رئیس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

در پاسداشت سالگرد شهادت شهید مرتضی آوینی

حمایت از بازار سرمایه
به معنی هدایت دستوری نیست

در سوگ هنر مردمی

در صفحه آخر بخوانید

در صفحه اقتصادی بخوانید
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گزارش «ایران» از چگونگی اجرای محدودیتهای کرونایی
و سونامی کرونا در شهرها

شریعتمداری ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از
معضالت نپیوستن به «اف.ای.تی.اف» میگوید

سیاهی
کرونا

مذاکرات ارزی
نخستوزیر کره جنوبی در تهران

هزینههای اقتصادی کالنی
به نظام تحمیل میشود
3

دور زدن محدودیتها
ممنوع

 -فوت  258بیمار کووید 19در کشور دیروز ثبت شد

 گزارشی از رونق دوباره و چالش برانگیز دوره های موفقیت و تفکرمثبت در سال کرونا
دیروز دومین روز از محدودیتهای  ۱۰روزه شــهرهای قرمز به پایان
رســید .تعداد فوتیهای کرونایــی اما مرز  ۲۵۰نفــر را رد کرد .تعداد
مراجعه کنندگان به بیمارستانها عدد  ۲۱هزار را پشت سرگذاشت
و نام اغلب کسانی که در نوروز بدون توجه به هشدارها و اخطارها بار
سفر بسته بودند؛ غافلگیرانه در این لیست بلند باال نشست .تهران

که تا همین چند هفته پیش تعداد فوتیهایش را به یک رقمی شدن
نزدیــک کرده بود حاال با اوج دوباره کرونا در خیزش موج چهارم به
عــدد  ۷۰فوتی درروز رســیده تاحدی که نگرانیهــا از نبود قبر خالی
بــرای فوتیهای احتمالی در هفتههای آینده به یکی از دغدغههای
جدی تبدیل شده است.
صفحات  5و  6را بخوانید

آمرین حرکت تروریستی در نطنز را
ناكام خواهيم گذاشت

2

وزارت اقتصاد خطاب به  12بانک:

President.ir

«چونگ ســیه کیون» ،نخستوزیر کرهجنوبی
در شــرایطی روز گذشــته در ســفری دو روزه راهی
تهــران شــد کــه بیتردیــد رابطــه تهران و ســئول
در بحرانیتریــن وضعیــت ممکــن قــرار دارد.
تحریمهــای نامتعــارف دولــت ســابق امریــکا
علیــه ایــران کــه روند اجــرای توافــق هســتهای را
هــم تخریب کــرد ،کره جنوبی را که پیشــتر یکی از
بزرگترین مشــتریان نفتــی ایران بــود ،به تغییر
در مواضع دوستانه خود نسبت به تهران ترغیب
کرد .چنانکه انباشت حدود  7میلیارد دالر از اموال
ایران در این کشــور که حاصل فروش نفت و عدم
دریافــت پول حاصــل از آن به دلیــل تحریمهای
بانکی بود ،از جمله رویدادهایی بود که نشــان داد
مقامهای کــره جنوبی چنــدان ارادهای برای حل
آن ندارند.
کره جنوبی که در سال  ۲۰۱۷و پس از دستیابی
ایران و قدرتهای بزرگ به توافق هستهای ،یکی
از بزرگتریــن خریــداران نفت ایران بــود ،پس از
خروج امریکا از برجام و بازگشــت تحریمها عمالً

