آموزش پخت کیک با ورق طال در تلویزیون!

الکچری بازی
صدا و سیما

12

هربامداد در سراسر کشور

وفات حضرت معصومه(س) تسلیت باد

بازتاب فوت  11نفر در یک مراسم در کردستان

فراموشیماجرای
کودک زباله گرد

تبدیل عروسی به عزا
12
شنبه 16آذر 1398

سازمان اتوبوسرانی تهران اعالم کرد

فروش صندلی

اتوبوسهای تهران
3

تیراندازیمرگبار
در افسریه تهران
طیفها و چهرههایی که برای
مجلس یازدهم ورود کردند

8

جوالن جوانها

در غیبت
سرلیستها
4
عضو شورای شهر تهران :

مدیران شهری
بهتر شدن هوا را
به خودشان
نسبت میدهند

3

گزارش تحلیلی آفتاب یزد
در رابطه با نگاه سطحی
جامعه و صدا و سیما نسبت به «زلمه»

قیمت در سراسر کشور  2000تومان
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نامه آلمان ،فرانسه و انگلیس به دبیر کل سازمان ملل
درباره ناهمخوانی آزمایش موشکی ایران
با برجام چه معنی دارد؟

گروکشی
اروپا!
صفحه11

حسینمرعشی:

عاشق چشم و ابروی
مردمهستیم
نه حسن روحانی
دعوت حزب کارگران سازندگی
از الریجانی برای ثبتنام در انتخابات

2

3

افراط
اروپا

محمدرضا عارف به مناسبت  16آذر مطرح کرد

داوود هرمیداس باوند
استاد حقوق بین الملل

نگرانی از سکون

و سکوت دانشگاه

سرمقاله

صفحه9

هرچند بارهــا اروپایی ها اعالم کردند که به
برجام پایبند هســتند ،اما خط مشیای را که
انتخاب کرده اند همسو با نظرات آمریکا بوده
است  .حتی زمانی که آمریکا از برجام خارج
شد سه کشور اروپایی در اعالمیه ای از ایران
خواستند تا آزمایش موشک های دوربردش
را از بین ببرد و حمایت از حماس و حزب
اله را کنار گذارد .یعنی در همان موقعی که
آمریکا از برجام خارج شد نیز اروپا در راستای
آمریکا گام برمیداشــت تا ایران .اروپایی ها
در قبال ایران بعد ازاین ،اعالم کردند آمادگی
دارند یک سوم نفت ایران را بخرند ،نهاد مالی
بی طرفی که در آمریکا تعامالتی نداشته باشد
تاسیس بکنند تا تبادالت بعد از تحریم های
آمریکایی انجام شود که این اتفاقات هم نیفتاد.

ادامه در صفحه9

یادداشتها

نوکر ملت
باشید

رامین نخستین انصاری

چالش سه ضلعی
صنعتخودرو

مرتضی مصطفوی

صبح جمعه
با ما

یوسف خاکیان

9

9

7

