روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت عنوان کرد

دومین برد سرخها در لیگ قهرمانان آسیا
با طلسم شکنی مغانلو همراه بود

تداوم حمایت مالیاتی از بنگاههای
اقتصادی در دوره کرونا

کامبکرؤیاییپرسپولیس
در صفحه ورزشی بخوانید

در صفحه اقتصادی بخوانید

سال بیست و هفتم شماره  7607دوشنبه  30فروردین  6 1400رمضان  16 1442صفحه

زلزله پشت زلزله

قیمت درتهران و البرز  2000تومان  /دیگر استانها 1500تومان Monday 19 Apr 2021

گزارش «ایران» درباره وضعیت بیمارستانها و شیوع بیماری کووید و جانباختن هموطنان

وحدت ملی
حول دیپلماسی

موج سیاه کرونا

گروهحوادث /وقوع زلزل ه  ۵.۹ریشتری صبح دیروز که در حوالی بندر گناوه در استان
بوشهر رخ داد و چندین پسلرزه با شدت  4.5و  3.9ریشتر نیز به همراه داشت به 10
روســتا خســارت وارد کرد و  5مصدوم بر جا گذاشت .شدت این زمینلرزه به حدی
بود که در استانهای فارس و خوزستان نیز احساس شد .به گزارش خبرنگار حوادث
«ایران» ،این زمینلرزه ســاعت  11و  11دقیقه صبح یکشــنبه در عمق  10کیلومتری
زمیــن رخ داد .ایــن زلزله باعث قطعــی برق ،تلفن ثابت و اینترنت در شــهر گناوه
و وحشــت مردم شــد که ســاعتی بعد با وصل شــدن آب و برق و گاز این مشکل در
شهرستان گناوه برطرف شد.

تاخت و تاز کرونا ،دیروز جان  405هموطن را گرفت  /درتهران  130نفر فوت کردند

صفحه  12را بخوانید

کارشناسان درگفتوگو با «ایران»
دالیل تداوم روند نزولی بورس را تحلیل میکنند

5

همزمان با روز ارتش ،چند بیمارستان صحرایی و کمپ درمانی برپا شد

ارتش به کمک «سالمت» آمد

صفآرایی
بازار سرمایه و پول

2

ادامه در صفحه 2

8

آیا کرونا «برساخت
اجتماعی» در ایران است؟

گزارش «ایران» از تعطیلی مدارس و مشکالت سرایدارها
در نبود دانشآموزان

سرایدار؛ نگهبان تنهای مدرسه
در روزهای کرونایی

5

«ایران» از چگونگی جهش تولید و صادرات نفت ایران به
قله  2ساله خود گزارش میدهد
امیر صادقیان  /تسنیم

یک میلیون بشکه نفت دیگر
آماده ورود به بازار

7

مفهوم خانه چگونه در دوره هایی مثل دوران همهگیری تغییر می کند؟

کاش خان ه ما هم
بهارخواب داشت

6

واکسیناسیونکرونا
رایگان است

5

ســالم

هر روز با شــما 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 :

درخواست محیطزیست از تشکلهای مردمی
برای تأمین علوفه و ساخت آبشخور

تشنگی حیات وحش ایران
در سال بیباران 1400

ëëافزایش حقوق فرهنگیان بازنشســته /آقــای محمدی از مرند :از
نظــــــر
دولــت محترم تدبیر و امید تقاضا داریم که حقوق ما فرهنگیان
مـــردم
بازنشســته را نســبت به شــاغلین حوزه خودمان همسانســازی
نمایند30 .ســال تمام در مناطق دور افتــاده خدمت کردهایم اما حقوقمان کفاف
زندگی را نمیدهد.
ëëزیرگــذر بهصورت نیمــه کاره رها شــده /امیــد روحانــی از بیرجند :زیر گــذر فرعی
بــه اصلی شــهرک قــدس در بیرجنــد بهصــورت نیمه کاره رها شــده اســت .لذا از
مســئوالن محترم وزارت راه و شهرسازی درخواست مینماییم که به این موضوع
رسیدگی نمایند.
ëëافزایش چشــمگیر بیمه اختیاری تأمین اجتماعی /مریــم خامفروش :مبلغ بیمه
اختیاری تأمین اجتماعی افزایش چشــمگیری یافته اســت .لذا ضروری اســت که
مسئوالن محترم برای کاهش مبلغ آن اقدامات الزم را انجام دهند.
ëëکمبــود روغــن جامــد و مایع /یــک شــهروند :علــت کمیاب بــودن و گــران بودن
روغنهای جامد و مایع چیســت؟ در بعضی از مغازهها شــاهد صفهای طوالنی
هستیم که برای روغن مایع و جامد تشکیل شده است .لذا با توجه به شرایط کرونا
لطفاً مسئوالن فکری برای این موضوع نمایند.
ëëمشــکالت حــذف دفترچههــای تأمیــن اجتماعــی /محمــد فــؤاد کاســب :حذف
دفترچههــای تأمین اجتماعی مشــکالتی را بــرای بیمه درمان ایجاد کرده اســت.
لطفاً مسئوالن محترم در این خصوص چارهاندیشی کنند.
ëëتأخیر در زمان ورود قطار مترو /لقمان نظیری :ورود قطار مترو از ایســتگاه قائم به
ایســتگاه آزادگان با تأخیر اســت .علت چیســت؟ لطفاً مســئوالن مربوطه پاسخگو
باشند.

