
 پیشنهاد استانداری تهران
 به ستاد کرونا برای لغو منع تردد شبانه 

رئیس جمهوری در دیدار سفرای جدید بلژیک و سوییس؛

اروپا نباید به نحوی عمل کند که آمریکا احساس کند اروپا حوزه نفوذ او است

اســتاندار تهــران گفــت: »بــا توجه به 
اینکــه طرح منع تردد شــبانه در تهران 
اثربخشــی الزم را نــدارد، پیشــنهاد مــا 
ایــن  برداشته شــدن  ملــی  ســتاد  بــه 
محدودیت اســت که این پیشــنهاد به 
ســتاد ملی مقابله با کرونــا ارایه خواهد 

شد.«
محســن منصــوری در جلســه ســتاد 
مقابلــه با کرونای اســتان تهــران گفت: 
صــورت  بــه  بایــد  اســتانی  »جلســات 
منظــم و به موقــع برگــزار شــود. در این 
جلســه تعدادی از اعضا حضور ندارند 
کــه بایــد عــدم حضــور آنهــا پیگیــری و 

تذکر الزم داده شود.«
و  جلســه  ایــن  در  تهــران  اســتاندار 
پــس از اخــذ نظــرات اعضــا دربــاره لغــو 
کثریت  ترددهای شــبانه در تهــران که ا
بــر عــدم اثربخشــی و پیشــنهاد حذف 
گفــت: »در اســتان  کردنــد،  کیــد  آن تا
ســتاد  در  کارشناســی  بحــث  تهــران 
اســتانی مقابله با کرونا شد. با توجه به 

اینکه این طرح اثربخشی الزم را ندارد، 
پیشــنهاد مــا بــه ســتاد ملــی برداشــته 
شــدن ایــن محدودیت اســت کــه این 
پیشــنهاد به ســتاد ملی مقابله با کرونا 

ارایه خواهد شد.«
ســتاد  جلســه  »در  افــزود:  او 
حضــور  بــا  کرونــا  بــا  مقابلــه  ملــی 
رئیس جمهــوری نگرانی هایــی مطــرح 
گر آینده نگــری و تدبیــر الزم را  شــد که ا
نداشــته باشــیم، باید منتظر بروز موج 
برخــوردی  بایــد  لــذا  باشــیم؛  ششــم 
فعــال بــا این بیمــاری داشــته باشــیم. 
بی تردیــد برخــورد منفعــل آن ضرورت 

برگزاری جلسات را زیر سوال می برد.«
نظــری  »اتفــاق  داد:  ادامــه  او 
درخصــوص تاثیــر اجرای طرح شــهید 
نشــان  کــه  دارد  وجــود  ســلیمانی 
می دهد این طرح در مرحله قبل موثر 
بوده و میزان فوتی و بســتری را کاهش 
بــرکات  و  ثمــرات  آن  اجــرای  و  داده 

بسیاری داشته است.«

شــهروند- رئیس جمهــوری در دیــدار 
کــرد:  تصریــح  بلژیــک  جدیــد  ســفیر 
توافــق  در  چــه  اروپایــی  »کشــورهای 
برجــام و چــه در مســائل دیگــر نبایــد به 
نحــوی عمــل کنند کــه آمریکا احســاس 
کند اروپــا حوزه نفــوذ او اســت.« آیت اهلل 
سیدابراهیم رئیســی روز دوشنبه پس از 
دریافت استوارنامه سفیر جدید بلژیک 
»جیانمــار کوریتــزو« با اشــاره به ســوابق 
روابط دوســتانه دو کشــور گفت: »ایران 
عالقه منــد بــه گســترش همکاری هــا بــا 
بلژیک و اروپــا در عرصه هــای اقتصادی 
و تجــاری اســت، اما نبایــد اجــازه دهیم 

بیگانگان بر این روابط تاثیر بگذارند.«
او بــا بیــان اینکــه جمهــوری اســالمی 
ایران همــواره به تعهــدات خــود پایبند 
ایــن،  وجــود  »بــا  گفــت:  اســت،  بــوده 
کشــورهای اروپایی به تعهــدات خود در 
برجام عمل نکردند. کشورهای اروپایی 
چــه در توافــق برجــام و چــه در مســائل 
دیگــر نبایــد بــه نحــوی عمــل کننــد کــه 

