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ایران در آستانه پیوستن
به سازمان همکاری شانگهای
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نتایج بررسی گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره
مبادالت غیر رسمی رمزارزها در ایران

ایستگاه کشف نخبگان پا به توپ

روزانه
 ۷۰۰بیتکوین !
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طرفداران فرهاد به خط شدهاند

چه کسانی
بیشترین دستمزد را میگرفتند؟

شکست استقالل،
همه را به جان هم
انداخت!
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سعید راد
سوم شد

رئیسجمهوری:

3

جزئیات
تغییرات روند
رجیستری موبایل
اعالم شد

هال لاحمریای که برای کار داوطلبانه
جادههای کشور را زیر پا میگذارد

وقتی مردان قهرمان
زن میشوند!

تبیین و تشریح کنند .رئیسی همچنین
بــه معــاون اول مأموریــت داد ســامانه
جامــع تجــارت را در یــک زمانبنــدی
مناســب پیگیــری کنــد و بــه نتیجــه
برســاند .او دولــت را ناظر اصلــی در بازار
دانســت و گفت« :مردم انتظــار دارند با
اولویتبندی مســائل مهم اقتصادی و
با تــاش شــبانهروزی ،تحولــی ملموس
در اقتصــاد کشــور و معیشــت آنــان رخ
دهــد ».بر اســاس ایــن گــزارش ،در این
جلســه موضــوع «سیاســت تجــاری و
ارزی» و «راههــای افزایــش و توســعه
صــادرات غیرنفتــی» مــورد بررســی
قرارگرفــت .براســاس برنامــه وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت ،افزایــش
صــادرات غیرنفتــی از ۳۵میلیــارد دالر
بــه ۷۰میلیــارد دالر ،هدفگذاری شــده
کــه الزمــه آن اصــاح ســاختار و مقررات
صادراتــی و افزایــش ســبد کاالهــای
دانشبنیــان ،پیشــرفته و اشــتغالزا
در صــادرات و نیــز تقویــت بازارچههای
مرزی است.

امیرعبدالهیان در کمیسیون امنیت ملی مجلس:

تاریخ ورود اولین محموله
 12اردیبهشت 1400

خارجــی درخصــوص افغانســتان
پرداخــت و اعالم کرد کــه رویکــرد ایران
در قبال افغانستان حمایت و کمک به
مردم افغانســتان و تالش برای تشکیل
دولــت فرا گیر اســت ».او افــزود« :طبق
توضیحات وزیر خارجــه ،ارتباط کنونی
ما با افغانســتان برای تسهیل کمک به
مــردم افغانســتان اســت ،مثــا فعالیت
کنســولی ما برای کمــک بــه متقاضیان
مســافرت درمانــی بــه ایــران صــورت
میگیرد ».عبــاسزاده ادامه داد« :وزیر
خارجه بــه این نکتــه هم اشــاره کرد که
جریان حا کــم فعلی بخشــی از واقعیت
افغانســتان اســت و ســتاد افغانســتان
مجــددا در وزارت خارجــه کار خــود را
شروع کرده است».
ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی
و سیاســت خارجــی اضافــه کــرد« :در
این جلســه آقــای امیرعبداللهیان این
نطــور کــه در
توضیــح را داد کــه هما 
نشســت بــا ســردبیران رســانهها گفته،
قانون اقــدام راهبردی برای لغو تحریم،
مســیر دولــت در بحــث هســتهای را

وزارت بهداشت مجوز واردات واکسن کرونا را
 ۱۴فروردین امسال برای هاللاحمر صادر کرد

واکسنهای وارداتی از نوع
سینوفارم است

یک تغییر انقالبی
یا تغییراتی کورکورانه بر اساس مد روز؟!
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خبر

محمــود عباسزادهمشــکینی بــا
اشاره به جلســه عصر دیروز کمیسیون
«امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی»
مجلس شورای اســامی با حسین امیر
عبداللهیــان ،وزیــر امور خارجــه گفت:
«در ایــن جلســه موضوعاتــی در رابطــه
بــا دیپلماســی خارجــی درخصــوص
افغانستان مطرح و بر ضرورت حمایت
و کمــک بــه مــردم افغانســتان و تــاش
برای تشکیل دولت فرا گیر تأ کید شد».
ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی
و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای
اســامی گفت کــه وزیــر خارجــه در این
جلســه ضمــن تشــریح دیپلماســی
خارجــی درخصــوص افغانســتان اعالم
کرد که رویکرد ایران در قبال افغانستان
حمایــت و کمــک به مــردم افغانســتان
و تــاش بــرای تشــکیل دولــت فرا گیــر
اســت .محمــود عباسزادهمشــکینی
در توضیــح جلســه امــروز ایــن
کمیســیون گفــت« :ایــن جلســه بــا
حضــور وزیــر خارجه برگــزار شــد و آقای
امیرعبدالهیان به تشــریح دیپلماســی

