 #من  -ماسک  -میزنم

رعایت قواعد بهداشتی با کرونا
در جلسات کاری توسط رهبر انقالب:

دکتر مینو محرز  ،عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا
در گفتو گو با «ایران»:

من حتم ًا ماسک میزنم

مردم برای سالمت خود
ماسکبزنند
در صفحه اجتماعی بخوانید

سال بیست و ششم شماره  7382چهارشنبه  11تیر  9 ۱۳۹۹ذیالقعده  20 1441صفحه

قیمت درتهران و البرز  2000تومان  /دیگر استانها 1000تومان Wednesday 1 july 2020

هشدار ظریف به شورای امنیت:

ایستگاهنهم
پاسارگاد تا بیستون

ایران به فشار خارجی
تن نمیدهد

گفتوگو با محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری درباره مقابله باکرونا ،شایعه سازی ها ،ملک جماران و بازار ارز

گزینههای ایران آماده و قاطع خواهد بود

 سازمان ملل :امریکا تحریم ها را رفع کند ،ایران به اجرای تعهدات برگردد نماینده اروپا :از دست رفتن برجام یعنی ازبین رفتن پروتکل الحاقی نمایندگان چین و روسیه مخالفت خود را با تمدید تحریم تسلیحاتیایران اعالم کردند
2

روحانی :اقدامات وزارت نیرو
در زمینه آب و برق افتخارآمیز است
رئیس جمهوری خبر داد
تولید ماسک ارزان قیمت با یارانه دولتی
آخرین خبر

2و7

جزئیات انفجار در تجریش

حادثه در کلینیک درمانی تعدادی کشته و زخمی برجا گذاشت

مرجانهمایونی/حوالیساعت ۲۱دیشب درمانگاهسینا اطهر درحوالیمیدانتجریش
تهران بر اثر انفجار کپسول اکسیژن دچار آتش سوزی و انفجار شد.این ساختمان پزشکی
بــه بخشهــای جراحــی زیبایــی ،رادیولــوژی ،داروخانه و غیره مجهــز بــوده و دارای پنج
طبقه است .خبرنگار «ایران» که در محل حادثه حضور پیدا کرد شامگاه دیشب گزارش
داد :انفجار کپسول اکسیژن در طبقات زیرزمین رخ داده است .یک کارشناس بیهوشی
اتــاق عمــل به خبرنگار ما گفت تا جایی که ما مطلع هســتیم اتفاق خاصی بــرای افراد
درون درمانگاه رخ نداده اســت ،تنها عده ای در طبقات محبوس شــدند .در همین حال
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان تهران از اعزام دو تیم جستجو و نجات ،به همراه
یک قالده ســگ زنده یاب در حادثه انفجار و آتشســوزی در طبقات زیرزمین ،کلینیک
درمانی در خیابان شــریعتی نرســیده به میدان قدس خبر داد و افزود :این تیمها در پی
درخواســت آتش نشــانی و بــا توجه به ریــزش آوار به محل اعزام شــدند .همچنین یک
تیم واکنش سریع هالل احمر استان تهران نیز به محل حادثه اعزام شدند .تعداد دقیق
مصدوم و مفقود مشــخص نیست .ستاد شهید بهشــتی و بیمارستان شهدای تجریش
آماده پذیرش مصدومین احتمالی هســتند .خانمی که دوستش در طبقه سوم بستری
بود به خبرنگار ما گفت :من همراه بیمار بودم که صدای انفجار شــدیدی حدود ساعت
یــک ربــع به  9به گوش رســید .همه جــا را دود گرفته بود و ما برای نجــات خود رفتیم در
دستشویی و خودما ن را حبس کردیم .بیماران داخل بیمارستان بستری بودند و دوستم
را به بیمارستان تجریش منتقل کردند.براساس اخبار منتشره که مقامات رسمی آن را تا
لحظه چاپ تأیید یا رد نکردند حدود 15نفر کشته شدند.

