رویه و خارج از طرح جامع می شود. هاشمی با بیان اینکه در حوزه زیرساخت نیز به
سایر  .  .  . و  اتوبوسرانی  مترو،  نظیر  نقلی  و  حمل  زیرساخت های  بودن  یکپارچه   دلیل 
 زیرساخت های عمرانی و نرم افزاری، استقالل شهرری و سایر مناطق حومه ای موجب اختالل
صالح به  اقدام  این  ما  نظر  به  کرد:  خاطرنشان  می شود؛  شهری  مدیریت  فعالیتهای   در 
 شهروندان شهرری نیز نبوده و موجب کاهش بودجه ها و منابع مدیریت شهری وامکانات
مشترک نشست  کار  دستور  در  موضوع  این  اگر  گفت:  خاتمه  در  وی  شد.  خواهد   آنها 
نمایندگان شورای شهر و مجلس تهران قرار گیرد، دالیل و نظرات خود را ارائه خواهیم کرد

دریافتچکوسفتهازکارگربهعنوانضمانت
توسطکارفرماغیرقانونیاست

 به گزارش خبر روز؛ دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران
 گفت: دریافت چک و سفته از کارگر به عنوان ضمانت قانونی
 نیست. کارفرمایان نباید از کارگران چک و سفته ضمانت دریافت
 کنند. هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران
 درباره ضمانت های سفته و چک که کارگران هنگام انعقاد قرارداد
 باید به کارفرما بپردازند گفت:در قانون کار هیچ اشاره ای به اخذ
 ضمانت نکرده است. در قانون کار هم هیچ اشاره ای به این موضوع
 نشده است که کارفرما بخواهد بابت حسن انجام کارسفته یا
 چکی دریافت کند.  وی ادامه داد: از دیدگاه نمایندگان کارگران
 این موضوع یک بحث غیرقانونی است و عمدتاً در محاکم غذایی
 وقتی کارگر ادعا می کند که چک یا سفته ای تحت عنوان
 ضمانت از او گرفته اند،ابطال آن اعالم می شود وکارفرما هم با این
 مدارک نمی تواند کاری انجام دهد.  دبیرکل کانون عالی انجمن
 های صنفی کارگران افزود:مرجع رسیدگی به اختالفات کارگری
 حوزه روابط  کار فقط ادارات کار هستند نه مراجع قضائی. به
 همین واسطه اگر کارفرما درباره سفته بخواهد اقداماتی انجام
 دهد باید مرجع قضائی به ادارات کار مراجعه کند. قسمت دوم
 این است که برخی از کارفرمایان از کارگران چک یا سفته دریافت
 می کنند،نه به آنها رسید می دهد و نه قراداد برای آنها می
 نویسند،کارگران باید دقت کنند که سفته ندهند. ابطال آنها در
 محاکم راحت تر است. یعنی کار سختی نیست. کارگری که یک
 سال کار می کند،سفته ۲۰میلیونی یا ۵۰میلیونی از او دریافت
 می کنند و به اجرا می گذارند. برای کارگری که به طور مثال
 کارگر ۸ماه کارگر کرده است و ۴ماه حقوق معوق دارد و طلبکار
است، نباید سفته بدهد. به این سفته ها نمی توان ضمانت گفت

