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تکلیف سفرهای نوروزی مشخص شد

سفر به شهرهای قرمز و 
نارنجی ممنوع است

انتقاد نایب رئیس جامعه بومگردی کشور از 
ممنوعیت دوباره سفر:

 پس از 13 ماه بیکاری؛ 
نه تدبیر  دیده ایم نه تامین

نگاهی به تغییرات نیمکت ها در لیگ برتر

فراتر از زلزله! 

همزمان با تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی 
اعالم شد؛

اجرای مرحله دوم 
همسان سازی حقوق 
بازنشستگان در اسفندماه

 موضع عربستان درقبال حمالت انصاراهلل؛ 
سکوت در عین قدرت نمایی است

پاتک های سریالی؛ ابزار 
یمن برای اعمال آتش بس

دسترنج 4

دسترنج 4

شهرنوشت 6

آدرنالين 7

جهان 5

همين صفحه

 روحانی در گفت و گوی تلفنی 
 با نخست وزیر عراق تأکید کرد

 آزادسازی فوری 
منابع ارزی ایران در عراق

سياست 2

 نماینده روسیه: 

 تاکيد تهران و واشنگتن 
 بر سر »اولين قدم«، 
راه به جایی نمی برد
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رئیس جمهور با اشاره به اینکه میلیاردها دالر 
ارز متعلق به ایــران در بانک های عــراق برخالف 
قانون بلوکه شده و به رغم قول های مکرر مسئولین 
عراق هنوز منابع متعلق به ایران آزاد نشــده است، 
بر ضرورت آزادســازی فوری منابع ارزی ایران در 

عراق تاکید کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
حسن روحانی بعدازظهر شنبه در تماس تلفنی با 
مصطفی الکاظمی نخســت وزیر عراق، با تاکید بر 
اینکه امنیت، یکپارچگی، صلح و آرامش در عراق 
مورد توجه جدی و اولویت ایران اســت، گفت: ما 
با هرگونــه مداخله خارجی در امــور داخلی عراق 
مخالفیــم و آن را به ضرر این کشــور و کل منطقه 
می دانیم. رئیس  جمهوری با اشاره به ظرفیت های 
فراوان همکاری هــای ایران و عراق بــه عنوان دو 
کشور همسایه، افزود: ارتقای سطح روابط اقتصادی 
همپای روابط سیاسی از اهمیت باالیی برخوردار 
است و تسهیل در صدور روادید تجاری برای تجار 
و بازرگانان و شرکت های سرمایه گذاری خصوصی 

می تواند به توسعه این روابط کمک کند.
وی حضور نظامیان آمریکایی در کشــورهای 
منطقه از جمله عراق را موجب بی ثباتی و ناآرامی 

دانســت و افزود: آمریکایی ها همیشه در منطقه 
نقش تخریبی داشته اند و تسریع در اجرای مصوبه 
پارلمان عراق درمورد خروج نظامیان آمریکایی از 
این کشور می تواند به برقراری صلح و ثبات و آرامش 
در این کشور و منطقه کمک کند. رییس جمهوری 
با بیان اینکه مشکالت و مسائل منطقه باید توسط 
خود کشورهای منطقه حل و فصل شود، بر آمادگی 
جمهوری اســالمی برای همکاری با کشــورهای 
منطقه در این زمینه با هــدف حفظ امنیت و صلح 
و آرامش تاکید کرد. روحانی همچنین با اشــاره به 
توافقات تهران - بغداد برای توسعه و تعمیق مناسبات 
دو جانبه از جمله پروژه راه آهن شــلمچه- بصره 
و همکاری هــا در حوزه انرژی و تبــادالت مرزی و 
ترانزیتی، بر ضرورت تسریع در اجرایی و عملیاتی 

شدن این توافقات تاکید کرد و افزود: خوشبختانه 
اقدامات مهمی در این زمینه انجام شده و گام های 
خوبی برداشته شده است و باید تالش کنیم تا این 

رابطه بیشتر و مستحکم تر شود.
 توسعه و تعمیق روابط دو کشور

 در همه زمینه ها
نخســت وزیر عراق نیــز در این گفــت  وگو از 
جمهوری اســالمی ایران به عنوان کشور دوست 
و همسایه خوب عراق نام برد و با تاکید بر توسعه و 
تعمیق روابط دو کشور در همه زمینه ها، آغاز عملیات 
پروژه راه آهن شلمچه - بصره و اتصال خط آهن دو 
کشور را گام مهمی در مسیر توسعه روابط اقتصادی و 
تجاری بغداد - تهران عنوان کرد. مصطفی الکاظمی 
با قدردانی از ایران بخاطر کمک ها به برقراری امنیت 
و ثبات در عراق، تحریم های آمریــکا علیه ایران را 
غیر قانونی و ظالمانه خواند و گفت: خوشبختانه با 
تغییرات ایجاد شده در دولت آمریکا شرایط جدیدی 
برای همکاری کشورها فراهم شــده و عراق همه 
تالش خود را برای رفع کامل تحریم ها علیه ایران 
بکار خواهد بست. نخســت وزیر عراق همچنین از 
تشکیل کمیته ای ویژه در این کشور برای تسهیل در 

فرایند تزانزیت کاال بین دو کشور خبر داد.

