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اعتراض مدیرعامل 
انجمن »ای بی« به 

مسئوالن وزارت بهداشت

دردسرهای ناتمام استقالل

رباط ناکریم!

دربارة ویلیام کنت کروگر؛

داستان نویسی که مرزهای 
نژادگرایی را درنوردید

گزارش »توسعه ایرانی« از جدیدترین تنش  
مرزی چین و هند پس از 58 سال 

 »فورس ماژور« 
در حوالی هیمالیا

بیش از 9 هزار نفر در سال 98 دچار حادثه 
شغلی شدند

بخش ساختمان؛ 
قربانگاه اصلی کارگران
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سياست 2

 عصر دیروز و بیرون  از هتل محل اقامتش:

جسد قاضی منصوری در  
رومانی پيدا شد

شهرنوشت 6

 نه قوانین کارساز است و نه وعده ها محقق می شود

 قتل یک دختر دیگر 
به دست پدر! 
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 قطعنامه پیشنهادی تروئیکای اروپایی 
علیه ایران تصویب شد؛

مقدمه چینی برای 
ختم غائله  برجام!

سياست 2

تروئیکای اروپایی که در تمام دو سال گذشــته به نکوهش ایاالت 
متحده بابت رفتــارش در قبال برجام پرداخت و هر بار از فشــارهای 
هم پیمان آمریکایی خود به تهران صرفا و صرفا اظهار تاســف کردند 
و به هزار بهانه از جبران خســارات خروج ترامپ از برجام سر باز زدند، 

درنهایت دیروز نشان دادند که شرکای خائن ایران در برجام بودند. 
پس از سه روز نشست مجاری شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، فرانسه، انگلیس و آلمان پیشنهاد صدور قطعنامه علیه ایران را 
دادند؛ قطعنامه به بهانه خودداری ایران از ایجاد دسترســی آژانس به 

دو سایت ادعایی.
این پیشنهاد با مخالفت چین و روسیه مواجه شد و دو کشور اعالم 
کردند که به دلیل مجازی بودن نشست، امکان رأی گیری وجود ندارد. 
از این رو شورای حکام جلسه حضوری برگزار کرد و درنهایت قطعنامه 
پیشــنهادی ســه عضو اروپایی برجام علیه ایران، بــا 25 رأی موافق 

تصویب شد. 
از میان 35 عضو شورای حکام، دو عضو به قطعنامه مذکور رأی منفی 
دادند که به گفته اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان ملل آن دو رأی 
متعلق به چین و روسیه است. تایلند، هند، آفریقای جنوبی، جمهوری 
آذربایجان، مغولستان، نیجر و پاکســتان نیز هفت کشوری بودند که 

رأی ممتنع دادند. 
پشت پرده اقدام علیه ایران

قطعنامه شورای حکام مربوط به ادعای گروسی در اولین روز نشست 
شورای حکام است که تاکید می کرد ایران اجازه بازرسی از دو سایت را 

به آژانس نداده است...

عملکرد ضعیف هیأت رئیسه مجلس؛

80 نماینده معترضند
سياست 2

چرتکه 3

مالکان واحدهای مسکونی خالی منتظر برگه مالیات باشند

  68 میلیارد دلار 
در خانه های خالی بلوکه شده است