ایرانوچینازفرصتهایپسابرجامبرایتحققروابطراهبردیبهرهبگیرند
 به گزارش حوزه دولت خبر روز، حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی ایران که برای مذاکرات دو جانبه
 و شرکت در اجالس سران مجمع گفتگوی همکاری های آسیا به تایلند سفر کرده است، عصر یکشنبه در محل اقامت
 خود و در دیدار “لی یوان چائو” معاون رییس جمهوری چین گفت: روابط با چین همواره برای ایران دارای اهمیت بسیار
 بوده و ما عالقه مندیم که دو کشور از فرصت های پسابرجام برای تحقق سریعتر روابط راهبردی بهره بگیرند. وی در ادامه
 بر ضرورت توسعه همکاریهای بانکی میان دو کشور تاکید کرد و اظهارداشت: جمهوری اسالمی ایران از سرمایه گذاری
 چین در حوزه های نفت و گاز، حمل و نقل و فناوری در ایران استقبال می کند و دو کشور می توانند به همکاریهای خود
 در بخش های علمی و فرهنگی عمق بیشتری ببخشند. رئیس جمهوری اسالمی ایران با اشاره به دعوت رییس جمهوری
 چین از ایشان برای شرکت در نشست آتی مجمع سران همکاری بین المللی برای احیای جاده ابریشم، گفت: مساله
 جاده ابریشم و احیای آن برای برای توسعه منطقه و همکاریهای اقتصادی بسیار حائز اهمیت است و ایران آماده است
 نقش تاریخی خود در این زمینه را تکرار کند. روحانی همچنین به موضوعات مهم منطقه اشاره کرد و با اشاره به اشتراک

 نظر دو کشور در بسیاری از مسایل منطقه ای و بین المللی اظهار داشت : چین می تواند در بازگرداندن صلح و ثبات در منطقه و بویژه کمک های انساندوستانه به مردم
ایفا کند. در این دیدار دو طرف همچنین بر تنظیم جهت گیری همکاری ها برای تحقق برنامه جامع ۲۵ ساله  ستمدیده منطقه؛ ازجمله در یمن و سوریه نقش مهمی 
اظهارداشت: چین است،  نوینی شده  وارد فصل  پکن   - تهران  اینکه همکاری های  بر  تاکید  با  دیدار  این  در  نیز  رییس جمهوری چین  معاون  یوان چائو  لی   تاکید کردند. 
گفت: و  کرد  اشاره  تهران  به  کشورش  جمهوری  رییس  اخیر  سفر  به  چین  رییس جمهوری  معاون  می کند.  استقبال  ها  حوزه  همه  در  ایران  با  همکاری ها  گسترش   از 
برجام پسا  دوره  اظهارداشت:  چائو  یوان  لی  است.  اجرا  حال  در  نیز  کشور  دو  میان  توافقات  و  یافته  ارتقاء  راهبردی  سطح  به  دیدار  این  پی  در  کشور  دو  روابط   سطح 
تقویت به ضرورت  پایان  از پیش گسترش دهیم. وی در  بیش  را  راهبردی  روابط  ایم  آماده  لذا  ایجاد کرده  ایران و چین  روابط  آغاز دور جدید  برای  را  مناسبی   فرصت 
دهند گسترش  را  خود  همکاری های  ایرانی  با طرف های  که  می کند  تشویق  را  مالی  موسسات  گفت: چین  و  کرد  اشاره  کشور  دو  میان  بانکی  و  اقتصادی  همکاری های 

نباختنبهمدعیاننشاندادتیمپرقدرتیهستیم
 احمد الجبوری، مهاجم تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان، در ارتباط با پیروزی تیمش برابر شهر خودرو در جام حذفی گفت: 
 خوشحالم که برد بزرگی را در مشهد به دست آوردیم. آنها در جام حذفی هدفی جز قهرمانی نداشتند و ما یکی از بهترین
 تیم های ایران را در زمین خودش از پیش رو برداشتیم. باید دست هوادارانی که از مسجدسلیمان به مشهد آمده بودند را ببوسم،
 آنها تیم ما را به خوبی حمایت کردند و خیلی خوشحالم که ناراحت از ورزشگاه نرفتند. مهاجم نفت مسجدسلیمان در ارتباط با
 دو گلی مهمی که در جام حذفی برابر گل گهر و شهر خودرو زد تا نقش مهمی در صعود تیمش داشته باشد، تاکید کرد: خیلی
 از این بابت خوشحالم هر چند بردهای ما نتیجه زحمات همه بازیکنان و کادر فنی است. گل زدن برای نفت مسجدسلیمان
 فوق العاده است و امیدوارم در بازی های بعدی هم چنین حسی را تجربه کنم. تمام هدف من این است که بازیکن تاثیرگذاری
 برای تیمم باشم و با عملکردم هواداران را خوشحال کنم. الجبوری در خصوص دیدار با شاهین بوشهر در هفته هفتم لیگ برتر
 اظهار داشت: هر بازی شرایط خاص خودش را دارد. تاکنون در لیگ برتر شکست نخورده ایم و باید این روند را ادامه دهیم.
 نباختن به مدعیان در این فصل نشان داد تیم پرقدرتی هستیم و امیدوارم در بازی های بعدی هم عملکرد خوبی داشته باشیم.
بازی با شاهین هم در زمین خودمان برگزار می شود و باید سه امتیاز این بازی را بگیریم تا وضعیت مان در جدول بهتر شود

