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حسام الدین آشنا:
آمار دقیق کشته شدگان 
 آبان به رئیس جمهور 

اعالم نمی شود

هشدار درباره اجرای طرحی که نان صیادان را می برد

اعتراض جامعه صیادی به 
افزایش شناورها

فروش غیرمجاز خاک و 
چوب جنگل های شمال

 ثبت نام بدون واریز وجه؛

  مسکن ملی 
بی متقاضی است؟

شریعتمداری در مراسم تقدیر از بازنشستگان 
همزمان با روز خانواده:

 دولت به شرایط افراد 
 با درآمدهای ثابت 

توجه دارد

چرتکه 3

سياست 2

شهرنوشت 6

دسترنج 4

دسترنج 4

چرتکه 3

 وزیر نفت:

 هنوز طرحی برای 
 تغيير سهميه بنزین 
دریافت نکرده ایم

آدرنالين 7

 فرهاد و شناسایی سازهای 
 ناکوک استقالل

ویروس ناسازگاری! 
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آیا سرنوشت برجام را پوتین رقم خواهد زد؟

والدیمیر      و  فرصت 
وسی قدرت نمایی  ر

سياست 2

سه سال پیش وقتی دونالد ترامپ، پیروز انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا شد، کاریکاتوریست خوش ذوقی، تصویر ترامپ را به شکل تخم 
مرغی کشیده بود که درونش ویالدیمیر پوتین بود. پوتین، سیاستمدار 
کهنه کاری روسی، مردی است که برای بسیاری اعجوبه سیاست است؛ 
آنقدر که معتقدند دستان سیاس او در پشــت پرده ها، رئیس جمهور 

ایاالت متحده را هم تعیین کرده است. 
حاال ترامپ در آستانه انتخاباتی دیگر است و دوباره حرف و حدیث ها 
درباره قدرت پوتین در تعیین سرنوشت انتخابات آمریکا به راه افتاده 
است. شبکه ان بی  سی نیوز دو روز پیش به نقل از چهار منبع آگاه نوشت 
که دونالد ترامپ به دنبال دیدار با والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 

در آستانه انتخابات نوامبر است.
هرچند که کاخ ســفید این ادعاها را رد کرده است. رابرت اوبراین، 
مشاور امنیت ملی کاخ سفید در واکنش به این خبرها گفت که »ترامپ 
هرگز خواســتار دیدار با پوتین نشــده و رئیس جمهور آمریکا پیش 
از انتخابات ریاســت جمهوری نوامبر با رئیس جمهور روســیه دیدار 

نخواهد کرد.« 
در مقابل اما آن منابع ناشــناس به ان بی سی نیوز گفته اند: »ترامپ 
قصد دارد در دیدار با پوتین به روزرســانی توافقنامه نیواستارت برای 
کنترل تســلیحات هســته ای را اعالم کند تا قبل از انتخابات ریاست 
جمهوری، یک پیــروزی دیگر در عرصه سیاســت خارجی را به افکار 
عمومی نشــان دهد.« آنهــا تاکیــد کرده اند که ترامــپ می خواهد 
توانایی هایش در دستیابی به توافق را نشان دهد. به دنبال همین اخبار 

برخی مشاوران ترامپ هشدار داده اند...

پشت پرده انفعال اتحادیه عرب در قبال عادی سازی روابط امارات و اسرائیل چیست؟

پیرویازسکوتمهندسیشده»برادربزرگتر«!
جهان 5

شهرنوشت 6

یک جامعه شناس: 80 درصد موارد تجاوز جنسی در ایران گزارش نمی شود

پرده پوشی �تابو محور!


