
toseeirani.ir روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

همين صفحه

رئیس جمهور در گفت و گوی تلفنی با اردوغان؛

 همکاری های ایران و ترکيه
 وارد مرحله جدیدی می شود
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 روسای جمهور روسیه و آمریکا
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تشکیل دوقطبی فقیر و غنی در نبود طبقه متوسط

 فرجام کارگران
 به برجام گره خورده است

سياست 2

دسترنج 4

تحریم های جدید آمریکا همزمان با آغاز دور هشتم 
مذاکرات وین کلید خورد

 سیاست کج دار 
یز در قبال ایران و مر

امروز دور هشتم مذاکرات احیای برجام 
در وین در موقعیتی ابهام آمیز و رازآلود کلید 
خواهد خورد، در شــرایطی که کشورها به 
پایتخت های خود رفتــه و رایزنی ها را انجام 
داده اند؛ هنوز درباره آنچه قرار اســت پشت 
درهای بســته هتل کوبورگ رخ دهد تنها 
حدس و گمان زده می شود؛ مخصوصاً آن که 
برخی کشورها سیاست مشخصی را در قبال 
ایران و ســندهایی که ارائــه داده اند مطرح 
نمی کنند و رویه کــج دار و مریز را هم چنان 

ادامه می دهند.

در همین راســتا هم بود کــه امریکا که 
همین چند روز قبل اجازه صادرات برق ایران 
به عراق را تمدید کــرده بود رویکرد دیگری 
اتخاذ کرد و تحریم های جدیدی علیه ایران 

تدارک دید.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بنا بر 
اعالم وزارت خزانه داری امریکا، واشــنگتن 
تحریم های اقتصادی خود را علیه 13 ایرانی 
ازجملــه »غالمرضا ســلیمانی«، فرمانده 
نیروی بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 

وضع کرده است.

چرتکه 3

 در باب اجراهای »آنامورفیک«، 
»تسهیالت« و»باغ وحش«؛

خلق الساعه و نامتعارف 

روبه روی هوادار، با هوادار

همت برای صدر! 

  تصادف مرگبار سرویس مدرسه
 دو کشته و 16 مصدوم بر جای گذاشت؛

یک صبح تلخ برای 
دانش آموزان کرمانشاهی

شهرنوشت 6

آدرنالين 7

فرهنگ و هنر

لیز تراسا:

 بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی 
بریتانیا به ایران قانونی است؛ 

می خواهیم پرداخت کنیم
همين صفحه

 خرید و فروش ارز
 مشمول مالیات شد

چرتکه 3

رئیس جمهوری با اشــاره بــه اهمیت روابط 
اقتصادی و تجاری تهران - آنکارا گفت: به زودی 
و با برگزاری اجالس مشترک در تهران، توسعه 

همکاری ها وارد مرحله جدیدی می شود.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت 
جمهوری، سید ابراهیم رئیسی در گفت وگوی 
تلفنی با رجب طیب اردوغان،   رئیس جمهوری 
ترکیه  با اشــاره به ضرورت همکاری دو کشــور 
در مبارزه با تروریســم گفــت: راه اصلی مبارزه 
بــا تروریســم احترام بــه حاکمیت کشــورها 
اســت و با توجه به سابقه درخشــان جمهوری 
اسالمی ایران در مبارزه با تروریسم از همکاری 

 همه کشــورها در مبارزه با تروریســم استقبال
 می کنیم.  

رئیسی با تاکید بر اهمیت روابط تهران - آنکارا 
در زمینه اقتصادی و تجاری بین دو کشور خاطر 
نشان کرد: به زودی و با برگزاری اجالس مشترک 
در تهــران، توســعه همکاری هــا وارد مرحله 
جدیدی می شــود.  رئیس جمهوری با اشاره به 
مالقات هــا و رایزنی های اخیر خود در ســطح 
منطقه افزود: ما تاکید داریم مشــکالت منطقه 
باید در درون کشــورهای منطقه و با مشارکت 
فعال کشورها حل و فصل شود و نیازی به دخالت 

بیگانگان نیست.