حکم اعدام برای روحاهلل زم

پویـــــش #هــر هفتــه_
ا لف _ ب _ ا یــــــــر ا ن
یادداشت را در مهرمــاه 1398
آغــاز کردیــم و هــدف،
تســریع در تکمیــل و
بهرهبــرداری از 227
پــروژه بــزرگ صنعت
رضا
اردکانیان آب و بــرق بــود کــه
وزیر نیرو
ً
عمدتــا در دولتهــای
یازدهم و دوازدهم شــروع شــده بود .تا پایان
سال به هدف خود بهطور کامل رسیدیم .آن
تجربــه نشــان داد که با برنامهریزی و بســیج
همه نیروها میتوان در ســختترین شرایط
نیــز بــه دســتاوردهای مهــم رســید .پویــش
#هــر هفته_الف_ب_ایران را در ســال 1399
بــا پرداختــن همزمــان بــه دو دســته اهداف
«ساختوســازی» و «ســازوکاری» ادامــه
میدهیــم و در نظــر داریم  50هــزار میلیارد
تومــان طرحهای بزرگ را تکمیــل کرده و به
بهرهبرداریبرسانیموشماریازسازوکارهای
تأثیرگــذار بر صنعت آب و بــرق را نیز بهبود
بخشــیم .پویــش در ســال  1399از تاریخ 28
فروردین آغاز شد .شیوع ویروس کرونا سبب
شد افتتاح طرحها بدون سفر به استانها و از
طریق ارتباطات مجازی انجام شود.

دولت با تحریمها
و کرونا بجنگد یا شایعهها

 ائتالف ملی در کرونا را به دیگر عرصه ها تعمیم دهیم دولتی که با دشوارترین تحریمهای تاریخ انقالبو بحرانی به بزرگی کرونا میجنگد نباید با حاشیه
و شایعه و امثالهم هم بجنگد
 شما فضای رسانهای رسمی و غیررسمی کشور رادر چند ماه گذشته یک بار مرور کنید ،هفتهای بوده
که شایعهای درباره دولت منتشر نشده باشد؟
 دفتر رئیسجمهور حامل اراده رئیسجمهور استو آنچه انجام میدهد ،با اطالع کامل ایشان است
 میثاق ما در مراوده با قوای دیگر از جمله مجلسشورای اسالمی ،قانون اساسی و نگاهمان تعامل
و همکاری حداکثری است
 درماجرای ملک جماران به رئیسجمهور  ،جفا شدو غیرمنصفانه مسائلی را به ایشان نسبت دادند
 از نگاه دولت ،تحوالت اخیر در بازار ارز یک شوکموقت و مقطعی است
 بانک مرکزی قائل به عدم مداخله نیستبلکه با هوشمندی و هدفمند بازار را مدیریت میکند
 به دلیل این شوک مقطعی ،سیاستهای پولیمیانمدت خود را تغییر نخواهیم داد
 ما باید در عین اینکه برای تعادل بخشی در بازارتالش میکنیم ،باید به فکر حفظ ذخایر ارزی کشور
هم باشیم

ادامه درصفحه 8

تحولیبنیادی
در راه است

از مطالعه نحــوه ظهور
هژمونهــای جهانــی
یادداشت در ســدههای اخیــر دو
نکته به دســت میآید؛
نخست ،هژمونها پس
از بحرانهایــی ماننــد
عیسی منصوری جنگهای بزرگ ظهور
معاون توسعه یافتند.هژمونانگلیسی
کارآفرینی و اشتغال پــس از جنگهــای
وزارت کار
ناپلئونــی وارد شــد و
امریکا بعد از جنگ جهانی اول و بویژه جنگ
جهانــی دوم بهعنوان یک قــدرت اوج گرفت.
دوم ،رشــد و تســلط هژمونها با تحول جدی
در حــوزه علوم و فنون و پیشــرانی آنهــا در این
زمینــه همــراه بــوده اســت .انگلیس ،ســوار بر
دســتاوردهای انقالب صنعتــی اول و مکانیزه
شــدن حاصــل از نیــروی محرکــه موتورهــای
بخار و امریکا با داشــتن دســت باال در دانش و
تکنولوژیتولیدانبوهمبتنیبرانرژیالکتریکی
و علوم سیســتمها محور اقتصاد دنیا شــدند.
براســاس نــگاه هایدگــر ،تکنولوژی پدیــدهای
اســت که در طول تاریخ شــکل میگیرد اما در
برخــی زمانها به نقطهای میرســد که تاریخ
را شــکل میدهد .بدینترتیب ،این تکنولوژی
است که تعیینکننده نحوه زندگی بشر ،روابط
اقتصادی -اجتماعی و حتی سیاسی و نظامی
دردرونکشورهاوسطحبینالمللیاست.
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در  64روز معامالتی سالجاری رقم خورد

 بازدهی بورس از  200درصد گذشت -رشد  8.6برابری شاخص در  27ماه

10

م
حصوالت چند رسانه ای «ایران»

پرواز شاخص ها

بورس تهران دیروز رکورد
دیگری را پشت سر گذاشت
و شاخص کل از یک میلیون
و  ۵۰۰هزار واحد گذشت.
دولت در یک سال گذشته با
سیاست هایی مانند واگذاری
سهام شرکت های دولتی،
واگذاری سهام عدالت ،عرضه
اولی و ...به بازار سرمایه رونق
داده است.