آمریکا احســاس کنــد اروپا حــوزه نفوذ او 
است.«

بــه  »آمریــکا  گفــت:  رئیس جمهــوری 
دنبــال توســعه و تحمیــل اراده ظالمانه 
خود در دنیاســت، امــا کشــورهای دیگر 
و  یکجانبه گرایــی  دهنــد  اجــازه  نبایــد 
دســت اندازی آمریکایی هــا بــه مناطــق 
مختلــف در دنیا ادامه یابــد.« »جیانمار 
در  بلژیــک  جدیــد  ســفیر  کوریتــزو« 
تهــران نیــز در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه 
ســوابق دوســتانه روابــط بیــن دو کشــور 
گفــت: »امیدواریــم بــا گســترش روابــط 
اقتصــادی، روابط بین تهران و بروکســل 

بیش از پیش تقویت شود.«
پــس  رئیس جمهــوری  همچنیــن 
جدیــد  ســفیر  اســتوارنامه  دریافــت  از 
گفــت: »ســوییس  ســوییس در تهــران 
همواره نقش مثبتی در حفظ و گسترش 
صلح داشــته و انتظار مــی رود در دوران 
جدید نیــز بتواند نقش مســتقل خود را 
در برابــر سیاســت های یکجانبه گرایانــه 

آمریکا حفظ کند.«
آیــت اهلل ســیدابراهیم رئیســی صبــح 
دوشــنبه پــس از دریافــت اســتوارنامه 
جدیــد  ســفیر  دوســی«  »کریســتین 
ســوییس در تهران با بیان اینکــه روابط 
دو کشــور همواره دوســتانه بوده است، 
گفت: »سوییس همواره نقش مثبتی در 
حفظ و گســترش صلــح داشــته و انتظار 
می رود در دوران جدید نیز بتواند نقش 
مســتقل خــود را در برابر سیاســت های 
کنــد.«  حفــظ  آمریــکا  یکجانبه گرایانــه 
کریستین دوسی ســفیر جدید سوییس 
در تهــران نیــز در ایــن دیــدار بــا بیــان 
اینکه ایران کشــوری برخوردار از تمدنی 
کهــن و درخشــان اســت، گفــت: »ایــران 
و ســوییس بیــش از صد ســال اســت که 
روابــط خوبــی در عرصه هــای سیاســی، 
فرهنگی، اقتصــادی و علمی دارنــد.« او 
اظهار امیــدواری کرد فعالیت  شــرکت ها 
و فعــاالن اقتصــادی ســوییس در ایــران 

فراهم شود.

خط آتش تیم ملی، 
رویایی تر از همیشه

کاهش ۵۵۰هزار تولد 
طی ۵ سال اخیر

مهاجمان ایرانی این روزها در تیم باشگاهی 
خود حسابی درخشان ظاهر می شوند

خ باروری  ایران در کاهش سرعت نر
 در 3 دهه گذشته رکورددار است

علی زندوکیلی:

  دلمان 
 برای هوادارانمان

تنگ شده 

رئیس سازمان برنامه وبودجه: 

قیمت حامل های 
انرژی افزایش 

نمی یابد 

حدود ۵هزار زلزله زده در سال جاری خدمات اسکان اضطراری از هالل احمر دریافت کردند
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 روایت »شهروند« از قصه تلخ و شیرین،
 »مهاجرت« یک خانواده افغانستانی به اروپا

 بر »آب« 
رفتگان !

خبرتازه

بازی مرگبار کودکانه در چابهار
 4 بچه در یکی از روستاهای سیستان وبلوچستان 

در یک گودال زنده به گور شدند
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پخش سریال »خاتون«
چرا قطع شد؟

 ثبت آگهی
در روزنامه شهروند

44956200-2

ح ساماندهی  سرنوشت طر
 بازار خودرو و واردات خودروی 

خارجی چه شد؟ 

کاوی شرایط زنان در هنگام  وا
حوادث طبیعی 

 احتمال 
حذف قرعه کشی 

خودرو

اهمیت آموزش 
مواجهه با بحران
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 کیوسک
 مطبوعات جهان 

 مهمترین عناوین دیلی تلگراف، 
 دیلی میل   و واشینگتن پست

 را بخوانید
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 وزارت بهداشت مجوز واردات واکسن کرونا رامیزان واردات واکسن تاکنون
 ۱۴ فروردین امسال برای هالل احمر صادر کرد

یخ ورود اولین محموله تار
 ۱2 اردیبهشت ۱۴00

میزان واکسن های اهدایی
 650 هزار دوز

ع  واکسن های وارداتی از نو
سینوفارم است 

 مبدا همه محموله هایی که هالل احمر ایران
 وارد کرده کشور چین است

 تعداد محموله ها  تاکنون  
30 محموله

داده نما


