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الهالل، حریف بزرگ؛ اما قابل مهار استقالل
 در لیگ قهرمانان آسیا

شیرهای رام شدنی!

نگاهی به فیلم »ژن خوک«؛

ماجرای ژن های خوبی 
که از موقعیت شان 
سوءاستفاده  می کنند!

در این فاجعه هم عوامل »طبیعی« دخیلند
 و هم »غیرطبیعی«!

سیل می توانست کمتر 
ویرانگر باشد، اگر...

نابسامانی ۲۹ ساله
 امنیت شغلی نیروی کار

تدوین آیین نامه  به درد 
کارگران نمی خورد

شهرنوشت 6

آدرنالين 7

سينما 8

دسترنج 7

سينما 8

با موافقت شورای شهر 
و خانواده وی صورت می گیرد

نامگذاری خيابانی
 به نام جمشيد مشایخی
 در تهران

جهان 5

همسو با تالش ترامپ برای 
پیروزی او در جریان است

جوالن انتخاباتی نتانياهو 
بر بلندی های جوالن
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توسل آمریکا به عجیب ترین 
تصمیم ها برای فشار بر ایران؛

دیوانگـی به 
سبک ترامپ

سياست 2

چرتکه 3

آمریکا در تمام دوران پر فراز و نشــیبی که در سیاست 
خارجی خود طی کرده و در زمان تمام 45 رئیس جمهوری 
که داشــته اســت، به رغم تمام جنگ هــا و خصومت ها و 
خشونت هایی که آفریده، ســابقه نداشته که ارگان رسمی 
یک کشور دیگر را سازمان تروریستی اعالم کند! اما ظاهرا 
مقاومت ایران در برابر آمریکا، ترامپ را ناگزیر از دست زدن به 
تصمیمات دیوانه وار کرده است. همزمان که سپاه پاسداران 
درگیر سیل در 26 استان کشور است و حتی فرمانده سپاه 
قدسش نیز قصد ماموریتی یک ماهه در این مناطق را دارد، 
واشنگتن در تدارک نقشه تروریستی اعالم کردن آن است.  
ابتدای هفته نشریه وال استریت ژورنال خبر داد که واشنگتن 
روز دوشنبه یعنی امروز سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران 
را به عنوان یک سازمان تروریستی اعالم خواهد کرد؛ تصمیمی 
که بارها در آمریکا اتخاذ شده اما تا پیش از این هرگز به مرحله 
عمل نرسیده است. تروریستی اعالم شدن سپاه پاسداران، از 
مباحث داغ دولت جورج بوش پسر بود. او نیز با سیاست های 
شبه ترامپی اش، اشتیاق بسیاری به این اقدام داشت؛ تمام 
مقدمات نیز فراهم بود. حتی سنای آمریکا نیز با تایید مصوبه 
مجلس نمایندگان از دولت جرج بوش خواســت تا ســپاه 

پاسداران را در فهرست سازمان های تروریستی...

برآورد اولیه و تا لحظه اکنون! خسارت سیل ۱۲ هزار میلیاردتومان است

هزینه هنگفت ناکارآمدی


