برتری مطلق والیبال ایران مقابل پاکستان
در قهرمانی آسیا

در تماس تلفنی والدیمیر پوتین
با آیت اهلل رئیسی عنوان شد

کریمی :برای رسیدن به هدفمان
شرایط را تحمل میکنیم

ابراز امیدواری پوتین و رئیسی
برای دیدار در آینده نزدیک

در صفحه ورزشی بخوانید

در صفحه سیاسی بخوانید
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دستورهای
سهگانه برای
معیشت مردم

کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش داد

مبادله روزانه  40میلیون دالر
بیت کوین غیر رسمی

رئیسجمهوری :اقدامات اثرگذار
برای ثبات دربازار ،کنترل قیمتها
و تأمین مواد اولیه ضروری است

گــروه اقتصــادی | ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا
اشــاره به بازار غیررســمی خرید و فروش رمزارز در داخل کشور
و بــا تشــریح مزیتهــا و خطرهــای مبــادالت رمــزارز گفــت :در
داخل کشــور روزانه  ۷۰۰بیت کویــن (حدود  40میلیون دالر) به
صورت غیررسمی خرید و فروش میشود .کمیسیون اقتصادی
مجلس گزارشــی درمورد اســتخراج و مبادله رمزارزها در داخل
کشور منتشر کرده است.
ایــن گــزارش نشــان میدهــد کــه برخــی برآوردهــا (از بررســی
ســایتهای صرافی آنالین ایرانی) حاکی از آن اســت که در بازار
داخلــی روزانــه  700بیــت کوین معــادل حــدود  40میلیون دالر
(معادل حدود  1000میلیارد تومان) ،بهصورت غیررسمی خرید
و فــروش میشــود .در برخــی برآوردها رقم معامــات رمزارزها

واکسیناسیون دانشآموزان
با  17سالهها آغاز میشود

نوبت واکسیناسیون
دانشآموزان شد

سامانه شاد مسئول ارائه
آموزش عمومی رایگان است

آیــت اهلل ســید ابراهیــم رئیســی عصــر دیــروز در
اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت
سیزدهم ،با اشاره به تاثیر فضای مجازی در تمام
ابعاد زندگی مردم گفت :الزمه استفاده مناسب از
ظرفیت فضای مجازی ،شــناخت و آشنایی کامل
بــا الزامات آن اســت و اگر به فضای مجازی دقیق
و درســت نــگاه کنیم تحولی اساســی در کشــور رخ
خواهد داد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست
جمهوری ،رئیــس جمهور با بیان اینکــه اقدامات
انجام شده هنوز با الزامات ابالغی و اهداف تشکیل
شــورای عالی فضای مجازی فاصله زیــادی دارد،
تاکید کرد :تالش خواهد شــد با اســتفاده از دیدگاه
کارشناســان و صاحب نظران فعــال در این حوزه،
بتوانیــم این فناوری را به درســتی و در مســیر رفاه
مردم و پیشرفت کشور به کار بگیریم و باید در این
مسیر مردم را اقناع کرد.
وی حــوزه دیجیتــال و فضــای مجــازی را دارای
ظرفیــت باالیــی بــرای تحــول اقتصادی دانســت
و خاطرنشــان کــرد :بــا خود بــاوری جوانان کشــور
میتوان قدرت سایبری ایران را افزایش داد و از این
فضای امن به نفع مردم استفاده کرد.

