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خودکشی کارگر میدان نفتی هویزه

اداره کار خوزستان:  
موضوع در دست 

پیگیری است

تحلیلی بر وضعیت کتاب در اکنون و امروز

معضالت و فرصت های 
صنعت نشردر پساقرنطینه

در نشست آنالین کارگر ایرانی عنوان شد:

 معیشت 
حداقل بگیرها خیلی 

سخت می گذرد

 طرح جدید مجلس 
برای نظارت بر رفتار نمایندگان؛

هدایایی که  می گیرید  را 
روی سایت قرار دهید

دسترنج 4

دسترنج 4

کتاب 8

سياست 2

جهان 5

 نگاهی به ابعاد دور جدید 
اعتراض  و ناامنی ها در لبنان

امنيتی شدن معاش! 

آدرنالين 7

علی کفاشیان؛ در آستانه بازگشت
 به فدراسیون فوتبال؟

فدراسيون محرومان!
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رویترز: سازمان ملل دست داشتن ایران 
در حمله به آرامکو را تایید کرد

مقدمه چینی برای 
یم  تمدید تحر

تسلیحاتی ایران ؟!

سياست 2

وقتی تحلیلگران و ناظران سیاسی تاکید کردند که چین و روسیه در برابر 
تصمیم آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران که آبان امسال منقضی 
می شود، خواهند ایستاد و آن را وتو خواهند کرد؛ برایان هوک، مسئول ویژه 
امور ایران در وزارت خارجه آمریکا گفت که با رایزنی های دیپلماتیک سعی 
خواهند کرد تا سایر اعضای شورای امنیت را نسبت به این امر متقاعد کنند. 
از اظهارات او و دیگر مقامات کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا چنین 
برمی آمد که آنها برای تمدید تحریم تســلیحاتی ایران، ســناریوهای 
مختلفی در نظر دارند. اکنون به نظر می رســد گزارش تازه رویترز یکی از 

همان سناریوهاست. 
خبرگزاری رویترز دیروز مدعی شــد که آنتونیــو گوترش، دبیر کل 
سازمان ملل متحد پنجشــنبه 23 خرداد، گزارشی 14 صفحه ای تقدیم 
شورای امنیت کرده است؛ در این گزارش اعالم شده منشا موشک هایی که 
سال گذشته برای حمله به تاسیسات نفتی و فرودگاه های سعودی از آنها 

استفاده شده، »ایرانی« است.
بر اساس خبر رویترز، گوترش به اعضای شورای امنیت گفته بررسی 
موشک های کروز و دیگر تسلیحاتی که آمریکا در منطقه توقیف کرده نیز 
نشان می دهد که آنها ایرانی هســتند و این می تواند به معنی انتقال این 

تسلیحات از سوی ایران به طور ناسازگار با قطعنامه سازمان ملل باشد. ...

روحانی در پیامی به پوتین:

ایران و  روسیه برای امنیت منطقه  مسئولیت مشترک دارند
سياست 2

به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان مطرح شد

ونا کودکان بیشتری را کر
 به چرخه کار  وارد کرد
شهر نوشت 6


