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گفتوگوی «ایران» با مهاجم جوان پرسپولیس
که مقابل پیکان دبل کرد

رئیس جمهوری در جلسه شورای عالی فضای مجازی تأکید کرد

تالش دولت برای توسعه شبکه
ملی اطالعات امن و ارزان

مهدیعبدی:
احیا شدم اما مغرور نمیشوم
در صفحه ورزشی بخوانید

در صفحه سیاسی بخوانید
سال بیست و ششم شماره  7381سه شنبه  10تیر  8 ۱۳۹۹ذیالقعده  20 1441صفحه

رئیس دفتر رئیس جمهوری ابالغ کرد

نقشه راه دولت
برای استانداران

2

گفتوگوی «ایران» با دکتر سوری عضو
ستاد ملی مقابله با کرونا درباره روند
صعودی آمار مرگ و میر کروناییها

کرونا همچنان
جان میگیرد

قیمت درتهران و البرز  2000تومان  /دیگر استانها 1000تومان Tuesday 30 June 2020

دولتالکترونیکوتحولدیجیتال
مسیر بی بازگشت در وزارت کار

ظریف امروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل به صورت مجازی سخنرانی میکند

مصاف ایران و امریکا در شورای امنیت

2

5

مرعشی ،سخنگوی حزب کارگزاران
در گفت و گو با « ایران» :

ژنرالهای مجلس
به این سؤاالت
پاسخ دهند

ادامه در صفحه 2

نتایججالب
یکنظرسنجی

بگویند راهکارشان برای رفع
تحریمها چیست؟ صادرات نفت را
چگونه احیا می کنند؟ کسری بودجه
را چگونه جبران می کنند؟ منابع
ارزی را چگونه تأمین میکنند؟
3

روسیه جدید
«آری» یا «نه»

سه داوطلبی که جان
فدایجنگلهای
زاگرس کردند

11

بازگشت لباسهای دست دوم و
قدیمی به چرخه فروش در جهان

کهنه پوشی
عیب نیست

13

محصوالت چند رسانه«ایران»

شایعه سازی علیه دولت

شایعه سازی و انتشار اخبار جعلی
علیه دولت در ماه های گذشته
تکذیب را به شرح وظایف سازمانی
برخی دولتمردان اضافه کرده است.
دولت که با مشکالت بزرگی همچون
تحریم و کرونا درگیر است حاال باید
الجرم با شایعات و حاشیه سازی ها
هم بجنگد.
بارکد را اسکن کنید
وگزارش ویدئویی
شایعه سازی علیه
دولت را ببینید

زهرهصفاری/فردا آخرین فرصت مردم روســیه بعد از یک
هفته برپایی آنالین رفراندوم قانون اساسی ،برای «آری» یا
«نه» گفتن به این اصالحات پیشنهادی «والدیمیر پوتین»
است .تغییراتی که نه تنها برای آینده سرزمین تزارها که در
سرنوشت سیاسی مرد آهنین روسیه نیز نقش بسزایی دارد.

به گزارش «ایندین اکســپرس» ،اوایل ســال جاری میالدی
بــود که «والدیمیر پوتین» پیشنویــس اصالحات پرتعداد
قانون اساســی کشــورش را که مهمترین آنها ابقای جایگاه
رئیس جمهوری برای مدت نامحدود بود ،به مجلس دوما
ارائــه کــرد و پس از دو ماه انتظار در مــاه مارس ،برای انجام

Reuters

پوتین با اصالح قانون اساسی روسیه
به دنبال چیست؟

آتش در «بوزین» و «مره خیل»
همچنان شعله میکشد

اســتفاده از فنــاوری
اطالعــات و ارتباطات
یادداشت برای ارتقای کارآمدی،
اثربخشی ،پاسخگویی
و شــفافیت دولــت و
ارائه خدمات عمومی
محمد بــا کیفیت مناســبتر
شریعتمداری بــــــه شــــــ ـهرونـــــدان
وزیر تعاون،
کار شـــــیوه ای اســـــت که
و رفاه اجتماعی
ذیــل عنــوان دولــت
الکترونیــک بویــژه در یکی دو دهــه اخیر در
رأس اولویتهــای دولــت هــای مختلف از
جملــه دولت جمهوری اســامی ایران قرار
داشته است  .یکی از ابعاد دولت الکترونیک
تعامل دولت با شــهروندان و ارائه خدمات
عمومی مناســب و بــا کیفیــت در این حوزه
به مردم ،آن هم با الگوی مشــتری مداری و
جلب رضایت شهروندان است.