صفحه 3
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صفحه 4

 به گزارش خبر روز؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
 تهران گفت: دولت سالیانه ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و
 پنهان پرداخت می کند،که سهم هر نفر در سال ۱۶ میلیون تومان
نیست اقتصادی کشور مشهود  در چرخش  پول  این  اما   می شود، 

 خبر روز؛ لیندسی گراهام، سناتور جمهوری خواه و از چهره های
 نزدیک به دونالد ترامپ ضمن اشاره به توافق مخفی واشنگتن
 با شبه نظامیان ُکرد گفت: طرز فکر او )ترامپ( در مورد نفت
 کامال من را تحت تأثیر قرار داد. نه تنها از اینکه آن میدان های
 نفتی به دست ایرانی ها بیفتد جلوگیری می کنیم، بلکه تصور
 می کنم که در آستانه ایجاد یک شرکت مشترک میان ما و
 نیروهای دموکراتیک سوریه )شبه نظامیان ُکرد( هستیم تا
 میادین نفتی را مدرن کرده و اطمینان پیدا کنیم که درآمد
 این میادین به دست ایرانی ها و ]بشار[ اسد ]رئیس جمهور
 سوریه[ نمی افتد.  »لیندسی گراهام« سناتور جمهوری خواهی
 که روابط نزدیکی با »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا
شبه با  واشنگتن  مخفی  توافق  از  یکشنبه  روز   دارد، 
.نظامیان ُکرد برای تسلط بر میادین نفتی سوریه خبر داد
 گراهام که ابتدا از تصمیم ترامپ برای خارج کردن نیروهای
 نظامی آمریکا از مناطق تحت کنترل شبه نظامیان ُکرد در شمال
 سوریه انتقاد کرده بود، شب گذشته نظرش را در این مورد تغییر
.داد و گفت از راهبرد ترامپ در قبال سوریه حمایت می کند
 وی که با شبکه »فاکس نیوز« گفت وگو می کرد، در توجیه
 این تغییر موضع، گفت: »این چیزی است که رئیس جمهور
 این آخر هفته به من گفت: موضوع بزرگ برای من، میدان های
 نفتی است.« این سناتور آمریکایی افزود: »رئیس جمهور
 ترامپ دارد فراتر از استدالل های معمول فکر می کند. طرز
 فکر او در مورد نفت کامال من را تحت تأثیر قرار داد. نه
 تنها از اینکه آن میدان های نفتی به دست ایرانی ها بیفتد
 جلوگیری می کنیم، بلکه تصور می کنم که در آستانه ایجاد
 یک شرکت مشترک میان ما و نیروهای دموکراتیک سوریه