 تاکید بر برگزاری 
نشست های مشترک همکاری

رجب طیب اردوغان،   رئیس جمهوری ترکیه 
نیز در این گفت وگوی تلفنــی همکاری های دو 
کشــور به خصوص در زمینه اقتصادی و امنیتی 
را مهم دانســت و گفت: اکنون ایده همکاری های 
مشترک در بین کشورهای منطقه حاکم شده است 
و سفرها و رایزنی های اخیر نشــان از موفقیت آن 
دارد.  رئیس جمهوری ترکیه ضمن تاکید بر برگزاری 
نشست های مشترک همکاری بین تهران و آنکارا 
خاطرنشان کرد: در سفر آتی خود به تهران روابط 

دو کشور وارد فصل جدیدی از توسعه خواهد شد.

وزیر خارجــه بریتانیا روز چهارشــنبه 1۷ 
مرداد گفت: بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی )۵۲۸ 
میلیون دالری( بریتانیا به ایران را به عنوان یک 
»بدهی قانونی« به رســمیت می شناســیم و 

خواهان پرداخت آن هستیم. 
لیز تراس ایــن اظهارات را در اندیشــکده 
»چتم هاوس« بیان کرد و افزود که کشــورش 
همچنین به دنبال »حل مســئله« بدهی خود 
به ایران در ارتباط با لغو قرارداد فروش 1۵۰۰ 

تانک چیفتن به تهران اســت؛ قراردادی که در 
دوره حکومت پهلوی بین ایران و بریتانیا منعقد 

شد ولی بعد از انقالب فســخ شد.وزیر خارجه 
بریتانیا اظهار داشــت که در مورد این موضوع 
با همتای ایرانی خود صحبت کرده اســت ولی 
 افزود »به دالیل مختلف، این یک موضوع ساده

 نیست«.
تراس به دالیل عدم پرداخت بدهی بریتانیا 
به ایران اشاره نکرد ولی پیشــتر، تحریم های 
بین المللی علیه تهران و بویژه از سوی آمریکا، 

یکی از این دالیل عنوان شده است.

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در خصوص 
اعتراضات مردمــی در شــهرهای مختلف گفت: 
اگر تجمعات مردمی در یک فضای مســالمت آمیز 
مدیریت شود و مســئوالن برای آن ها راهکار ارائه 
کنند، بســتر خوبی برای ایجاد همکاری های بین 
ملت و دولت ایجاد می شود و برای پایان دادن به یأس 

و ناامیدی ها این شکاف را ترمیم می کند.
حســین مرعشــی در گفت و گو با ایلنا،افزود: 
امیدوارم مسئوالن دولت سیزدهم که قوای سه گانه 

را با خود به همراه دارنــد، با تدابیر و راهنمایی رهبر 
معظم انقالب بتوانند این شرایط را تغییر دهند، در 
غیر اینصورت طبیعتا کشور و نظام جمهوری اسالمی 
ضربه خواهد خورد.دبیرکل حــزب کارگزاران در 
خصوص آخرین وضعیت حزب کارگزاران تصریح 
کرد: حزب کارگزاران بعد از اینکه آقای کرباسچی 
دیبرکلی حزب را نپذیرفتند، شــورای مرکزی اش 
مســئولیت را به من واگذار کرد. امروز در شــورای 
مرکزی مشغول بررسی ســاختار حزب هستیم و 

حدود یک ماه این بررسی های فنی طول می کشد تا 
حزب با ساختار جدید مستقر شود و اهدافش دنبال 

خواهد شد.

خبر
رئیس جمهور در گفت و گوی تلفنی با اردوغان؛

 همکاری های ایران و ترکیه وارد مرحله جدیدی می شود

لیز تراس:
 بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی بریتانیا به ایران قانونی است؛ می خواهیم پرداخت کنیم

حسین مرعشی در گفت و گو با ایلنا:

 برگزاری مسالمت آمیز تجمعات، شکاف میان دولت و ملت را ترمیم می کند

تأکید رئیسی بر تکرار تجربه آزموده شده در بازار ارز؛ 

 موج جدید دستگیری 
در راه است؟


