 #من  -ماسک  -میزنم
با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی صورت گرفت

معاون اول رئیس جمهوری:

تقدیر از برگزیدگان
جشنوارهموسیقیفجر

نبایدامنیتسرمایهگذاری
خدشه دار شود

در صفحه فرهنگی بخوانید

در صفحه اقتصادی بخوانید
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بیانیه هیأت دولت در خصوص اجرای قانون مجلس و استقبال
از دستور رهبری برای ایجاد یکصدایی در مسیر رفع تحریمها

بینشیبرایگسیختنچرخه
باطل ایران و امریکا

توافقات با آژانس کم هزینهترین شیوه
برای اجرای مصوبه مجلس است

رهبر معظم انقالب درباره قانون
کاهش تعهدات برجامی و خطاب به
دولت و مجلس تأکید کردند

شورای عالی امنیت ملی ۲۵ ،بهمن تصمیم گرفت ،هم قانون مجلس
اجرا شود و هم هزینههای آن کاهش یابد

دولت جمهوری اســامی ایران در بیانیهای
ضمــن اســتقبال از دســتور رهبــر معظــم
انقالب اســامی برای ایجاد یک صدایی در
کشــور در اجــرای قانون مجلــس ،تأکید کرد
که مذاکــرات و توافقات جمهوری اســامی
ایــران بــا آژانــس بینالمللــی انــرژی اتمی
کامــاً منطبــق بــا قانــون اساســی و قوانیــن

دوصدایی
نباشد

کشور ،و به ویژه مصوبه شورای عالی امنیت
ملی بوده است و به اذعان همه کارشناسان
و متخصصیــن و مســئولین امنیــت ملــی
کشــور کارآمدتریــن و کم هزینهترین شــیوه
بــرای اجرای کامل مصوبه مجلس شــورای
اسالمی است.
صفحه  ۳را بخوانید

رئيس دفتر رئيس جمهوری:

اجرای قانون مجلس برای احیای برجام
مورد اجماع همگانی است
8

 رهبرانقالب با اشاره با اختالفبرداشتی که مجلس از کار دولت
دارد،گفتند باید دو طرف ،قضیه را با
همکاری یکدیگر حل کنند
 اسالم ساخت سالح هستهای راممنوع میداند
 اگر الزم باشد برای مصارف غیرنظامیغنیسازی را به  ۶۰درصد هم میرسانیم
 قرارداد چندسالهای گذاشته شدهکه اگر آنها عمل کنند ما هم تا همان
چندسال عمل خواهیم کرد

در دیدار با رئیس کل بانک مرکزی سفرای توکیو و سئول انجام شد

توافق با کره و ژاپن
برای بازگشت ارزهای بلوکه شده

پس از پشت سرگذاشتن
یادداشت سه سال سیاست سراسر
خطا و شکســت خــورده
دولــت پیشــین ایــاالت
متحــده ،اکنون شــاید در
سرآغاز گشــایش تازه ای
دیاکو حسینی قــرار داشــته باشــیم کــه
کارشناس ارشد ســرانجام آن از دیــدگاه
مسائل استراتژیک ایران نمیتوانــد کمتر از
تعهددوبارههمهطرفهایبرجامبهقطعنامه
 2231شــورای امنیت سازمانملل متحد باشد.
هرچنــد از نگاهــی دیگر ایــن مرحله همچنین
آغــاز دوران تازهای از جدال ژئوپلیتیکی تهران و
واشنگتن در شــکلدادن به آن بخش از محیط
بینالمللی است که دو کشور خود را در آن دارای
منافع متضــاد با دیگری میبینند .این هشــدار
هرچند که ما را از سادهانگاری هفته ها و ماه های
آینــده پرهیز میدهد اما نباید مانع از مشــاهده
فرصتهایی باشــد که در صــورت بهرهگیری از
ظرافتهــا و مهارتهای سیاســی مــی تواند در
دستیابی ایران به جایگاهی که سزاوار آن است،
یاریبرساند.
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نگرانی اهالی زلزله زده کهگیلویه و بویراحمد از معیشت و موج تازه حاشیه نشینی

