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روحانی در دیدار تولیدکنندگان و فعاالن صنایع پتروشیمی و فوالد:

23بار درخواست
امریکا برای مذاکره

چرا روحانی گفت هم انجام
عزاداری و هم حفظ سالمت

بررسی سیر فیلمسازی مسعود کیمیایی در گفتوگوی جواد طوسی با سیروس الوند

در شــرایط بحــران و آن
هــم بحرانــی نوپدیــد
یادداشت چــون پاندمــی کرونــا،
هر تصمیمی میتواند
مناقشــهبرانگیز باشــد
و بهتریــن انتخابهــا
علیرضا معزی هــم حتــی نمیتوانند
معاون ارتباطات بینقصترین باشند .با
و اطالعرسانی
دفتر طوالنــی شــدن بحران،
رئیس جمهوری
تصمیمگیریهاسخت
میشــود و در این ازدیاد انتخابهای سخت،
اقناع افکار عمومی بــرای کامیابی راهکارها و
رویکردها و صدالبته برای پاسداری از سالمت
عمومیضروریاست؛بهدیگرسخنباتعدد
انتخابهــای ســخت ماننــد تصمیــم درباره
بازگشــاییها ،آزمونهای سراســری ،مراســم
مذهبــی و  ...به گفتوگوی بیشــتر نیازمندیم
و ایــن نیــاز ،هــم نیازسیاســتگذار اســت و هم
نیاز نخبگان و هم نیاز شــهروندان .در بحران،
بیــش از همیشــه بــه گفتوگــو نیازمندیــم.
شــنب ه گذشــته رئیسجمهــوری از تصمیــم
ســتاد ملی کرونا برای نحوه برگزاری مراســم
(ع)
مــاه محــرم و عزاداریهــای سیدالشــهدا
گفت ،تصمیمی که طبعاً میتواند موافقان و
مخالفانی داشته باشد .فارغ از تصمیم ستاد
ملی ،زمان اعالم آن توســط رئیسجمهوری
نیز دارای اهمیت اســت؛ تقریباً یک ماه پیش
از آغــاز ماه محرم .این فاصل ه زمانی به دالیل
متعــدد میتوانــد فرصتــی ارزشــمند بــرای
اطمینانبخشیبهجامعهوهمچنینفرصتی
گرانسنگبرایشنیدنافکارعمومیوتعامل
با آن در روند تصمیمسازی باشد.

سوار خستهای که همچنان میتازد
همراه با گفتارهایی از ابراهیم گلستان ،آیدین آغداشلو و احمدرضا احمدی

 14و 15

ما دنبال مذاکره نمایشی نیستیم ،دنبال حل مسأله هستیم

 برداشتن تحریم های غیرقانونی پیش شرط مذاکره نیست بلکه واقعیت است محصوالت همه حلقه های زنجیره فوالد و حتی پتروشیمی کشور در دولت تدبیر و امید،تقریباًدو برابر شده که این تحولی بزرگ در این دو عرصه است
 تولید کنندگان و فعاالن صنایع پتروشیمی و فوالد سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی وصادرات مهم کشور هستند
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توجوی  25میلیارد یورو ارز بازنگشته
بانک مرکزی در جس 

جزئیات ارزهای بازنگشته اعالم شد
درگیری در مرز لبنان
و اراضی اشغالی

8

ادامه درصفحه 2

دفاع از معیشت
و سالمت جامعه

رئیس بنیاد مستضعفان در نشست خبری اعالم کرد
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 20شرکت بنیاد در راه بورس
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گزارش «ایران» درباره مشکالت سالخوردگان
در برابر شیوع دوباره بیماری کرونا

فاصله گذاری اجباری
و خانوادگی سالمندان !
ایــن روزها هجوم دوباره و تغییر رفتار ویروس کرونا باعث شــده تا ابعاد
مختلفی از جنبههای زندگی روزمره افراد دستخوش تغییر شود .در این
میان ســالمندان هم با توجه به توانایی و شرایط جسمانیشان به اجبار
سبک زندگی خود را تغییر دادهاند تا از حمله این بیماری خطرناک دور
بمانند ،اما این تغییر سبک زندگی ،مشکالت و چالشهای زیادی را برای
آنها ایجاد کرده است.
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در گزارش  2020سازمان ملل متحد عنوان شد

17

رضا معطریان  /ایران

«کرونا» موتور محرکه توسعه دولت الکترونیک
به بهانه انتشار دوباره نماگرهای اقتصادی

اقتصاد  98از نگاه بانک مرکزی
ســالم
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هــر روز بــا شــما در اینجــا خواهیــم بــود،
صدای شــما ،حرف شــما و پیشــنهاد شما را
میشــنویم و میخوانیم و بازگو می کنیم.
با ما همراه باشید ،بگویید و بنویسید
تلفن 021 - 88769075 :پیامک3000451213 :

ëëتغییــر ســاعات کار ادارات جهــت بــاال
نظــــــر
بــردن بهرهوری بیشــتر /آقــای صابر :یکی
مـــردم
از دالیــل بهرهوری پایین در ســازمانها و
ادارات بهدلیل این است که سبک زندگی مردم از لحاظ
خواب و خوراک تغییر کرده و آنهایی که در سازمانهای
مختلــف کار میکننــد و باید به مردم پاســخگو باشــند تا
ســاعت  12الی  1نیمه شب بیدار هستند و مجبور هستند
 6صبــح بیــدار شــوند و راهــی محــل کار خود شــوند .اگر
ســاعت کاری  9صبــح الی  16باشــد میتوانــد بهرهوری
جهت پاسخگویی به مردم را باالتر ببرد.

