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خدمت بدون مرز

همراهی مردم به دولت این امکان را میدهد که در جهت تحقق
رشد اقتصادی  ۸درصدی حرکت کند

President.ir

تخلیه  2میلیون بشکه نفت
ایران در چین طی یک هفته

گزارشی از وضعیت اهدای عضو در ایران

مرگ  16هزار عضو
حیات بخش در سال

مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی:

روسیه برای صادرات نفت ایران تهدید نیست

پس از آنکه رسانههای غربی مدعی شدند چین ممکن
است در حال جایگزین کردن بشکههای ارزان نفت روسیه به
جای نفت ایران باشد ،خبرگزاری رویترز اعالم کرد که شرکت
ملی نفتکش ایران قرار است این هفته  2میلیون بشکه نفت
را در پایانه نفتی چین تخلیه کند .این خبرگزاری به نقل از
شرکتهای ردیاب نفتکشها گزارش میدهد که ناو بسیار
بزرگ نفت خام ایران به نام دیونا ،این هفته وارد ژان جیانگ
استان گوانگ دونگ خواهد شد.

هر روز  7تا  10بیمار که زندگیشان به عضو حیاتی بند است
به خاطر نرسیدن آن عضو میمیرند .این درحالی است که
هر سال بین  5تا  8هزار نفر در ایران مرگ مغزی میشوند
که برای 3هزار نفر آنها امکان اهدای عضو وجود دارد ،اما
از میان این تعداد فقط خانواده هزار بیمار مرگ مغزی
اعضای بدن عزیزشان را اهدا میکنند .روز ملی اهدای عضو
یادآور انسانهای فداکاری است که بعد از مرگ نام و یاد
آنها برای همیشه زنده میماند.

با توجه به توافقهای انجام شده بین ایران و آژانس
مدارک الزم برای حل و فصل موضوعات اختالفی
تا آخر خردادماه تبادل خواهد شد .تهران در تالش
است با حل موضوعات اختالفی باقی مانده با آژانس
یک بار برای همیشه امکان فشارهای سیاسی آژانس
بر پایه مدارک جعلی را ببندد و مانع از آن شود که
این ادعاها راهی برای جنجالسازی تکراری علیه
ایران بیابد.
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عهدمیبندم
روزی الزمت بشم
عهدمیبندم
حاج قاسمت بشم

ایران در رونداحیای
توافق هستهای جدی است

سرودی که این
روزها زیاد شنیده
نـــــما
می شود دیگر تنها
یک سرود نیست ،گویی ترجمان
دعای عهد است که با زبانی کودکانه
بیان شده و الجرم بر دلها نشسته
است .اجرای دسته جمعی آن
همراه با سالم و لبیک به امام عصر
داللتی بر ساختار امت و امامت
جامعه دینی و انتظاری آماده گر
است .انتظاری که یرونه بعیدا و
نراهقریبا.

در لحظه بخوان
ایران بخوان
nline

www.ion.ir
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«ایران» گزارش میدهد

صدور پروانه ساخت مسکن
در  6ماه برابر با  8سال قبل

تعداد پروان ه ساختمانی صادر شده در ماههای اخیر نشان
میدهد تولید مسکن در دولت سیزدهم شتاب گرفته است.
افزایش تولید مسکن در مقایسه با تعداد پروان ه ساختمانی
در دولت قبل و در چند ماهه دولت سیزدهم مبین این است
که این عدد در  6ماه دولت سیزدهم تقریباً با  8سال دولت
قبل برابری میکند .در دولت قبل از سال  92تا  99تعداد کل
پروانه ساختمانی صادر شده برابر یک میلیون و  150هزار
فقره بوده است در حالی که...
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