اقتصاد

سیاست

سریال گرانی به کره رسید

زیر پای پایتخت!

شاید کمتر کســی تصورش را میکرد
که محصولی کوچک که تا چندی پیش
در کنار پنیر و مربا بر سر سفره صبحانه
خودنمایی میکرد ،بــه یک باره رنگ
گرانی و کمیابی را به خود بگیرد .آری،
کره این محصول کوچک...
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سرمقاله
گذری به موضوع کشورهای
خاورمیانه و انتخابات آمریکا

2020؛ بایدن یا ترامپ؟

ادامه در صفحه 2

فائزه ،نگین ،نوشین و ملیحه
برای خودشان گروه موسیقی
دینگو را به راه انداختهاند .سه
نفرشان طبل میزنند و یک نفر
هم عود مینوازد .هر چهار نفر هم
میخوانند.
منبع  :فرارو

30007232

پیشنهادهایی داشتم ولی
مناسب نبودند

هرچه سریعتر جلوی انفجار بمبهای ساعتی پایتخت را بگیرید

ساکنان شرق پایتخت ،باردیگر بامداد مهیبی را به صبح رساندند .اهالی «بومهن» و «پردیس» یعنی نقاطی که انفجار صورت
گرفته است ،میگویند :دقیقاً ساعت یک بامداد روز جمعه بود که هم زمان با شنیدن صدای مهیبی در دوردستهای منطقهمان،
نور بزرگ نارنجی در آسمان منتشرشد .صدای انفجار بسیار هولناک بود ،چیزی شبیه منفجرشدن ادوات نظامی »...طی ماههای
گذشته حدودا ً این سومین انفجاری است که درمناطق مختلف تهران رخ میدهد .حوادثی که اگرچه گمانهزنیهای متعددی
راجع به علت وقوع آن از حمالت نظامی گرفته تا عملیاتهای ...
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الکســاندر نوری در یــک مصاحبه با
رسانهای آلمانی میگوید پیشنهادهایی
داشــته ولی بــه دلیل اینکــه آنها را
مناســب ارزیابی نکرده پاسخی نداده
است .الکســاندر نوری که در روزهای
4
اخیر به ...
 2000تومان

نخستین طرح ۳فوریتی درمجلس یازدهم کلید خورد

دقت
قربانیفوریت!
ِ

اختتامیه دوره جامعهپذیری دانشگاههای افسری «آجا» برگزار شد

ضیافتاقتداردررخترزمودفاع

درباره سریال طوالنی و کشدار «دل» که در آستانه اتمام است

با صدور پیامی

ِ
درگذشت
رهبر انقالب
حاجعلی شمقدری را
تسلیتگفتند

2

شبکه نمایش خانگی و دور شدن از سبک زندگی ایرانی
امام جمعه تبریز:

