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نسخه آقای عصبانی 
برای قهرمان ایران 

چیست؟ 

 رئیسی: 
روح امید را در جامعه 

تزریق کنیم 

 پایان فرار مرگبار 
با قتل پیرزن 

حساب دو دوتا 
چهارتاست

ریکاردو ساپینتو با انگیزه بسیار راهی ایران شده، 
اما  کار سختی در استقالل خواهد داشت 

دستور رئیس جمهوری برای پیگیری 
خواسته های بازنشستگان

؛ از دزدی با دختر  ماجرای سارق سابقه دار
مورد عالقه اش تا پشت میله های زندان

»شهروند«  بررسی می کند ؛ ماجرای خرید 
اتوبوس های دست دوم خارجی توسط 

شهرداری تهران چیست؟

گزارش »شهروند« درباره ماراتنی که 17 سال صحبت از حذف آن است اما همچنان برگزار می شود 

 چالش کنکور
 با پول، مافیا و تقلب

خبر3
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بررسی مشکالت و چالش های توسعه ترانزیت در کشور با حضور معاون اول رئیس جمهوری

: ترانزیت می تواند به اندازه نفت برای کشور درآمد داشته باشد   مخبر

 گزارش »شهروند«  نشان می دهد 
 در حالی که تعداد زیادی از مردم  لنگ اجاره خانه اند،  برخی واحدها

در شمال و غرب  پایتخت با ارقام نجومی معامله می شوند 

 پنت هاوس در فرشته
به قیمت هالیوود!
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با تصویب 4 پیشنهاد جمعیت هالل احمر در 
نشست اساسنامه ای 2022 صورت گرفت 

پیروزی دیپلماسی 
بشردوستانه ایران

 ژنو 2022

ترانزیــت  توســعه  از  رئیس جمهــوری  اول  معــاون 
به عنوان امری پردرآمد و اشــتغالزا برای کشور یاد کرد 
گــر ظرفیت هــای ترانزیتی کشــور به شــکل  و گفــت: »ا
مناســب فعال و عملیاتی شــود، ترانزیــت می تواند به 
جایگزینــی مناســب بــرای درآمدهــای نفتــی تبدیل 

شود.«
  محمد مخبر عصر دیروز  در جلسه کارگروه ترانزیت 
کشــور بــا اشــاره بــه موقعیــت جغرافیایــی اســتثنایی 
کشــور  ایــران، ترانزیــت را یکــی از مزیت هــای اصلــی 
دانســت و از اهتمــام جــدی دولــت ســیزدهم بــرای 

توسعه ترانزیت خبر داد.
معاون اول رئیس جمهوری به ضرورت های متعدد 
برای توسعه ترانزیت کشــور و آثار و پیامدهای مثبت 
گرچــه دولت هــای  کــرد: » ا آن اشــاره و خاطرنشــان 
گذشــته نیــز به دنبــال ایــن کار بودنــد، امــا عملکــرد 
توســعه  ضرورت هــای  بــا  صورت گرفتــه  اقدامــات  و 
ترانزیت تناســب نداشــته و اهداف مــورد نظر محقق 
نشــده اســت.«  دکتــر مخبــر بــر لــزوم اولویت بنــدی 
همــراه  بــه  ترانزیــت  توســعه  بــا  مرتبــط  پروژه هــای 

کید و  زمان بندی مشخص و تعیین مجری طرح ها تا
اظهار امیدواری کرد: »با رویکرد جدی دولت، شاهد 
تکمیــل زیرســاخت ها و اصــاح رویه ها برای توســعه 
، انرژی  ، مســافر ترانزیت در ابعــاد مختلف ترانزیت بار

و اطاعات باشیم.« 
معــاون اول رئیس جمهــوری همچنین با اشــاره به 
مســائل اخیــر بین المللــی و بسته شــدن مســیرهای 
تحریم هــای  به دلیــل  همســایه  کشــورهای  برخــی 
گفــت: »فرصتــی اســتثنایی پیــش روی  بین المللــی 
ایــران قــرار گرفته تــا بــا توســعه ظرفیت هــای موجود 
بتوانــد خــأ پیــش آمــده در منطقــه را جبــران و بــه 

