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ریزش ساختمان  10طبقه در خوزستان

آبادان در شوک «متروپل»

دستور ویژه رئیسجمهور برای رسیدگی فوری به سانحه آبادان

در طبقه اول و همکف ساختمان حدود  100واحد مشغول به کار شده بودند
روایت شاهدان عینی از حادثه اسامی قربانیان و مصدومان حادثه
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مدیرعامل بیمه سالمت در گفت و گو با «ایران» جزئیات بیمه همگانی را تشریح کرد
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رئیس جمهور روز گذشته با سفر به مسقط با سلطان عمان درباره روابط دوجانبه گفتوگو کرد

هزینه درمان
 3دهک رایگان شد

تحکیم پیوند همسایگی

ایران و عمان  ۱۲سند همکاری در حوزه های سیاسی ،حمل و نقل  ،همکاری های دیپلماتیک ،اقتصادی و گردشگری امضا کردند
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برخورداری از بیمه همگانی برای سه دهک پایین کامالً رایگان ،برای دهک
چهارم  10درصد ،برای دهک پنجم و ششم  25درصد ،برای دهک هفتم و هشتم
 50درصد و برای دهک نهم و دهم  100درصد است

پوشش بیمه همگانی از وعدههای دولت سیزدهم است که بر اساس آن افراد فاقد بیمه پایه سه دهک پایین درآمدی ،به
صورت رایگان و بدون پرداخت حق بیمه تحت پوشش قرار میگیرند .موضوعی که در قانون بودجه  1401هم بر آن تأکید شده
و هنوز دو ماه از آغاز سال جاری نگذشته بود که در  17اردیبهشت ماه بیمه درمانی برای  ۵میلیون و  ۴۰۰هزار نفر از سه دهک
درآمدی پایین برقرار و گامی حمایتی با نگاهی آیندهنگر برای کاهش هزینههای سالمت برداشته شد.
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مدیرکل دفتر مقررات سازمان توسعه تجارت با اشاره به برخی اخبار مبنی بر محدودیت واردات موبایل برخی برندها اعالم کرد

ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه
صحت ندارد

2

«ایران» از برنامه جدید سازمان امور مالیاتی برای
اجرای قانون پایانههای فروشگاهی گزارش میدهد

بازشناسی تصویر زن در جنگ با نگاهی
مقایسهای به دو کتاب «حوض خون»
و «جنگ چهره زنانه ندارد»
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چهره زنانه جنگ

 10میلیون کارتخوان
در تور مالیاتی
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شهیدصبحیصبیحات
عملیاتالعاد

شهید اسعد الرفاعی
عملیاتالعاد

شهید ریاض حمارشه
عملیات بنی براک

شهید رعد فتحی حازم
عملیات تل آویو

شهیدمحمدابولغیعان
عملیات بئر السبع

خنجر به قلب صهیونیستها

گزارش تحلیلی «ایران» از ضعف امنیتی رژیم صهیونیستی درون سرزمینهای اشغالی

طی  40روز و در جریان  4عملیات شهادت طلبانه در سرزمینهای اشغالی  18صهیونیست به هالکت رسیدند
ارابههای شکسته؛ گزارشی از رزمایش شش هفتهای رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی و بازتاب رسانهای آن
تشدید تشنجهای داخلی در تلآویو ؛ رئیس دفتر دولت «نفتالی بنت» هم استعفا داد
خط سبز در وضعیت قرمز ؛ ترور ابزار رژیم صهیونیستی برای فرار از فشار امنیتی و سیاسی
آغاز جنگ ترکیبی علیه ایران؟ «ایران» نشانهها و حلقههای روانی و میدانی برای ایجاد و توسعه ناآرامی در کشور را بررسی میکند
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