عهد الوفاق در عصر جدید

روزنامه الوفاق یکى از نشــریات مؤسســه
فرهنگــى مطبوعاتــى ایــران وارد بیســت
یادداشت و ســومین ســال فعالیــت خود شــد .تولد
«الوفــاق» در ســال  ۱۳۷۶با ایــام والدت
حضرت رســول اکرم صلىاهلل علیه و آله
و ســلم (مظهر صبــر و رحمت) مصادف
مهدیشفیعی بــود و اکنــون پــس از گذشــت  ۲۳ســال،
مدیرعاملمؤسسه ســالگرد این تولــد ،مقارن با ایــام مبارک
فرهنگیمطبوعاتی مــاه ذی الحجــه و اعیــاد قربــان (مظهــر
ایران
عدالــت و مهــرورزى) و غدیــر خــم (عید
برادری و برابری) است.براساس نام و هویت الوفاق ،برادرى
و دوســتى ،و وفــاق هدف اصلى ایــن روزنامه اســت؛ برادرى
میــان مســلمانان و میان مــردم منطقــه و جهان .زیــرا طبق
تعالیم اســامى ،تفرقهافکنى از برنامههاى شــیطان اســت و
ایجــاد برادرى ،مهرورزى و وحدت ،گام نهادن در راه خداوند
متعال.بنا به فرموده بنیانگذار جمهورى اسالمى «دعوت به
اسالم ،دعوت به وحدت است».
صفحه  20را بخوانید

روزنامهای برای صلح و وحدت

امــروز الوفــاق به عنــوان یکی از رســانههای
خانواده ایرنا و گروه نشــریات ایران توانسته
یادداشت است پیام آور وحدت و دوستی ملت بزرگ
ایــران با دیگــر ملت های مســلمان باشــد.
دولت جمهوری اســامی ایران همیشــه بر
بهترین روابط با کشــورهای همسایه و دیگر
محمدرضا کشــورهای اســامی تأکیــد داشــته اســت و
نوروزپور الوفاق امروز در حوزه دیپلماســی رســانه در
مدیرعاملایرنا همین چارچوب عمل میکند.
بی شــک نقش رســانهها در پیشــبرد همگرایــی منطقهای
و نزدیــک کــردن ملتهــای مســلمان بــه یکدیگر گام بســیار
مهمی در صلح و دوســتی اســت کــه روزنامه الوفاق توانســته
گام مهمی در این راستا بردارد .برای روزنامه الوفاق موفقیت
در این مسیر را آرزومندم.
بیســت و ســومین ســالگرد تأســیس روزنامه الوفــاق را به
همــکاران پرتالشــم در این رســانه و مخاطبــان فرهیخته آن
تبریک عرض میکنم.

اولریــش بــک ،متفکــر
آلمانــی در توصیــف
یادداشت مدرنیتــه متأخــر ،آن
را جامعــه ریســک
(مخاطرهآمیــز) نامید.
او میخواســت بگویــد
غالمرضاشریعتی کــه در جامعــه مــدرن
استاندارخوزستان متأخــر بــا فراوانــی
ریســکها مواجهیــم؛
جامعهای که مخاطــرات و تهدیدات در آن نه
چندان ناشــی از طبیعت ،بلکه ساخته دست
انسانهاســت .از این رو تغییر در منشــأ ایجاد
مخاطرات ،میبایســت به معنــای تغییر در
سیاست در مواجهه با آنها هم تلقی شود .اگر
دفع مخاطرات و تهدیــدات را از اهداف مهم
«سیاست»بدانیم،نمیتوانیمضرورتتغییر
در نحوه سیاســتگذاری در مواجهه با خطرات
و تهدیــدات در جامعه ریســکی را انکار کنیم؛
آنچه امروزه جامعه جهانی را تهدید میکند
و متفکــران از ســالها قبــل درباره آن هشــدار
دادهاند ،ســاحهای کشتار جمعی ،گرمایش
زمین و تخریب محیط زیســت و ،...سیاســت
متفاوتی را ایجاب میکند .از سویی باید توجه
داشــت برخــاف مخاطــرات غالبــاً
طبیعی
ِ
مدرنیتــه نخســت کــه محــدود بــه موقعیت
جغرافیاییخاصومحدودیبودند،خصلت
بیــش از پیــش ســرمایهداری متأخــر نقــش
اساسی در گسترش و جهانی شدن مخاطرات
داشتهاست.
ادامه درصفحه 4

خوف و رجای اقتصاددانها
از اندیشههای اقتصادی

سه دهه از پایان جنگ
تحمیلی گذشته ولی
یادداشت به رغم پیشرفتهای
کشــور در برخــی
حوز ههای مهندســی
و پزشــکی ،بســیاری
سیدمرتضیافقه از مشــکالت موجــود
عضو هیأت علمی در حوزههــای علــوم
دانشگاه اجتماعــی بخصوص
شهید چمران
معضــات اقتصادی
نــه تنهــا حــل نشــدهاند بلکــه در برخــی
موارد عمیقتر و مزمنتر شــدهاند .همین
ناکامی در حل معضالت اقتصادی کشور،
تردیدهایــی در اذهــان نســبت بــه ناتوانی
اقتصاددانان کشــور در حل این مشــکالت
اقتصادی ایجاد کرده است.
صفحه  8را بخوانید

