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معاون اول رئیس جمهوری تأکید کرد

هیچ فرد و دستگاهی نمیتواند
نسبت به کوه دماوند تعرض
و دخل و تصرفی داشته باشد

سخنگویدولت:
با تخصیص قیر رایگان مخالفیم

بورس با حمایتهای دولت رشد خود را حفظ خواهد کرد

در صفحه سیاسی بخوانید
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جامعه شناسان و حقوقدانان از ضرورت تعیین مجازات برای متخلفان از تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا میگویند
محرومیت از خدمات اجتماعی برای نقض کنندگان پروتکل های بهداشتی

کیفر کرونایی

ممکن و ناممکنهای
کیفر کرونایی

خسرو سینایی کارگردان و مستندساز سینمای ایران درگذشت

کرونا
« یار درخانه» را گرفت

در ســتاد ملــی مقابلــه
با کرونا تصمیمــــــاتی
یادداشت بـــــرای برخـــــــورد یــا
متخلفان پروتکلهای
بهداشتـــــــی گـــــــرفته
و پیشــنهاد شــــــد کــه
کامبیز نوروزی میتواند برای مقابله با
حقوقدان مشکالتکارسازباشد.
تنبیهوکیفروقتیکارساز
اســت که درست تعیین شود و درست و دقیق
به اجرا درآید .برای فهم بهتر موضوع اول باید
ببینیــم مخاطبان کیفر در مقابلــه با کرونا چه
گروههایی میتوانند باشند .از حیث مخاطب
سوژه شیوهنامههای مقابله با کرونا به دو دسته
قابل تقســیماند .ســوژه یک درباره دستهای از
دستورالعملها ،مکانها یا مراکز تجمعیاند.
یعنی مکانهایی که در آنها مردم برای خرید
کاال یــا خدمات ،کم یا زیاد مجتمع میشــوند.
انــواع فروشــگاهها ،ورزشــگاهها ،آرایشــگاهها،
باشگاهها،ادارات،شرکتها،بانکها،مساجد،
هیأتهــای مذهبــی ،وســایل حمــل و نقــل
عمومی و خیلی جاهای دیگر.

باآثار و گفتاری از احمدرضا احمدی ،لوریس چکناواریان
اکبر عالمی ،علی دهباشی و ...

روحانی :با کسانی که دستورالعمل های بهداشتی را رعایت نکنند
باید به عنوان متخلف برخورد کرد
 -اجتماعات همچنان تا اطالع ثانوی در سراسر کشور ممنوع است

رئیس جمهــوری گفــت :همه دســتورالعملهای
بهداشــتی الزم بــرای مــاه محــرم تــا پایــان هفتــه
بعد مشــخص و به همه دستگاهها ابالغ میشود.
بهگزارش ایرنا ،حجتاالسالم والمسلمین حسن
روحانی دیروز در جلســه ستاد ملی مقابله با کرونا

ضمــن قدردانــی از همــکاری مردم با ســتاد ملی
کرونا و مسیر سالمت جامعه ،اظهار داشت :امروز
جزو روزهایی بود که گزارش آمار و ارقام اســتانها
امیدوارکننــده بود ،حدود  ۱۰اســتان نام برده شــد
که در هفتههای قبل در شــرایط ســخت بودند ،اما

امــروز از پیــک بیماری عبــور کردند و مســیر کمتر
دشــواری پیش روی آنان است که با مراعات آنان
به خط ثبات و آرامش خواهیم رسید.
صفحه  5را بخوانید

تقی آزاد ارمکی ،استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران در گفتوگو با «ایران»:

صفحه  5را بخوانید

مسأله طبقه متوسط
توسعه و بقای ایران است

حاکمیتیکپارچه

 طبقه متوسط نه دستمایه اصالحطلبی برای دموکراسی خواهی استنه مانع سامان و ارتقای فرهنگ به معنای اصولگرایی
 14و 15

درنــگ

2

جمشید شارمهد از امریکا عملیات مسلحانه در ایران را هدایت میکرد

2

توگو با «ایران» :
معاون وزیر راه و شهرسازی در گف 

اسامی واجدین شرایط دریافت وام اجاره بیستم مرداد اعالم میشود

9

گشتی در راسته فروشندگان لوازم ورزشی

زورآزمایی
با وزنه کرونا

علی محمدی  /ایران

وزنههــا را بــا دقــت ورانــداز میکنــد.
گـزارش اینجــا همه جورهاش پیدا میشــود ،از
مریم طالشــی مدلهای حرفهای و باشــگاهی گرفته
تا نیمه حرفهای و خانگی .مشــتریها هم این روزها بیشــتر
خانگی هســتند ،حتی حرفهایها کــه دیگر انگار باید عطای
باشــگاه را به لقایش ببخشــند و تمرین را به خانه ببرند .اما
همین فقره هم خیلی ارزان تمام نمیشود.

