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ایران-کره در 14 پرده

 شاهکار شهریار، 
افسوس پنالتی ها

یک ترانه سرای پیشکسوت مطرح کرد؛

افول ترانه سرایی در این 
زمانه بی عشق!

قالیبافی؛ هنرصنعتی که آینده ای برای بافندگانش ندارد

خاموشی تدریجی 
نوای دفتین زنی

 هیأت امنیتی - سیاسی آمریکا برای اولین بار 
پس از سقوط کابل با طالبان دیدار کرد؛ 

ترس، تهدید یا تعامل 
واقع بینانه با طالبان؟

رزمایش جمهوری 
آذربایجان در دریای خزر 

دسترنج 4

آدرنالين 7

سياست 2

فرهنگ و هنر 8

جهان 5

سياست 2

 میرلوحی در گفت وگو با ایلنا:

 اصولگرایان سال هاست 
 هر کاری دلشان می خواهد،
 انجام می دهند

چرتکه 3

 وزیر نفت خبر داد:

 تامين مالی پروژه ها 
 با استفاده از تهاتر نفت 

و ميعانات گازی
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رئیس سازمان انرژی اتمی از تولید بیش از 120 کیلو اورانیوم خبرداد؛

»سیاست تهاجمی« پیش تر 
آزموده شده

چرتکه 3

سياست 2

طرح آمریکایی -عربی انتقال گاز مصر از سوریه به لبنان کلید خورد

حکایت گندم  نمایان 
وش! جو  فر

 با موافقت ســوریه برای حضور در پروژه 
خط لولــه عربی که در قالــب آن گاز مصر از 
خاک سوریه به لبنان می رسد، عمال معادالت 
پیشین ایران برای سهم گیری از بازار سوخت 

لبنان با تغییر مواجه شد. 
 بحران فروپاشی دولت در لبنان حاال وارد 
مرحله تازه تری شده اســت، لبنان ماه های 
طوالنی است که با بحرانی فراگیر روبروست 
و مقامات دولتی این کشــور در دولت موقت 

نتوانسته اند دامنه بحران را مهار کنند. 
 حذف یک باره یارانه هــای انرژی از یک 
سو زمینه تشــدید بحران را به وجود آورده و 
از سوی دیگر نبود ســوخت، شهروندان این 

کشور را با بحرانی تازه تر مواجه کرده است. 
قطع مکرر برق نیز در این میان به ابعاد بحران 

دامن می زند.
 در این شــرایط گروه های سیاسی لبنان 
با هدف در دســت گیری فضا و کاهش دامنه 
مشــکالت تالش هایی را در دستور کار قرار 
داده اند.   در حال حاضر بهای ۲۰ لیتر بنزین 
در این کشــور برابر با ۳۰ درصــد از حداقل 
دستمزد ماهانه است که همین رقم هم تنها 
زمانی معنی دارد که ســوخت در دسترس 

باشد، چرا که اغلب سوختی هم وجود ندارد.
ایران طی سه ماه اخیر برای نقش آفرینی 

در لبنان دست به اقداماتی ویژه زد...

 در آستانة بازگشایی مدارس اعالم شد؛

وجود 4هزار مدرسه سنگی  
غیراستاندارد در ایران
شهرنوشت 6


