برجام میتواند معیاری باشد
برای تشخیص مسئوالن و سیاسیونی که تابع احساسات و جو عمومی نیستند

مشخصاتسیاستمداربیثبات
شنبه  12خرداد 1397

احمد شیرزاد:
برخی سیاسیون تصور میکنند وقتی کشور دچار مشکل
میشود باید کاسهکوزه ها را سر رقیب خود بشکنند
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عدم ثبت و سفارش یک دارو  ،علی رغم پیگیری وزارت بهداشت

حمید قزوینی:
کسانی که جایگاه سیاسیشان وامدار فرد دیگری است
به دلیل عدم اعتماد به نفس سست قدم هستند

تفاوتهای ایران و ترکیه در گفتوگوی خواندنی آفتاب یزد
با محمدعلی دستمالی کارشناس ترکیه

بیماران  SMAبرای تزریق دارو

اردوغان کجا ایستاده
کرباسچیکجا

باید به ترکیه بروند!

اردوغان هنگام تاسیس حزب اعتدال
و توسعه یک جمله تاریخی گفت.
او اظهار کرد« :ما آن پیراهن تنگ را
از تن درآوردیم»
منظور وی این بود که با تفکرات
اربکان توان تعامل با غرب را
نخواهیم داشت

کیانوش جهانپور ،مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو در خصوص داروی موردنیاز بیماران smaبه آفتاب یزد گفت:
«داروی اسپینرازا حدود یک سال قبل توسط یک شرکت آمریکایی تولید و سپس توسط سازمان غذا و داروی ایاالت
متحده آمریکا مورد تأیید قرار گرفته است ».او با اشاره به ناموجود بودن این دارو در کشور افزود« :هنوز هیچ درخواستی
مبنی بر قرارگیری اسپینرازا در فهرست دارویی کشور نیامده است

روند روبه رشد برنامه احسان علیخانی

ماه عسل
شیرینمیشود

عکس :آفتاب یزد

اعمال تعرفه تجاری از سوی ترامپ
علیه شرکای سنتی آمریکا یعنی اروپا ،کانادا و مکزیک

روز سیاه
تجارت جهانی
2

جدل توئیتری دولتیها با مذاکرهکننده سابق

جلیلی؛ سیاستمداری داخلی
که دست فرمان
خوبی ندارد
2

افشای یک ویدئو
از پیونگ یانگ

اوضاع اقتصادی کره شمالی
اشک اون را درآورد!
11

با حضور وزیر نیرو

پروژههای عمرانی
آبفای استان تهران
به بهرهبرداری رسید
1

فرجام
یک جنگ تجاری
علی بیگدلی

سرمقاله

کارشناس مسائل بین الملل

تعرفه هایی که رئیس جمهور ایاالت متحده نسبت
به واردات فوالد و آلومینیوم...

