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  سخنگوی اقتصادی دولت
 با تشریح ویژگی  های الیحه بودجه 1402 اعالم کرد

رد برآورد کسری بودجه ۳۶0 هزار میلیارد تومانی

همزمان با درخواست دولت برای تمدید برنامه ششم توسعه صورت گرفت

رئیس جمهور الیحه بودجه 1402 را امروز تقدیم مجلس می کند

»ایران« از تداوم عرضه خودرو در بورس کاال گزارش می دهد

افزایش 20 درصدی 
حقوق کارمندان

 همراهی مجلس با دولت
برای بررسی بودجه 1402

 عقب نشینی بازار غیررسمی
از ترس بورس کاال
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 پرسپولیس در دیداری نفسگیر از سد ون پارس گذشت
 و به مرحله بعد جام حذفی راه یافت

 »ایران« از دیپلماسی منطقه ای  رئیس کل بانک مرکزی 
در حوزه پولی و بانکی گزارش می دهد

بهروز افخمی و محمود رضوی از چالش های اقتباس  و ساخت فیلم سیاسی گفتند

صعود با دستان نجات بخش بیرو تور ارزی در خلیج فارس

 کار سیاسی 
تحمل فحش خوردن می خواهد

20 15

پاسخ وزارت صمت به ادعاهای یک نماینده درباره تعداد  خودروی تولیدی در امسال

با افزایش 20 درصدی تولید زعفران محقق شد

 تولید خودرو در 1401  شتاب گرفت

رونق دوباره صادرات طالی سرخ

خودروی تولید شده 
در10ماهه امسال

خودروی تولید شده 
در 1400

خودروی تولید شده 
در 1399

خودروی تولید شده 
در 1398
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 انتشار خاطرات شاهزاده هری
اعتراض نظامیان انگلیسی را برانگیخت
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با موافقت رئیس جمهور صورت گرفت

 دستاورد تراشی  
به سبک منسوبان دولت قبل

 فرصت ایران به کشورهای غربی 
خصوصاً امریکا  برای  دستیابی به توافق 

دائمی نیست

چه کم شمارند آنان که این روزها 
قلم به دست می گیرند  

تحلیل »ایران« از آینده سینمای 
ایران بعد از ناآرامی های پاییز

 حاشیه نگاری  از دیدار مردم قم
  با رهبر انقالب در سالگرد 
قیام تاریخی نوزدهم دی

صندوق نوآوری 
100 هزار میلیارد 

تومانی شد

هفت سال هیاهو 
با »فصل هفتم«

درِ نیمه باز برای 
بازگشت به مذاکرات

 کیمیای 
خوش خطی

پیش به سوی 
 جوان سازی 

فیلم فجر

زیباترین اتصال

عالقه مندان برای تهیه این نشریات به سایت www.ketabir.com مراجعه کنند.
www.ketabir.com

منتشــر  شــد

 ویژه نامه
افغانستان

 مجله
دانشمند

 مجله
بچه های ایران 

وقتی استاد سر جلسه امتحان آنالین اعالم 
کرد که دانشــجوها باید جواب ســؤاالت را در 
برگه بنویسند و بعد از برگه ها عکس بگیرند 
نهــاد  از  آه  کننــد،  بارگــذاری  را  و عکس هــا 
خیلی ها بلند شد. گروه اول آنهایی بودند که 
دلشان را خوش کرده بودند به اینکه بتوانند 
بخشــی از جواب هــا را از منابع اینترنتی کپی 
کنند و بی دردسر کلی جلو بیفتند. دسته دوم 
امــا اهل تقلــب نبودند و دلیل مخالفتشــان 
چیــز دیگری بود؛ نوشــتن برای آنها ســخت 
بــود. شــاید عجیب به نظر برســد امــا واقعاً 

همین طور بود. 

استان های قم، یزد و اصفهان  سفیدپوش شدند

میهمانی برف در کویر

 درشبانه روز گذشته
  15 مرکز استان 

دمای صفر یا زیر صفر را 
تجربه کردند

»خانــدوزی« بــا رد بــرآورد کســری بودجــه ۳۶۰ هــزار 
میلیــارد تومانــی بــرای ســال 14۰1 کــه اخیــراً از ســوی 
برخی رســانه ها و مبتنی بر گــزارش مرکز پژوهش های 
مجلس مطرح شده است، گفت: در ۹ ماهه امسال کل 
درآمدهای تحقق یافته دولت ۹1۷ هزار و ۸1۷ میلیارد 
تومــان بوده که معادل تحقق ۸۸ درصدی نســبت به 
مصــوب ُنه دوازدهم بودجه اســت؛ ایــن میزان تحقق 

درآمدهــای بودجــه ای نســبت بــه دوره مشــابه ســال 
 قبــل ۶۳ درصد افزایش داشــته و مصارف هم معادل
۹۰ درصد پیش بینی بودجه تخصیص پیدا کرده است. 
وزیر اقتصاد بر همین مبنا افزود: کسری بودجه امسال 
تــا پایان ۹ ماهه به حداقل رســیده و میزان اســتفاده از 
تنخواه گردان خزانه نیز برای نخســتین بار صفر شده و 

تا پایان سال هم کسری بودجه صفر خواهد شد.