خرید نفت از تهران را متوقف کرد و پس از اعمال
تحریمهــای یکجانبــه امریــکا علیه نظــام بانکی
ایــران ،به بهانه تحریم واشــنگتن از پرداخت پول
نفتی کــه از ایــران خریداری کــرده ،اجتنــاب کرد.
کــره جنوبی پیــش از پایــان یافتــن معافیتهای
نفتــی که ترامپ در قبال برخی از خریداران نفتی
ایــران در نظــر گرفتــه بــود ،حجــم گســتردهای از
نفت و محصوالت پتروشــیمی ایران را خریداری
کــرده بود که پــول حاصل از آن بنــا به گفته بانک
مرکزی ایــران به  7میلیــارد دالر میرســید .قابل
انتظــار بــود کــه تحریمهــای ســختگیرانه دولــت
وقــت امریکا بر رونــد انتقال پولی کــه کره جنوبی
باید به ایران پرداخت کند ،تأثیرگذار باشد اما این
در حالــی بود که مقامهای کــره با پیروی بیچون
و چــرا از تحریمهــای امریکایی تمایلــی به یافتن
ابتکار عمل جهت بازگرداندن بدهیهای خود به
تهران نداشــتند .چه تهران در مقابل پیشنهادات
متوالــی بــرای مذاکره دربــاره این موضــوع با این
پاســخ از ســوی مقامهــای کــرهای روبهرو شــد که

حال و بايستههاي
سياست آب و برق

اگر صنعت آب و برق از جمله دغدغههايتان
است اين مجموعه را از دست ندهيد
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 ۲۵سال تالش برای بازاریابی و برندسازی یک محصول سنتی و تاریخی

جهانیسازی فرش ترکمن به سبک بانوی ترکمن

10

اولتیماتوموزارتارتباطات
ب هاوس»
به سه اپراتور مختل کننده «کال 

13

تأملی درباب دموکراتیک شدن فرهنگ در جوامع امروزی

«دموکراسی»
و «فرهنگ» چگونه همکالم شدند؟

11

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.
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روز گذشــته در بدعتــی
یادداشت عجیــب و مغــــــایرتی
صریــح بــا قانــون190 ،
نماینــده مجلـــــس از
رئیسجمهوریبهدلیل
آنچــه «ابــاغ نکــردن
نعمت احمدی قوانیــن» خواندهاند ،به
حقوقدان قــوه قضائیــه شــکایت
کردند .این شــکایت درحالی اســت کــه قانون،
فراینــد ابــاغ قوانین را مشــخص کــرده و گفته
کــه درصورت ابــاغ نکردن رئیــس جمهوری،
رئیس مجلــس میتواند قانون را ابــاغ کند .از
این رو این شکایت اساساًموضوعیت ندارد .زیرا
در طــرح دعاوی ،با چیزی بــه نام فعل یا ترک
فعل مجرمانه روبهرو هســتیم که در این مورد
خاص ،ما چنین فعل یا ترک فعلی را مشاهده
نمیکنیم .به عنوان مثال ،ممکن اســت گفته
شــود به مســافرت نروید و اگر مسافرت رفتید،
فالن مقدار جریمه خواهید شد .در این صورت
میتوان کســی کــه قانون را اجــرا نکرده جریمه
کرد ،اما در این مورد خاص ،این مســأله مطرح
است که اگر این فعل خاص ،یعنی ابالغ قانون
را ،فرد مشــخص شــده یعنی رئیس جمهوری
انجــام نــداد ،فــرد دیگــری ،در اینجــا رئیــس
مجلــس ،ایــن کار را خواهــد کرد .بــه طور کلی،
برابــر تبصره ذیل ماده یــک قانون مدنی ،بعد
از آنکه قوانین ســیر تشــریفات تصویبی خود را
در مجلس و شورای نگهبان طی و جنبه قانون
پیدا کردند ،بایــد برای اجرا ابالغ شــوند .قانون
گفتهاسترئیسجمهوریبهعنوانرئیسقوه
مجریه ،ابالغ قوانین را برعهده دارد .تا سال 60
مشــکلی در ابالغ قوانین وجود نداشــت .در آن
زمــان در دوره آقای بنی صدر ،او برخی قوانین
مصوبمجلسراابالغنمیکرد.
ادامه در صفحه 2

