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سياست 2

دیروز انجام شد

 حضور رئيس جمهور 
در مناطق سيل زده جنوب کرمان

جهان 3

 همزمان با هشدار به مسکو، وزرای خارجه آمریکا
 و روسیه پشت میز مذاکره نشستند؛

 آماده باش غرب
 در دفاع از اوکراین 
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خرید خدمت سربازِی مشموالن خارج نشین کلید خورد؛

»15هزار یورو«، هزینه ورود 
بدون دغدغه به وطن

سياست 2

شهرنوشت 6

 حاشیه         های سفر رئیسی به روسیه
 از متن پررنگ تر بود؛

 تالش دیپلماتیک
 یا دیداری ثمربخش ؟

ابراهیم        رئیسی پنج شنبه شب از سفر به 
مسکو بازگشت و رســما اعالم کرد:سیاست 
ما تقویت همکاری با چین و روســیه است. 
گرچه دســتاوردهای بســیاری برای این 
سفر از سوی دولتی         ها برشــمرده شده اما بر 
اساس گزارش رسانه        های خارجی توافق نامه 
مهمی بین دو کشــور امضا نشده و همه چیز 
در حد حرف باقی مانده است. شاید اظهارات 
ابراهیم        رئیسی در بازگشت که ابراز امیدواری 
کرده  مباحث مطرح شــده در دیدار ســه 

ســاعته وی با رئیس جمهور روسیه هر چه 
ســریع تر عملیاتی و اجرایی شود تاییدی بر 
این گزارش ها باشــد. آنچه به نظر می رسد 
حاشیه        های این ســفر بســیار پررنگ تر از 
دستاوردها بوده است. سفری که زیر ذره بین 
رسانه ها و کاربران شبکه مجازی قرار داشت 
و ابعاد مختلف آن را تحلیل می کردند.ســفر 
رئیس دولت ســیزدهم به مسکو قطعا سفر 
مهمی بود و مورد توجه بسیاری از کشورهای 

منطقه و اروپا و آمریکا قرار گرفت...

با حضور ایران، چین و روسیه برگزار شد

رزمایش مرکب دریایی ۲۰۲۲
سياست 2

 نشست اعضای برجام
 و آمریکا بدون حضور ایران

  قاضی صومعه سرایی
 اجازه ازدواج دختر ۱۳ساله 

را صادر نکرد

تساوي در اولین دیدار جام ملت هاي آسیا

تاریخ سازی یک امتیازی!

اول طرح ساماندهی؛ بعد عدالت در پرداخت

 پیمانکاران باشند 
»عدالت« محقق نمی شود

کشته  شدن ۱۱ سرباز عراقی 
در حمله داعش

دسترنج 4

سياست 2

شهرنوشت 6

آدرنالين 8

اخراج محمدفاضلی 
جامعه شناس معروف از دانشگاه

سياست 2

جهان 3


