
ترغیب کشورهای منطقه برای ورود به حوزه اقتصادی ایران
 بالستیک های 
ایرانی چگونه 

دل زمین را 
می شکافند؟

نمایش آمریکایی-  
فرانسوی برای به آشوب 

 کشاندن بیروت

حاشیه های واردات 
برنج قد کشید

صفحه 8

صفحه 6

وزیر خارجه لبنان استعفا داد

۳۳ هزار تن برنج در معرض فساد

رمزگشایی از مزرعه موشکی سپاه

صفحه 3

دریادار سیاری: 

وحدت ارتش و سپاه 
ناگسستنی است
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جن��گ نرم ی��ا بهره گی��ری از فضای رس��انه ای از 
مهمتری��ن ابزارهای رژیم س��لطنتی انگلیس برای 
اهداف سیاس��ت خارجی اس��ت که نمود آن را در 
ایجاد ش��بکه های س��لطنتی همچون بی بی س��ی 
می توان مشاهده کرد که توسط دستگاه جاسوسی 
و وزارت خارجه انگلیس تاسیس شدند. شبکه هایی 
که نمود رفت��اری آنها در کودتای 28 مرداد آمریکا 
و انگلیس علیه دکتر مصدق می توان مشاهده کرد. 
جایگاه این رسانه ها در ساختار اطالعاتی و سیاسی 
انگلیس چنان است که دیوید کامرون نخست وزیر 
س��ابق انگلیس در اوج بحران اقتصادی این کشور، 
تاکی��د کرد ک��ه بودجه بی بی س��ی قطع نخواهد 
ش��د. نکته قاب��ل توجه در عملکرد بازی رس��انه ای 
انگلیس��ی ها آنکه ش��بکه ملکه انگلیس که مدعی 
پنه��ان کاری ایران در مورد اخبار تلفات و مبتالیان 
به کرونا ش��ده بود، دیروز در گزارشی غیر مستند، 
مدعی شد اتباع خارجی به ویژه اتباع افغانستان در 
ایران، نسبت به جمعیتشان تعداد تلفات بیشتری در 
موضوع کرونا داشته اند. این نوع خبرپراکنی با چند 

هدف قابل توجه است. 

متهمی که مدعی شده است

ادامه صفحه 2

سردار کوثری:  

سرکردگان گروهک تروریستی تندر مدت ها 
تحت رصد نیرو های اطالعاتی بودند
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صفحه 5

ارزیابی از رهاورد توافق ایران و چین

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اي 

اداره کل راهدارى وحمل ونقل جاده اى استان کهگیلویه وبویراحمد – اداره پیمان و رسیدگی

دوم
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دستگاه قضایی 
آماده برخورد با 

دست های پنهان 
اخالل در نظام ارزی 
و پولی کشور است

آیت هللا رییسی در شورای عالی قوه قضاییه:


