5

آلودگی هوا کرونا را تشدید میکند؟
پزشکان در گفت وگو با «شهروند» از تاثیر آلودگی هوا بر کاهش کارایی سیستم ایمنی بدن می گویند
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گزارشی از اجرای «طرح ملی مهربانی مهر»
4
توسط هالل احمر در روستای محروم کهگیلویهوبویراحمد

2

میهمانی مهر در گردنگاه

اجالس نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای
با حضور محمد مخبر ،معاون اول رئیس جمهور برگزار شد

راهبردی برای آینده
اقتصادی ایران
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وزیر راهوشهرسازی:

درباره کنسرت خواننده مشهور در ترکیه

 1/5میلیون نفر
در سامانه مسکن
ملی ثبتنام کردند

رضا صادقی 3000000
تومانی یا  450هزار
تومانی؟
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5
با افزایش آمار وا کسیناسیون
تعداد شهرستان های قرمز کرونایی
به صفر رسید

نیمی از ایران
آبی شد
3
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تازه

اولین جلسه شورای عالی فضایی پس از  11سال

ماموریت؛ دستیابی به مدار ژئو
تا  4سال دیگر
رئیسی بر ارزان و بومی سازی صنعت فضایی کشور تا کید کرد

خبر

وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:

توزیع هوشمند برنج ،روغن و شکر از این هفته

حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی به تعویق افتاد

وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت« :از
ایــن هفتــه شــکر ،روغــن و برنــج نیــز با
قیمتهــای تعزیراتــی بــه اقــام توزیع
هوشــمند در منــازل اضافــه خواهنــد
شــد و هرچــه اســتفاده از ســامانه
هوشــمند بیشتر شود واســطهها کمتر
میشــود ».ســیدجواد ســاداتینژاد بــا
بیــان اینکــه تمرکز مــا در ماههــای اول
آغاز بهکار دولت ،تأمین امنیت غذایی
و تــاش بــرای ســاماندهی بــازار اقــام
اصلــی از جملــه مــر غ و تخممــر غ بوده
است ،گفت« :در این راســتا توانستیم
بــازار مــر غ و تخممــر غ را بهگونــهای
مدیریت کنیــم کــه از روزهــای آینده تا
پایــان ســال شــرایط مطلوبــی در ایــن
بخشها را شاهد خواهیم بود».
او ادامــه داد« :بــرای تأمیــن اقــام
موردنیــاز شــب عیــد و بعــد از آن مــاه
رمضــان برنامهریزیهــای الزم انجــام
شــده اســت و همچنیــن بسترســازی
بــرای کشــت قــراردادی ،خریــد دام
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اختصاصی

گفتو گوی تلفنی مسئول سیاست
خارجی اروپا و وزیر امور خارجه ایران
درباره مذا کرات وین

امیرعبداللهیان :
تضمین جدی بدهید
7

وزیر اقتصاد:

مــازاد روســتاییان و عشــایر و ســنددار
کــردن اراضی کشــاورزی نیز در دســتور
کار قــرار گرفتــه اســت ».وزیــر جهــاد
کشــاورزی اضافــه کرد« :تأمیــن امنیت
غذایــی وظیفــه جهــاد کشــاورزی و بــر
عهــده کشــاورزان و دامــداران اســت.
برنامهریــزی مــا در زمینــه پایــداری
و تأمیــن بــازار اســت و قطعــا امنیــت
غذایــی برقــرار خواهد شــد ».بــه گفته
او تــا قبــل از دولت ســیزدهم همیشــه
بحث ایــن بود کــه بایــد در حــوزه غذا،
فرمانده یکی باشــد .نه اینکه بخشی از
وظایف برعهده وزارت جهاد کشاورزی
و بخشــی نیــز دســت وزارت صمــت
باشــد .همانطــور کــه اســتحضار دارید
قانــون انتــزاع در دولــت قبــل دو ســال
لغــو شــد و در آخریــن روزهــای دولــت
قبل ،وظایــف وزارت جهــاد بازگردانده
شــد .ولی اجرایــی شــدن آن در دولت
ســیزدهم رخ داد و کل زنجیره از تولید
تا توزیع به وزارت جهاد وا گذار شد.