لرزه دنا
در زمستان سی سخت

کانکس و وسایل گرمایشی مهمترین نیاز زلزله زدگان سیسخت
 6و 13

ادامه در صفحه 2

مسیرمطلوبمجلس
کجاست؟

توافــق موقت به دســت
یادداشت آمــده میـــــان آژانــــس
بینالمللی انرژی اتمی
و کشــورمان در شــامگاه
یکشنبه از هیچ منظری
نمیتوانــد خــارج از
حسن بهشتی پور چارچوب قانون مصوب
کارشناس سیاست مجلــس باشــد .نکتــه
خارجی مشــهود در ایــن توافــق
هوشمندیدولتبراییافتنراهیاستکههم
چارچوبقانونمجلسحفظشودوهمامکان
ادامه دیپلماســی و زمــان دادن به تحوالت این
حوزهوجودداشتهباشد.اینکهبرداشتمجلس
از آن توافق ،دور زدن قانون توســط دولت است
را هم میتوان از منظر فنی به شکل جدی نقد
کرد و هم از منظر سیاســی و با توجه به شــواهد
رفتارهای گذشته داخلی بر سر مسأله هستهای
انتقاداتیبنیادینبهآنمطرحکرد.

 ۳خط لوله انتقال فرآوردههای نفتی کشور به صورت رسمی افتتاح شد

صادرات فرآوردههای نفتی ایران
در  7سال  ۴برابر شد

ادامه در صفحه 2

خطراتعینکسیاسی
در بررسی بودجه
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گفتوگو با معلمان مناطق محروم درباره ضعف شدید آموزشی
دانشآموزان پایههای اول و دوم

دانشآموزانی که الفبا را نمیدانند!

5

«زوریا» پل رسیدن من به سطح اول
فوتبالدنیاست

khamenei.ir

گفتوگوی «ایران» با شهاب زاهدی که بهترین گلزن لیگ اوکراین است

18

کارشناسان به «ایران» پاسخ دادند «مواجهه درست با تحریمها چگونه است؟»

صبر راهبردی

همراه با گفتارهایی از یحیی آل اسحاق و سعید لیالز
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
تلفن 021 - 88769075 :پیامک3000451213 :

ëپیامهــای بازرگانــی مختــص هــر اســتان پخــش شــود /ســلیمان بلغار:
نظــــــر
بعضی پیامهای بازرگانی مربوط به فروشــگاههای شــهر خاص میباشد
مـــردم
و مختــص ســاکنان آنجاســت که از رادیــو و تلویزیون بهصورت سراســری
پخش میشــود .از مســئوالن محترم صدا و ســیما تقاضــا داریم که پیامهــای بازرگانی هر
شهر و استان را از مرکز صدا و سیمای همان استان پخش نمایند.
ëچاههای آب منطقه مشــاء دماوند /آقای بهشــتیان :از وزیر محتــرم نیرو خواهش میکنم
کــه از اداره آب و فاضــاب دماونــد بخــش مشــاء پیگیری نماینــد که االن در حــدود  6ماه
اســت چاههای مــا را پر کردهاند و هر وقــت مراجعه میکنیم میگویند نامه نوشــتهایم به
استانداری که مشاء شهر است یا روستا؟آیا روستا آب نمیخواهد؟ ما االن آنجا در مضیقه
هستیم .لطفاً پیگیری نمایید.
ëفضای شــهری بندر ترکمن /عزیــز گزافی از بندر ترکمن :فضای شــهری بنــدر ترکمن با توجه
به توریستی بودن آن اصالً مناسب نیست .از مسئوالن محترم خواهشمندم پیگیری نمایند.

محصوالت چند رسانهای «ایران»

استودیو خبر
«ایران»

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.

