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کاهش ۵۰ درصدی خرید 
لوازم خانگی در بازار

 سه ستاره  آبی در جست وجوی 
تغییر دادن شرایط

اساطیر بدشانسی! 

 آمریکا وضعیت اضطراری 
در قبال ایران را تمدید کرد

 فارغ  از فاصله ها و دومینوی بحران ها، 
مهربان باشیم

 چه عواملی لبخند 
 ایرانیان را کم رنگ 

کرده است؟

بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور از 
ابتدای آذرماه به خواسته خود می رسند

ترمیم طرح متناسب سازی 
حقوق مستمری بگیران 

تامین اجتماعی 

شهرنوشت 6

چرتکه 3

آدرنالين 7

سياست 2

دسترنج 4

سياست 2

عمران خان:

 تبعيت بایدن از برجام 
به سود پاکستان است

سياست 2

 رئیس جمهور بولیوی:

 روابط با ایران و ونزوئال 
را از سر می گيریم
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پادشاه سعودی پس از دیدار با آبرامز، جامعه 
جهانی را به تقابل با ایران فراخواند؛

یاض؛ تخته گاز  ر
پشت سر ترامپ

سياست 2

گرچه از شواهد و قرائن انتخابات ایاالت متحده این طور برمی آید 
که ترامپ بیش از 70 روز دیگر مستاجر کاخ سفید نخواهد بود و باید آن 
را به بایدن واگذارد؛ اما این موضوع نه تنها از فشــار او بر ایران نکاسته، 
بلکه بر دوره افتادن های اعضای دولت او در خاورمیانه و رایزنی ها علیه 

ایران نیز افزوده است. 
هم مایک پمپئو، وزیر خارجه و هم الیوت آبرامز، نماینده ویژه آمریکا 
در امور ایران در سفرهای اخیر خود، فشار علیه ایران را در دستور کار 
دارند. آبرامز سه روز پیش میهمان ســعودی ها بود. او با مقامات ارشد 
عربستان و دولت مســتعفی یمن دیدار کرد و بنابر بیانیه منتشر شده 
وزارت خارجه آمریکا درباره این دیدارها، و بر اقدامات ثبات زدای ایران 

که شرکای آمریکا و کل منطقه را تهدید می کند، تاکید کرده است. 
بیانیــه وزارت خارجه آمریــکا مشــخصا تاکید کــرده: »آبرامز 
خاطرنشــان کرد که تدارک کمک رســانی های مرگبار به حوثی ها 
درگیری در یمن را طوالنی کرده و بحران انسانی در این کشور را تشدید 

کرده است. او حمالت حوثی ها علیه شهرها
 و زیرســاخت های غیرنظامی ســعودی را محکوم کرد و همکاری 
امنیتی نزدیک ایاالت متحده با عربستان ســعودی و دیگر متحدان 

منطقه را از نظر گذراند.«
شاه سعودی جامعه بین الملل  را به مقابله با ایران فراخواند

درست یک روز پس از این دیدارها و اظهارات، سلمان بن عبدالعزیز، 
پادشاه عربستان سعودی در افتتاحیه هشتمین دور مجلس شورای این 

کشور دقیقا همان اظهارات آبرامز را تکرار کرد...

 کنترل نوار مرزی ایران و ارمنستان به دست آذربایجان افتاد

خسارت اقتصادی سنگین قرارداد صلح قره باغ برای ایران
چرتکه 3

جهان 5

 اجرای دو عملیات تروریستی علیه 
منافع عربستان با مسئولیت داعش 

 پیام تهدید به 
سلِف ناصالح!


