توقف برنامه نامزد ریاست فدراسیون فوتبال
در اینترنت از سوی صدا وسیما

پاسخ تلویزیون به «نه» علی کریمی 12

هربامداد در سراسر کشور
اظهارات غیرمتعارف وزیر بهداشت
با عث دلخوری کارکنان بهشت زهرا (س) شد

میالد با سعادت حضرت علی (ع) و روز پدر مبارک باد

آقای نمکی!

عذرخواهی کنید
12

چهارشنبه  6اسفند1399

وضعیت معیشت معلوالن وخیم است

فروشویلچر
برایتامینمعاش!

3
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سرمقاله

مجلس تصویب کرد :افزایش  ۳هزار میلیارد تومانی

یکصدایی
وتکصدایی

مالیات اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاهها از جمله صداوسیما

مجلس اینترنت را

سیدعلیرضاکریمی
سردبیر

روزنامههــای اصولگرا دیــروز به صورت
یکپارچه به اســتقبال توافق ایران و آژانس
بینالمللی انرژی اتمی رفتند و در عین حال
سر وصداهای داخل مجلس را ندید گرفتند.
ادامه در صفحه2

گران کرد؟

یادداشت1 -

درباره
گرانی

مجید ابهری
رفتارشناس

«سیاست جوبایدن در قبال سعودی ها»
در گفتگوی آفتاب یزد با کارشناس خاورمیانه

نعمت احمدی ،حقوقدان در گفتگو با خبرنگار «آفتاب یزد»
در خصوص مصوبه مجلس و ادعایعدم تاثیرگذاری آن

ملکسلمان
به جای بن سلمان

بر تورم اینترنت در سال  ۱۴۰۰میگوید :مگر چنین اتفاقی
ممکن است که اخذ منابع مالی بیشتر تصویب شود و بعد

دولت آن را از جیب خود تقبل کند و به نرخ کاالی نهایی
اضافه نکند!

روز گذشته رخ داد

قطع سخنان سخنگوی دولت در پخش زنده

2

باتصویبکمیسیونتلفیق

8

جیبمردمخالیتروآببهاگرانترمیشود

در اینکه جان تمام جانداران در زمین و آسمان
در دست قدرتمند خداوند یکتاست هیچ شک
وشبههای برآن متصورنبوده واراده عالی اوست که
بر هر فکر وتصور غالب است.
ادامه در صفحه 2

یادداشت2 -

پرخاشگری
در دوره نوجوانی

مهناز مجاهد
روانشناس

دوره نوجوانی دورهای ما بین دوره کودکی و دوره
جوانی است یعنی گذر از دوران کودکی و رسیدن
به دوران جوانی .بر اساس نظریه اریکسون مراحل
رشد انسان  ۸مرحله است و...
ادامه در صفحه 5

