 #من  -ماسک  -میزنم
شاگردان یحیی با غلبه بر شاگردان تارتار
به رده دوم رسیدند

وزیر فرهنگ در آیین اختتامیه
پانزدهمین دوره جشنواره شعر فجر:

پیکان ماشین
صعود پرسپولیس

تجربه شاعرانه روزهای کرونایی را
با جهانیان به اشتراک بگذاریم

در صفحه ورزشی بخوانید

در صفحه فرهنگی بخوانید

سال بیست و هفتم شماره  7567دوشنبه  27بهمن  3 ۱۳۹۹رجب  20 1442صفحه
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رئیسجمهوری در جلسه ستاد اقتصادی دولت:

بودجه و معیشت مردم
درگیر مناقشات نشود

ضرورت
تعیین تکلیف بودجه

این تصویر این روزهای بازار تهران است!

رئیــس جمهــوری بــه
یادداشت درســتی در جلســه
دیــروز ســتاد هماهنگی
اقتصــادی دولــت بــر
تصویب سریعتر بودجه
بــه دور از مناقشــات
هادی حقشناس و مباحــث سیاســی
کارشناس اقتصادی تأکیــد کردنــد و گفتنــد:
«باید همــه توجه کنیم که هر وقف ه در تصویب
بودجه کشــور میتواند به کلیت اقتصاد و از آن
مهمتر به معیشت و زندگی مردم آسیب وارد
کند».در مباحث اقتصــادی یکی از متغیرهای
بســیار مهم و تأثیرگذار موضوعی اســت به نام
«عدم قطعیــت» ،یعنی موقعیتی که با ایجاد
نااطمینانی نســبت به آینده اثرات زیادی روی
تصمیمســازان و تصمیمگیــران اقتصــادی،
خصوصــاً در بحث ســرمایهگذاری میگــذارد؛
بــه هــر دلیل اگــر فضــای اقتصادی به ســمت
نااطمینانیوابهامدرقبالآیندهبرود...

کرونا پا به پای خرید شب عید

 براساس اصالحات بودجه ،تأمین کاالهای اساسی و ضروری مردم با ارز ترجیحیو همچنین منابع الزم برای حوزههای توسعهای کشور ،مورد توجه قرار گرفته است
گروه اقتصادی  -حســن روحانی ،رئیسجمهوری در دویستوســومین
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت :اصالحیه الیحه بودجه بر
اساس شرایط و مقتضیات کنونی کشور و با رویکرد همگرایی و همچنین
بــا تکیه بر دیدگاه کارشناســان و متخصصان خبره کشــور تهیه و تدوین
شــده است ،لذا هرگونه سیاســتزدگی میتواند به روند توسعه کشور و

حقوق مردم آسیب برساند.روز گذشته در جلسه ستاد اقتصادی دولت،
اصالحــات الیحــه بودجه ســال  1400کل کشــور بــرای ارائــه به مجلس
شورای اسالمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.مجلس  14بهمن ماه،
کلیات الیحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال  ۱۴۰۰را رد کرد.

ادامه در صفحه 3
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تبرئه ترامپ و آینده
حزبجمهوریخواه

«برآورد کارشناسان از سالی که گذشت»

سال سخت ملت و دولت
همراه با یادداشت هایی از آلبرت بغزیان و مجیدرضا حریری

7

تردیدهای کاخ سفید هزینه احیای برجام را افزایش میدهد

ضرب االجل اسفند

3

فرار «ترامپ» از استیضاح

4

12

پرش بدون مانع پارکورها
در تخت جمشید و سی و سه پل

باال رفتن پارکورکارها
از تاریخ در روز روشن
حضــور بــدون مانــع یــک پارکــورکار در
تختجمشــید بــه واکنــش تنــد واعتراضــی
فعاالن حوزه میراث فرهنگی منجر شد .این
نوجــوان پاکورکار بدون هیــچ ممانعتی روی
ســتونهای  ۲۵۰۰ســاله میپــرد و از ســنگ
نگارههای دیواره سایت باال میرود