13

رکود ناشی از محدودیت های کرونایی موجب رونق مشاغل خانگی شده است

بنگاههای کوچک برای جهش تولید
م
حصوالت چند رسانه ای «ایران»

بورس به کجا می رود؟

بورس ایران روزهای طالیی را سپری می کند و هر روز
شاهد رشد شاخص کل و رکورد شکنی های پی در پی
هستیم تا جایی که شاخص کل حاال با گذشت از یک
میلیون و  ۹۰۰هزار واحد در آستانه رکورد تاریخی ۲
میلیون واحد قرار گرفته است.

بارکد را اسکن کنید
وگزارش ویدئویی بورس
به کجا می رود؟ را ببینید

سقوط ارباب ها

اعتراضاتی که با قتل جورج فلوید در امریکا آغاز شد از
تاریخ امروز فراتر رفته و چهارصد سال تاریخ بردهداری
و استعمار را هدف گرفته است .مجسمههای
استعمارگران و برده داران یکی پس از دیگری از
شهرهای اروپا و ایاالت متحده برچیده می شوند.

6

بارکد را اسکن کنید
وگزارش ویدئویی
سقوط ارباب ها را ببینید

نســل امــروز ،بســیاری از آنهایی که
گـــزارش خبر کوتاه درگذشت خسرو سینایی
محدثهواعظیپور را میخوانند او را با «عروس آتش»
میشناسند .فیلمی که اواخر دهه  70شمسی در دوران
اصالحات ســاخته و اکران شد .با توجه به حال و هوای
اجتماعــی آن روزهــا و تغییر شــرایط « ،عروس آتش»
فیلــم زمانه بود و بســیار دیده و ســتایش شــد .خســرو
ســینایی که پیــش از «عــروس آتش» با مســتندهایش
شــناخته میشــد ،هنرمنــدی یگانــه و اصیــل بــود.
فارغالتحصیل کارگردانی و فیلمنامهنویسی از آکادمی
هنرهای نمایشــی و رشته تئوری موسیقی از کنسرواتوار
وین و دلبسته به هنر و فرهنگ ایرانی .فیلمسازی که تا
آخرین روزهای فعالیتش در سینما کوشید بخشهایی
ناگفتــه از زیباییهــا ،غمهــا و شــادیهای ایــن مردم و
ســرزمین را روایت کند .همواره از اینکه او را مستندساز
میخواندنــد آزرده خاطــر بــود ،گمــان داشــت ایــن
دســتهبندیها او را از فعالیت در دل سینمای حرفهای
دور و شــرایط را برای اکران فیلمهایش سخت میکند.
شاید نمیدانست سینمای ایران همواره با فیلمسازان
مســتقل و فیلمهایی که وجه هنری و فرهنگی باالتری
دارند نامهربان است.
سینایی تحصیلکرده اروپا از زمانی که وارد سینمای
ایران شــد ،فاصلهاش را با ســینمای فارسی نشان داد.
او که با مســتندهای «حــاج منصورالملکــی» و «مرثیه
گمشــده» به عنوان مستندســاز به شــهرت رسیده بود،
در دهــه چهل و پنجــاه فیلمهای کوتاه آموزشــی برای
کودکان ســاخت ،آثــاری با ارزش و دیدنــی که مفاهیم
آموزشــی و علمــی را متناســب بــا روحیه کــودکان و در
قالــب آثار داســتانی بیان میکردند .شــرایط ســینمای
ایــران پیــش از پیروزی انقالب اســامی زمینه فعالیت
سینماگری چون ســینایی را فراهم نمیکرد .اما همان
ســابقه ،اعتبــار و شــخصیت فرهنگــی و دور از ابتــذال
باعث شد که سینایی بتواند پس از پیروزی انقالب و در
دهه شصت نخستین فیلم بلندش را کارگردانی کند.
«هیــوالی درون» کــه اوایــل دهه شــصت روی پرده
رفــت ،در فضــای ســینمای ایدئولوژیــک آن ســالها
جــذاب بــود ،ســاختاری داســتانی و بازیگــر حرفــهای

در لحظه بخوان
ایران بخوان
nline

www.ion.ir

سجاد صفری  /ایران

سیبل مخالفان
عملکرد یا گفتمان دولت

وزارت اطالعات سرکرده گروهک تروریستی
«تندر» را بازداشت کرد

سینایی کارگردان آثاری همچون
عروسآتش ،یار درخانه ،کوچه
پاییز و مستندهای مرثیه گمشده و
تهران امروز و تصاویر یک شهر بود

