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عطریانفر: 

شاید الریجانی نامزد مورد 
حمایت اصالح طلبان شود

 همتی: فضای مجمع 
تشخیص موافق با 
تصویب پالرمو است

 در برگشت به چین سه مرحله قرنطینه 
را پشت سر گذاشتم

الهه منصوریان:حاال دیگر 
MMA هدف اصلی من است

مردم به دلیل کرونا و تورم، خودشان 
خانه تکانی شب عید را انجام می دهند

سایه نفس گیر فقر و انتظار 
بر زندگی کارگران خدماتی

نامه اعتراضی جمعیت 
امام علی  به رئیس جمهور

دسترنج 4

سياست 2

آدرنالين 7
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شهرنوشت 6
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 واعظی در توضیح اظهارات حاشیه سازش:

نگفتم دالر را گران کردیم تا 
کشور را اداره کنيم!

جهان 5

 ارتش آمریکا به دستور بایدن مواضعی را
  در شرق سوریه هدف قرار داد 

 دستگرمی نظامی
 با تم ضرب شست
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فقرفراگیر توجیه ناپذیرتر است یا  قاچاق سوخت؟! 

 اعتراضات سراوان 
معیشتی است، نه امنیتی

سياست 2

شهرنوشت 6

نگاهی به چرایی چرخش مواضع دو روز گذشته بایدن 
در قبال ایران؛

وی  یت ر پاراز
پالس مثبت

دو روز گذشته، روزهای ارسال پارازیت از 
سوی دولت بایدن روی پالس های مثبتی بود 
که پیشــتر برای تفاهم با ایران فرستاده بود. 
صبح جمعه، رسانه های آمریکایی و انگلیسی 
خبر از حملــه آمریکا به مواضــع متعلق به 

نیروهای نزدیک به ایران در سوریه دادند. 
ســاعتی بعــد، وزارت دفــاع آمریکا در 
بیانیه ای نه تنهــا اصل خبــر را تایید کرد، 
بلکه صریحا اعالم کرد که »نیرو های ارتش 
آمریکا به دســتور رئیس جمهور بایدن چند 

حمله هوایی به زیرساخت های مورد استفاده 
گروه های مورد حمایت ایران در شرق سوریه 
انجــام دادند.« ســخنگوی پنتاگون عنوان 
کرد که حمالت مذکور بــه تخریب چندین 
ساختمان در یک گذرگاه مرزی منجر شده 
که مورد اســتفاده کتائب حزب اهلل و کتائب 
سیدالشــهدا بوده اند. ســه روز پیش منابع 
خبری گزارش داده بودند که سه فروند راکت 
کاتیوشا به اطراف سفارت آمریکا در منطقه 

سبز بغداد برخورد کرده و دیروز شبکه...

اهالی بهارستان دوباره  به یک طرح فسادآور رأی مثبت دادند

تصویب رانت 37 هزار میلیارد تومانی قیر در مجلس
چرتکه 3


