 #من  -ماسک  -میزنم
رئیس قوه قضائیه:

استقالل صدر را از دست داد
پرسپولیس بازی برده را مساوی کرد

در پرونده هواپیمای اوکراینی
هیچ خط قرمزی نیست

دربی مجازات

در صفحه ورزشی بخوانید

در صفحه سیاسی بخوانید
سال بیست و ششم شماره  7541سهشنبه  23دی  28 ۱۳۹۹جمادی االول  20 1442صفحه
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زیرساختهای آب
و عدالت همهجانبه

سخنگوی وزارت امورخارجه:

بازرسان آژانس
اخراج نمی شوند
گروه سیاســی /ســخنگوی وزارت خارجه تأکید کرد که همکاری ایران
بــا آژانس بینالمللی انــرژی اتمی ادامه مییابد و بازرســان آژانس
اخــراج نمیشــوند .پیــش از ایــن احمد امیــر آبــادی فراهانی ،عضو
هیــأت رئیســه مجلس در یــک برنامــه تلویزیونی ادعا کــرده بود که
در چارچوب قانون موســوم به لغو تحریمها اگر تا ســوم اســفند ماه
تحریمها لغو نشــود ،ایران بازرســان آژانس بینالمللی انرژی اتمی
را اخــراج میکنــد .ســعید خطیــبزاده ،ســخنگوی وزارت خارجــه
کشــورمان دیــروز در نشســت خبــری خود در ایــن باره گفــت :باید از

عدالــت بهمثابه آرمان
بشری ،وجوه متعددی
یادداشت دارد .تحقــق عدالــت
کارکــرد کلیــت جامعه
و از جملــه نظام تدبیر
اســت .هــر بخشــی از
نظــام تدبیر بــا وجهی
رضا اردکانیان
وزیر نیرو از عدالت ســروکار دارد
و بایــد بــرای تحقق آن
بکوشد .وزارت نیرو و مجموعه صنعت آب و
برق حداقل با دو وجه بســیار مهم از عدالت
ســروکار دارنــد .اول ،عدالت در دسترســی به
خدمــات آب و برق کــه امروز حــدی از آن به
عنوان حقوقبشــر لحاظ میشــود و امــروز از
طریــق توســعهپایدار زیرســاختهای تولید
و توزیــع آب و بــرق ،و ســازوکارهای ناظــر بــر
تضمیــن پایــداری آنهــا حاصل میشــوند؛
ط زیســتی .عدالــت در
و دوم عدالــت محیــ 
دسترســی به زیرســاختها و عدالت محیط
زیستی زمینهساز ارتقای کیفیت زندگی پایدار
نیزهستند.

ایشــان ســؤال کنید .من ســخنگوی ایشــان نیســتم .این قانــون کامالً
روشــن اســت؛ شــاید ایشــان ســهو لســان داشــتند و احتمال دارد به
بنــد ۶قانــون میخواهد ارجاع دهد کــه آن بند میگویــد در صورتی
کــه طرفهــای متعاهــد در برجــام بــه تعهداتشــان عمــل نکننــد،
نظارتهــای فراپادمانی متوقف میشــود و این نظارتها به معنای
اخــراج بازرســان نیســت .در چارچــوب ان.پی.تــی و تعهداتمان در
فضای عدم اشاعه همکاریهای ما با آژانس ادامه خواهد داشت.

ادامه در صفحه 2

صفحه  3را بخوانید

مذاکرات تهران  -سئول برای آزادی منابع ارزی
دور خیز  62فیلم برای نمایش
در جشنواره فیلم فجر

2

رئیس سازمان نظام پزشکی:

19

تا قبل از عید 2میلیون
واکسن خارجی وارد میکنیم

5

شهر ملی تنبور
با داالهو به ثبت رسید
پس از دو سال پیگیری ،شهر داالهو بهعنوان شهر تنبور
به ثبت ملی رســید .بهگزارش خبرگزاری صداوســیما،
امیــد قــادری مدیــرکل میــراث فرهنگی ،گردشــگری و
صنایع دستی استان کرمانشاه گفت :سال گذشته شهر
هرسین بهعنوان شهر ملی گلیم به ثبت رسید و پرونده
ثبت ملی شــهر داالهو نیز از دوســال گذشــته در دست
اقدام بود.

