
toseeirani.ir روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 یک میلیون شغل اینستاگرامی 
در معرض خطر قرار دارد؛ 

فیلتر مجازی، فقر حقیقی

 مکرون: عربستان 
 باید بخشی از توافق 

با ایران باشد!

 انتقاد رئیس ستاد ارتش افغانستان  
از توئیت شمخانی؛

 درک نادرستی 
از طالبان دارید

تالش کارفرمایان برای به انحراف کشاندن 
موضوع سبد معیشت کارگران

دستمزد؛ مرد و  زن و 
متاهل و مجرد  ندارد 

 افزایش اتهام زنی متقابل  طالبان و آمریکا 
پس از شروع به کار بایدن؛

مه آلود شدن چشم انداز 
صلح افغانستان
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 صوفی: 

 اصالح طلبان منهای خاتمی 
به اجماع نمی رسند

آدرنالين 7

 پایان ستاره ای که صورتش از لبخند 
 خالی نمی شد

این رسمش نبود، مهرداد!
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مخالفت برخی ایرانی ها با خرید واکسن روسی کرونا؛

 »اسپوتنیک وی« قابل اعتماد 
و تأیید شده نیست

سياست 2

شهرنوشت 6

ایران یا آمریکا؛ کدام یک باید اول به برجام بازگردد؟

وز نخستین  بر
نشانه های اختالف

»کدامیک بایــد اول به برجام بازگردد؟« 
این نخستین اختالف رســمی میان ایران و 

دولت بایدن است. 
در البــه الی تمــام شــایعات و اخبــار 
غیررســمی که درباره ارتباط هــای پنهانی 
ایــران و اعضای دولت بایــدن در هفته های 
گذشــته وجود دارد، مجید تخت روانچی، 
ســفیر و نماینده ایــران در ســازمان ملل، 
چهارشــنبه گذشــته در اولیــن گفتگوی 
خود پــس از تغییــر دولت در آمریــکا و به 
قدرت رســیدن جو بایدن به خبرنگار ارشد 
سیاست خارجی ان بی سی نیوز گفت: »هیچ 
گفتگویی میان تهران و واشــنگتن از زمان 

 ورود بایدن به کاخ سفید انجام نشده است.« 
او در پاســخ به اینکــه آیا تهــران گفتگوی 
مســتقیم را ترجیــح می دهد یــا گفتگو با 
میانجیگری کشــوری چون سوئیس افزود: 
»ما برنامه ای نداریم که آغازگر چیزی باشیم. 
این به اراده طرف آمریکایی بازمی گردد که 
تصمیم بگیرد چه اقدامــی انجام دهد. ایران 

عجله ندارد.« 
تخت روانچی بــا بیان اینکــه توپ االن 
در زمین آمریکاســت، تاکید کرد: »تهران 
چشــم انتظار نخســتین گام عملی رئیس 
جمهوری جو بایدن برای برداشتن تحریم ها 

و بازگشتن به برجام است.«...

شوک ناگهانی منوط شدن تراکنش ها به کد شهاب در پی داشت؛

مسدود شدن کارت بانکی اتباع خارجی در ایران
چرتکه 3

   تجمع مهاجران افغان مقابل بانک صادرات پاکدشت