11

در کمپهای غیرمجاز ترک اعتیاد چه میگذرد؟

کمپگوانتانامو

ســالم

13

گــروه اجتماعــی  /تا یک مــاه دیگر وارد
سال  1400میشــویم ،کرونا در عید امسال
نیز همچون سال گذشــته با ما خواهد بود.
با اینهمه بســیاری از شهروندان هنوز باور
نکردهانــد کــه باید امســال را هــم همچون
ســال گذشــته متفاوت پشت ســر بگذارند.
برخیهــا از حــاال در تــدارک خریــد شــب
عیــد ،بــه خیابانهــا آمدهانــد و بــا وجــود
هشــدارهای زیاد کارشناســان درباره شیوع
موج چهارم و نگرانی از درگیر شدن بخش
زیادی از مردم با کرونای انگلیسی ،باز هم
بــرای دید و بازدیدهای ســال جدید نقشــه
میکشند.
ایــن روزهــا خیابانهــای شــهر ظاهــراً با
کرونــا خداحافظــی کردهانــد ،آنچــه دیــده
میشــود ،کمتوجهی یا بیتوجهی مردم در
بازار ،پاســاژها و مغازهها اســت .برخی فکر
میکننــد بــا کاهــش تعــداد فوتیهــا ،خطر
کرونا کمتر شــده اســت ،اما این روزها خطر
شــیوع کرونای انگلیســی هم به هشدارهای

قبلی اضافه شده است.
خانــم اســکندری میگویــد کــه برخی از
مغازهها ،تخفیفهای فریبنده گذاشــتهاند
و مــدام هــم بــرای مــا پیامک زده میشــود
یــا حتــی برخــی ســالنهای زیبایــی بــا مــا
تمــاس میگیرند تا وقت شــب عیــد را رزرو
کنیــم .خب مــا ترجیح میدهیــم که دراین
وضعیــت گرانیهــا ،الاقــل کاالهایمــان را
ارزانتر تهیه کنیم ،باالخره اگر زنده بمانیم
بــه لباس و کیــف و کفــش احتیــاج داریم و
معلــوم نیســت که ســال آینده چقــدر توان
خرید داشته باشیم.
آقای کریمی که تازه عیدیبازنشستگیاش
را دریافــت کرده ،میگویــد خیلیها مثل من
آمدهانــد که به یاد عید ،حــال و هوایی عوض
کننــد و گرنه بــا این یــک میلیــون و  500هزار
تومان خیلــی هنر کنیم بتوانیم آجیل بخریم
تــا الاقــل امســال جلــوی میهمانهایمــان
شرمنده نشویم.
او میگویــد که فکر میکنــد تا عید ،کرونا

خیلــی کمرنگتــر شــود ،دلیلــش را هــم
کاهــش آمــار فوتیهــا میدانــد و میگویــد
کــه امیــدوار اســت امســال بتواند بــه دیدار
خانوادهاش در شیراز برود.
خانــم روحــی هــم کــه کارمنــد یکــی
از ادارات دولتــی اســت ،بــا وجــود همــه
هشــدارها ،برای خرید به بــازار تهران آمده.
خــودش از شــلوغی خیابانها تعجب کرده
امــا میگوید کــه باالخــره باید زندگــی کرد!
نگرانــیاش نــه از بابــت کرونــا کــه از گرانی
اجنــاس اســت و مدام میگوید امســال هم
میهمان نیاید به نفع همهمان است!
بــا همــه ایــن اوصــاف ،کارشناســان
معتقدنــد کــه اگــر این رویــه ادامــه یافته و
مردم بیتوجــه به پروتکلهای بهداشــتی
و دســتورالعملها باشــند ،بهطــور قطــع،
شــاهد آمار باالی مبتالیان در روزهای آخر
سال و بویژه شب عید خواهیم بود؛ عیدی
که ممکن اســت با افزایــش تلفات ،مواجه
شود.

محصوالت چند رسانهای «ایران»

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

استودیو خبر
«ایران»

تلفن  021 - 88769075 :پیامک3000451213 :

