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یک گام به سمت اولویت سیاست خارجی دولت رئیسی

 چینی ها 
به بندرعباس رسیدند

هیأت وزیران با گشــایش سرکنســولگری 
جمهوری خلق چین در شهر بندرعباس موافقت 
کرد .این اتفاق در راستای سیاست دولت ابراهیم 
رئیســی در جهت ارتقا و گسترش همکاری ها با 
چیناست که به گفته رئیس دولت از اولویت های 
سیاست خارجی دولت سیزدهم است. ابراهیم 
رئیسی پس از اســتقرار در پاستور در گفتگوی 
تلفنی با شــی جین پینگ رئیس جمهور چین 
با بیان اینکه تصمیم جمهوری اســامی ایران 
بر توســعه و تحکیم روابط راهبــردی با چین 
است، تاکید کرده بود ارتقای سطح همکاری ها 
و گسترش روابط با چین، اولویت دولت ایران در 

عرصه سیاست خارجی است.رئیسی همچنین 
طرح های راهبردی چین مانند طرح بزرگ یک 
کمربند-یک راه را منطبق بر منافع ایران دانسته و 
گفته بود اجرای کامل برنامه همکاری های جامع 
ایران و چین باید در دستور کار همه دستگاه های 
دو کشور باشد.اکنون هیات وزیران روز گذشته به 
پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد ماده واحده 
قانون کنوانســیون وین درباره روابط کنسولی، 
با صدور مجوز برای گشــایش سرکنسولگری 
جمهوری خلق چین در شهر بندرعباس با رعایت 
عمل متقابل و ســایر قوانین و مقــررات مربوط 

موافقت کرده است. 
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اولیانوف:

ایران متقاعد شد برخی 
خواسته هایش را کنار بگذارد

نگاهیبهدونمایش؛
»فنس«درتبریزو»آدیداس«درمشهد

فصل گرِم آن سوی مرکز

سهچراغسرخبرایمحرم

اریکهِ سرِخ اراک

نگاهیبهآثارتحریم،گرانیوکمبوددارو
بربیمارانخاصوخانوادههایآنها

 روزهای خاکستری 
با نفس های به شماره افتاده

نگاهیبهمهمترینوقایعآمریکاواروپا
درسال202۱میالدی؛

شکست تئوری های کالن؛ 
از سقوط کابل تا بحران 

پناهجویان!
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