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کار عجیبی که فرهاد مجیدی با خودش کرد

قمار با وعده های 
کشنده!

یکشنبه آینده؛

»صالحی« به نمایندگان 
گزارش هسته ای می دهد

با گذشت یک هفته؛

آتش در »بوزین و مره خیل« 
همچنان شعله ور است

 بررسی راه های پیشگیری از ابتال 
در سفرهای هوایی

 مانع اوج گیری کرونا 
در آسمان ها شویم

نظر اولیه کارشناسی درخصوص دالیل بروز 
آتش سوزی در کلینیک سینا اطهر 

بی توجهی به 
اخطارهای ایمن سازی
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پيام تسليت رهبر انقالب 
درپی حادثه آتش سوزی 
کلينيک سينا اطهر
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پلیس هنگ کنگ اولین مورد دستگیری براساس 
 قانون امنیتی جدید چین را انجام داد

پایان خودمختاری! 
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 پیام های خصمانه ریاض، ابوظبی و منامه 
علیه ایران به شورای امنیت؛

کار  ما  با  اعراب به  
کجا خواهد کشید؟

سياست 2

کار ما با اعراب به کجا خواهد کشــید؟ بیش از یک ســال است که 
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران برای برقراری یک دیپلماسی 
موفق با اعراب و کشورهای حاشیه خلیج فارس، پیشنهاد معاهده عدم 
تعرض را داده است تا بدین وسیله، این کشورها اطمینان حاصل کنند 

که خطری از سوی ایران متوجه آنها نیست. 
ایران همواره نیز برای مذاکره با این کشــورها و به ویژه عربســتان 
ســعودی در هر زمان و مکانی اعالم آمادگی کرده است. همین اواخر 
حسین دهقان، مشــاور نظامی رهبر انقالب در گفت وگویی با شبکه 
»الجزیره« قطر اعالم کــرد که ایران بدون هیچ پیش شــرطی آماده 

مذاکره با عربستان است. 
اما ظاهرا هیچ یک از این پالس های مثبت در عربســتان و دوستان 
منطقه ای او اثر نکرده است تا جایی که پس از نشست روز شنبه شورای 
امنیت، این کشورها بعد از آمریکا، بیشترین نگرانی را از پایان تحریم 

تسلیحاتی ایران اعالم کرده اند. 
برخورد سرد با تب تند واشنگتن

نشست دو روز گذشته شورای امنیت یکی از مهمترین جلسات برای 
تصمیم گیری پیرامون تمدید تحریم تســلیحاتی ایران بود که نشریه 
آمریکایی »فارین پالیسی« دیروز با بیان اینکه »دیپلمات ارشد آمریکا 
در این نشست با سرزنش موکد دوست و دشمن به دلیل خروج از توافق 
هسته ای مواجه شد«، نوشت: »در روزی که اتحادیه اروپا آمریکا را از 
»فهرست ایمن« کشورهایی که شهروندانش اجازه سفر به این بلوک 
۲۷ کشوری را دارند، حذف کرد، برخورد سرد با پامپئو، تصویر انزوای 

روزافزون آمریکا را کامل و...

ابالغ محدودیت های کرونایی به ۱۱ استان ازجمله تهران
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  روحانی در نشست مجازی سران روند آستانه:

 ایران با قدرت بیشتری به 
حمایت  از سوریه ادامه خواهد داد
سياست 2


