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نفت باالی 90 دالر ایستاد

  سهم نامعلوم ایران 
از کيک جهانی نفت

صفحه8

 اردوغان از رایزنی  های گسترده برای سفر
 رئیس رژیم صهیونیستی به ترکیه خبر داد؛ 

 پيوستن قریب الوقوع آنکارا
 به قطار ابراهيم
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یک وکیل دادگستری واکنش ها  به تأیید حکم اعدام محیط بان کرمانشاهی را 
نگران کننده دانست

 هشتگ های بجا؛ 
اما ناقض غرض

سياست 2

شهرنوشت 6

خط انفصال اصالح طلبان کجاست؟

 مردم 
 یا  صندوق رأی؟

اصالح طلبان به کدام سو می روند؟ آینده 
اصالحات چه خواهد شــد؟ آیــا اصالحات 
صندوق محور به پایان رسیده است؟ سرمایه 
اجتماعی از دست رفته اصالح طلبان را چگونه 
می توان به آن ها برگرداند؟ این ها ســؤاالتی 
اســت که چند وقتی اســت جریــان مهم و 
تأثیرگذار جامعه سیاســی ایــران که از دوم 
خرداد 76 هویت جدیــدی یافت و تغییرات 
قابل توجهی در ســاختار سیاسی و اجتماعی 
ایران گذاشت با آن ها دست و پنجه نرم می کند 
و البته هنوز هم به جواب قطعی نرسیده است.

همین هم هســت که تا خبــری نظیر دیدار 

ســیدمحمد خاتمی با چهره هایی همچون 
حســن روحانی، ناطق نوری و سیدحســن 
خمینی می رسد و یا سخن از دیدار با عبداهلل 
نوری و ...می شود؛ همه ظن و گمان ها به این 
ســو می رود که البد اصالح طلبان در تدارک 
برنامــه ای جدید برای آینده خود هســتند؛ 
خاصه آن که انتخابات مجلس 1402 نزدیک 
است و هنوز رویکرد آن ها به حرکت اصالحی 
نامشــخص.چنین بود که یکــی دو روز قبل 
خبر رسید سیدمحمد خاتمی با سیدحسن 
خمینی، ناطق نوری و حسن روحانی جلسه 

گذاشته است ...

رئیسی در دیدار با پوتین: 

سندراهبردیمیتواند
افقروابط۲۰سالهرامشخصکند

همين صفحه

 عضو هیأت  علمی دانشگاه تهران 
در گفت وگو با ایلنا:

 تقلیل نارضایتی  ها
 به مشکالت اقتصادی صرف، 

کج فهمی است

چرا »کارگاه های نمایش«، منتهی به اجرا نمی شوند؟

کارگاه های بی مکان

آغاز کار فوتبال بانوان در جام  ملت های آسیا

رویای بزرگ در هند

»عدالت در پرداخت«، کلیدواژه ای برای جلوگیری 
از ساماندهی وضعیت کارگران است

 دفاع تمام قد دولت
 از شرکت های واسطه 

نیروی انسانی

 نامه نگاری عشقی
 به معاون اول 

رئیس جمهور و وزیر نفت 

دسترنج 4

شهرنوشت 6

آدرنالين 7

فرهنگ و هنر8

چرتکه 3

رئیس جمهور کشورمان که به دعوت همتای 
روس به مسکو سفر کرده است، در دیدار با والدیمیر 
پوتین گفت: اسناد همکاری راهبردی می تواند افق 

روابط را در طول 20 سال مشخص کند.
به گزارش ایسنا، ســیدابراهیم رئیسی عصر 
روز چهارشنبه با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 

فدراسیون روسیه در مسکو دیدار و گفتگو کرد.
تهدید به تحریم مانع پیشرفت ایران 

نمی شود
رئیس جمهور ایران در ایــن دیار تاکید کرد: ما 
هیچ محدودیتی برای گسترش و توسعه روابط با 
روسیه نداریم و خواهان برقراری روابط راهبردی 

با مسکو هستیم.
وی افزود : اســناد همکاری راهبردی می تواند 
افق روابط را در طول 20 سال مشخص کند. به دنبال 
افزایش حجم روابط تجاری با روسیه هستیم و تالش 

زیادی در این زمینه انجام خواهیم داد.
رئیسی خاطرنشان کرد: در حال تالش برای رفع 
تحریم های کشورمان هستیم و امیدواریم که منجر 
به لغو تحریم ها شود. تهدید به تحریم مانع پیشرفت 
ایران نمی شــود.وی ادامه داد: تجربــه خوبی در 
همکاری با روسیه در سوریه، در مبارزه با تروریسم 
داریم که می تواند مبنایی برای روابط مشترک باشد.
پوتین نیز در این دیدار عنوان کرد: از طرف من 
سالم و آرزوی سالمتی برای رهبر معظم ایران را به 

ایشان منتقل کنید.
حضور و سخنرانی در نشست عمومی مجلس 
دوما،  دیدار با ایرانیان مقیم روســیه و نشســت 
هم اندیشــی با فعاالن اقتصادی روس، بخشی از 
برنامه های رئیس جمهور در این سفر دو روزه است.
 وجود منافع مشترک و تعاملی بین تهران

