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کاهــش یک میلیــون تومانی 
قیمت ســکه در بازار

تح تمام   یحیــی؛ فا
رکوردهــای غیرممکن

کارمندان  افزایش حقــوق 
  15 تــا 25 درصد

 رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران
 اعالم کرد

در ستایش مردی که بدون القاب 
، موفقیت را معنا کرد پروفسور و امپراتور

 خاندوزی: ارتقای معیشت کارگران 
و کنترل تورم اولویت دولت است
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امور  وزیر  امیرعبداللهیان«  »حسین  دیدار 
خارجه کشورمان با »جیحون بایراموف« وزیر امور 
خارجه جمهوری آذربایجان در حاشیه اجالس 
کو به  وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان ا
دو  دوستانه  مناسبات  گسترش  راه های  بررسی 

کشور اختصاص یافت.
 به گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان در این 
دیدار با اشاره به جایگاه جمهوری آذربایجان در 
حوزه همسایگی و اولویت این حوزه در سیاست 
داشت:  اظهار  ایران  اسالمی  جمهوری  خارجی 
اشغالی  اراضی  آزادی  جنوبی،  قفقاز  تحوالت 

جمهوری آذربایجان و توافقنامه آتش بس مربوط 
برای  را  جدیدی  فرصت های  و  پنجره ها  آن،  به 
ثبات و همگرایی در منطقه گشوده است. حفظ 
تمامیت ارضی کشورهای منطقه برای ما مهم است 
و جمهوری اسالمی ایران همواره از تمامیت ارضی 

جمهوری آذربایجان حمایت کرده و خواهد کرد.  
کید بر ظرفیت های فراوان    وزیر امور خارجه با تا
برای گسترش روابط دو کشور، به ویژه در زمینه های 
کرد با تدوین  اقتصادی و تجاری، ابراز امیدواری 
مناسبات  جدی،  اراده ای  و  ملموس  برنامه ای 
تجاری میان ایران و جمهوری آذربایجان افزایش 

یابد.  امیرعبداللهیان افزود: صلح و ثبات در قفقاز نیز 
فرصت های بهتری را برای تقویت کریدور شمال-
جنوب و رشد تجارت در منطقه ایجاد می کند. ما 
فنی  ظرفیت های  از  استفاده  آماده  و  عالقه مند 
پروژه های  برای حضور در  و مهندسی خودمان 
جمهوری آذربایجان از جمله در مناطق آزاد شده 
جمهوری  خارجه  امور  وزیر  بایراموف  هستیم.  
آذربایجان نیز در این مالقات اظهار داشت روابط 
دوستانه دو کشور از اهمیت باالیی برخوردار است 
و در این چارچوب تبادل دیدارها همواره موثر بوده 
است. لذا در سال جدید )میالدی( الزم است به 
این دیدارها سرعت دهیم.  او افزود: حمل و نقل 
آذربایجان  جمهوری  و  روسیه  ایران،  جانبه  سه 
چارچوب خوبی برای توسعه همکاری های منطقه 

ای است. به عالوه مشورتهای سیاسی میان دو 
گسترش هر  کمک موثری در  وزارت امور خارجه 
ایران  خارجه  وزرای  دارد.   مناسبات  بیشتر  چه 
اهمیت  بر  کید  تا ضمن  آذربایجان  جمهوری  و 
دیدارهای مقامات عالی دو کشور، توافق کردند در 
سال جدید میالدی نیز تبادل دیدارهای فعاالنه 
ادامه یافته و به ویژه سفرهای متقابل وزرای امور 
خارجه و روسای کمیسیون مشترک همکاری های 
انجام  نزدیک  ای  آینده  در  کشور  دو  اقتصادی 
شود. همچنین در خصوص تحوالت منطقه ای 
بهره گیری از فرصت و ظرفیت چارچوب  ۳+۳ به 
منظور حل و فصل موضوعات منطقه ای توسط 
کشورهای منطقه و جلوگیری از دخالت بازیگران 

خارجی در این  امور   گفتگو  شد.

خبر

  امیرعبداللهیان در دیدار با  وزیرخارجه جمهوری آذربایجان در تاشکند:

تمامیت ارضی کشورهای منطقه برای ما مهم است

 

 

 حِق آب برای
 سرزمین تشنه

 تیغ تحریم 
بر شاهرگ امدادرسانی

4 حه
صف کولیوند  در نشست سران جمعیت های ملی 

 منطقه »منا« از لزوم مقابله فوری و جدی
  با تحریم های ظالمانه  آمریکا علیه اقدامات 
بشردوستانه هالل احمر گفت

 معاون اول رئیس جمهوری به همراه سه عضو دولت
  و 8 نماینده استان در سفری یک روزه به سیستان و بلوچستان رفت

 تا مشکالت مردم را پیگیری کند

ع پای کار حل مشکالت ح های متنو  مخبر : دولت با طر
 سیستان و بلوچستان است
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 بخشــش یک اعدامی 
بــه احترام روز پدر

 گزارش »شهروند« از بازگشت به زندگی
 قاتلی که اشتباهی آدم کشته بود


