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طی حکمی از سوی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ 

محمد باقر ذوالقدر، 
دبیر مجمع تشخیص 

مصلحت نظام شد

بانک مرکزی رشد اقتصادی 
بهار را 6.2 درصد اعالم کرد

حقوقدان و تهیه کننده سینما مطرح کرد:

نظارت ساترا؛سرعت گیر تولید 
و رونق  شبکه نمایش خانگی

 حزب حاکم روسیه به رغم تمام انتقادها، 
پیشتاز انتخابات پارلمانی اعالم شد؛ 

کسب پیروزی در غیاب 
ناظران و مخالفان!

 تعداد شاغالن در بهار امسال نسبت 
به پارسال ۷۱۳هزار نفر افزایش یافت

 کاهش تبعات کرونا 
بر بازار کار کشور
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 موافقت رهبری
 با استعفای رضایی از دبيری 
مجمع تشخيص مصلحت

چرتکه 3

 یک اقتصاددان در گفت وگو  با »توسعه ایرانی« هشدار داد:

 فقير شدن مطلق
  70درصد جامعه با 

حذف یارانه های ارزی 
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رئیس جمهوری اولویت سیاســت خارجی را 
گســترش و ایجاد روابط همه جانبه با کشورهای 
همسایه و منطقه دانســت و گفت: امروز با توجه 
به فرصــت خوبی که در قالب ســازمان همکاری  
شانگهای ایجاد شده است، همه وزارتخانه ها وظیفه 
دارند ظرفیت های همکاری را شناسایی و در مسیر 

رشد اقتصادی کشور به کار بگیرند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
ابراهیم رئیسی دیروز در جلسه هیات دولت با اشاره 
به عضویت جمهوری اســالمی ایران در سازمان 
همکاری شانگهای گفت: امروز نه تنها وزارت امور 
خارجه بلکه همه وزارتخانه ها مسوولیت و ماموریت 
دارند که از ظرفیت ایجاد شده، نهایت استفاده را در 

رونق و شکوفایی اقتصادی کشور بعمل بیاورند.
رئیس جمهــوری خاطرنشــان کــرد: امروز 
کشورهای عضو شانگهای نیز زمینه و بستر همکاری 
با جمهوری اســالمی ایران را از هر زمان دیگری 
مهیاتر می دانند و احســاس می کنند می توانند 
همکاری های بهتر و بیشتری را با ایران رقم بزنند 
و در ســخنان خود نیز بر تقویت و تعمیق ســطح 

همکاری با تهران تاکید داشتند.
رئیسی تســریع در فعال کردن بندر چابهار را 
مورد تاکید قرار داد و اظهارداشــت: بندر چابهار 
دروازه ارتباط با کشورهای آسیایی و جهان است، لذا 

شتاب در توسعه و بهره برداری آن، از اهمیت زیادی 
برخوردار است.

رئیس جمهــوری همچنین بــه رایزنی های 
انجام شده برای تقویت همکاری های دوجانبه با 
تاجیکستان اشــاره کرد و گفت: دو کشور ارتباط 
فرهنگی با ریشه و اعتقادی با یکدیگر دارند و در این 
سفر، دو طرف مصمم شدیم تا فصل نوینی از روابط 

دو جانبه بین دو کشور رقم بخورد.
وی تصریح کرد: سیاست خارجی دولت، تقویت 
روابط با کشورهای همسایه با اولویت دیپلماسی 
اقتصادی است و این سیاست را با قدرت پیگیری 
خواهیم کــرد و هیچ مانعی بــرای تقویت روابط 
اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه وجود ندارد. 
رئیسی خاطر نشان کرد : در تصمیمات اقتصادی به 
دنبال آن هستیم که اقدامات، همراه با مطالعه و کار 
کارشناسی باشــد تا گام های اجرایی که در حوزه 

اقتصادی برداشته می شــود تاثیرگذار و همراه با 
نتیجه روشن باشد.