اقدامــات بعــدی رأی مثبــت گرفت .یــک روز بعــد دادگاه
قانون اساسی روسیه نیز آن را تأیید کرد اما پوتین با وجودی
که میتوانســت حتی بــدون رفراندوم و کســب نظر مردم،
تغییــرات جدیــد را اعمال کند ،بــا تعیین تاریــخ  22آوریل
برای رفراندوم سراســری ،طرح اصالحات پیشــنهادی را به

محک مردم کشورش گذاشــت .زمان پیشنهادی «پوتین»
بــرای رفراندوم به خاطــر کرونا تا اول جــوالی (فردا) یعنی
درســت یک هفته پس از برگزاری جشن روز پیروزی روسیه
و آغاز همهپرسی آنالین به تعویق افتاد.
صفحه  4را بخوانید

تنور بورس در همهجای ایران داغ شده است

سبد گردانی
شغل تازه جوانان تحصیلکرده در روستاها
هرچند رونق بازار بورس به ماهها قبل بر میگردد اما آمارها نشــان میدهد در دو ماه گذشــته روند ورود سهامداران
تــازه وارد بــه بــورس به یکباره تــا  ۲.۵برابــر افزایش یافته اســت و این بار نه تنهــا در تهران و کالنشــهرها بلکه مردم
شهرهای کوچک و حتی روستاییان نیز پایشان به کارگزاریهای بورس باز شده است« .حسن قالیباف» رئیس سازمان
بورس و اوراق بهادار میگوید :در ســال گذشــته در بازار بورس  ۸۲۰هزار کد معامالتی صادر شــده بود که این عدد در
ل جاری
سه ماه نخست امسال به یک میلیون و پانصد هزار رسیده است .البته تنور بورس از نهم اردیبهشت ماه سا 
که رهبر انقالب با صدور ابالغیهای با درخواست رئیس جمهوری برای آزادسازی سهام عدالت موافقت کردند داغتر
شده و مردم را به دفاتر خدمات پیشخوان دولت برای دریافت احرازهویت از سامانه «سجام» و گرفتن کد بورسی از
کارگزاریها کشانده است« .حسین فهیمی» مدیر عامل شرکت سپردهگذاری مرکزی به «ایران» میگوید :تاکنون 13
میلیون و  500هزار نفر در ســامانه ســجام ثبتنام کردهاند که البته باالترین آمار ثبت نام کنندگان مربوط به اســتان

ســالم

تهران با 2میلیون و  425هزار نفر بوده و پس از آن استان فارس است که بیشترین مشارکت را با  915هزار نفر داشته
است .بهگفته وی استانهای خراسان رضوی با  908هزار نفر ،اصفهان  808هزار نفر و آذربایجان شرقی با  748هزار
نفر ثبتنامی در رتبههای بعدی قرار دارند.

هر روز با شما در اینجا خواهیم بود ،صدای شما ،حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و می خوانیم
و بازگو می کنیم .با ما همراه باشید ،بگویید و بنویسید

ëëمشکل آســفالت و چاله چولهها در میدان
نظــــــر
مرکــزی میوه و تــره بــار /آقای محمــودزاده:
مـــردم
در میــدان مرکــزی میوه وتره بــار فاز  2چاله
و شکســتگی آســفالت زیاده وقتی که وانــت را بار میزنیم و
ســنگین میشود جلوبندی ماشــین از بین میرود .در حالی
که با گذاشــتن کیوســک و گیــت ورودی و دوربیــن از تمامی
وانت بارها پول میگیرند .از مسئوالن خواهشمندم پیگیری
کنند.
ëëافزایــش قیمــت آهــن /آقــای جمالــی :مســئولی
چنــد روز پیــش اعــام کردنــد کــه قیمــت آهــن آالت
ســاختمانی بایــد کاهــش پیــدا کنــد امــا از آن روزی کــه ایــن
صحبــت شــد  500تومــان بــه قیمــت آهــن افــزوده شــد.