 و مسکو در منطقه امنیت ساز است
رئیس جمهور با اشــاره به جایگاه برجســته 
جمهوری اســالمی ایــران و روســیه در منطقه 
اظهار کرد: همکاری و گفتگوهای تهران و مسکو 
در تقویت امنیت منطقه و ارتقای ســطح روابط 
اقتصادی و تجاری مؤثر است.رئیسی روز چهاشنبه 
پیش از عزیمت به روسیه در فرودگاه مهرآباد درباره 
اهداف این سفر گفت: این ســفر به دعوت رئیس 
جمهور روسیه و در راســتای ارتقای دیپلماسی 

همسایگی و منطقه ای انجام می شود.رئیس جمهور 
خاطرنشان کرد: به دنبال برقراری و تقویت ارتباط  
با همه همسایگان بویژه کشور روسیه در حوزه های 
مختلف سیاسی، اقتصادی و تجاری هستیم و این 
ســفر می تواند نقطه عطفی برای ارتقاء و تحکیم 
سطح مناسبات با روسیه باشد.رئیسی با بیان اینکه 
جمهوری اسالمی ایران، کشوری مستقل، مقتدر و 
صاحب نفوذ در منطقه و روسیه هم کشوری مهم و 
با قدرت و دارای نفوذ در منطقه است، اظهار کرد: 
همکاری و گفتگوهای دو کشور مهم و دارای قدرت 
و نفوذ می تواند در ارتقــای امنیت منطقه و روابط 

اقتصادی و تجاری مؤثر باشد.

رئیس جمهور با اشاره به تقویت همکاری تهران 
و مسکو در مجامع سیاسی و اقتصادی منطقه ای، 
 به عضویت ایران در اجالس شــانگهای اشاره کرد 
و اظهار کرد: در اجالس شــانگهای همکاری های 
خوبی با همه کشــورهای بویژه با روسیه خواهیم 
داشت. در رابطه با مسأله اتحادیه اوراسیا هم روسیه 
نقش محــوری دارد و همکاری دو کشــور در این 
راستا می تواند به گام های موثری در جهت ارتقای 
مسایل تجاری و اقتصادی بینجامد.رئیسی با بیان 
اینکه ایران و روســیه از منافع مشترک برخوردار 
هستند، گفت: وجود منافع مشترک و تعاملی بین 
تهران و مسکو در منطقه امنیت ساز است و جلوی 
یکجانبه گرایی در دنیا را خواهد گرفت. همچنین 
تعامل و همکاری متقابل دو کشــور می تواند در 

وضعیت منطقه ای و بین المللی تأثیرگذار باشد.
رئیس جمهور با اشــاره به وجود ظرفیت های 
گسترده همکاری بین تهران و مسکو در بخش های 
مختلف سیاســی، اقتصادی و انرژی، خاطرنشان 
کرد: ســطح کنونی همکاری تجاری و اقتصادی 
برای هیچ کدام از دو کشــور رضایت بخش نیست 

و الزم اســت ارتقاء یافته و به سطح بسیار باالتری 
برسد و امیدواریم این سفر بتواند در جهت تامین 
منافع مشترک دو کشور که در عرصه منطقه ای و 
جهانی تأثیرگذار است، گام مؤثری را به همراه خود 

داشته باشد.
 »سفر رئیسی به روسیه« 
از نگاه رسانه های خارجی

سفر رئیس جمهور کشورمان به روسیه بازتاب 
گسترده ای در رسانه های خارجی داشته است.

خبرگزاری فرانسه در گزارشی این سفر را مهم 
ترین سفر رسمی رئیسی از زمان به قدرت رسیدن 
او برشمرد و تصریح کرد که از سال 2017 تاکنون 
این اولین باری است که یک رئیس جمهور ایران 
به روسیه سفر می کند.خبرگزاری فرانسه در ادامه 
نوشت: مسکو و تهران روابط سیاسی، اقتصادی و 
سیاسی قوی دارند و در سوریه نیز از متحدان بشار 

اسد رئیس جمهور این کشور به شمار می آیند.
خبرگزاری رویترز نیز در این مورد، گزارش داد: 
ابراهیم رئیسی همزمان با مذاکرات بر سر احیای 
برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( و تالش روسیه 
برای کمک به حصول یک توافق میان ایران و قدرت 

های جهانی به مسکو سفر کرده است.
این خبرگــزاری همچنین بــه ارائه جزئیاتی 
درباره محور رایزنی های رئیسی در جریان این سفر 
پرداخت و افزود: بنابر اعالم کاخ ریاست جمهوری 
روســیه )کرملین(، ابراهیم رئیســی و والدیمیر 
پوتین قرار است در دیدار با یکدیگر درباره تمامی 
موضوعات مرتبط با همکاری های دوجانبه و احیای 
برجام گفت وگو کنند.رسانه های صهیونیستی، 
ازجمله روزنامه های هاآرتص و تایمز آو اسرائیل خبر 
سفر رئیسی به روسیه را منتشر و آن را مهم ترین سفر 
خارجی او از زمان روی کار آمدنش توصیف کردند.

همچنین خبرگزاری روســی تاس در گزارش 
خود درباره این ســفر، اظهــارات رئیس جمهور 
کشــورمان پیش از ترک تهران به مقصد مسکو را 
منتشر کرد و نوشت: ابراهیم رئیسی تاکید کرد که 
این سفر نقطه عطفی در روابط سیاسی، اقتصادی و 
نظامی دو کشور است و همکاری و گفت وگوهای 
تهران و مســکو در تقویت امنیت منطقه و ارتقای 

سطح روابط اقتصادی و تجاری مؤثر است.

گزارش

رئیسی در دیدار با پوتین: 

سند راهبردی می تواند افق روابط ۲۰ ساله را مشخص  کند


