والدت حضرت سید الشهدا ،امام حسین(ع)
و روز پاسدار مبارک باد
پژمان جمشیدی در گفتوگو با «ایران»
از سال متفاوت  99گفته است

گزارش اردکانیان ،وزیر نیرو از طرحهای افتتاح شده در سال 1399

رضایت مخاطب مهمترین
دغدغهام است

سرمایه گذاری روزانه  222میلیارد تومان
در وسط جنگ اقتصادی

در صفحه فرهنگی بخوانید

در صفحه اقتصادی بخوانید

سال بیست و هفتم شماره  7591چهارشنبه  27اسفند  3 ۱۳۹۹شعبان  20 1442صفحه

مبلغ دیه  ۴۸۰میلیون تومان
تعیین شد

ســخنگوی قوه قضائیه اعالم کرد :برای سال  ۱۴۰۰نرخ دیه قتل عمدی یا
غیرعمدی [فرد] مسلمان ۴۸۰ ،میلیون تومان تعیین شده است .به گزارش
خبرگزاری صدا و ســیما؛ غالمحســین اسماعیلی در چهلمین نشست خبری
در پاســخ بــه ســؤالی درباره میــزان نرخ دیه در ســال  ۱۴۰۰گفــت :به موجب
قانون این موضوع باید توسط قوه قضائیه اعالم شود که در دو جلسه متوالی
در روز گذشــته و دوشــنبه هفته قبل این موضوع در شورای عالی قوه قضائیه
مطــرح شــد و بر اســاس مصوبه رئیس قــوه قضائیه که از اول فروردین ســال
آینده الزم االجرا اســت نرخ دیه قتل غیرعمد مســلمان  ۴۸۰میلیون تومان
تعیین شد.
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ظریف در دومین مجمع گفتوگوی تهران:

همکاری را جایگزین تقابل
در منطقه کنیم

قیمت درتهران و البرز  2000تومان  /دیگر استانها 1000تومان Wednesday 17 Mar 2021

انتقاد رئیس جمهوری از تصویب نشدن لوایح :FATF

پنجشنبههایافتتاح
نمایی نزدیکتر از
خط مقدم جنگ اقتصادی

دست بانک مرکزی را
برای تعامل با دنیا باز بگذارید

اینــک و در پایان ســال
یادداشت  ،99رویـــــداد منظــــم
و مســــتمر افتتـــــــاح
طرحهـــــای ملـــــی یــا
همــان پنجشــنبههای
افتتاح که به تناســــب
علیرضا معزی عنــوان ســال «تدبیــر
معاون ارتباطات و امیــد بــرای جهــش
و اطالع
رسانی تولیــد» نــام گرفــت،
دفتر رئیسجمهوری
بیــش از هــر چیــز یک
«نماد» اســت؛ نمادی روشــن از ایســتادگی
دولــت و ملــت در ســختترین ســال و در
مهیبتریــن تنگناهایــی کــه بــر یــک کشــور
میتوانست تحمیلشود .سال  99به تمامی
با کرونا و تحریم گذشــت و به همین سبب،
«جهشتولید»باافتتاحبدونتوقفپروژهها
در این ســال ســخت ،رخــدادی قابــل تأمل
بود ،رخدادی با پیام رســا از تمام جغرافیای
وطن ،پیام رسای تسلیمناپذیری ایران.