پانصد و بیست و شش

ســالم
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رهبــر معظم انقالب اســامی عصر دیروز (دوشــنبه) در دیدار
رئیــس و منتخبان ملت در مجلس خبرگان ،منظومه مفاهیم
معرفتــی و ارزشــی اســام را نرمافــزار ســاختار نظام اســامی
دانســتند و با اشاره به لزوم روزآمد شدن این نرمافزار متناسب
با گسترش دامنه فعالیتهای نظام اسالمی و بروز چالشهای
جدیــد گفتند :یکــی از وظایف مهم فضــا و متفکرین ،تقویت
مبانی فکری نظام اســامی بهمنظــور عملیاتی کردن مفاهیم
دینی مورد نیاز جامعه است.

بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی دفتر رهبــر معظــم انقالب،
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای همچنین ادبیــات روزهــای اخیر
امریکا و سه کشــور اروپایی در مورد ایران را ادبیاتی مستکبرانه،
طلبکارانه و غیر منصفانه دانســتند و گفتند :نتیجه این ادبیات
جز منفورتر شدن آنها نزد ملت ایران نخواهد بود .ضمن آنکه
جمهوری اسالمی از مواضع منطقی خود در موضوع هستهای
کوتاه نخواهد آمد و بر اســاس مصلحت و نیاز کشــور تا آنجا که
الزم باشد ،حتی تا غنیسازی  ۶۰درصد پیش خواهد رفت.

حضــرت آیــتاهلل خامنــهای در ابتــدای سخنانشــان ضمــن
تبریــک میــاد حضــرت جواداالئمــه و حضــرت امیرمؤمنــان
و بــا گرامیداشــت چنــد عضــو فقید مجلــس خبــرگان ،یکی از
نیازهای مهم جوامع اســامی را عملیاتی کردن مفاهیم دینی
برشمردند و گفتند :در هر برههای که این مفاهیم عملیاتی شد،
برای کشــور و ملت و آبروی جمهوری اســامی ،ارزشمند بود و
هرجا که غفلت کردیم از برکات آن محروم شدیم.

سال بیست و هفتم
شماره 7573
دوشنبه
 4اسفند 1399
 10رجب 1442

مجلس از دولت بهدلیل توافق 3ماهه با آژانس
به قوه قضائیه شکایت کرد

جنجالتوافق3ماهه
ســازمان انرژی اتمــی  :ایران  3ماه اطالعــات برخی فعالیتها
وتجهیزاتنظارتیراضبطکردهونزدخودنگهخواهدداشت.آژانس
بهایناطالعاتهیچدسترسینخواهدداشت.چنانچهتحریمهاظرف
 3ماه بهطور کامل لغو شد ،ایران این اطالعات را در اختیار آژانس
میگذارد؛ در غیر اینصورت اطالعات برای همیشه پاک خواهد شد

رادیو ایران 20
@irannewspaper
@radioiran20

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

روزنامه «ایران عصر»
گامی تازه در اطالع رسانی مجازی

http://irannewspaper.ir

www.ion.ir

صفحه  2را بخوانید

واقعیــت ایــن اســت که
یادداشت بودجــه همانگونــه کـــه
در تعریــف آن مســـــتتر
اســـــت؛ ســـــند دخـــــل
و خــرج ســاالنه کشــور
است .به عبارت سادهتر،
هادی حق شناس بودجــــــه یعنی اخــــــذ
اقتصاددان منابــع از یــک ســمت و
پرداخت هزینه از ســمت دیگــر .بودجه یعنی
اخذ مالیاتها ،فــروش داراییها مانند نفت یا
اســتقراض در قالب اسناد خزانه .بودجه یعنی
پرداخــت هزینههــای جــاری کــه عمــده آن را
حقوق کارکنان دولت تشکیل میدهد .بودجه
یعنیتأمینمنابعپروژههایعمرانیوتکمیل
طرحهــای نیمــه تمــام .بودجه یعنــی تعیین
نقــش شــرکتهای دولتــی در توســعه کشــور.
بودجه دارای این تعاریف است ،حال هر یک از
این عناوین و تعاریف اگر جنبه سیاسی به خود
بگیرد ،نه تنها در ســال اجــرای بودجه بلکه در
سالهایبعدهممنشأتأثیرخواهدبود.

صفحه  9را بخوانید

