برنامه اسالم از عصر وحی تاکنون بر شهادت توام
با شهامت بوده است .حضرت امام خمینی (ره )

اقتصاد

سیاست

آیا بازار سرمایه به روند صعود
بازگشت؟

شهیدان به نسلهای ما
جرأت بخشیدند تا از
دشمنی خنّاسان نهراسند

مهرماه سرآغازی مثبت
برای بورس

شاخص بورس در معامالت هفته گذشته
 ۹۳هزار واحد کاهش داشت؛ شاخص کل
در پایان روز چهارشنبه ( ۲۶شهریورماه)
با عدد یک میلیون و  ۷۰۴هزار واحد به
معامالت پایان داد که ایــن رقم در روز
چهارشنبه ...
3
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پک پیشبینی درباره مواضع
احتمالی ایران و آمریکا در آینده

مذاکره خیر؛ تنش آری

سعیده اسکندری  /گروه بینالملل

news@ naslefarda.net

میانگین سنی مربیان
کمتر از ۴۵سال است

میانگین ســنی مربیان در فصل جدید
کمتر از ۴۵سال است؛ این نشان میدهد
فوتبال باشــگاهی ایران به یکباره راه
جوانگرایی را پیش گرفته است در حالی
که این مسیر باید در فصول گذشته و به
4
مرور زمان طی میشد...
 2000تومان
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کنایههای تند دبیرکل جبهه جهادگران به نمایندگان؛ کنار رفتن پرده تازه در بهارستان

کدام مجلس؟ انقالبی یا دنا پالس!
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منبع :مهر

ملتدر
انتهایصف
برخیدر
ابتدایصف!
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شهردار اندیشه در گردهمایی هفته دفاع مقدس گفت:

در نشست هماندیشی شرکتهای فعال اعالم و اطفای حریق استان اصفهان مطرح شد

انعکاس و بازشناسی رشادتهای دوران
دفاع مقدس در شهر اندیشه

سدها بر سر راه تولید و تولیدکننده
است
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پیشنهادهای «نسلفردا» برای روزهای کرونایی

بعد از «دورهمی» مهران مدیری

«اول مارکت» اسپانسر فیلم
تازه مسعود کیمیایی
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بازیگر سرشناس هالیوودی دنبال خرید باشگاه فوتبال انگلیسی

سینمایی «خط باریک سرخ»
را ترنس مالیک ساخته است و برای
او در ایــن فیلمشــان پــن ،جیمز
کاویزل ،نیک نولتــی ایفای نقش
کردهاند.

سینمایی «کرمهای شبتاب»
بــه کارگردانی «ایســائو تاکاهاتا»
اکران شــده اســت .اثری جنگی و
بســیار متفاوت در ژانر جنگی که
عالقمنــدان ســینما حتمــاً باید
ببینند.

دانشمندان در تالشاند
برای نجات حدود ۲۷۰
نهنگی که در سواحل
جزیره تاسمانی در استرالیا
گیر افتادهاند ،کاری کنند.
پژوهشگران هنوز نمیدانند
این نهنگها به چه دلیل به
اینجا آمده و گرفتار شدهاند.
منبع  :اسپوتنیک

سینمایی «بیا و ببین» محصول
کشــور شــوروی اســت کــه «الم
کلیموف» آن را ســاخته اســت .و
بازیگران اصلی :الکســی کراوچنکو،
لیوبومیراس لوکویکیوس ،الگا میرونوا
هستند.

رایان رینولدز ستاره فیلم
«ددپول» از سوپراستاری
تا سهامداری
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منتظر پیشنهادهای اقتصادی که اینجا به شما می شود باشید

کمی درباره ماجرای تحویل
 1500واکسن آنفلوآنزا به
مجلس که گویا بازگردانده شد

Economic Suggestion

حســن روحانی در نشست عمومی
مجمــع عمومــی ســازمان ملل
سیاســتهای غیرانســانی آمریکا
علیــه ایــران در ماههای گذشــته
را مــورد انتقاد شــدید قــرار داده
و وزیر امور خارجه کشــورمان هم
شرط بازگشــت آمریکا به برجام را
جبران خسارتهای وارد شده علیه
ملت ایــران عنوان کرده اســت .در
چنین شــرایطی مذاکره با ایران و
بازگشت به برجام همچنان در صدر
شعارهای انتخاباتی دو نامزد حزب
جمهوریخواه و دموکرات در آمریکا
قرار دارد .ادعایی که به اعتقاد بسیاری
ناممکن به نظر میرسد!
به گزارش «نســلفردا» ،نشســت
مجــازی مجمع عمومی ســازمان
ملل فرصت خوبی شــد تا حســن
روحانی بتواند به واسطه آن ادعاهای
مطرح شده از ســوی رئیسجمهور
آمریــکا علیه ایــران را بــه گوش
جهانیان برســاند .در شــرایطی که
بازار شــعارهای تبلیغاتی به دلیل
نزدیک بودن به انتخابات  2020در
آمریکا بســیار داغ بوده و نامزدهای
دو حــزب تمــام تــاش خــود را
برای جــذب طرفداران بیشــتر به
کاربســتهاند ،دونالدترامپ بارها و
بارها در سخنرانیهای انتخاباتیاش،
کشور ایران را تشنه مذاکره با آمریکا
معرفی کرده و معتقد اســت ایران
دیر یا زود مجبور اســت بر سر میز
مذاکره با آمریکا بنشــیند .از سوی
دیگر جو بایدن نیز بارها عنوان کرده
اســت ،پس از پیروزی در انتخابات
ریاستجمهوری ،قصد بازگشت به
برجام و مذاکره با ایران را دارد .این در
حالی است رئیسجمهور کشورمان
در سخنرانی مجازی خود در پاسخ به
این ادعای ترامپ و وعدههای بایدن،
ضمن اشــاره به عدم تمایل ایران به
مذاکره در شرایط کنونی ،گفته است:
«ما ابزار چانهزنی داخلی و انتخاباتی
آمریکا نیســتیم و هر دولتی که در
آمریکا انتخاب شود ،به ناچار تسلیم
تابآوری ملت بــزرگ ایران خواهد
شد».
اکنون صحبتهای روحانی در باب
ر ِد شعارهای انتخاباتی دونالدترامپ
در رابطه با ایران بار دیگر از سوی وزیر
امور خارجه کشورمان و نماینده ایران
در سازمان ملل تأیید و مورد حمایت
قرار گرفته است .محمدجواد ظریف،
در سخنانی بازگشت آمریکا به برجام
را مشــروط به جبران خسارتهای
وارده بــه برنامه هســتهای و ملت
ایران عنــوان کــرده و در گفتوگو
با خبرگزاری اســپوتنیک ،صریحاً
مطرح کرده اســت تا زمانی که این
اقدام صورت نگیــرد ،آمریکا اجازه
بازگشت به توافق هستهای با ایران را
نخواهد داشت...
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