رئیسی در ادامه با تبریک قهرمانی تیم والیبال 
کشورمان در مسابقات آســیایی گفت: در مقابل 
افتخارآفرینی ورزشکاران کشورمان وظیفه داریم 
که ضمن حمایت از آنان، زمینه ورزش قهرمانی را 

نیز در کشور تقویت کنیم.
 تسریع اقدامات در راستای 

ثبات بخشیدن به بازار 
همچنین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
دیروز به ریاست رئیس جمهور برگزار شد و در این 
جلسه موضوع ثبات بخشیدن به بازار و تامین اقالم 
مورد نیاز مردم در دستور کار قرار گرفت که رئیس 
کل بانک مرکزی در خصوص تامین منابع مالی آن 

گزارش داد.
به گزارش ایسنا، در این جلسه تامین ارز مورد 
نیاز وزارت جهاد کشــاورزی مطرح شد که پس از 

بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به گزارش ارائه 
شده در زمینه ترخیص کاالهای موجود در بنادر بر 
ضرورت تسریع در روند ترخیص کاالها تاکید کرد.

در این جلسه معاون اول رئیس جمهور گزارشی 
درباره وضعیت بازار و اقدامات انجام شده در راستای 

تثبیت قیمت ها ارائه کرد.

رئیــس مجمــع تشــخیص 
مصلحت نظــام ضمــن تقدیر از 
خدمات ارزشمند محسن رضایی، 

با صدور حکمی، محمدباقر ذوالقدر 
را به سمت دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظــام منصــوب کرد.  
به گــزارش ایلنــا، در متن حکم 
صادق آملــی الریجانی  خطاب به 

محمدباقر ذوالقدر آمده است:  
بسمه تعالی

جناب آقای دکتــر محمد باقر 
ذوالقدر دام عّزه

با عنایت به استعفای دبیر محترم 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام، 
جناب آقای دکتر محســن رضایی 
دامــت توفیقاته که طی ســالیان 
متمادی خدمات ارزشمندی در این 
سمت داشته اند و تشکر از زحمات 
بی دریغ ایشــان، جنابعالــی را که 
بحمداهلل از شخصیت های انقالبی، 
صاحب فکر و دارای تجارب ارزشمند 

اجرایی می باشــید، حسب ماده ۳ 
آیین نامه مجمع تشخیص و تأیید 
رهبــر معظم انقالب اســالمی مد 
ظله العالی، به عنــوان دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام منصوب 

می نمایم.
صادق آملی الریجانی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام

خبر

خبر

رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت:

وزارتخانه ها ظرفیت های همکاری با سازمان شانگهای را شناسایی کنند

طی حکمی از سوی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ 

محمد باقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شد 

تهرانی ها از آلودگی صوتی در تابستان به ستوه آمده اند؛

سرسام شدیم از این همه صدایی 
که می شنویم!

سياست 2

شهرنوشت 6

اسالمی در وین، عبداللهیان در نیویورک؛

 مذاکرات برجامی 
در پیش است؟

وقتــی چنــد هفتــه پیــش حســین 
امیرعبداللهیان، وزیر خارجه دولت ابراهیم 
رئیســی در یک برنامه تلویزیونی گفت که 
بازگشت به مذاکرات وین حداقل دو سه ماه 
زمان می برد و مقدمــات و برنامه ریزی هایی 
دارد که باید انجام شود، دولت آمریکا واکنش 
تندی به آن نشــان داد.  وزیر خارجه دولت 
بایدن در واکنش به این اظهارات، اشاره کرد 
که صبر آمریکا تمام نشدنی نیست. حاال اما به 
نظر می رسد دولت رئیسی بدون سر و صدا، در 
حال آماده سازی آن مقدمات و برنامه هاست 
که یکی از مهمتریــن بخش های آن چیدن 

تیم جدید مذاکره کننده اســت.  با انتخاب 
و معرفــی این تیم می تــوان گفت که دولت 
آمادگی خود برای ورود به مذاکرات را اعالم 
می کند. ظاهرا اما تیم مورد نظر هنوز نهایی 
نشده است. ســعید خطیب زاده، سخنگوی 
وزارت خارجه دیروز در نشست خبری خود 
دربــاره ترکیب تیم مذاکره کننــده در وین 
گفت که »این موضوع در دســت بررســی 
اســت و طبیعتا تغییراتی اعمال می شــود 
اما هنوز شکل آن نهایی نشــده و به محض 
 نهایی شــدن اطالع رســانی خواهد شد.« 

جالل میرزایی، نماینده ادوار مجلس...

طالی والیبال آسیا به پسران ایران رسید

قهرمانی ایرانیزه شده
آدرنالين 7