واکسیناسیون به دهه  60رسید

پرســتو رفیعــی  /در آســتانه بازگشــایی مــدارس درســال جدیــد شــده اســت ودرصــورت تأیید این ســازمان و صــدور مجوز برای
تحصیلــی ،وزیر بهداشــت از آغاز واکسیناســیون دانــش آموزان واردات یکــی از ایــن دو واکســن مذکور در مهرماه واکسیناســیون
در دو هفته آینده خبر داد تا بعد از انجام واکسیناســیون ،شــاهد گروه سنی زیر  18سال آغاز میشود.
همچنیــن آخریــن خبرهــا حکایــت از آن دارد کــه در حــال
بازگشــایی مــدارس نیز باشــیم .بهرام عین اللهــی در حالی این
موضــوع را مطــرح میکنــد که تاکنــون بیــش از  38میلیون دوز حاضــر بیــش از  90درصد معلمــان دوز اول واکســن را دریافت
کردهانــد و بیــش از  50درصــد نیــز دوز
واکسن در کشور تزریق شده است.
دوم را تزریــق کردهانــد .پیشبینــی
وزیر بهداشــت در این بــاره میگوید:
میشــود واکسیناســیون معلمان تا قبل
بــرای واکسیناســیون دانشآمــوزان ۱۳
گزارش «ایران» از شتابگیری روند
از مهرماه و واکسیناســیون کادر مرتبط از
میلیون دوز واکسن نیاز است که کارهای
واکسیناسیون و صفهای طوالنی در
بخشهای اداری تا پایــان مهرماه 1400
مقدماتی آن انجام شده است.
سولههایبحرانپایتخت
صورت گیرد.
او با اشــاره به واکسینه شدن جوانانی
این اقدامات درحالی انجام میشــود
که سال آخر دوره تحصیلی دبیرستان را
که مقرر شده تا پایان مهرماه کالسهای
طی میکنند ،میگوید :همچنین از هفته
حضوری بــرای دانشآموزان و معلمان
آینــده  ۱۷ســالههایی کــه میخواهند در
واکسینه شده آماده شود.
کنکور شرکت کنند با واکسنهای خاصی
کارشناســان حــوزه آمــوزش نیــز
کــه وارد کردهایــم ،یعنــی واکســنهای
معتقدنــد تســریع در واکسیناســیون
زیر  ۱۸ســال ،واکسینه میشــوند .به این
دانشآموزان مقاطع مختلف تحصیلی
ترتیــب همه واکســینه میشــوند تا برای
بویــژه دانشآمــوزان مقطــع ابتدایــی
برگزاری کنکور مشکلی نداشته باشیم.
همچنیــن دبیرکل و ســخنگوی هــال احمر نیــز درخصوص در کنــار رعایــت و اجــرای پروتکلهــای بهداشــتی ایــن امکان و
واکسیناســیون دانشآمــوزان گفتــه اســت :دانشآمــوزان بــا اطمینان را برای دانشآموزان و خانواده فراهم میکند تا بدون
نگرانی ســال تحصیلی جدیــد را به صورت حضوری در مدارس
واکسنهای سینوفارم و سوپرآنادو واکسینه خواهند شد.
او میافزایــد :تمــام اطالعات برای واردات واکســن مناســب آغاز کنند.
برای گروه ســنی زیر  18ســال آماده و تحویل ســازمان غذا و دارو

چانهزنی
ثبت نام نکردهها
برای واکسن

صفحه  7را بخوانید
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 14گروه شغلی تسهیالت  12درصدی میگیرند

فراخوان اصناف برای تسهیالت  ۱۲تا  ۱۶میلیون تومانی

تلفن 021 - 88769075 :پیامک3000451213 :

ëëدلیــل تعطیلــی جایــگاه  /CNGخانــم تینــا ســلطانی :علــت
نظــــــر
تعطیلــی جایــگاه گاز  CNGدر بزرگراه شــهید امینی چیســت؟
مـــردم
ً
لطفا مسئوالن به این موضوع هر چه سریعتر رسیدگی کنند.
ً
ëëافزایــش حقوق مناســب با تورم /آقای کاظمــی :لطفا اگر در پایان ســال افزایش
حقوق یا عیدی صورت میگیرد ،مناسب با تورم باشد.
ëëنســبت افزایش نــرخ اقالم و حقوقها /آقــای مراد امامی :همه اقالم در کشــور ما
بــه صورت هفتگــی و روزانه افزایش قیمت دارند .این در صورتی اســت که حقوق
کارگرها و کارمندان ســاالنه بین  15الی  20درصد افزایش دارد .لطفاً مســئوالن به
فکر معیشت و سفره غذای مردم باشند.
ëëحذف مشــاورین امالک /آقای علیزاده :به دولت محترم پیشنهاد میکنم نسبت به
حذف مشــاورین امالک و بنگاههای مســکن که تأثیر زیــادی در افزایش نرخ فروش و
اجاره دارند اقدام کند و سازمان ثبت اسناد را به عنوان متولی این کار انتخاب کند.

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.