 سفیر روسیه در دیدار با علی اکبر والیتی مشاور 
مقام معظم رهبری،  پیام رئیس جمهور روسیه به 

رهبر انقالب را تقدیم وی کرد.
به گزارش ایرنا، علی اکبر والیتی در دیدار با لوان 
جاگاریان سفیر روسیه در ایران، روسیه و ایران را 
دوستانی مهم و همسایه های پایدار خواند و قدمت 
همکاری های تجاری، اقتصادی، فرهنگی و روابط 
استراتژیک بین دو کشــور را عامل مهم استمرار 
مناسبات راهبردی دو کشور در حوزه های گوناگون 

دانست.
 والیتی با بیــان اینکه روابط ایران و روســیه 

راهبردی با حفظ احترام متقابل اســت،  به برخی 
تحوالت منطقه ای و بین المللی اشاره کرد و گفت: 
مناســبات منطقه ای و تحوالت پیرامونی، باعث 
همکاری و تعامل بیشتر تهران و مسکو شده است 
و رفت و آمد مقامات دو کشور در روند مناسبات و 

تقویت تعامالت حائز اهمیت است.
وی با اشاره به این که اقتضای روابط راهبردی، 
همکاری های موثر در حوزه بین الملل و در سطح 
منطقه ای است، افزود:  خوشبختانه همکاری های 
ایران و روسیه با کشور سوریه که به دعوت مقامات 
آن کشــور صورت گرفت، کمک کرد تــا در برابر 

دشمنان آن کشــور که یک جنگ بین المللی را 
با حضور بیش از ۷۰ کشــور تحمیل نموده بودند 
مقاومت کرده و پیــروز گردد لــذا این همکاری 

بین الملی بسیار موثر است.
لوان جاگاریان سفیر روسیه  هم ضمن تقدیم این 
پیام به دکتر والیتی با ابراز خرسندی از روند رو به 
رشد و توسعه روابط  دو کشور گفت: تقویت و تحکیم 
روابط دو جانبه بین روســیه و ایران به قوام و تداوم 
مناسبات و همکاری های فیمابین انجامیده است 
و دو کشور قدم های موثری برای ارتقای مناسبات 

برداشته اند.

خبر

خبر

روحانی در گفت و گوی تلفنی با نخست وزیر عراق تأکید کرد

آزادسازی فوری منابع ارزی ایران در عراق 

از سوی سفیر روسیه در ایران؛

پیام رئیس جمهور روسیه به رهبر انقالب تقدیم والیتی شد

واکسن کرونا به قدرت نمایی طال در بازارهای جهانی پایان داد

پیش بینی کف قیمتی 8.5میلیون 
تومانی سکه در ایران

سياست 2

چرتکه 3

تهران امروز میزبان »تسهیل کننده قطعنامه 2231« است؛

پای ایرلند هم به 
برجام باز شد

تهران امروز میزبان یک میهمان اروپایی 
است. »سیمون کاوونی«، وزیر خارجه ایرلند 
که کشورش حدود 9 سال پیش سفارتش را 
در ایران تعطیل کرد؛ امــروز برای گفت وگو 
با حســن روحانی و محمدجــواد ظریف در 

تهران است. 
سفر او به تهران در حالی صورت می گیرد 
که تروئیکای اروپایی همین چند روز پیش از 
صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام 
آژانــس بین المللی انــرژی اتمی صرف نظر 
کردند و منابع خارجــی اعالم کردند که این 
صرف نظر بدان دلیل صورت گرفته که ایران 

باالخره سیگنال های مثبتی را برای پذیرش 
مذاکراتی با حضور آمریکایی ها ارسال کرده 

است. 
حال باید دید که آیا ســفر این مســافر 
اروپایی نیز در امتداد همان ســیگنال های 
مثبت اســت یا خیر؟ خود کاوونــی دیروز 
بیانیه ای در این ارتباط صــادر کرد که روی 
ســایت وزارت خارجه ایرلند منتشر شد. او 
در این بیانیه تاکید کرده بود که کشــورش 
به عنوان »تســهیل کننده قطعنامه 2231 
شــورای امنیت« )در تایید برجام( انتخاب 

شده است...

رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی دستفروشان  به رویا می ماند؛

تنگاتنگ هم در تنگنای مالی شب عید
شهرنوشت 6