صفحه  6را بخوانید

سایتهای شرط بندی فوتبال در گفت و گو با معتادان شرط بندی

لیگ دسته یک قماربازان

13

کرونا تاکنون  3600میلیارد تومان به گردشگری خراسان رضوی خسارت زده است

خاموشی چراغ  75درصد هتلهای مشهد
محصوالت چند رسانهای «ایران»

6

استودیو خبر
«ایران»

️پنجشنبههای افتتاح به روایت آمار
علیاصغر احمدی معاون هماهنگی و
امور استانهای دفتر رئیس جمهوری از
پنجشنبههای افتتاح میگوید ،او با تشریح
دستاوردهای ملت ایران در شرایط تحریم
و کرونا ،توضیح میدهد که در  ۱۰ماه امسال
چندین برابر اعتبارات عمرانی بودجه
ساالنه ،چه پروژههایی و با چه کیفیتی از سوی
دولت افتتاح شد.

بارکد را اسکن کنید
وگزارش ویدئویی
️پنجشنبههایافتتاح
به روایت آمار را ببینید

خبر های تصویری از استودیو
خبر روزنامه ایران .خبرها و
تحلیلهای روزانه را هرشب
از استودیو خبر «ایران»
ببینید  .دراین برنامه عالوه بر
اخبار تصویری ،تحلیلگران
وکارشناسان به تحلیل
رویدادهای روز میپردازند.
همچنین آخرین ویدیو های
گروه چندرسانهای «ایران»
و نیز کلیپ های تصویری
جذاب هر روز به تصویر کشیده
میشود.

 3سال نفسگیر و سخت را
پشت سر گذاشتیم
گــروه اقتصــادی /روز ملی صــادرات؛ با صحبتهای خــاص معاون
اول رئیسجمهوری همراه بود .صحبتهایی که با وجود فشــارهای
سیاســی بــه آن پرداختــه نشــد و ماههــای متمــادی دولــت روحانی
ســکوت کرد .اما گالیههای متعدد پارلمــان بخش خصوصی باعث
شد تا اسحاق جهانگیری از برخی از اتفاقها پرده بردارد.
معــاون اول رئیــس جمهــوری در جمــع اعضــای اتــاق بازرگانی
کــه اکثر آنها آفــت اقتصاد را در چند نرخی بــودن ارز و همچنین ارز
 4200تومانی میدانستند ،گفت که برخی چنان درباره ارز میگویند
کــه گویــا چنــد نرخی بــودن آن پدیده جدیدی اســت و تجربــه آن را
در دیگــر دورههــا و دولتها تجربــه نکردهایم .از ســویی در مورد ارز
 4200تومانــی تصمیــم دولت ایــن بود که برای چند مــاه در اقتصاد
کشــور باشــد و با نرخ تــورم ،افزایش پیــدا کند اما ســران قوا تصمیم
گرفتند که این ارز ابقا شــود؛ حال متأســفانه در این خصوص تنها به
دولت انتقاد میشود .این نقدها در شرایطی است که رویکرد دولت
ک نرخی شــدن ارز بــود و البته ســعی کردیم در
روحانــی از ابتــدا تــ 
همین راســتا قدم برداریم .از طرفی جهانگیری با اشاره به انتقادات
پورابراهیمی رئیس کمیســیون اقتصاد مجلس شــورای اســامی در
مورد نرخ ارز ،اظهار داشــت :در مرداد ماه در جلسه سران سه قوه با
تصمیم سران قرار شد نرخ ارز که قیمت آن 4400تومان شده بود به
همــان قیمت 4200تومان برگردد و آقای پورابراهیمی نیز در همین
جلســه حضور داشت اما حاال یکباره همه میگویند فالنی این کارها
را انجام داده اســت .مــا که همواره موضع روشــنی در این خصوص
داشتهایم.
ëëدولت روحانی ارز سه نرخی را دو نرخی کرد
معــاون اول رئیــس جمهــوری تصریــح کــرد :در دوره مهنــدس
موســوی و دوره آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی قیمتهــای متفاوتی
برای نرخ ارز در کشــور وجود داشــت و در دوره آقای احمدینژاد نیز

