چرخش یکباره شورای شهر از کارگر شمالی به خیابان فرعی کوتاه یکطرفه

پارلمان ترکیه در میان نزاع نمایندگان تغییرات در قوانین انتخاباتی را تصویب کرد
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دونالد ترامپ عالوه بر تمدید وضعیت فوقالعاده علیه ایران،رئیس سیا را جایگزین رکس تیلرسون کرد

تکمیلحلقهضدبرجامی
در کاخ سفید

پیشخوان

«ابتکار» از حضور پررنگ کاالهای چینی در بازار اقالم سنتی،
فرهنگی وآیینی ایران گزارش می دهد

گروه ایران و جهان  -دونالد ترامپ رئیس ایاالت متحده آمریکا روز گذشته وضعیت فوقالعاده ملی علیه ایران را به
مدت یک سال دیگر تمدید کرد .او در بیانیه خود که از سوی کاخ سفید منتشر شده است مدعی شد که سیاستهای
ایران در قالب برنامه موشکی ،نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم تهدیدی جدی علیه امنیت ملی ،سیاست خارجی
و اقتصاد آمریکا بوده و کاخ سفید مصمم است که در راستای این تمدید ،تحریمهای جدیدی را علیه ایران اعمال کند.
رمان اجرایی برقراری وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران که در واقع از اوایل انقالب وضع شده است ،از اسفند ماه
1995میالدی اجرایی شد و متعاقب آن به دولت آمریکا اختیار توقیف اموال و داراییهای ایران را داده و اساس بسیاری
از تحریمها را تشکیل میدهد .هر چند گفته میشد با به نتیجه رسیدن برجام این وضعیت از سوی کاخ سفید لغو خواهد
شد ،اما دولت اوباما این وضعیت را برای بار دیگر تمدید کرد ،چرا که بر این باور بود روابط ایران و آمریکا هنوز به حالت
عادی نرسیده است .در آن زمان هم بسیاری از منتقدان برجام با برجسته کردن این موضوع اعالم کردند که دولت
آمریکا از حسن نیت ایران در مذاکرات هستهای سوء استفاده کرده و همچنان در پی فشار آوردن علیه ایران است .از
سوی دیگر ،برخی کارشناسان و به خصوص نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا معتقد بودند که...
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ظریف در نشست خبری با رسانههای پاکستان:

ایران آمادگی خود را برای مذاکره
با عربستان اعالم کرده است
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سرمقاله

محمدصادق جنانصفت

كاش حتي يك روياي خوب داشتيم
كاش ميشد تيتر نرمتر و عنوان آسانتري براي اين نوشته پيدا ميشد ،اما شوربختانه نميتوان بيجهت
شرايط اميدواركنندهاي ترسيم كرد و شهروندان را گمراه كرد.
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نوروز ایرانی
پای هفت سین چینی

گروه تولید و تجارت  -بازار شب عید ،رونقی پرفروغ تر از اوقات دیگر سال
در تمامی بازارها دارد.
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فعاالن سیاسی در گفتوگو با «ابتکار» مهمترین موضوعات
سیاسی سال آینده را بررسی کردند

همه چالشهای سیاست داخلی
در سال 97
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سومین دوره رویداد هنری «بهارستان»
در سطح پایتخت برگزار میشود

لباس بهاری بر تن تهران
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حواشی استعفای رسول خادم از فدراسیون کشتی و ماجرای
عدم مقابله با ورزشکاران اسرائیلی ادامه دارد

تحریم جام جهانی کشتی آزاد به خاطر
لغو میزبانی ایران در کشتی فرنگی
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«ابتکار» از روند استیضاح  2وزیر در یک روز گزارش می دهد

رأیناپلئونیربیعی
و ماندن آخوندی در راه
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