واقعیتها را تحریف نکنید در این سالها با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مبارزه کردیم اما بلد نبودیم آن را اعالم کنیم؛ آدم دلش میسوزد
برای رفع تحریم ها یک لحظه را هم از دست نمی دهیم مدیریت در شرایط جنگ با شرایط عادی متفاوت است
سال خیلی سختی بود .میدانم بر مردم خیلی سخت گذشت ومی دانم مردم با چه مشکالتی مواجه بودند
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گــروه اقتصــادی /رئیــس جمهــوری در روزهــای آخــر ســال در
شــصتمین اجالس مجمع ســاالنه بانک مرکزی شــرکت کرد و
خواهان آن شــد که دســت بانک مرکزی را برای تعامل با دنیا
باز بگذارند .به نظر میآید که منظور رئیس جمهوری تصویب
الیحــه اف ای تی اف اســت که در مجمع تشــخیص مصلحت
نظام مسکوت گذاشته شده است.
بــه گــزارش پایگاه اطالعرســانی ریاســت جمهوری ،حســن
روحانــی دیروز در این اجالس با اشــاره به ایــن نکته که در این
دولت حتی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
اقدامات بسیار ارزندهای انجام دادیم ،اما متأسفانه نتوانستیم
در عرصــه اطالعرســانی دربــاره آنها موفق عمــل کنیم که این
جای تأسف دارد ،گفت :دولت  4الیحه برای مبارزه با پولشویی
و تأمین مالی تروریســم به مجلس ارائه کرد که هم در مجلس
تصویــب و هــم ایــرادات شــورای نگهبان بــه آنها رفع شــد ،اما
متأســفانه در جــای دیگری گیــر افتادهاند و جمهوری اســامی
ایران که در منطقه ســردمدار مبارزه واقعی با فســاد ،پولشویی
و تأمین مالی تروریسم است نتوانسته در عرصه افکار عمومی
این تالشهای خود را بخوبی اطالعرسانی کند.
روحانی تصریح کرد :بانک مرکزی و دیگر بانکهای ما باید
با دســت باز با دنیا تعامل کننــد و ما حداقل اگر برای همکاری
با کشــورهای دوســت اهمیت قائل باشــیم ،باید کاری کنیم که
بانکهای مرکزی و دیگر بانکهای این کشــورها بتوانند بدون

نگرانــی از ایجاد حاشــیه و مشــکل بــا بانکهای ایــران تعامل
داشته باشند.
روحانی همچنین با تقســیم شــرایط کشــور به دو دوره قبل
و بعد از ســال  ،97اظهار داشــت :از ســال  94تا  96با اقدامات
انجام شــده از سوی این دولت و عبور از تحریمها ،آمار و ارقام
کشور در رشد اقتصادی ،نرخ تورم و اشتغال افتخارآمیز است.
رئیسجمهــوری تأکید کــرد :در این دوره ( 94تــا  )96در هر
فصل بالغ بر  700هزار نفر اشتغال خالص در کشور ایجاد شد،
تــورم را تــک رقمی کردیم و در ســال  95رشــد اقتصادی ایران
باالتریــن رشــد اقتصــادی در جهــان بــوده کــه این یــک افتخار
بزرگ است.
رئیسجمهــوری بــا بیان اینکــه تحریم واقعیتهای کشــور
و دســتاوردهای درخشــان دولــت تا پیــش از جنگ تمــام عیار
اقتصــادی ،ظلمــی بــزرگ اســت ،گفت :در ســال  97از ســوی
فــردی کــه بــه هیچ پیمــان و اصــل و قاعــدهای پایبند نبــود ،با
یــک جنــگ اقتصــادی تمام عیــار مواجــه شــدیم و پیشبینی
کارشناســان اقتصــادی این بود که بر اثر فشــارهای بیســابقه و
تحریمهای همه جانبه تا پیش از ســال  97تورم کشور  3رقمی
خواهد شد.
روحانــی با اشــاره به اینکــه اگر اقدامــی بــرای مدیریت این
شــرایط نمیکردیم شــاهد تورم  3رقمی هم میبودیم ،اظهار
داشت :با تالشهای دولت و مسئوالن اقتصادی در پایان سال
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محصوالت چند رسانهای «ایران»

استودیو خبر
«ایران»

یک قرن تحوالت سیاسی،
اجتماعی،فرهنگیواقتصادی
بر ایران چه تأثیری گذاشت
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عالقهمندان می توانند از «کتاب خوان طاقچه»
کتابچه بهاریه «ایران» را دریافت کنند

 97و با ورود به ســال  98توانســتیم بتدریــج وضعیت را کنترل
کنیــم به شــکلی که نرخ افزایشــی تــورم معکوس شــده و رو به
کاهش گذاشــت و در حالی که در طول ســال  98روند نرخ تورم
رو به کاهش بود متأسفانه در پایان این سال با بحران جدیدی
بهنام همهگیری کرونا مواجه شدیم.
رئیسجمهــوری تصریــح کــرد :کســانی کــه تحریمهــای
بیســابقه و جنــگ تمام عیــار اقتصادی علیه ایــران را طراحی
کردنــد ،هدفشــان فروپاشــی اقتصــاد ایــران بــود کــه اگــر چه
فشــارهایی هم به مردم تحمیل شــد ،اما امروز و با گذشــت 3
ســال از آغاز جنگ اقتصادی ،اقتصاد کشور همچنان سرپا و رو
به جلو اســت و طرحهــای عمرانی و زیربنایی که هر پنجشــنبه
در طول ســال  99افتتاح شــدهاند ،پرچمی برای اعالم شکست
تالشهای دشمنان به حساب میآید.
روحانی با اشــاره به برخی طرحهای افتتاح شــده در پویش
ملــی تدبیــر و امید برای جهش تولید ،خاطرنشــان کرد :شــاید
افتتــاح طرحهــای عظیمی مثــل احداث خطــوط انتقال آب از
خلیج فارس و دریای عمان به مناطق شــرقی و مرکزی کشــور
در شرایط عادی چندان مهم نباشد اما وقتی در شرایط تحریم
همــه جانبــه هر هفتــه شــاهد افتتاح یا آغــاز عملیــات اجرایی
چنیــن طرحهایــی هســتیم نشــان میدهــد کــه اقتصاد کشــور
همچنان فعال و پویا به پیش میرود.

