
بیستمین نشست نخست وزیران پیمان شانگهای امروز برگزار می شود 

« در  جمع قدرت های آسیایی سخنرانی  »مخبر
رئیس جمهــوری  اول  معــاون 
بیســتمین نشســت شــورای  در  ایــران 
همــکاری  ســازمان  نخســت وزیران 
نخســتین  بــرای  و  شــرکت  شــانگهای 
بار بــه عنــوان عضو اصلــی این ســازمان 
ســخنرانی می کنــد. ایــن حضــور ویدیــو 
کنفرانســی برای مجموعــه ای جمعیتی 
بالــغ بــر دو میلیــارد و ۶۰۰ میلیــون نفــر 
پخــش خواهــد شــد کــه شکســتی برای 
محســوب  ایــران  انــزوای  مدافعــان 
شــهریور  ایرنــا  گــزارش  بــه  می شــود. 
ســفر  بــا  همزمــان  و  جــاری  ســال  مــاه 
رئیس جمهوری کشــورمان به دوشــنبه 
کــه هشــت عضــو اصلــی ســازمان  بــود 
همــکاری شــانگهای در پایــان بیســت 
و یکمیــن اجــاس ســران، بــا عضویــت 
دائمی ایران موافقت و اسناد مربوطه را 
امضا کردند. پس از ایــن موافقت فرآیند 
فنی عضویت دائم ایران در این سازمان 
آغاز شــد که با توجــه به تجربــه عضویت 
کســتان، به نظــر می رســد ایــن  هنــد و پا
بــود.  نخواهــد  کوتــاه  چنــدان  فرآینــد 
آنچــه در ایــن بیــن مهــم اســت اینکــه 

پذیــرش ایــران بــه عنــوان نهمیــن عضو 
دائم ســازمان همکاری های شانگهای، 
بسترهای الزم را برای بهره مندی بیشتر 
ســازمان  ظرفیت هــای  از  کشــورمان 
ظرفیت هایــی  کــرد.  خواهــد  فراهــم 
قدرت هــای  عضویــت  واســطه  بــه  کــه 
ســازمان  ایــن  در  آســیایی  مهــم 
سیاســی،  بهره مندی هــای  می توانــد 
را  فرهنگــی  و  اجتماعــی  اقتصــادی، 
داشــته  همــراه  بــه  کشــورمان  بــرای 
جمهــوری  درخواســت  گرچــه  ا باشــد. 
اســامی ایــران بــرای عضویــت دائــم در 
ســازمان همــکاری شــانگهای موضــوع 
پیگیری هــای  بــا  امــا  نیســت،  تــازه ای 
مســتمر دســتگاه دیپلماســی در دولت 
ســیزدهم، ســرانجام همــه هشــت عضو 
ایــران  درخواســت  بــا  ســازمان  اصلــی 
موافقــت کردنــد و بدیــن ترتیــب فصــل 
جدیدی از مناسبات و روابط دوجانبه، 
روی  پیــش  بین المللــی  و  منطقــه  ای 
اول  معــاون  شــد.  گشــوده  کشــورمان 
حالــی  در  کشــورمان  رئیس جمهــوری 
قرار اســت امروز در بیســتمین نشســت 

ســازمان  وزیــران  نخســت  شــورای 
کــه  کنــد  همــکاری شــانگهای شــرکت 
عضویــت  بــا   ، انتظــار ســال ها  از  پــس 
در  ایــران  اســامی  جمهــوری  دائمــی 
این ســازمان موافقت شــده است. این 
ســازمان بــا در نظــر گرفتــن کشــورهای 
کیلومتــر  میلیــون   ۳۵ از  بیــش  عضــو، 
مربــع و جمعیتــی بالــغ بــر دو میلیــارد و 
۶۰۰ میلیــون نفــر را در برمی گیــرد و ایــن 
دیپلماســی  در  بــزرگ  موفقیتــی  امــر 
کــه  کشــورمان محســوب می شــود. چرا
ایــران  اســامی  جمهــوری  دشــمنان 
همــواره در تــاش بــرای ایران هراســی و 
به انــزوا کشــاندن کشــورمان در منطقه 
به نظــر  الملــل بوده انــد.  بیــن  و نظــام 
از  و  کننــده  می رســد مقامــات شــرکت 
رئیس جمهــوری  اول  معــاون  جملــه 
کشــورمان در ســخنرانی های خــود بــه 
یکــی  عنــوان  بــه  افغانســتان  موضــوع 
و  بپردازنــد  منطقــه  مهــم  مســائل  از 
بایــد ببینیــم چــه مســائل دیگــری در 
مطــرح  اول  معــاون  امــروز  ســخنرانی 

خواهد شد.

 عملیات تلِخ 
دره یخار

 ارز ترجیحی ١۴٠٠ 
 در نیمه اول سال 

ج شد  خر

روایتی از عملیات جست وجو و انتقال پیکر 
کوهنوردی که در دماوند جان سپرده بود

معاون وزیر اقتصاد :

جریمه گازی در انتظار مشترکان پرمصرف در ماه های سرد سال

پله پله جریمه می شوید
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خبر

 به حقوق های نجومی 
خاتمه دهید

 دستور رئیس جمهوری
 به سازمان اداری و استخدامی کشور

24 3

 گزارش میدانی »شهروند«
کسیناسیون از تحصن مخالفان اجباری بودن وا

9

کسن؛  نسخه مخالفان وا
هلیله سیاه، رازیانه  و شکر سرخ

 ثبت آگهی
در روزنامه شهروند

44956200-2

به نظر می رسد وزیر ورزش 
نمی خواهد تحت تاثیر حاشیه های 2 

باشگاه پرطرفدار پایتخت قرار بگیرد

من وزیر استقالل و 
پرسپولیس نیستم!

 

 دهمین 
ح ملی  دوره طر

 دادرس
 آغاز شد
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 کیوسک
 مطبوعات جهان 
 ،  مهمترین عناوین تایمز

 نیویورک تایمز   و واشینگتن پست
 را بخوانید
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 مردم: خب منظور؟
ون کنید؟  میخواین آبو  گر

 افزایش سرقت دریچه فاضالب در تهران
خسارت میلیاردی به آبفا با سرقت دریچه!

ح صیانت    طر
از خشونت 
علیه زنان

  شناخت 
چند تیپ کاربر 
اینستا

  از خنده  تا نقد 
 واقعیت              
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 پدر غزاله: 
به آرامش رسیدیم 

 گفت وگوی »شهروند« با 2 خانواده قاتل و مقتول 
پرونده جنجالی  پس از اعدام آرمان  
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پرونده

 پیدا و پنهان 
یک طرح بحث برانگیز

  »صیانِت« دوم؟

  وقتی از »صیانت« 
حرف می زنیم، از چه چیز 

حرف می زنیم؟
  قوانین عجیب 
در جهان

  موافقان و مخالفان

 پرونده »شهروند«: 
ح صیانت از حقوق عامه   بررسی طر
ک در مقابل حیوانات مضر و خطرنا

پرونده »شهروند«: بررسی 
ح صیانت  از حقوق  طر
عامه در مقابل حیوانات 
ک مضر و خطرنا

»صیانِت« دوم؟

 قوانین عجیب 
در جهان

پرونده
 پیدا و پنهان 

یک طرح بحث برانگیز

اختصاصی3


