کتابچه دوم
بهــــــــــــارانه
برای تولید ملی ،همه سخت کار کنند 3 /
الگویی برای پیشرفت بومی4 /

بیانیه گام دوم؛ نقشه راه جوانان 4 /

«غنای هویت فرهنگی ایرانیان» (سید ضیاهاشمی
مدیر عامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی)5 /
عزیمت به سوی همبستگی5 /

نوروز ؛ آراستن به مهر و دوستی
(احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران)6 /

سالم ایران عزیز (اردشیر رستمی نویسنده و طراح)6 /

خداحافظ پیر مرد! (فرناز حسنعلیزاده خبرنگار)16 /
پرونده سال

ایـــران مـــا

با آثار و گفتاري از:
محمدجواد ظريف سیدعباس صالحي
سید رضا صالحياميري علي ربيعي
مسعود پزشكيان محسن هاشمي
بهرام قاسمي عباس عبدي محمد فاضلی
سید ضیا هاشمی پرويز اسماعیلي مهدی
شفیعی امير حاتمي لعيا جنيدي
رضا اردكانيان محمد اسالمی معصومه ابتکار
علي شكوريراد محمدرضا باهنر
عباس سليمي نمين محمدعلي ابطحي
كاظم جاللي محمد توسلي محمد علی اسالمی
ندوشن سيد محمد بهشتي مهدی شفیعی
محمدتقي فاضل ميبدي ابوالحسن نواب
محسن غرويان نعمتاهلل فاضلي
ناصر فكوهي لطف اهلل آجدانی
گار نیک آساطوریان فريدون مجلسي
مقصود فراستخواه مهدي فرقاني
احسان هوشمند جالل جالل پور
مسعود سپهر ابراهیم حاجیانی
ابوالحسن حاتمي بهمن غيوران
مریم رزاقی مهر حسین ایمانی جاجرمی
مازیار بهروز اسماعیل کهرم سعید شهالپور
آيدین آغداشلو محسن محبي سعيد براتي
محمدرضا طالقاني عليرضا بيرانوند
زهرا نعمتي محمد بنا احسان حدادي

همراه با ميزگردي با حضور جواد مجابي ،لوريس
چكناواريان و رضا كيانيان
از صفحه  20تا 78

زندگی

گپ و گفتی صمیمی با وزیر آموزش و پرورش و همسرش
مدرسهای که صدایش بیشتر است موفقتر است80 /
شهیندخت موالوردی در گفتوگو با «ایران»:
استوار برای ایران و امیدوار به آینده83/
عید خوب است اما بدون دید و بازدید
ما از عیددیدنی متنفریم86 /
عید در خانه میمانید یا بار سفر میبندید؟
جاده فریاد میزند نیا87/
توگوی«ایران»با کیمیاعلیزاده
گف 
از کودکی دوست داشتم غیرممکنها را ممکن کنم88 /
ناگفتههای یک اعدامی که از پای چوبهدار برگشت
نذری برای تمام فصول90 /
عید در خانه بیمار(حبیب حسینقلی زاده تکنیسین فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی -تبریز) 91/
سفرنامههای نوروزی در اینستاگرام
مجالی برای فخرفروشی و حسرت92 /
دلتان کجا پر میکشد؛ تهران یا مزار شریف؟
کجا خوش است؛ آنجا که دل خوش است93/
روح امید در زندگی روستاییان94 /
در میانه غمها و شعفهای سنتی نوروز(علی باباچاهی شاعر)96 /
تهران در اغماء(بهزاد شیشه گران نقاش و طراح گرافیک)96 /
«ابراهیم» آلبومی که موسیقی پاپ  97را متفاوت کرد(مژده لواسانی)97 /
گفتوگوی «ایران» با حمید علیدوست 99 /
اقتصاددانان چه کتابی برای خواندن پیشنهاد
میکنند100 /
ما چگونه ما شدیم(صادق زیباکالم نویسنده و
استاددانشگاه)101 /
مردان و زنان تنها را دریابیم(لیال ارشد مددکار
اجتماعی)101 /
 4فیلمی که عماد افروغ پیشنهاد میکند /فیلمهایی که
نسبت دیالکتیکی با جامعه دارند102/
از شهر گمشده تا پایان تنهایی(الهام فالح نویسنده)103 /
از مزایای خانهنشینی(علی مسعودینیا روزنامهنگار) 103/
سفری به جامعه نژادپرست امریکا در دهه (60حمید
ناصری مقدم فیلمساز)104 /
هنرمندان ،ورزشکاران و ...میگویند
به استان ما سفر کنید چون105 /...
تعطیالت نوروزی را فناورانه برنامه ریزی کنید106 /
ما دور ایران می گردیم 108 /
پیشنهاد داستان 110/