ëëبالتکلیفــی الیحــه رتبهبنــدی معلمــان  /یــک شــهروند :الیحه
نظــــــر
رتبهبندیمعلمانپساز 9سالهمچنانبالتکلیفاست،انصافاً
مـــردم
حق ما معلمان این همه بیتوجهی نیســت .معلمان هیچگونه
ً
دریافتیبجزهمینحقوقندارند،لطفاپیگیرالیحهرتبهبندیمعلمانباشید.
ëëپلــهبرقی 8میلیونبهبنــدهضررواردکرد/پرویزنوری:مطلبــی در تاریخ  8بهمن در
صفحه حوادث چاپ کردید درخصوص گرفتار شدن پیرمرد و پیرزن در پله برقی .بنده
هم حدود 20روز پیش همین اتفاق برایم افتاد و در حدود 8میلیون تومان ضرر به من
وارد شد و با شهرداری هم تماس گرفتم اما نتیجهای نداشت .لطفاًپیگیری نمایید.
ëëتخفیفبهانواعبیمهنامهخودرو/یکشهروند:با توجه به شرایط منع عبور و مرور
خودرو از ســاعت  9شــب تا  4صبــح ضــرورت دارد در نرخ انواع بیمههــای خودرو و
عوارض ســاالنه شــهرداری تخفیف داده شود تا افرادی که درخصوص کرونا متضرر
شدهاند بیش از این متضرر نشوند.

حسن شیروانی /ایرنا

 50میلیون دالر در آتش گمرک مرزی سوخت

مرگ سیاه ،سفید ،صورتی

مرگ،دوبارهبهجانپرندگانمیانکالهافتادهاست.
نزدیکبه ۶هزارپرندهمردهواینمرگومیرتاآخراسفند
وزمانمهاجرتپرندگانادامهخواهدداشت.دراین
تاالببینالمللی،تعدادپرندگانتلفشدهدرسال
گذشتهتا ۵۰هزاربالهماعالمشده.بااینوجود،اخباربد
دیگریهمشنیدهمیشود.پرندگانمیانکالهسالبعدو
حتیسالهایبعدازآنهمخواهند ُمرد.اماچرا؟علت
اینمرگومیرهاچیست؟!کارشناساندراینگزارش
فرضیاتمختلفیطرحمیکنند/.خبرنگار:زهراکشوری

بارکد را اسکن کنید
وگزارش ویدئویی
مرگ سیاه ،سفید،
صورتی 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.
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@radioiran20

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

در لحظه بخوان
ایران بخوان
nline

www.ion.ir

www.ion.ir

همــان طــور کــه انتظــار
یادداشت میرفت دونالد ترامپ،
رئیس جمهوری پیشین
امریکا در دومین دادگاه
اســتیضاح خــود کــه بــه
اتهام تشویق به شورش
امیرعلیابوالفتح علیــه دولــت فــدرال و
کارشناس حملــه بــه ســاختمان
مسائل امریکا کنگــره در ششــم ژانویه
برگزار شــد تبرئه گردید .در رأیگیری که در سنا
انجــام گرفــت 57 ،ســناتور از جمله  7ســناتور
جمهوریخواهبهگناهکاربودنترامپرأیدادند
و  43سناتور وی را گناهکار ندانستند؛ از آنجا که
محکومیــت ترامپ به حداقــل  67رأی مثبت
نیاز داشــت ،در نهایت رئیس جمهوری سابق
امریکا از اتهامات مطرح شــده از سوی مجلس
نمایندگان تبرئه شد .این استیضاح و محاکمه،
عالوه بر این که بر ســپهر سیاســت امریکا تأثیر
یگذارد...
گسترد هایم 
صفحه  4را بخوانید

قربانیان تورم دو رقمی

تورمبهعنوانمهمترین
بلیــهای کــه در کشــور
یادداشت
وجود دارد ،از جنبههای
مختلــف روی بخشها
و گروههــای مختلــف
جامعــه اثــر منفــی
لطفعلی بخشی میگذارد و هرچه رشــد
اقتصاددان ایــن نــرخ افزایــش یابد
تبعــات منفــی آن نیــز
بیشتر و گستردهترخواهد شد .بررسی آثار تورم
از هــر جنبه و منظری نابودکننده زندگی اقشــار
کم درآمد و متوســط جامعه اســت .تأثیر تورم
دو رقمی روی اقتصاد را میتوان از طرف عرضه
و تقاضا بررســی کــرد .به این معنا کــه تورم باال
درکنار مصــرف کنندگان ،تولیدکننــدگان را نیز
تحتتأثیرقرارمیدهد.دربخشتقاضا،مردم
به ســه دسته تقسیم میشــوند ،دسته نخست
افــرادی که شــغل ندارنــد و درنتیجــه درآمدی
هم به دســت نمیآورند .دسته دوم کسانی که
حقوق بگیر هســتند و درآمد محدودی دارند و
دستهسومکسانیکهدرآمدباالییدارند.
صفحه  7را بخوانید