اختــالف  نظــر در مجلس بر ســر الیحــه بودجه 14۰2 
و تقــدم بررســی آن نســبت بــه تدوین برنامــه هفتم 
توســعه ســبب شــد مجلس روز گذشــته کار خود را با 
برگزاری نشســتی غیر علنی درباره بودجــه آغاز کند؛ 
جلســه ای که بر اساس روایت تعدادی از نمایندگان، 

بــه نظــر  البتــه  نیمــه کاره مانــد.  از آن  نتیجه گیــری 
می رســد تعامل جدیدی بین دولت و مجلس  برای 
بررســی الیحــه بودجه به وجود آمده اســت چه آنکه 
قرار اســت رئیس جمهور امروز راهی بهارستان شود 

و الیحه بودجه را تقدیم مجلس کند. 

زعفــران یا طالی ســرخ یکــی از محصــوالت تولیدی 
کشــاورزان ایرانی اســت که هر ساله ارزآوری زیادی را 
برای کشــورمان به همراه دارد، به طوری که آمارهای 
گمــرک نشــان می  دهد طی ســالیان گذشــته همواره 
۳۰۰ میلیــون دالر ارزآوری برای کشــورمان به همراه 

داشته است. 
 بــا ایــن حال بــا توجه بــه تغییــرات اقلیمــی، کمبود 

ایــن  تولیــد   قطب هــای  در  خشکســالی  و  بــارش 
محصــول، از میزان تولید آن طی ســال های گذشــته 
کاسته شده بود.  به طوری که آمارهای تولید زعفران 
نشــان می  دهد در ســال 1۳۹6 حدود ۳۷6 تن، سال 
1۳۹۷ حــدود 4۰4 تن، ســال 1۳۹۸ حــدود 4۳۹ تن، 
سال 1۳۹۹ حدود 4۳1 تن و سال 14۰۰ به حدود 2۳6 

تن رسیده است.

جشنواره مردمی عمار به روزهای میانی ایام برگزاری سیزدهمین دوره خودرسیده است. 
ســینما فلســطین در پنجمین روز جشــنواره میزبان فیلمســازان شناخته شــده بود. بهروز 
افخمی در نشســتی مشــترک با فاطمه سادات میرعالی نویســنده کتاب »حوض خون« از 
ظرفیت هــای اقتبــاس در دفاع مقدس گفت و محمود رضوی کــه این روزها تهیه کنندگی 
ســریال »موســی)ع(« به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا را برعهــده دارد درباره تجربه های 

ساخت آثار سیاسی صحبت کرد.

 هزینه  1200 میلیارد تومان 
برای تعرفه گذاری خدمات پرستاری

معاون پرستاری وزارت بهداشت به »ایران« خبر داد

اردیبهشــت امســال تکلیــف قانــون تعرفه گــذاری خدمــات پرســتاری پس از 15 ســال 
مشــخص شــد و از آبان مــاه اجــرای این قانــون با در نظر گرفتــن 5 هزار میلیــارد تومان 
اعتبار از ردیف بودجه وزارت بهداشــت عملی شــد؛ موضوعی که البته حواشــی زیادی 
هــم در پــی داشــت.  اجرای ایــن قانون بیــش از آنکــه رضایت جامعــه پرســتاران را به 
همراه داشته باشد، موجب گالیه آنها شده است. گالیه آنها متوجه تفاوت در پرداختی 
گروه های مختلف پرستاری در بیمارستان ها و شهرهای مختلف کشور است. اجرا شدن 
تعرفه گذاری خدمات پرستاری و همچنین استخدام پرستاران تازه نفس طرحی دوران 

کرونــا دو مطالبه قدیمی پرســتاران اســت کــه هر دو ایــن مطالبه ها از نــگاه ویژه دولت 
ســیزدهم دور نمانده اســت ، به طوری که طبق برآوردهای انجام شده قرار است حدود 
12 تا 1۳ درصد ســرانه ســالمت در بودجه 14۰2 سهم گروه پرستاری شود. از سوی دیگر 
ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور در هفته های اخیر اعالم کرد که در ارتباط با دســتور 
رئیس جمهور در خصوص تعیین وضعیت پرســتارانی که خانه نشــین شــده اند قرار بر 
این اســت، برای آزمون اســتخدامی آنها که وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 

نیز اعالم نیاز کرده اقدام و برای جذب آنها امتیاز ویژه در نظر گرفته شود. 
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