مجله عکس «ایران» منتشر شد

عالقهمندان به دریافت ویژه نامه تصویری  64صفحهای
یک سال زندگـی بـا کرونا به دفتر روزنامه ایران مراجعه کنند

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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بارکد را اسکن کنید
واخبار و تحلیلها
را از استودیو
«ایران» ببینید
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ارائه هر چشــماندازی
یادداشت از آینــده سیاســت
خارجــی ایــران ،بایــد
ناظــر بــر وضعیتــی
باشــد که امــروز در آن
قــرار داریــم .چراکــه
سیدمحمد صدر زمیــن و زمینه فعلی،
دیپلماتپیشین درســت همــان جایی
اســت کــه بــذر سیاســت خارجــی در آن
کاشته شــده و در آینده -اینجا در  -1400به
بــار مینشــیند .مطابق این رویکــرد ،آینده
سیاســت خارجی ایران درگیر دو مسألهای
اســت کــه امروز هم بــا آن مواجه هســتیم؛
یکی برجام و دیگری مسأله «افایتیاف»
البتــه این دو مقولــه ،باوجــود تأثیر تعیین
کننــده در آینــده سیاســت خارجــی ایــران،
دو تفــاوت عمــده و مهم دارند .در مســأله
برجــام ،اینکــه ســمت و ســوی سیاســت
خارجی ایران چه خواهد بود ،به نوع کنش
و عقالنیــت ســایر بازیگــران ،بویــژه اروپــا و
امریــکا بســتگی دارد .امــا «افایتــیاف»
مسألهای است که صرفاً نوع انتخاب ایران
آینــده روابط اقتصادی و بانکی را با جهان،
بویژه کشورهایی چون روسیه و چین تعیین
خواهد کــرد .بهطور کلی سیاســت خارجی
بــرای هــر کشــور ،عرصــهای بــا بازیگــران
متعــدد ،دوطرفــه یــا چندطرفه اســت .در
این صورت ،اینکه عملکرد سایر طرفهای
تأثیرگــذار منصفانــه و مبتنــی بــر منفعت
دوطرفه اســت یا دشــمنی یکطرفه ،نقش
مهمــی در تعیین آینده سیاســت خارجی
دارد.
ادامه در صفحه 3

کاهش اضطراب در سایه
تزریق واکسن کرونا

اســتمرار و تداوم ظهور
یادداشت و حضــور برخــی از
پدیدههــا در جامعــه،
خستگیافرادجامعهرا
بهدنبال خواهد داشت.
بهطــوری کــه حتــی
سعید معدنی ممکــن اســت میــزان
جامعهشناس رعایت موارد مربوط به
کنترل آنها خود به خود
در میان مردم کاهش یابد .بیماری کرونا هم
پدیدهای از همین دســت اســت .در شرایطی
که بیش از یکسال از شیوع بیماری در جامعه
میگــذرد ،با وجود افزایش هشــدارها و حتی
تشدید محدودیتها برای کاهش آمار ابتال و
مرگ و میر ناشی از این بیماری در جامعه با
نوعی عادی انگاری و عدم رعایت پروتکلها
مواجه هستیم .البته عوامل دیگری نیز در این
مسأله نقش دارند .ریشه بسیاری از مشکالت
به اقتصاد بازمیگردد .بودجه اقتصادی افراد
جامعهبرایاینکهبتوانندپروتکلهارارعایت
کنند و در خانه بمانند ،محدود است .از اینرو
آنها پس از مدتی درخانه ماندن برای کســب
درآمــد اقتصادی ،فعالیت خود را در جامعه
از سر میگیرند.
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