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قائدی به داد فکری رسید
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 اتمام حجت
با هیأت کره ای

 فاجعه آمیزترین
 حادثه  در 3 قرن اخیر چه 

خواهد بود؟

تازه

معاوناولرئیسجمهوری:درهمهدولتهانرخارزدستوریداشتهایم

نرخارزثابت4200تومانباقیماند
شهروند| جهانگیری با ارایه توضیحاتی 
در  دســتوری  ارز  نــرخ  و   ۴۲۰۰ ارز  دربــاره 
»روزهــای  گفــت:  مختلــف،  دولت هــای 
ســخت همه می خواهند از هر مسئولیتی 

فرار کنند.« 
در  جهانگیــری  اســحاق 
ملــی  روز  مراســم  بیســت وچهارمین 
گفــت:  صــادرات در اتــاق بازرگانــی ایــران 
»از همه کســانی که در این شــرایط کشــور 
موفق به صادرات شدند، صمیمانه تشکر 
می کنــم و از خداونــد متعــال بــرای شــما 

ارزوی موفقیت بیشتر را دارم.« 
معــاون اول رئیس جمهــوری بــا اشــاره 
بــه برگــزاری روز ملــی صــادرات بــه همــت 
اتــاق بازرگانی ایــران اظهــار داشــت: »این 
اقدام نیز کار مهمی بود کــه در واقع دولت 
کارهایــی را که مربوط بــه بخش خصوصی 
اســت را تــا آنجایی کــه امکان پذیر اســت، 
و  می کنــد  گــذار  وا خصوصــی  بخــش  بــه 
را  دیگــری  کارهــای  بتوانیــم  امیدواریــم 
گذار کنیــم.«  او بیان داشــت: »امروز که  وا
در این جلســه حضور یافته ام، مدام گالیه 

شــنیده ام امــا انتظــار داشــتم کــه شــرایط 
بخش خصوصی بهتر از این باشد و لذا یک 
مقدار نگران شــدم اما امیدوارم مشکالت 
زیــاد نباشــد و ایــن گالیه هــا به علــت عدم 
باشــد.«  جهانگیــری  برگــزاری جلســات 
بیــان داشــت: »مــا از  ســال 97 ســال های 
گذراندیــم و سه ســال نفســگیر  ســختی را 
بر همه گذشــت. البته براســاس برداشــت 
شخصی باید بگویم که در سختی ها همه 
باید خودشــان را خوب نشــان دهنــد، اما 
در روزهای ســخت همــه می خواهند از هر 

مسئولیتی فرار کنند.« 
بیــان  رئیس جمهــوری  اول  معــاون 
واقعــا  اقتصــادی  جنــگ  »در  داشــت: 
می شــد  فکــر  کــه  بــود  شــده  شــرایطی 
در  را  کشــور  اقتصــاد  می خواهنــد 
اردیبهشــت ما بپاشــند و همه اخباری که 
از دســتگاه های اطالعاتی به ما می رسید، 
این بود که اقداماتی برای این کارها انجام 
داده بودند و لذا مهم ترین کار بانک مرکزی 
در آن موقع تزریق اســکناس در بــازار بود و 
ایــن مهم ترین اقــدام بانک مرکــزی بود.« 

از  قبــل  »در  ســال  داشــت:  بیــان  او 
روز  بانــک مرکــزی در  اوقــات  گاهــی  آن، 
15۰ میلیــون دخالــت در بــازار می کــرد و اما 
موجودی ما در بانک مرکزی که حتی االن 
هم می ترســم که آن را بیــان کنم، محدود 
بود. در چنین شرایطی بود که اعالم کردند 
ج شود؛ لذا  ترامپ می خواهد از برجام خار
دولت تصمیم گرفت بــه اتفــاق آرا، نرخ ارز 
ثابــت ۴۲۰۰ نباشــد و براســاس تــورم تغییر 
کند و لــذا در مردادماه نرخ به ۴۴۰۰ رســید 
و در مردادماه در جلســه ســران ســه قوه با 
حضــور رئیــس  کل بانک مرکزی سیاســت 
ارزی اعالم شــد کــه آقــای پورابراهیمی نیز 
عضو جلســه بود و لذا در آن جلســه ســران 
اعالم کردند کــه نرخ ارز ثابــت همان ۴۲۰۰ 
تومان باشــد.« جهانگیری اظهار داشت: 
»حــاال همه می گوینــد که فالنی ایــن کار را 
انجام داده است، درحالی  که مواضع ما در 
مسائل اقتصادی روشن است.«  او گفت: 
»ما بایــد شــرایط کشــور را درنظــر بگیریم و 
متناسب با شرایط مردم تصمیم بگیریم و 

