در جلسهای با حضور جهانگیری اعالم شد

خالق جلد های توفیق درگذشت

نگرانی درباره تأمین کاالهای اساسی
تا پایان سال وجود ندارد

حسن توفیق نویسنده طنز مطبوعاتی
و کاریکاتوریست بود

در صفحه سیاسی بخوانید

در صفحه آخر بخوانید
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گزارش صد روزه به مردم

خودروسازان اعالم کردند

 5میلیون نفر
در صف
خرید خودرو

7

شورش در خیابان
خیزش
در سیاست خارجی

قیمت درتهران و البرز  2000تومان  /دیگر استانها 1000تومان Monday 1 June 2020

چرا آتش همیشه ما را
غافلگیرمیکند

-روحانی در نشست هیأت دولت گزارشی از صد روز مقابله با بیماری کرونا ارائه کرد:

امیدواریم هفتهها و ماههای آینده هم هر روز به نقطه اطمینانبخشی دست پیدا کنیم اگر هنوز در بعضی از استانها شرایط سختی وجود دارد حتماًبا کمک مردم از این شرایط
سخت عبور خواهیم کرد در طول این صد روز ،روزهایی بوده که نرخ بازتولید این بیماری باالی  2بوده و این به معنی اپیدمی خطرناک در جامعه است اما امروز زیر یک است

 -در سال پایانی زندگی امام(ره) مسائل بسیار مهمی به دست ایشان حل شد

4

3

زنجیره آتش در خائیز  ،سر ایستادن ندارد

کامبیز نوروزی در گفتوگو با «ایران»
از چالشهای حقوقی ضبط و پخش
آثار نمایشی میگوید

جدال با آتش برای نجات قلب زاگرس

لزوم توجه
هنرمندانتئاتر
به مباحث حقوقی

11

15
عکس علی رضا محمدی /ایسنا

بار اضافی کامیونهای فرسوده
بر اقتصاد کشور

یک میلیارد لیتر
هدر ِ
رفت گازوئیل

10

دلتنگ آداب زندگیساز سینما رفتن

بــرای من که زندگــی خارج از خانــه را بیش از هفتاد ســال
یادداشت قبل با رفتن به ســینما و دیدن فیلم در سالن سینما تمدن
واقع در میدان مولوی شروع کردهام ،تعطیل شدن سینما
به بهانه یا دلیل و با هر توجیهی واقعهای بس ناگوار است.
ایــن روزها که همهگیری ویروس کرونا از جمله ســالنهای
ســینما را تعطیل کرده و به روایتی ســینماها بسته شدهاند
هارونیشایایی ســخت نگــران شــدهام از اینکه نه فقــط در شــرایط کنونی
تهیهکنندهسینما بهدلیــل و جبر ویروس کرونا ســینماها بســته شــده باشــند
بلکه ســالن ســینماها به دالیل دیگر که قابل پیشبینی نیســت برای همیشــه
بسته بمانند و ...
ادامه درصفحه 15

رفاه مرز جدال دولت و کرونا

جامعه ایران اکنون کجا ایستاده و به کدام سو می رود؟
بــرای دســتیابی به تصویر روشــن از وضعیت و مســیر
حرکت جامعه ،با کارشناســان حــوزه های مختلف در
مجلهسیاسی-اجتماعی«جستجو»گفتوگوخواهیم
کــرد .در این گفت و گوها که روزهای شــنبه منتشــر می
شود مسائل گوناگون ایران از حکمرانی تا سیاستگذاری
اقتصــادی و اجتماعــی را به بحــث میگذاریم .احمد
میــدری معــاون وزیر رفــاه مهمان اولین گفــت و گوی
مجله سیاسی -اجتماعی ایران است.
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این بارکد را اسکن کنید
و گفت وگوی ویدئویی  
با احمد میدری
معاون وزیر رفاه  را ببینید

دوریازورزش
باعثافسردگیورزشکارانمیشود
آ
تشجنگ«توئیتر»و«ترامپ»شعلهورترشد
واکنشکاربرانبهپرتابدراگونبهفضا

