«خط مبدا» سهم ایران
ازخزرکجاست؟

روسیهبهتازگیخواستارنهاییشدنکنوانسیونحقوقیخزرتوسطایران
شد ،یکمنبعآگاهجزئیاتیازروندبررسیاینکنوانسیونرابیانکرد

7

ت اول
روایت دس 
«خراسان»ازشاهدان
شکستآمریکادرطبس
سرگذشت هولناک مردیکه از
گرداب مخوف اعتیادنجاتیافت

کلیهامرافروختمتاموادبخرم!
13

آخرینآرایشانتخاباتی
در اردوگاه اصالحات
16

پاکبانی دختر به جای پدر
و زنده شدن یاد تختی
4

«متراژ»باالیواکنشهای
منفیبه«مثلماه»
6

یادداشت روز
امیرمسروری

دیمونا،نتانیاهو
و معادالتیکهتغییرمیکند

خبر ســه عملیات مهم علیه رژیم صهیونیستی در یک
هفتهاخیرجنجالهایفراوانیرا...
صفحه 2
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صفحه 12

مسافری شوم
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ضرغامی:آمده ام زیر میز بزنم !

عزت ا ...ضرغامی که تاکید دارد مستقل از احزاب وارد
رقابت های1400شده است در مصاحبه با ما می گوید لیستی
تهیه کرده و « آمده زیر میز بزند »،مدیریت روحانی را «ریموتی»
می خواند،منتقد فیلترینگ اینستاگرام است و...
صفحه 11

طبقگزارشیورونیوز،کرونایهندیجهشدوگانهداردومیتواندواکسن
وآنتیبادیرا دور بزند

ایرانباتشکیلیکقرارگاهویژهدرحالتآمادهباشقرارگرفت
یکاستادویروسشناسی
میگویدراهیجز
واکسیناسیوننداریم

سرنوشت دانشــجویان ایرانی ووهان چین ،اینبار برای بازیکنان و کادر فنی پرسپولیس رقم خورده
اســت و حاال آنها هســتند که در خطرناکترین کشــور کرونایی جهان گرفتار شــدهاند و باید منتظر
پرواز اختصاصی برای بازگشت به کشور باشند؛ چراکه ویروس کرونا با جهشی که در هند پیدا کرده،
وحشیتر شده و اولین واکنش کشورهای جهان ،از جمله ما ،لغو پروازهای مستقیم به این کشور است.
عالوه بر این دیروز رئیس جمهور از تشکیل قرارگاه ویژه مقابله با کرونا ی هندی خبر داد  .هنوز جهان از
شوک ویروسهای جهشیافته انگلیسی و برزیلی و آفریقایی بیرون نیامده که حاال جهش دوگانه این
ویروس در هند ،دوباره ترس و وحشت را به دل همگان انداخته است...
صفحه ۵

بیگاری AFC
از کاربران ایرانی!

کالهبرداری ۲میلیارد
دالری در بازار رمز ارز

پشتپردهنظرسنجیهایکنفدراسیون
فوتبالآسیاکهباحضوربازیکنانایرانی
برگزارمیشود،چیست؟

فرارمدیرصرافیرمزارزدرترکیهبا۲میلیارد
دالرسرمایهمردمنشانمیدهدسرمایهگذاری
در رمزارز چقدرخطرناک است

مدت هاســت که سایت و صفحات رســمی کنفدراســیون فوتبال آسیا در
فضای مجازی اهمیت ویژهای بــه دنبالکنندگان ایرانی خود میدهند و
بارها با موضوعات مختلف به سراغ آن ها میآیند .یک روز با گذاشتن یک
نظرسنجی ،روز دیگر با طرح ...
صفحه ۴

مدیــر صرافــی تودکــس ترکیــه بــا دو میلیــارد دالر از ســرمایههای ۳۹۰
هزار حســاب در ارز دیجیتال به آلبانی گریخت تا شــوکی به موج گسترده
ســرمایه گذاران در این بخــش وارد کند .به گــزارش باشــگاه خبرنگاران
جوان ،مقامات ترک برای وی اعالن قرمز...
صفحه 14

عکس :آخرین خبر