5

شرکتهایدانشبنیاننیازمندحمایتهستند
هر  ۷دقیقه در ایران یک نفر آلزایمر میگیرد

غریبآشنا

منبع :مهر

انتخابات ریاســتجمهوری ایاالت
متحده آمریکا تا کمتر از هفت هفته
دیگر برگزار خواهد شــد و سکاندار
چهارســال آتی کاخ ســفید از 20
ژانویــه  2021در رأس عالیتریــن
مقام اجرایی ایــاالت متحده آمریکا
خواهــد نشســت .این یعنــی قرار
اســت «جوبایدن» نامزد دموکرات،
پنجهدرپنجه «دونالدترامپ» بیندازد.
با وجود خوشبینی نظرســنجیها
از پیشــتازی بایدن بــر ترامپ ،اما
به هیچوجه ترامــپ حریف راحتی
نیست و ســختترین بخش کار این
اســت که او رئیسجمهوری مستقر
اســت و اهرمهایی در اختیار دارد تا
بتواند انتخابات آتــی را تحتتأثیر
قرار دهد که یکــی از محتملترین
آنها کارشــکنی در روند برگزاری
انتخابات پُستی در آمریکا یا پذیرش
شکســت احتمالی در انتخابات آتی
اســت؛ همان کانالی که خودش از
آن بیرون آمد و حــاال پرزیدنت کاخ
سفید است!
مخالفت با رأی پستی؛
یک اســتراتژی یا یک
بهانه!
ترامپ بــه بهانه احتمــال تقلب در
انتخابات با شــیوه رأیگیری پُستی
به شدت مخالف اســت درحالی که
دموکراتها میگوینــد اگر بتوانند
رأیدهندگان تنبــل را به رأی دادن
پستی ترغیب کنند حتماً کار ترامپ
را تمــام خواهنــد کــرد و او پس از
«جورجبوش» پدر پس از نزدیک به
سه دهه دومین رئیسجمهوری یک
دورهای خواهد بود.
مشــکل دیگر اما حتــی در صورت
شکست ترامپ از بایدن ،تحمیل این
نتیجه بر اوســت و به نظر میرسد با
توجه به شناختی که از شخصیت و
سابقه چهارســال گذشته ترامپ در
دست است ،باید منتظر رویدادهای
بیسابقهای در انتخابات آتی ایاالت
متحده آمریکا باشیم.
ِ
انتخابات همیشه مهم
انتخابات آمریکا همواره برای
دیگر کشــورهای جهان مهم بوده
است؛ چه آنکه انتخابات در کشوری
با شیوه نظام سیاسی «ریاستی» که
دارای بزرگتریــن اقتصاد و نیروی
نظامی دنیاست برای دنیا مهم است و
از این حیث بر سرنوشت دیگر ملتها
و کشورها هم تاثیرگذار است .انتخاب
ترامپ به ریاستجمهوری تا اینجای
کار هزینه سنگینی برای ملتهایی
چون ونزوئال و ایران داشــته است.
روزی کــه ترامپ به کاخ ســفید پا
گذاشــت تا به امروز ارزش پول ملی
ایران در برابــر دالر آمریکا بیش از 6
برابر کاهش داشــته است؛ یعنی هر
سال یک و نیم برابر کاهش و همین
مسئله کافی اســت که نقش و تأثیر
تحریمهای آمریکا و سیاست خروج
از «برجام» ترامپ...

شفافیت الکساندر نوری ،گزینه محبوب
ورزشیهای جنجالی در فوتبال ایران

بازهم انفجار در تهران؛ هشدارهایی که جدی گرفته نمیشود

کره گرفتن از آب
گلآلود گرانی!

ورزش

آیین اختتامیه هجدهمین دوره رزم مقدماتی دانشــجویان دانشگاههای افســری ارتش با حضور امیر سرلشکر
«سیدعبدالرحیمموسوی» فرمانده کل ارتش جمهوری اســامی ایران و جمعی از فرماندهان عالیرتبه نیروهای
زمینی ،پدافند هوایی و دریایی در مرکز آموزش درجهداری جواداالئمه(ع) نزاجا برگزار شد .امیر سیدعبدالرحیم
موسوی فرمانده کل ارتش خطاب به دانشجویان دانشگاههای افســری ارتش عنوان کرد :به همه شما همرزمان
عزیزم ،دانشجویان جدید دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسالمی ایران پوشیدن لباس مقدس سربازی ارتش
حزباله را تبریک عرض میکنم .نعمت بزرگی اســت که از بین میلیونها جوان شــما انتخاب شدهاید که لباس
جهاد و دفاع از آرمانهای شکوهمند انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی و ملت ایران و دفاع از ایران سربلند
اسالمی را بر تن کنید.

پیشنهادهای «نسلفردا» برای روزهای کرونایی

اپیزود سیزدهم سریال پر
مخاطب «آقا زاده» منتشر شد.
داستان حامد و نیما وارد فازهای
مگو شده اســت که باید هر چه
سریع تر بدایند.

مراســم رونمایی و جشن
امضــای کتــاب «روزهــای
الجوردی» نوشته مریم عرفانیان
در مرکــز تبادل کتــاب برگزار
میشود.

ســینمایی «مبــارک» را
رایگان از ســایت هــای داخلی
دانلود کنید و ببینید؛ هنگامی که
عروســک ها جان مــی گیرند،
داستانی جالب آغاز می شود.
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پیام تسلیت آیتاله رئیسی برای
درگذشت خادم باسابقه رضوی

شاهد تقوا ،تعهد
صدق و صفا از مرحوم
بودم
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