کامبیزنوروزیازچالشهایحقوقیضبطوپخش
آثارنمایشیمیگوید
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بختآزماییخودرویی
 5میلیون نفر

برای

برای  25هزار خودرو ثبت نام کردند

هر خودرو  200متقاضی وجود دارد

شانس هر ثبتنامکننده

برای دریافت خودرو  0/5درصد است

دو خــودرو ســاز کشــور
اعــام کردنــد فوقالعــاده ت
ــا روز چهارشــنبه ادامه داشــته
کــه در مجمــوع 5
میلیــون نفــر در پیــش و روز شــنبه
 ۱۷خردادمــاه قرعهکشــی ایــن
فــروش خــودرو ثبت
نــام کردهانــد و یکــی خودروهــا
انجــام میشــود .ثبتنــام ۱۱
از خودروســازان
اعــام کــرده اســت کــه محصــول
ارائــه شــده بــرای طــرح فــروش
 3میلیــون نفــر بــرای
 15000دســتگاه فوقالعــاده
کــه از هفتــه گذشــته آغــاز
خــودرو ثبتنــام کرده
انــد؛ یعنــی  200شــده اســت
تــا روز چهارشــنبه هفتــه جاری
نفــر بــه ازای یــک
خــودرو .طبــق اعــام ادامــه دارد.
شــرکتهای
پــس از روز پایانــی ثبتنــام،
ثبتنــام خودروســاز ،احــراز هویــت و ســایت
بســته و روز شــنبه  ۱۷خردادمــاه
خودروهــای
ســری اولیــه فــروش فرآینــد
قرعهکشــی انجــام خواهــد شــد.

امســــــــال یکــــــی از
ســالهای کم نظیر از
یادداشت نظرمیزانریزشهای
آســمانی در کشــور ما
بــود .ما بــرای دومین
ســـــال پیاپــی اســت
کــه تقریبــاً در تمــام
محمد درویش کشـــــــور بــــــا دورهای
فعال محیط زیست
کــه بــه اصطــاح بــه
آن «ترســالی» میگوینــد روبــهرو هســتیم.
میانگین ریزشهای آســمانی امســال بین
 ۴۰تا  ۷۰درصد بیشتر از میانگین درازمدت
 ۵۱ساله در اغلب مناطق کشور بود .بهترین
وضعیت راما درمرکزو شرقکشور داشتیم.
دریاچــه ارومیــه هــم بــرای ســومین ســال
پیاپی دوره ترسالی را تجربه کرد .اینها همه
اتفاقاتخوبیاستکهبهوقوعپیوست.
همچنیــن با تجربهای که همه کارشناســان
حــوزه منابــع طبیعــی و محیــط زیســت
داشــتند هشــدار داده بودند که ما امســال با
پدیــده آتشســوزی رویشــگاههای جنگلی
و مرتعــی روبــهرو خواهیــم بــود .بــه خاطر
اینکه پوشــشهای علفی یک ساله امسال
در بهترین وضعیت خودشان خواهند بود
و بــه مجــرد گرم شــدن هــوا و بعــد از اینکه
پوشــشهای علفــی از مرحلــه گلدهــی و
بذردهی عبور میکنند ،خشــک میشوند و
آن وقت صحنه طبیعت ایران را میتوانند
بــه یک انبــار بــاروت تبدیل کنند کــه با یک
جرقه یا پرتاب یک فیلتر سیگار و وقوع یک
رعــد و بــرق مشــتعل شــود .همانطــور که
مالحظــه کردیم ایــن اتفاق از جنــوب البرز
شــروع شــد ،جایــی که هــوا زودتر گرم شــد.
نخســتین آتشســوزیها در گچســاران در
جنوب کهگیلویه و بویراحمــد و دامنههای
کوهســتانی بوشــهر در بیرمــی اتفــاق افتاد
کــه مناطــق بســیار گرمی اســت .بعــد هم
آتشســوزی در خوزســتان ،ایالم و خائیز در
مرزبهبهانودهدشتاتفاقافتاد.
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