مردم کشور اصل هستند.«  

مهدی قائدی با گل دقیقه 93 مانع از شکست 
استقالل در دربی 94 شد 

 ثبت آگهی
در روزنامه شهروند
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۳0میلیونسیمکارتبدونهویتشناساییشد
پیشگیریسوءاستفادهازسیمکارتهایبیهویتدر۳مرحله

که  کرد  اعالم  ارتباطات  وزارت 
صاحبان  هویت  ساماندهی  با 
حدود  تلفن همراه،  سیم کارت های 
۳۰میلیون سیم کارت بدون هویت یا 

با هویت ناقص شناسایی شدند.
ساماندهی  ارتباطات  وزارت 
توسط  تلفن همراه  سیم کارت های 
ارتباطات  و  مقررات  تنظیم  سازمان 

رادیویی را مورد بررسی قرار داد.
خدمات  یا  خطوط  از  سوءاستفاده 
رایج  مشکالت  از  یکی  ارتباطی، 
سازمان  است.  موبایل  و  ارتباطات 
رادیویی  ارتباطات  و  مقررات  تنظیم 
سوءاستفاده  این  از  پیشگیری  برای 
سه  در  را  بی هویت  سیم کارت های 

مرحله ساماندهی کرده است.
مرحله نخست با مشارکت اپراتورها 
کدملی تمام مشترکان دریافت شد. در 
مرحله دوم از تمامی مشترکان دارای 
سیم کارت های متعدد خواسته شد با 
مراجعه به امور مشترکان اپراتورهای 

خود، سیم کارت های فعال خودشان 
را اعالم کنند.

با  مشترکان  هم  سوم  مرحله  در 
تعداد  استعالم  سامانه  به  مراجعه 
www. خطوط مشترکان تلفن همراه 
از  می توانند   mobilecount.cra.ir
که به نام شان  تعداد سیم کارت هایی 
تلفن همراه  مختلف  اپراتورهای  در 

ثبت شده است، مطلع شوند.
ایجاد  و  ح  طر این  اجرای  با 
۳۰میلیون  حدود  استعالم،  سامانه 
هویت  با  یا  هویت  بدون  سیم کارت 
ناقص شناسایی و ساماندهی شدند.

امیدمان
به »باد«   است

کسن های شرقی  وا
 در راه ایران

یک فروند بالگرد 
امدادی به ناوگان 
هوایی هالل  احمر 

اضافه می شود

 وضع هوای پایتخت قرمز است؛
 اما تهران تعطیل نمی شود

کسن از  ایران تا قبل از عید 2 میلیون وا
هند، چین  و روسیه وارد می کند

روابط عمومی سازمان 
بهشت زهرا)س( :

دیدارهای ظریف، همتی و 
عراقچی در مورد منابع مالی 

بلوکه شده ایران 

پیشگویی استاد پژوهشگاه 
بین المللی زلزله شناسی

3

کجا لخت شویم بهتر است؟
هر ایرانی یک مصاحبه با م.الف

از واکسن تا واکسعن

در شهروند آنالین
 

ببینید

قبر 400میلیونی و 
مقبره ٥میلیاردی 

نداریم

 داوطلب هالل احمری پشت و پناه
 روستاییان مناطق محروم خوزستان است 

داستان های دکتر  آهنک

3

توقف نظارت های 
فراپادمان  به معنای 

 اخراج بازرسان
 آژانس نیست
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گفت و گوی اختصاصی شهروند با خانواده رضا پسر بی آرزو؛ 7 روز پس از خودکشی

چه کسی» امیر«  را کشت؟

3

بزرگ ترین آزمون اســتخدامی تاریخ وزارت بهداشت؛ بهمن ماه

استخدام 38هزار و 952 نیروی جدید

عکس: حامد نجفی/ شهروند
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