رادیو ایران20
شماره 539
 23شهریور ماه 1400

www.ion.ir
@irannewspaper
@radioiran20

اپ های حذف شده ایرانی را با پیگیری سیاسی
به نتیجه برسانیم
تیم پیش از بازی با الهالل
خلع سالح شد

محمدرضا مهدوی ،عبدالصمد مرفاوی و علی
جباری در این باره با «ایران» گفت وگو کردند

14
همدلی اهالی یک روستا در اردستان ،راه ورود کرونا را بست

«کچو مثقال» در رعایت پروتکلهای بهداشتی نمونه شد
سال بیست و هفتم
شماره 7724
سهشنبه
 23شهریور 1400
 7صفر 1443

موضوع این قسمت:

این دوسال انگار چیزی گم کردیم
خود ما پشت همین نیمکتها درس خواندهایم
بههرحال زندگی ما با کار گره خورده است

وزیر بهداشت خبر داد

آغاز واکسیناسیون
دانشآموزان
بهرام عین اللهی :از هفته آینده ،واکسیناسیون  17سالهها شروع میشود

در لحظه بخوان
ایران بخوان
nline

www.ion.ir

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

www.ion.ir
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بررسی دالیل حذف استقالل از آسیا
توگوی «ایران» با  3پیشکسوت
در گف 

پای حرف «بابا»های چند مدرسه در آستانه بازگشایی مدارس

باباآمدبچههانبودند

5

کارشناسان حقوق سایبری در گفت و گو با «ایران»:

ششصد و سی و هشتم

ســالم

اژهای با پیشنهاد تشکیل کمیتهای با مشارکت اتاق بازرگانی و قوه قضائیه برای ارتقای
شاخصهای اقتصادی موافقت کرد

محصوالت چند رسانهای «ایران»

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

صفحه  6را بخوانید

با اقتصاد دولتی نمیتوان به جایی رسید

صفحه 6را بخوانید

در اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی
در دولت سیزدهم مصوب شد

در بــازار صرافی ارزهای دیجیتال معروف داخلی (اکســچنجها)
تــا  2هــزار میلیارد تومــان نیز نشــان میدهد .براســاس آنچه در
گــزارش کمیســیون اقتصــادی در مــورد بــازار رمزارزها در کشــور
آمده اســت :عالقه زیاد ایجاد شــده به بهرهمندی از رشد قیمت
رمزارزها (هرچند در ماهیت این رشد و نتیجه آن ابهاماتی وجود
دارد) ،واقعیتــی غیرقابل انکار اســت .از اینرو مــردم به صورت
گستردهای در حال گرایش و فعالیت در این بازار هستند.
این در حالی اســت که هیچ یک از بسترهای تبادل این رمزارزها
در کشــور دارای مجــوز نیســت و البتــه هیــچ سیاســتگذاری برای
اقدام قانونمند در این حوزه نیز در کشــور انجام نشده است که از
نقاط ضعف کشور در این موضوع است.

رئیس قوه قضائیه در دیدار با فعاالن اقتصادی:

محمد محسنیفر /فارس

رئیسجمهوری با ضروری خواندن اقدامات اثرگذار
بــرای ثبــات در بــازار ،کنترل قیمتهــا و تأمین مواد
اولیــه ،از وزارتخانههــای صمــت و جهــاد کشــاورزی
خواســت بــرای حــل مشــکالت معیشــت روزانــه
مــردم تدبیر و چارهاندیشــی کنند.به گــزارش پایگاه
اطالعرسانیریاستجمهوری،آیتاهللسیدابراهیم
رئیســی در ششــمین جلســه ســتاد هماهنگیهــای
اقتصادی دولت به وزارتخانههای صنعت ،معدن و
تجارت و جهاد کشاورزی تأکید کرد که با برنامهریزی
کوتــاه مدت ،میانمدت و بلندمــدت ضمن اصالح
فرایندها ،برای حل مشکالت معیشت روزانه مردم
تدبیر و چارهاندیشی کنند.رئیسجمهوری از وزیران
مربوطــه و دبیرخانــه ســتاد هماهنگــی اقتصــادی
دولت خواســت تــا طرحهــا و برنامههــای تحولی را
با مشــارکت صاحبنظران و فعــاالن اقتصادی تهیه
و پــس از تصویــب ،ابعاد مختلف آن را بــرای مردم
تبییــن و تشــریح کنند.رئیســی همچنین بــه معاون
اول مأموریــت داد ســامانه جامــع تجــارت را در یک
زمانبندی مناســب پیگیری کند و به نتیجه برســاند.
وی ،دولــت را ناظــر اصلــی در بازار دانســت و گفت:
مــردم انتظــار دارنــد بــا اولویتبندی مســائل مهم
اقتصــادی و بــا تالش شــبانهروزی ،تحولی ملموس
در اقتصاد کشــور و معیشــت آنان رخ دهد.براساس
این گزارش ،در این جلسه موضوع «سیاست تجاری
و ارزی» و «راههــای افزایــش و توســعه صــادرات
غیرنفتی» مورد بررسی قرارگرفت.
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