دوست گرامي جناب دكتر يونس شكرخواه

9

عقبنشینی بایدن مقابل مهاجران

برادر همسر جنابعالي را به شما و بازماندگان تسليت ميگوييم؛
درگذشت
ِ
براي ايشــان رحمت الهي و براي خانواده ارجمند ،صبر تمنا داريم.
ما را در اندوه خويش شريك بدانيد.
علي اكبر قاضي زاده-فريدون صديقي-مهدي فرقاني-حسن نمك دوست-
مجيد رضاييان-سيدفريد قاسمي-احمد توكلي-محمود مختاريان

4

محصوالت چند رسانهای «ایران»
پانصد و پنجـاه و یک

بارکد را اسکن کنید
و گزارش ویدئویی قتلی
که باندمسلح را لو داد
راببینید

سال بیست و هفتم
شماره 7606
یکشنبه
 29فروردین 1400
 5رمضان 1442

ساعت  ۱۱:۱۱امروز ،زلزلهای با قدرت  ۵.۹ریشتر بندر گناوه را
لرزاند و به خانههای روستایی خسارت زد

لرز و ترس

زمینلرزه امروز خسارت جانی نداشت
و پنج مصدوم آن مداوا شدند

نمایی از روستای زلزلهزده بندر گناوه
عکس:کاوه عابدی/ایسنا

قتلی که باند مسلح را لو داد

راننده ای به قتل میرسد و جسدش در کنار ساحل پیدا میشود .معمای این جنایت
پیش روی کارآگاهانپلیس قرار میگیرد و تحقیقات برای دستگیری عامل یا عامالن
جنایت آغاز میشود .خودروی مرد جوان به سرقت رفته و همین مسأله حکایت از آن
دارد که او قربانی سرقت شده است .رازگشایی این جنایت تلخ ،چگونگی دستگیری
اعضای این باند مخوف و  ...را سرهنگ کارآگاه امیرعامری ،رئیس سابق اداره یازدهم
پلیس آگاهی پایتخت به عنوان یکی از خاطرات سوابق سالهای کاریاش برایمان
تعریف میکند / .خبرنگار :مرجان همایونی  /گروه چند رسانه ای ایران

ایــن روزهــا شــهر ویــن
یادداشت میزبان مذاکراتی میان
مسئوالن دیپلماتیک و
فنی ایران و کشــورهای
 4+1اســت کــه با هدف
احیای توافق هستهای
حسن بهشتیپور و لغــو تحریمها انجام
کارشناس مسائل میشــود .این در حالی
بینالملل اســت کــه بــه مــوازات
فشــارهای خارجی علیه ایران و مانعتراشــی
بــرای جلوگیــری از احیــای برجام ،شــماری
از جریانهــای داخلــی مخالف دولــت و این
توافــق ،همه توان خــود برای مانع تراشــی و
ســنگاندازی در مسیر این مذاکرات را به کار
گرفتهاند .به اعتقــاد مخالفان برجام ،دولت
کنونی جمهــوری اســامی ایران نبایــد دوره
خود را موفقیتآمیز به پایان برساند ...

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

روابط عمومی نیروگاه بوشهر اعالم کرد
هیچ گونه آسیبی به نیروگاه اتمی وارد نشده است
مردم بعد از زلزله به خیابان پناهنده شدند
بندر گناوه از صبح  ۱۷بار لرزید

روزنامه «ایران عصر»
گامی تازه در اطالع رسانی مجازی

http://irannewspaper.ir

کوویــــــــد  ۱۹بــه مثابــه
یادداشت یــــــــــک ویــــــــــــروس
در حــوزه مطالعاتــی
ا پید یمو لو ژ یســتها
اســت و مــن در بــاب
ســاختار ایــن ویــروس
سیدجواد میری «عصــر پســا-جدید»
جامعه شناس ســخنی نــدارم ولــی
کوویــد  ۱۹بــه مثابــه امــر اجتماعــی یــک
«برســاخت اجتماعــی» اســت و از حیطــه
فهم جامعه پزشــکی خارج اســت .البته جا
انداختــن ایــن مســأله در ایــران کار ســادهای
نخواهــد بــود و نیاز به کنــد و کاو جــدی دارد.
هنگامیکــه میگوییــم کرونا یک برســاخت
اجتماعی است دقیقاًمنظورمانچیست؟
صفحه  5را بخوانید