کمیتهانضباطیفدراسیونجهانی
محرومیتجودویایرانراتاییدکرد

غنی:بعدازپیروزیدرانتخابات
مستقیماباطالبانگفتگومیکنم

نمیگذاریممیدانهاینفتیبهدست
ایرانیهابیافتد
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 و غیر هدفمند تلقی می شود.  »مسعود خوانساری« صبح امروز )سه شنبه( در هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ضمن
 تبریک نمایندگان جدید وزارت صنعت که با ۶ ماه تاخیر معرفی شدند، افزود : چنانچه  قرار باشد کسری بودجه را باردیگر با استفاده از اوراق
 مشارکت و بانک مرکزی تامین کنیم، سه یا چهار سال دیگر، وضعیت سال ۹۷ یعنی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز را تجربه
 خواهیم کرد. به گفته وی،  قرار بود که وزارت امور اقتصادی و دارایی در پایان شهریور گزارشی از شاخص حقوق مالکیت و رقابت پذیری ارائه
 دهد، اما این گزارش تاکنون  به اتاق تهران نرسیده است. خوانساری درباره پیش بینی وضعیت تورم نیز گفت: پیش بینی شده در سال ۹۸
 با تورم ۳۸ درصدی، تورم ۲۹ درصدی در سال ۹۹ و همچنین تورم ۲۲.۷ درصدی در سال ۱۴۰۰ روبرو شویم، نتیجه همه این موضوعات
 احتمال رو به رو شدن با رکود و تورم  برای امسال و سال آینده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد که اگر این پیش بینی ها درست
 باشد، یعنی دولت امسال با کسری باالیی رو به رو است. وی تصریح کرد: برای تامین این کسری ها، دولت دو راه افزایش درآمد مالیاتی و توزیع
  اوراق مشارکت را در پیش گرفته است. سابقه افزایش درآمد مالیاتی  نشان می دهد که فشار روی بنگاه ها و شرکت های شناسنامه دار است.
 خوانساری همچنین درباره اوراق مشارکت گفت: عرضه اوراق مشارکت هم  بدهی از امسال به سال بعد منتقل می شود که افزایش تورم را در
 پی خواهد داشت. رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: با توجه به تحریم ها، دو راه حل وجود دارد، نخست افزایش صادرات غیرنفتی
 که باید تالش کنیم مشکالت صادرکنندگان را برطرف و از این محل به تولید کمک کنیم و راه دوم  افزایش تقاضا در داخل کشور است که
بخشی از یارانه ها به شکل نقدی به مردم پرداخت می شود، می تواند تقاضا را در داخل تحریک کند تا قدرت خرید کاهش یافته، جبران شود

دولتساالنه۱۳۰۰هزارمیلیارد
تومانیارانهمیپردازد

 به گزارش خبر روز، کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو محرومیت
 ایران را تایید کرد. طبق گفته فدراسیون جهانی، ایران تا موقعی که
 به اساسنامه “آی جی اف” احترام بگذارد و ثابت کند که بازیکنان خود
 .مقابل ورزشکارانی از رژیم صهیونیستی به میدان می روند، محروم است

 به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبر روز، »اشرف غنی« رئیس جمهور افغانستان در گفتگو با یک رسانه ژاپنی گفت: اگر دوباره به عنوان
 رئیس جمهور انتخابات شود مستقیما با طالبان وارد مذاکره خواهم شد. وی در گفتگو با روزنامه نیککی اضافه کرد: اگر به عنوان رئیس جمهور
 انتخابات شوم در طی چند روز یا هفته مذاکرات با طالبان را آغاز خواهم کرد. این در حالی است که ماه گذشته ترامپ به بهانه کشته شدن یک
 نظامی آمریکایی در افغانستان توافق میان طالبان و آمریکا را لغو کرده و اعالم که دستور تشدید حمالت علیه طالبان را صادر کرده است. غنی
 با بیان اینکه طالبان می تواند به عنوان یک حزب سیاسی در افغانستان فعالیت کند، ادامه داد: طالبان باید به این درک و فهم برسد در صورتی
 که این گروه خشونت را محکوم کند، آغوش مردم و دولت افغانستان آن برای آنها گشوده است. طبق گزارش این رسانه انگلیسی، با این وجود
 وی اذغان کرد: طالبان با سایر گروه های تروریستی تفاوت داشته و آنها قدرت خود را از خشونت به دست آورده و حاضر به شرکت در انتخابات
 نیستند. وی به نقش پاکستان در صلح افغانستان اشاره کرد و یاد آور شد: نقش اسالم آباد در پروسه صلح افغانستان بسیاری کلید بوده و پاکستان
 باید در روند صلح نقش سازنده ایفا کند. رئیس جمهور افغانستان همچنین در مورد کاهش حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان گفت: مشکل
 حضور یا عدم حضور آنها نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد نوع حمایت آمریکا از نیروهای نظامی افغانستان است. وی در خاتمه یادآور شد: صلح
 باید به رهبری افغان ها باشد و این طالبان نیست که در مورد کاهش تعداد نیروهای خارجی تصمیم می گیرد، بلکه محاصل دیپلماسی دو کشور
 افغانستان و آمریکا است که در این مورد تصمیم گرفته خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان همچنین به دوران دوم ریاست جمهوری خود اشاره
کرد و گفت: در صورت انتخاب اولویت وی رفع فقر در افغانستان از طریق سدسازی، اصالحات اقتصادی، و سرمایه گذاری در منابع این کشور است