گفتگو با دکتر احسان مصطفوی عضوکمیته اپیدمیولوژی کووید۱۹
درباره شرایط تهران
پیش بینی روزهای سخت و دشوار برای تهران دور از ذهن نیست

کاربران در شبکه های اجتماعی با هشتگ تهران درباره شرایط کرونا
اظهار نگرانی کردند
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موضوع این قسمت:

رادیو ایران20
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 22فروردین 1400

بررسی دالیل اوج گرفتن کرونا در تهران و کشور

شالق کرونا بر تن تنهای تهران

هر  6دقیقه یکنفر در کشور و هر  16دقیقه یکنفر در تهران
جان خود را از دست میدهد

عکس :ابوالفضل نسایی  /ایران

پای فردا
بر شانههای امروز

مجموعهای جامع شامل نقد و بررسی
شش دهه مدیریت صنعت آب و برق
ایران در  400صفحه گرد آمده است.
وضعیتموجود،بایستههایسیاست
آب و برق برای فردای پایدارتر و تجربهای
را که باید به مدیریت آینده منتقل گردد تا
چشماندازی روشنتر در سده جدید
گشوده شود ،در این مجموعه
خواهیدخواند.

نرخ سود بانکی را رعایت نکنید
جریمه میشوید

پانصد و چهل و شش

بزودی
منتشر
میشود

صفحه  2را بخوانید

صفحه  5را بخوانید

شکایتبالموضوع

واكنش رئیس سازمان انرژی اتمی به اقدام علیه تاسیسات نطنز :

دلیل بازنگرداندن پولهای ایران ،اتصال سیستم
بانکــی و مالــی این کشــور بــه سیســتم بانکهای
امریــکا اســت و چون بانــک مرکزی ایــران هم در
لیســت تحریمهای امریکا قرار دارد ،ســئول قادر
بــه دور زدن تحریمهــای امریــکا و بازگردانــدن
پولهای توقیفی تهران نیســت.در مواجهه با این
بهانه جوییها بود که مقامهای ایرانی رایزنیهای
گستردهای را با کره جنوبی آغاز کردند که در ادامه،
راهکاری را مطرح کردند که مورد قبول امریکا هم
قرار گرفت و بر اســاس آن قرار شد که کره جنوبی
پول نفت ایران را به ســازوکار مالی «اینســتکس»
پرداخــت کند تا تهــران بتواند کاالهــای مورد نیاز
پزشکی ،کشاورزی و غذایی خود را خریداری کند،
اما این در حالی بود که کره جنوبی تنها به ارســال
کاالهای خاص و حدود دو میلیون کیت شناسایی
بیمــاری کرونا به ارزش  ۵۰۰هزار دالر بســنده کرد
و از ورود جدی بــه عرصه بازپرداخت بدهیهای
خود به تهران پرهیز کرد.

اکنــــــــون و در آغـــــــــاز
یادداشت ســـــــــال  ۱۴۰۰مـــــــــوج
چهـــــــارم همهگیــــری
کرونــا ســهمگینتر از
امــواج دیگـــــر سراســر
کشــــــور را درنوردیــده
و تعــداد مبتالیــان بــه
سیمین کاظمی طـــــرز نگرانکننـــــده و
جامعهشناس
وحشــــــتآوری رو بــه
افزایش است .این موج جدید در حالی کشور را
فرا گرفته که با کشف واکسن و تولید و توزیع آن
در سطح جهانی ،امید آن میرفت که نصیبی
هــم به ایران برســد و رنج ناشــی از همهگیری
به پایان برســد .در واقع در شرایطی که واکسن
به یک مطالبه ملی تبدیل شــد و بحث درباره
کیفیت واکسنها در جریان بود ،غفلت از الزام
و اجرا و رعایت پروتکلهای بهداشــتی نیز رخ
داد و در نهایت نه تنها واکسن تأمین نشد ...

باالتر از سیاهی

کرکره مغازهها پایین ،اما باز هستند
و مترو روزهای شلوغی را سپری میکند

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
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