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 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

مرگ با طناب دار، سقوط و گلوله؛

خودکشی 
نوجوانان،پدیده ای 

نگران کننده  و نیازمند تأمل

نامه قالیباف به روحانی؛

در الیحه بودجه اصالحات 
ساختاری انجام شود

محدودیت های تردد در شب یلدا قطعی شد

29 و 30 آذرماه؛ 20 تا 4 صبح

تغییر کف مقاومتی شاخص بازار سرمایه؛

 سیگنال های مثبت، 
بورس را منفی کرد

 کرونا، درآمدها را نصف و هزینه ها 
را دو برابر کرده است

شغل های عاری از بیمه 
در البه الی بازار

واکاوی سفر مصطفی الکاظمی به ترکیه و 
پیشنهادهای اردوغان به بغداد

مشوق های اقتصادی در 
سایه همکاری امنیتی
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 آخرین قدم برای قهرمانی آسیا

 جام را بردار 
و  فرار کن! 

آدرنالين 7

 بازگشت یک صدای محبوب

 عادل در 
مدار فوتبال!
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 سازمان ملل و پارلمان اروپا 
قطعنامه ضدایرانی تصویب کردند؛ 

یک اعدام و 
سیل فشارهای 

حقوق بشری به ایران
هفته گذشته پیک فشارهای حقوق بشری 
به ایران بود؛ از تصویــب قطعنامه ضد ایرانی 
در ســازمان ملل تا بیانیه پارلمان اروپا علیه 
ایران.  پــس از اینکه اتحادیــه اروپا و وزارت 
خارجه فرانســه، هر یک به طور جداگانه در 
بیانیه هایی اعدام روح اهلل زم، موسس سایت و 
کانال آمدنیوز را محکوم کردند، اتحادیه اروپا 

اعالم کرد که به دلیل این اقدام ایران، نشست 
اقتصادی ایران و اروپا که دوشــنبه گذشته 
قرار بود برگزار شــود، به تعویق افتاده است.  
اما این پایان واکنش ها و فشارها به ایران نبود. 
شاخه آلمانی انجمن جهانی قلم )PEN( که 
مرکز آن در شهر دارمشتات قرار دارد، هفته 

گذشته با ابراز تاسف عمیق...

نگاهی به میل روزافزون ایرانیان به »مهاجرت«، به بهانه روز جهانی مهاجران؛

آزموده اند در این شهر بخت خویش...
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