بارکد را اسکن کنید
وگزارش ویدئویی پرواز
شاخص ها را ببینید

جناب آقای محمد خدادی
معاون محترم مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
مصیبت وارده را بهشــما و خانواده ارجمند تسلیت میگوییم و از درگاه
ایزد منان برای آن فقید سعید غفران و رحمت واسعهالهی مسألت داریم.
سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی -مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران

علی محمدی  /ایران

رشد  3برابری بورس تهران
دولــت روحانــی همزمــان کــه ســرگرم
مواجهــه با ویــروس کرونا و تحریم اســت،
بایــد بخشــی از تمرکــز خــود را نیــز صــرف
شایعات و تخریبهایی کند که کارآمدی و

انسجام داخلی آن را هدف گرفتهاند.
در ایــن میــان بــا برجســتهنمایی نقــش
رئیسدفتــر رئیسجمهــوری ریشــه برخی
از آنچــه اختــاف نظرها در کابینــه خوانده

میشود هم به محمود واعظی نسبت داده
میشود .این هجمهها در شرایطی که بازار
هم دچار تکانههایی شــده ،نگرانیهایی را
برای مردم ایجاد کرده است.

در این باره بــا محمود واعظی ،رئیسدفتر
رئیسجمهــوری گفتوگــو کردهایــم که در
ادامه میخوانید.
صفحه  3را بخوانید

توگو با «ایران» از برگزاری
محمد الهیاری مدیرکل دفتر موسیقی در گف 
کنسرتهای موسیقی و شرایط حال حاضر جشنوارههای موسیقی سخن گفت

کوک موسیقی روزگار ناکوک کرونا

این روزها شیوع ویروس کرونا عالوه برتغییرسبک زندگی مردم ،دل نگرانیهایی
گـــزارش
را درجامعــه وهنرمندان ایجاد کرده و همچنان دلواپســیها از حضور درجمعها
نداسیجانی وجــود دارد.بیــش از یــک هفتــه ازاعــام بازگشــایی مجــدد ســالنهای کنســرت
میگذرد .بهگفته مدیرکل دفترموسیقی وزارت فرهنگ از سرگیری کنسرتها در شرایط حال حاضر و
وضعیت اقتصادی مردم ،مستلزم گران نشدن بلیت است اما طبق آخرین ارقام منتشرشده دریکی
از ســامانههای اینترنتی  ،قیمت بلیتها از  70تا  265هزار تومان هم رســید؛ اما تا دو– سه روزگذشته
تنها  4خواننده پاپ پیشقدم کنسرتهای تابستانی بودند که بلیت فروشی همان اجراها هم بهدلیل
افزایش قیمت متوقف شــد .حال باید دید درروزهای باقی مانده تا ایام محرم و صفر وشــرایط امروز

سرنوشت این کنسرتها چه خواهد شد! آیا از سالنهایی با ظرفیت 50درصد و صندلیهای یک در
میان استقبالی صورت میگیرد؟
صفحه  19را بخوانید

صفحه  5را بخوانید

نظامی در پایتخت
زبان فارسی

از کارهای درخشان این
ســالهای فرهنگستان
یادداشت هنــر ،چــاپ نســخه
نفیــس خمســه شــاه
طهماسبی اســت که از
شــاهکارهای هنری در
احمد جهان به شمار میآید
مسجدجامعی و پنــج مثنــوی نظامی
عضو شورای گنجــوی را در خــود
شهر تهران دارد .ایــن نســخه بــه
کتابت شاه محمود نیشابوری ،استاد برجسته
خط و خوشنویســی و نســتعلیق و نگارگری و
هنرمنــدان و بزرگانــی چون ســلطان محمد،
میرک اصفهانی ،میرســید علی ،مظفرعلی
و محمــد زمــان از مهمتریــن نســخ خطــی
فارســی محسوب میشــود .خمســه نظامی
شاه طهماســبی  808صفحه و  17نگاره دارد
که از نگارههای معــروف آن معراج حضرت
رسول(ص) اثر ســلطان محمد است .تاریخ
انجام این نسخه سال  946هجری بوده است.
هر صفحه از این نســخه ،تشــعیری متفاوت
دارد کــه بیشــتر ،تصاویــر مناظــر طبیعــی و
نقوش حیوانی را در میگیرد.
صفحه  20را بخوانید