هــر چیزی را که اعــام میکنند باید قیمتــش کاهش پیدا کند
بدتر میشود.
ëëخروج زباله از مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ /درخواســت
یک زندانی :با توجــه به عدم خروج زبالهها در اکثر واحدهای
ندامتــگاه تهــران بزرگ طی یک ماه گذشــته توســط پیمانکار
مربوطــه باعث ایجاد بوی بد و زیاد شــدن حشــرات در داخل
بندهــا شــده و با توجه به شــیوع بیمــاری کرونا مشــکل زیادی
بهوجود آورده است .از مسئوالن ندامتگاه درخواست پیگیری
این موضوع را داریم.
ëëپیگیر حق تســری کارکنان زندانها باشــید /پرســنل سازمان
زندانها :لطفاً پیگیر حق تســری کارکنان زندانها باشید .حق
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تلفن021 88769075 :
پیامک3000451213 :
تســری فوقالعاده خاص پرســنل زندانها سال  91تصویب و
بــا وجود تصویــب قانونی اجرا نگردیده اســت .لطفــاً پیگیری
بفرمایید.
ëëپاســخ بــه پیــام درج شــده در تاریــخ 25
اردیبهشــت  99بــا عنوان یــک شــهروند :با 12
جوابیه
سال ســابقه کار حقوق بازنشســتگی اینجانب
 570هزار تومان است.
پاســخ سازمان :حقوق مســتمری بگیران متناسب با سنوات
پرداخــت حق بیمــه برقرار میگــردد .بــا توجه به اینکه ایشــان
 12ســال ســابقه بیمــه داشــتهاند مســتمری هم متناســب با آن
برقرار شده است.
مرکز اطالع رسانی ،روابط عمومی و امور بینالملل

صفحه  6را بخوانید

پژوهشــگاه فرهنــگ
و هنــر و ارتباطــات
یادداشت وزارت فرهنگ و ارشاد
اســامی نتایــج مــوج
دوم دیــدگاه مــردم
در خصــوص کرونــا را
عباس عبدی منتشــر کــرده اســت.
روزنامه نگار مــوج اول در فروردیــن
مــاه و فقــط در مناطق
شــهری و مــوج دوم در خــرداد مــاه و در کل
کشــور انجام شده اســت .میکوشم که چند
یافتــه مهم ولــی جالــب این نظرســنجی را
نقل و تحلیل کنم.نتایج و تحلیل بخشــی از
یافتهها بســیار مهم اســت .نتایج موج دوم
به تفکیک شــهر و روســتا اســت که در موارد
مقایسه فقط شهرها را در نظر گرفتهام.
از افــراد ســاکن شــهرها در دو مقطــع درباره
مدت زمــان درگیری با کرونا پرســیده شــده
است.
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چالشهایتولید
در آستانه روز صنعت

اکوسیســتم کســب و
کار همــواره متأثــر از
یادداشت شــاخصهایی اســت
که هریک به نوبه خود
میتواننــد زمینــه این
فضــا را بهبود یــا اثری
محسن صالحینیا منفــی بــر آن داشــته
معاون وزیر صنعت ،باشــند .امــروزه نقش
معدن و تجارت بنگاههــای کوچــک و
متوســط ( )SMEsتأثیــر زیــادی بــر اقتصاد
کشــورها و تولیــد ناخالص داخلــی ()GDP
آنهــا دارد کــه البته ایــن تأثیر در کشــورهای
درحــال توســعه جایــگاه ویــژهای دارد و در
ایــران نیــز نقش ایــن بنگاههــا بســیار قابل
توجه اســت .در کنار SMEها نقش مشاغل
خدماتی نیز چه در نرخ مشارکت اقتصادی
و چه در ســهم این گروه در اشتغال کشور بر
کسی پوشیده نیســت .از سوی دیگر همگی
مطلعیم کــه واحدهای صنعتــی کوچک و
متوســط ایران بهدلیل تحریمهای ظالمانه
امریکا...
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