
صداي شکست تحريم نفت ايران

رهبر انقالب: مسئوالن جز در موارد نظامي، امنيتي و اموري كه با دشمن مقابله داريم، بايد شفاف باشند 
و هيچ رازي را از مردم پنهان نكنند

مطالبه شفافيت از مسئوالن

وزير نفت عربستان: 
نفت 100 دالري محتمل است، جبران كسري نفت ايران آسان نيست

وزير خزانه داري امريکا: به خريداران نفت ايران معافيت هايي خواهيم داد
ظريف: هم نفت مان را می فروشيم، هم اقتصادمان را حفظ می كنيم

يک منبع موثق: برخي آسيايي ها که واردات نفت ايران را متوقف کرده بودند خريد آن را از سر مي گيرند

اتهام »افساد في االرض« 
برای 5 متهم محيط زيستي 

3

كاهش فاجعه بار سن پوكی استخوان به 40سالگی

گراني شير صداي 
استخوان ها را درآورد!

3

پليس: »هکی« 
خودسوزی كرده است

14

   اقتصادي

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
سه شنبه  اول آبان 1397   -    13 صفر 1440
سال بيستم- شماره 5499 - 16 صفحه

قيمت:500تومان

يادداشت هاي امروز

قصه تکراري پول مردم و طلبکار خارجي 
فوتبال / فريدون حسن

13

چرايی بايکوت رسانه ای رويداد بزرگ اربعین
رسول سنائی راد

2

اردن؛ چرخش راهبردی يا تاكتیکی؟
محمد مرادی

15

آملي الريجاني با اشاره به عزم دستگاه قضا 
براي برخورد با مفسدان: 

اجازه نمی دهیم کساني
 زندگی مردم را به بازی بگیرند

   انسان به لحاظ عاطفي از حبس و اعدام اشخاص و خصوصاً 
وضعيت خانواده های آنها غصه دار مي ش��ود اما در عين حال 
با کساني که طمع ش��ان زندگي ميليون ها انسان را متالطم 
مي کند و به دش��من در ضربه زدن به کشور کمک مي کند، 

نمي توان برخورد عاطفي کرد | صفحه 2

ويژه هاي جوان  

 صدای حامیان هم از تصمیمات روحانی درآمد
 ادعای »زنده باد مخالف من« اصالح طلبان

صفحه 2    از حرف تا عمل

صفحات 4 و 15

رئيس جمهور امريكا دليل حمايت از روايت
سعودی را با صريح ترين لهجه ممكن گفت

ترامپ: هيچ  كس مثل
عربستان نمی تواند

 از اسرائيل حفاظت كند

15

  رئيس جمه��ور امريکا که همچنان تحت فش��ار افکار 
عمومی برای تنبيه عربستان در خصوص قتل روزنامه نگار 
منتقد عربستانی در ترکيه است، دوباره استدالل کرد که 
روابط واشنگتن با رياض برای اهداف سياسی دولتش در 
خاورميانه کليدی است و مش��خصاً از نقش اين رژيم در 

حفاظت از اسرائيل سخن گفت

2سال دويديم 
تا اكران بگيريم
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   انيميشن سينمايي »در مس��ير باران« سه سال بعد 
از حضور و درخشش در جش��نواره فيلم فجر، قرار است 
در ايام اربعين حسيني در سينماهاي کشور اکران شود. 
اين انيميشن بلند که داستاني مذهبي را روايت مي کند، 
محصولي از مرک��ز آفرينش هاي هنري آس��تان قدس 
رضوي اس��ت. حامد کاتبي کارگردان اثر پويانمايي»در 
مسير باران« در گفت و گو با »جوان« به جريان ساخت 

انيميشن در ايران و اکران آن پرداخته است

صفحه 2


