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احتمالی که در اهواز با شکایت بنیاد 
مستضعفان قوت گرفت

 تخریب یک روستا 
با 300 خانوار

پایان لیگ نوزدهم از زاویه نگاه هر 16 تیم

لبخند تهران، اشک بوشهر

تحول در سازوکار فروش کتاب ضروری است

ویترین آنالین کتابفروشی ها 
و زمزمه های فیلترینگ

پرونده دستمزد ۹۹ با تصویب حق مسکن 
بسته شد

پیگیری شکایت کارگران 
در دستگاه قضا

در پی شلیک به چند لنج ساحلی ایران صورت گرفت؛
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 معاون وزیر کار:

دستمزد کارگران امسال 
دیگر بازنگری نمی شود

جهان 5

 ماحصل دیدار الکاظمی و ترامپ 
 در اوج انتقادهای داخلی

 خروج آمریکا از 
عراق  طی سه سال!

قیمت  2000  تومان  /   شماره 594         شنبه 1 شهریور   1399  /   2 محرم 1442  /  22  اوت   2020

یکصدایی روسیه، چین و اروپا در مخالفت با 
درخواست تازه آمریکا؛

ایاالت متحده؛ 
وی« »تنها« و »منز

سياست 2

آنتونی براون، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در توئیتر 
نوشت: »تحت رهبری شکســت خورده رئیس جمهور ترامپ، ایاالت 
متحده تنها، منزوی و ضعیف شده است. ترامپ متحدانمان را رها کرده 
و تمامی اهرم های فشــاری که برای مقابله با نفوذ ستیزه جویانه ایران 
داشتیم را از دست داده است. ما نیاز به یک استراتژی واقعی داریم. این 

جز هرج و مرج و رجزخوانی به همراه نمی آورد.«
ریچارد هاس، رئیس شــورای روابط خارجه آمریکا و مدیر اسبق 
سیاست گذاری ها در وزارت خارجه این کشور هم به موج توئیتری علیه 
سیاست های ترامپ پیوست و او نیز نوشت: »آمریکای اول به راستی به 
آمریکای تنها تبدیل شده است. سیاست خارجی یکجانبه گرایی آمریکا 
را بیشتر از ایران منزوی کرده است. خروج از برجام و سپس تالش برای 

بهره بری از مزایایش کاری نشدنی است.«
این موج در پی اعالم رســمی خواســته آمریکا برای فعال سازی 
مکانیزم ماشه به راه افتاد. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا عصر 
پنجشنبه به مقر نیویورک سازمان ملل متحد رفت و در دیدار با دیان 
دیجانی، سفیر و نماینده دائم اندونزی در سازمان ملل متحد که ریاست 
دوره ای این شورا را هم برعهده دارد، درخواست دولت ترامپ را برای 

بازگرداندن تحریم های شورای امنیت علیه ایران ارائه کرد. 
»نه« مشترک چین، روسیه، اروپا

پس از این درخواست بود که تمام طرفین برجام، یک به یک مخالفت 
خود را اعالم کردند. آلمان، انگلیس و فرانسه که سه طرف اورپایی برجام 
هستند، طی بیانیه ای تأکید کردند که آمریکا در روز 8 مه 2018 ]18 

اردیبهشت 1397[ به  طور رسمی مشارکت خود...

تصمیمات تازه برای جلوگیری از ریزش بیشتر شاخص بازار سرمایه به جریان افتاد

تکاپو برای نجات بورس
چرتکه 3

شهرنوشت 6

   با هیات هایی که پروتکل های بهداشتی 
را رعایت نمی کنند، برخورد می شود؟

 شروع محرم زیر َعَلم  
توصیه های نه چندان عملی 
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