پایگاه اطالع رسانی معاون اول ریاست جمهوری

روایت جهانگیری
از تصویب ارز
 4200تومانی
در نشست سران

هیأت کره ای با وزیر خارجه و رئیس بانک مرکزی دیدار کرد

«ایران» گزارش میدهد

تعدد طرحها
مشکلی را حل نمیکند

همیــن روال حاکم بود و دولت تدبیر و امید وقتی در شــهریور 1392
کار خــود را آغاز کــرد یکی از اولین اقداماتش این بود که قیمت ســه
نرخی ارز را از بین برد و آن را به دو نرخ تقریباً نزدیک به هم تبدیل
کــرد .وی افــزود :مهمترین کاری که بانک مرکزی میتوانســت برای
مهــار نــرخ ارز انجام دهد این بود کــه اســکناس ارز را در بازار تزریق
کند .در ســالهای قبل بانک مرکــزی حداکثر روزی  150میلیون دالر
در بــازار تزریــق میکــرد امــا در فروردین ســال  97در شــرایطی قرار
گرفتیــم کــه هنوز هم قصد نــدارم بگویم چه میزان اســکناس ارز در
بازار تزریق شد.
ëëوقتی قهرمانیم که مردم خوش باشند
معــاون اول رئیس جمهوری با تأکیــد بر اینکه باید تصمیمات را
متناســب با شــرایط مردم اتخاذ کنیم ،خاطرنشان کرد :مردم کشور
اصل هستند و همه ما باید فدای مردم ایران شویم و نباید بگذاریم
شــرایط سخت شــود تا معلوم شود که ما قهرمان هســتیم .ما وقتی
قهرمانیم که مردم خوش باشند و زندگی آنها دچار فروپاشی نشود.
ëëچرا فاصله حرف تا عمل اینقدر زیاد است؟
روز گذشته در ساختمان قدیم اتاق بازرگانی ایران ،گالیه دیگری
هم از سیاســتهای دولت شــد ،فعاالن اتاق بازرگانی اظهارداشتند
که با وجود برخی از مصوبات و همچنین عدم همکاری دستگاههای
اجرایــی نمیتــوان مقولــه صــادرات را عملیاتــی کــرد و بــه درآمــد
ارزی دســت یافــت و این روزها به ســختی صادرکننــدگان در فضای
بینالملــل فعالیت میکنند .یکی از کســانی که نســبت به وضعیت
صادرات نقد داشــت و تأکیــد کرد که در تمــام دولتها به صادرات
بیتوجهی شــده اســت ،غالمحســین شــافعی رئیس اتــاق بازرگانی
ایران بود .او گفت کــه باید بپذیریم هزینه عقبافتادگی از صادرات
را اقشار ضعیف جامعه میپردازند.
صفحه  8را بخوانید

روزنامه الکترونیکی «ایران عصر»
به شماره  500رسید

بارکد را اسکن کنید
واخبار و تحلیلها
را از استودیو
«ایران» ببینید

روزنامه «ایران عصر» گامی تازه
در اطالع رسانی مجازی

http://irannewspaper.ir

در لحظه بخوان
ایران بخوان
nline

www.ion.ir

در حــدود  8مــاه عمــر
قانونگــذاری مجلــس
یادداشت یــازدهـــــم ،شـــــاهـــد
افزایش افسارگسیخته
طرحهــای نماینــدگان
هســتیم .آن گونــه کــه
پس از همــه انتقاداتی
احمد مازنی
نماینده سابق مجلس که نســبت به باال رفتن
رقــم طرحهــای اعالم
وصــول شــده در مجلــس صــورت گرفــت،
محمدباقــر قالیبــاف ،رئیــس مجلــس هــم
معتــرض شــد و دیــروز در جلســه شــورای
هماهنگــی رؤســای کمیســیونها و هیــأت
رئیســه مجلس اعالم کرد که تعداد طرحها
و لوایــح در مجلــس از مــرز  ۳۰۰فقــره عبــور
کرده و نیاز به ســاماندهی دارد .اینکه چگونه
میتوان خواستههای نمایندگان این مجلس
را ساماندهی کرد ،جای تأمل و بررسی دارد.
قانون آییننامه داخلی مجلس ،دو مسیر را
برای ارائه پیشنهادات مربوط به قانونگذاری
پیشبینی کرده است.
ادامه درصفحه 2

راه برون رفت
از بحران اقتصادی

اقتصاد ایران از ابتدای
دهــه  1390در شــرایط
یادداشت رکــود تورمــی ناشــی از
تحریمهایبینالمللی
و ســــیاســـتهـــــــای
نامناســـــب انباشـــــت
شــده گرفتار شــد و این
زهرا کریمی
استاد دانشگاه اواخــر ،مشــابه همــه
کشــورهای جهــان ،بــا
مشکل شیوع ویروس کرونا مواجه شده که بر
زندگی مردم و اقتصاد به شدت تأثیر گذاشته
اســت .تعطیلی و یا نیمه فعال شدن کسب
و کارهایی مانند هتل ،رســتوران ،آژانسهای
مســافرتی و حتــی فــروش پوشــاک و ســایر
کاالها ،موجب شده تا بسیاری از عرصههای
مختلــف اقتصاد آســیب ببیننــد و درآمدها
کاهشبیابد.

صفحه  7را بخوانید