2

وزیــر اقتصــا د گفــت« :دولــت بــه این
نتیجه رســید که با توجه به پیامدهای
منفی در بخش تولید به ســمت حذف
ارز  ۴۲۰۰تومانی حرکت کند و با توجه به
اینکه این الیحــه در مجلس به تصویب
نرســید بــه تعویــق خواهــد افتــاد».
احســان خانــدوزی در جلســه شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
اظهــار داشــت« :یکــی از مهمتریــن
مشــکالت کشــور مســأله خودتحریمــی
داخلی است که در زمینههای مختلف
وجود دارد امــا تقریبا مصادیق مشــابه
یکدیگــر دارد که باید بــا راهکارهایی آن
را کاهش دهیم ».او افزود« :دو موضوع
تســهیل عــام و تشــویق خــاص همواره
مورد توجه دولت سیزدهم است و باید
در فعالیتهــای تولیــدی زمینــه بــرای
ورود همــه بــه اقتصــاد را فراهــم کنیم و
از ســوی دیگر حمایتهای الزم را برای
تولیدکنندگان داشته باشیم».
وزیــر امــور اقتصادیودارایــی اظهــار
کــرد« :تــاش داریــم در نقطــه تمــاس

دستگاههای اجرایی و تولیدکنندگان،
هزین ههــا را بــه حداقــل برســانیم و
سیاس ـتهای مانــع فعالیتهــای
تولیدی را از میان برداریم».
خاندوزی گفــت« :بایــد فعالیتهای
اقتصــادی برای کســانی کــه وارد عرصه
یشــوند بایــد بــا
فعالیــت اقتصــادی م 
کمترین هزینه زمانــی و صرف وقت رقم
بخورد».
او اظهــار کــرد« :بــود و نبــود ارز
 4200تومانــی در نــوع واردات و
نــوع محصــوالت تولیــدی داخــل
تعیینکننده است».
وزیــر امــور اقتصادیودارایــی گفــت:
«دولت به این نتیجه رسید که با توجه
به پیامدهــای منفی در بخش تولید به
ســمت حــذف ارز  4200تومانــی حرکت
کنــد و با توجــه بــه اینکــه این الیحــه در
مجلــس بــه تصویــب نرســید بــه تعویق
خواهد افتاد».
خانــدوزی افــزود« :مشــکل پنجــره
واحد ،سرمایهگذاری داخلی و خارجی

را میتوانیــم حــل کنیــم و وقتــی ایــن
مســائل نادیــده گرفتــه میشــود چــرخ
یگــردد و در هفــت
اقتصــاد ســخت م 
ماه  90میلیــون دالر مجموعه صادرات
استان است که بسیار ناچیز است».
او اظهــار کــرد« :ا گــر تــا  27ســال دیگر
هیــچ پــروژهای تعریف نشــود بــاز پروژه
برای اجرا رســیدن این پروژهها داریم و
مســائل مختلفی باعث این وضع شده
است».
او بــا بیــان اینکــه فعالیتهــای
اقتصادی برای افرادی که وارد فعالیت
یشــود بایــد کمهزینــه
اقتصــادی م 
باشــد ،تصریــح کــرد« :نمیتوانیم توقع
داشــته باشــیم کــه دولــت از ابزارهــای
خــاص ماننــد معافیــت مالیاتــی یــا در
اختیار قــرار دادن اراضی و یارانه دولتی
اســتفاده کنــد امــا از دســتگاههای
اجرایــی میتــوان انتظار داشــت نقطه
تمــاس بخــش دولتــی و خصوصــی بــه
کمتریــن اصطــکا ک برســد امــا در ایــن
زمینه دولت از آنها حمایت میکند».

گفتوگوی «شهروند»
با قاتلی که توانست از طناب دار رهایی یابد و
فرشته نجات مجرمان دیگر شود

چتر نجات
یک اعدامی برای
همسلولیهایش
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دعوای باشگاه
استقالل و فدراسیون
فوتبال؛ رئیس منم!
مدیران باشگاه استقالل
وارد یک دعوای جدی با مسئوالن
فوتبال کشور شدهاند
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کیوسک
مطبوعات جهان

مهمترین عناوین گاردین،
نیویورک تایمز و دیلیتلگراف
را بخوانید

ثبت آگهی
در روزنامه شهروند
44956200-2