 این محرومیت جودوی ایران نیز شامل بازی در تمام مسابقات، فعالیت مدیریتی و فعالیت های اجتماعی خواهد بود. در انتها نیز این فدراسیون جهانی اظهار
داشته که این تصمیم قابل تجدید نظر است. فدراسیون جودوی ایران می تواند تا ۲۱ روز  از زمان رسیدگی به تصمیم تجدیدنظر اظهارات خود را بیان کند

 شبه نظامیان ُکرد( هستیم تا میادین نفتی را مدرن کرده و اطمینان پیدا کنیم که درآمد این میادین به دست ایرانی ها و ]بشار[ اسد ]رئیس جمهور سوریه[ نمی افتد.«(
 او ادامه داد: »این می تواند هزینه های حضور محدودی را هم که در آینده داریم جبران کند. ]همزمان[ حفاظت از اسرائیل، هدف شماره یک ما است. ما می توانیم با تعداد
 بسیار اندکی نیرو، تمام این کارها را انجام دهیم.«  تا پیش از آغاز جنگ در سوریه، صنعت نفت یکی از منابع درآمدی اصلی سوریه به شمار می آمد و بیش از یک چهارم
 بودجه دولت سوریه را تأمین می کرد. بخش اعظم میادین نفتی در شرق و شمال شرق این کشور و در حاشیه رود فرات قرار دارد. اغلب این مناطق در سال های اخیر
 تحت کنترل شبه نظامیان ُکرد مورد حمایت آمریکا و گروه تروریستی داعش قرار داشته است. ترامپ پیش از این در جریان رقابت های انتخاباتی و همینطور بعد از حضور
 در کاخ سفید هم بارها گفته است که آمریکا باید نفت کشورهای غرب آسیا را به کنترل خود درآورد. وی دو سال پیش در گفت وگو با شبکه »سی ان ان« گفت هرچند با
 حمله به عراق مخالف بوده، اما اعتقاد دارد که حاال که آمریکا به این کشور حمله کرده، باید دستکم نفت این کشور را در اختیار می گرفت. در حالی که ترامپ دو هفته
 پیش گفت تصمیم گرفته نیروهای نظامی آمریکا را به کلی از شمال سوریه خارج کند، روزنامه »نیویورک تایمز« شب گذشته به نقل از منابع مطلع گزارش داد که واشنگتن
 حاال تصمیم گرفته نزدیک به ۲۰۰ نیروی نظامی را در این منطقه نگه دارد. مقام های آمریکایی در مورد دلیل این تغییر نظر صحبتی نکرده اند، اما به نظر می رسد آنطور
 که گراهام گفته، توافقی برای تصاحب میادین نفتی شمال سوریه میان واشنگتن و شبه نظامیان کرد صورت گرفته باشد. ترامپ دیروز در توییتر به نقل از وزیر دفاع
 آمریکا، در مورد وضعیت آتش بس میان ترکیه و شبه نظامیان کرد در شمال سوریه نوشت: »آتش بس به خوبی در جریان است. درگیری های پراکنده ای بوده که خیلی
».سریع متوقف شده. ُکردها دارند در مناطق تازه ای اسکان پیدا می کنند. نیروهای آمریکایی در مناطق درگیری یا آتش بس حضور ندارند. ما نفت را هم تضمین کردیم