میزان واردات واکسن تاکنون

میزان واکسنهای اهدایی
 650هزار دوز

همه روستاهای کشور
خانه مناند

رویکرد ایران در قبال افغانستان تالش برای تشکیل دولت فراگیر است

اقدامات اثرگذار برای ثبات بازار و کنترل قیمتها ضروری است

داده نما
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تازه

رئیسجمهــوری بــا ضــروری خواندن
اقدامــات اثرگــذار بــرای ثبــات در
بــازار ،کنتــرل قیمتهــا و تأمیــن مــواد
اولیــه ،از وزارتخانههــای صمــت و
جهــاد کشــاورزی خواســت بــرای حــل
مشــکالت معیشــت روزانه مــردم تدبیر
و چارهاندیشــی کنند .به گــزارش پایگاه
اطالعرسانی ریاستجمهوری ،آیتاهلل
ســیدابراهیم رئیســی در ششــمین
جلسه ستاد هماهنگیهای اقتصادی
دولــت بــه وزارتخان ههــای صنعــت،
معدن ،تجارت و جهاد کشاورزی تأ کید
کــرد کــه بــا برنامهریــزی کوتاهمــدت،
نمــدت و بلندمدت ضمــن اصالح
میا 
فرآیندها ،برای حل مشــکالت معیشت
روزانه مردم تدبیر و چارهاندیشی کنند.
رئیسجمهــوری از وزیــران مربوطــه و
دبیرخانــه ســتاد هماهنگــی اقتصادی
دولت خواســت تا طر حها و برنامههای
تحولــی را بــا مشــارکت صاحبنظــران
و فعــاالن اقتصــادی تهیــه و پــس از
تصویب ،ابعاد مختلف آن را برای مردم

گزارش «شهروند» از روزی که مسابقه استعدادیابی ستارهساز
میزبان تیمهای فوتبال خیابانی مناطق کمبرخوردار تهران بود

مشــخص کرده منتهــا صحبتهــای او
تحریف شده است».
عبــاسزاده خاطرنشــان کــرد« :بــر
اســاس گزارش وزیر خارجه ،مــاه آینده
نشســتی بــا حضــور ســفرای جمهــوری
اســامی ایران در کشــورهای همســایه
با دســتور کار توســعه روابــط اقتصادی
برگــزار خواهــد شــد .در ایــن نشســت
ســفرای ایــران در برخــی از کشــورهای
مستقل و دوســت با ظرفیت اقتصادی
بــاال و زمینــه همــکاری خــوب حضــور
خواهنــد داشــت ».او همچنیــن بــا
تهــای وزیــر خارجــه
اشــاره بــه صحب 
دربــاره نشســت بغــداد گفــت کــه طبق
توضیحــات ارایه شــده خــروج آمریــکا از
منطقه و توســعه روابــط اقتصادی بین
کشــورهای منطقه از جملــه محورهای
بحث نشست بغداد بود.
ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی
و سیاســت خارجــی گفــت کــه بنــا بــر
اظهــارات وزیــر خارجــه ،تغییــرات
مدیریتــی در وزارت خارجــه از هفتــه
آینده شروع میشود.

شبیخون پلیس
به آزارگران شهر
 2راننده که زنان مسافر را مورد آزار و
اذیت قرار میدادند در مدت  7روز در
تله مأموران گرفتار شدند
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قارچ سیاه
در کمین
چه افرادی
است؟
2

کیوسک
مطبوعات جهان

مهمترین عناوین گاردین،
دیلی تلگراف و فایننشال تایمز
را بخوانید

تعداد محمولهها تاکنون
 19محموله

مبدا همه محمولههایی که هاللاحمر ایران
وارد کرده کشور چین است

ثبت آگهی
در روزنامه شهروند
44956200-2

