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حمیدرضاعظیمیان:

طالبانکابینه دولتجدید
افغانستان را اعالم کرد

فوالد مباركه تا ریشهكنیكامل
كرونا دركنار مردم خواهد بود
بنگاهها 4

جهان 8

خبری از سردار رحیمی که بازتاب پرتعدادی آمار
سرقت و ناامنی پایتخت است

افزایشدوبرابری
گشتهای 110در تهران
شهرنوشت 6

اتحادیه آفریقا و گروه اکوواس خواستار نشست
فوری در مورد کودتای گینه شدند؛

تالش برای بایکوت
خودسرها
جهان 8

فشار تورمی بیداد میکند

سقوط هشدارآمیز سرانه
مصرف موادغذاییدر ایران
چرتکه 3

درخواست برگزاری
رفراندوم برای
حذف یارانهها

دوگانه «مرگ بر طالبان»«-زندهباد امارت اسالمی» در ایرانشدت گرفته است؛

خبر

رئیسجمهور:

رویکرد دستگاهها از وارداتمحوری بهصادراتمحوری اصالح شود

رئیسجمهــوری بر لــزوم اصــاح رویکرد
دستگاهها از وارداتمحوری به صادراتمحوری و
ریلگذاری برای جهش صادرات غیرنفتی تاکید
کرد.
بهگزارشپایگاهاطالعرسانیریاستجمهوری،
ابراهیم رییســی صبح دیروز در جلســه ســتاد
هماهنگی اقتصادی دولت بر ضرورت ریلگذاری
برای جهش صادرات غیرنفتی تاکید کرد و گفت:
رویکرددستگاههادرعرصههایمختلفاقتصادی،
بهویژهدربخشهایتولیدغذاودارو،بایدازرویکرد

ت محوری به داخلی کــردن تولید کاالها و
واردا 
گسترشصادراتغیرنفتیاصالحشود.
دراینجلسهسیاستهایتجاریوارزیمرتبط
باتوسعهصادراتومدیریتوارداتموردبررسیقرار
گرفتووزارتخانههایصنعت،معدنوتجارتوامور
اقتصادیوداراییموظفشدندبرایایجادعزمملی
و هماهنگی در راستای رفع موانع تولید و حمایت
از تولید کاال در داخل به ویژه در زمینه تولید لوازم
خانگی،برنامهریزیواقداماتالزمرابهعملآورند.
همچنین مقرر شــد در سیاستهای وارداتی

با هدف جلوگیری از واردات بیرویه کاالهایی که
دارایتولیداتمشابهداخلیهستند،بازنگریشود.

خبر

امیرعبداللهیان:

تامین واکسنکرونا را از اولویتهای باالی وزارت خارجه است

وزیر خارجه ایران واردات واکســن کرونا را از
اولویتهای باالی وزارت خارجه دانســت و تاکید
کرد کــه از ورود بخش خصوصی بــه این حوزه
استقبالمیکنم.
به گزارش ایلنا ،نخستین نشست هم اندیشی
وزارتامورخارجهواتاقبازرگانیوصنایعومعادن
ایرانبعدازظهرروزدوشنبه ١۵شهریوربهمیزبانی
حســین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران ،
معاون دیپلماســی اقتصادی و مدیران کل وزارت
امورخارجهبرگزارشد.
غالمحسین شــافعی رییس اتاق ایران ،روسا
و اعضای اتاق های مشــترک بازرگانــی ایران و
کشورهای همسایه و همچنین برخی کشورهای
مهم طرف تجاری کشورمان مدعوین این نشست
دروزارتامورخارجهبودند.
شافعیضمنتشکرازوزیرامورخارجه بهخاطر

این دعوت ،جلسه هم اندیشی مزبور را اولین ابتکار
وجلسهبرگزارشدهوزارتخانههایدولتسیزدهم
با بخش خصوصی ذکر کرد و آن را مهم و نشــانگر
نگاه پررنــگ وزارتخارجه به فعالیتهای بخش
خصوصیدانسته،خواهانتداومبرگزاریمتناوب
ایننشستدرماههایآیندهشد.
فعاالن اقتصادی بخش خصوصی کشورمان،
دیدگاه های خود در زمینه توســعه روابط تجاری
با دیگر کشورها ،خصوصا همسایگان و طرف های
تجاریاصلیرابیانداشته،خواهانحمایتهرچه
بیشتر وزارتخارجه از نقش بخش خصوصی در
توسعهمراوداتاقتصادیبادیگرکشورهاباالخص
درموقعبرگزاریکمیسیونهایمشترکشدند.
درادامهایننشستمعاوندیپلماسیاقتصادی
و مدیران کل حوزه های منطقــه ای وزارت امور
خارجه نیز در پاســخ به مطالب مطروحه از سوی
فعاالن بخش خصوصی به تشــریح نقطه نظرات
خودپرداختند.
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در
جمعبندی نخستین نشست با فعاالن اقتصادی
و مســئولین اتاق ایران ،بخش خصوصی را موتور
محرک روابط میان کشورها ،و حلقه های تجاری و
اقتصادیراعاملیکمککنندهدرپایاییسیاست
خارجی و مقــوّم آن ارزیابی کرد و بــر عزم وزارت

خارجه در حمایت از نقش و مشارکت دهی هرچه
بیشــتر بخش خصوصی در مراودات با کشورها
تاکیدکرد.
امیرعبداللهیانتامینواکسنکروناراازاولویت
های باالی وزارت خارجــه ذکر کرد و اقدامات این
وزارتدرشتابدهیفراوانبهتامینواکسنمورد
نیاز کشــورمان در روزهای گذشته را تشریح کرد
و گفت از همکاری بخش خصوصی در این زمینه
استقبالمیکنیم.
تشکیل کمیته مشــترک بین «وزارت امور
خارجــه»« ،وزارت صنعت معــدن و تجارت»
و «اتاق بازرگانــی و صنایع و معــادن ایران»،
در نظــر گرفتن جایــگاه واقعی بــرای بخش
خصوصی در کمیســیونهای مشترک همکاری
های اقتصادی ،تداوم چنین جلسات هم اندیشی
و حضور رییس اتاق بازرگانی در جلسات شورای
معاونین وزارت امور خارجه به تناسب موضوعات
اقتصــادی مطروحــه و در اولویت قــرار دادن
موضوعات مرتبط به ســامان دهی پایانه های
مرزی و تحکیم زیرســاختهای کشور که ارتقاء
دهنده صادرات کشور باشــد ،از دیگر مباحث
مطروحه در خالل جمعبندی ارائه شده از سوی
امیــر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشــورمان
در این نشست بود.

سیاست 2

عکس:ایرنا

شیرینیدرمشهد،اشکدرتهران

سیاست 2

دو شیفتهشدن مراکز
واکسیناسیون استان تهران
شهرنوشت 6