درآمدهای بیشتری دست پیدا کند.« 
  مخبــر بــه وزیــر راه وشهرســازی ماموریــت داد در 
مدت ســه ماه طــرح جامــع توســعه ترانزیت کشــور را 
تدویــن کرده و یــک برنامه عملیاتی کامــل به گونه ای 
که مجری، زمان بندی اجرا و منابع مالی آن مشخص 
باشــد، ارایــه کنــد. همچنیــن مقــرر شــد طرح هــای 
ریلی اولویت دار برای اتصال شــبکه راه آهن کشــور به 
مســیرهای بین المللی معین و برنامه ریزی الزم برای 

تسریع در اجرای آنها انجام شود. 
گــزارش  معــاون اول رئیس جمهــوری بــا اشــاره بــه 
راهــکار   6 مطرح شــدن  و  جلســه  در  ارایه شــده 
پیشــنهادی کوتاه مــدت بــرای جهــش در ایــن حوزه 
بایــد به صــورت ضربتــی در  افــزود: »ایــن راهکارهــا 
دســتور کار قــرار گرفته و الزم اســت در مــدت یک ماه 

مجری هر یک از این اقدامات تعیین شود.« 
کید بــر اینکــه بایــد از بخــش خصوصی    مخبــر بــا تا
کثر اســتفاده صورت گیرد،  برای توســعه ترانزیت حدا
از دســتگاه های اجرایی ذی ربط خواست بسترهای 
الزم را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم و شــرایط 

را برای آنها تسهیل کنند. 
، امــور اقتصــادی و  در این جلســه کــه وزرای کشــور
دارایی، راه وشهرســازی، دفاع و پشــتیبانی نیروهای 
مســلح و رئیس ســازمان برنامه وبودجه و رئیس مرکز 
بررســی های استراتژیک ریاســت جمهوری نیز حضور 
داشــتند، گزارشــی درمــورد فرصت هــا و چالش هــای 
ترانزیت کاال و انرژی از کشــور ارایه و اعام شد ظرفیت 
ترانزیتی کشــور قابلیت درآمد 20میلیارد دالر در سال 

و ایجاد یک میلیون فرصت شغلی را دارد. 
کید  وزیــر راه وشهرســازی نیــز در ایــن نشســت بــا تا
بر اهمیــت خطوط ریلی کشــور برای توســعه ترانزیت 
گفت: »مســیرهای ریلی یکــی از مهم تریــن اولویت ها 
بــرای توســعه ترانزیت اســت که الزم اســت نســبت به 
ریلــی  نــاوگان  و  زیرســاخت ها  فرســودگی  اصــاح 
کشــور اقدام کنیــم.«  در ادامــه این جلســه همچنین 
کشــور مــورد بحــث و  راهکارهــای توســعه ترانزیــت 
کید بر اینکه با تاش  تبادل نظر قرار گرفت و ضمــن تا
جــدی و اصــاح برخــی رویه هــا، افزایــش ترانزیــت در 
ســال جاری قابــل تحقــق اســت، گزارشــی نیــز درباره 
تهدیــد کریدورهــای ایــران توســط مســیرهای رقیب 
، تعریف مســیر سبز  ارایه شــد. حمل یکســره در بنادر
گانه ترانزیت در پایانه ها،  گمرکی، تعریف خطوط جدا
گمرکــی در حــوزه ترانزیــت و  پیمان هــای دوجانبــه 
بــه  از ســرویس  لوکوموتیوهــای خــارج  بازگردانــدن 
خطــوط ریلــی نیــز از جملــه راهکارهای پیشــنهادی 
کــه در ایــن  کوتاه مــدت بــرای جهــش ترانزیــت بــود 

کید شد. جلسه بر آن تا
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کام اقتباس از آثار داستانی   جریان نا
در گفت وگوی »شهروند « با نویسنده رمان 

»خون خورده« 

ک جذابیت   سقوط دردنا
در دعوای »ساترا« و 

»وی اودی« ها! 