داشــت که به مضمون روانشناختی فیلم رنگ میداد.
ســینایی بــر اســاس تجربــه زیســت خــود و آشــنایی با
مهاجــران ،در «یار در خانه» بــه موضوع مهم و ناگفته
حضــور مهاجران لهســتانی در ایران پرداخت و در «در
کوچههای عشــق» به ســرزمینی ادای دین کرد که پس
از جنگ ،هنوز زنده اســت و زندگی در آن جریان دارد.
«در کوچههای عشــق» در آبادان پــس از جنگ روایت
میشــد ،شــهری که جنگی نابرابر را پشــت سر گذاشته
اما همچنان زنده است .فیلم ،تماشاگرش را به ماندن
در وطن و ســازندگی دعوت میکند و از این منظر قابل
ستایش است.
یکــی از بداقبالیهــای ســینایی ایــن بــود کــه اغلب
فیلمهایش درست دیده نشدند ،آثارش زودتر از آنکه
روی پرده بروند قضاوت میشــدند و از اکران مناســب
بازمیماندند .به همین دلیل روند فیلمسازی او کند و
ســخت میشــد و فیلمهایش مهجور میماند .بعضی
از آنها مانند «گفتوگو با سایه» یا حتی تجربه دیگرش
در سینمای دفاع مقدس با نام «مثل یک قصه» راهی
به پرده ســینماها پیدا نکردند .امــا «عروس آتش» که
اکرانی تقریباً مناســب یافت ،دوســتداران بسیاری پیدا
کــرد و بازیگــر نخســتش حمیــد فرخنــژاد را به ســتاره
تبدیل کرد.
«جزیره رنگین» آخرین فیلمش سرنوشــتی مشابه
با اغلب فیلمهایش پیدا کرد و اکرانی محدود داشــت.
او دیگــر ســالخورده شــده بــود ،کمتــر حوصلــه و تــوان
جنگیدن با شــرایط را داشت .اما همچنان امیدوار بود،
امید او را بیش از  50سال در سینمای ایران حفظ کرد،
فارغ از همه بیمهریهایی که به سینماگران فرهیخته
و مستقل ایران میشود.
ســینایی از نسلی بود که مناسبات چرک حرفهای را
نیاموختنــد و تن به ابتذال ندادنــد .همه عزت و اعتبار
سینماگرانی از جنس ســینایی که یگانه و تکرار نشدنی
به نظر میرســند و تا همیشــه در قلب دوستدارانشــان
باقــی میماننــد بــه ایــن دلیل اســت کــه بــرای ماندن
و دیــده شــدن تســلیم قواعــدی نشــدند که بــه آن باور
نداشتند .روحش شاد.
صفحه  19را بخوانید

ســخنان اخیــر رئیس
جمهــوری در جلســه
یادداشت هیــأت دولــت و گالیه
ضمنــی ایشــان از
مشــکالتی که تضادها
و تعارضهــای میــان
ناصر ایمانی قــوا و نیــز شــایعات
فعال سیاسی کذب در مســیر تالش
اصولگرا دولــت بــرای اداره
بهتــر کشــور ایجاد میکنــد؛ بهانهای اســت
بــرای مرور نکاتــی چند درباره بایســتههای
حاکمیــت مطلــوب و رابطــه میــان اجزای
آن .در همه کشورهای جهان حاکمیت یک
مفهوم یکپارچه است .هم مردم یک کشور
و هــم جامعه جهانی از یک نظام سیاســی
انتظار حاکمیتی واحد دارند و نه حاکمیتی
چندگانه .اگرچه مفهوم حاکمیت در اغلب
کشــورها میــان قــوای ســهگانه یــا چندگانه
تقســیم شــده اســت ،امــا دقیقاً همیــن قوا
هســتند کــه بایــد تصویــر یــک حاکمیــت
یکپارچه را نشــان بدهند .در هر کشوری اگر
رفتــار هر یک از این قوا به گونهای باشــد که
تلقــی عمومــی مردم یــا جهان خــارج این
باشد...
صفحه  2را بخوانید

مراقب اخالل در نظام
درمانیباشیم

بیانــات رهبــر معظــم
انقــاب در روز عیــد
قربــان بســیار مهــم و
دارای نــکات ارزشــمند
و قابــل اتکایــی بــود  ،ایشــان عــاوه بــر اینکــه
مســولیت ســتاد ملی کرونــا را یــاداور شــدند ،
معیار عزاداری ها را نیز تعیین کردند  .ایشــان
بــه عنــوان رهبــر انقــاب بــه وضوح و روشــنی
افــراد مختلفــی را مخاطــب قــرار دادنــد و بــر
توجه بــه پروتکل های بهداشــتی تاکید کردند
ازجملهاينمواردبهاينبخشازبیاناتايشان
درسخنانعيدقربانتوجهكنيم«:مدتهاست
هرکســی یک چیــزی دربــاره محــرم میگوید.
من میخواهم تأکید کنم در عزاداریها معیار
آن چیزی اســت که کارشناسان بهداشت به ما
میگویند .بنده خودم شخصاً هرچه را که آنها
الزم بداننــد مراعات خواهم کــرد .توصیه من
بــه هیئآت ،منبریهــا و مداحهــا و دیگران این
اســت که هــر کاری میکنید ببینید ســتاد ملی
مقابله با کرونا چه میگوید اگر ضابطهای تأیید
کردنــد همه مــا موظفیــم آنرا رعایــت کنیم.
اگر وضعیتی که داریم را شــل بگیریم ،فاجعه
بزرگی رخ خواهد داد...
ادامه درصفحه 18

