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ششمین شانس مجیدی برای اسکار

عباسعلی کدخدایی آب پاکی را روی دست نمایندگان ریخت

<خورشید>نمایندهایران
برای رقابت در جایزه جهانی سینما

ممکن است طرح یارانه
کاالهای اساسی رد شود
در صفحه سیاسی بخوانید

در صفحه فرهنگی بخوانید
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واکنش ایران
به انتخابات امریکا
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حرکت بازار ارز به سمت نرخ تعادلی

وقف یکــی از نهادهای
کارا و کارآمــد حقــوق
یادداشت اســامی اســت کــه در
قانــون مدنــی جــای
گرفتــه و بخشــی از
حقوق موضوعــه ایران
محسوب میشود .این
لعیا جنیدی
معاون حقوقی نهــاد تنهــا یــک نهــاد
رئیسجمهور حقوقی -مالی نیســت
بلکه با کارکرد گســترده
اجتماعی طی سدهها ،بخشی جدایی ناپذیر
از تاریــخ و تمــدن و فرهنــگ ایــن ســرزمین
شــده اســت .بســیاری از خدمات عمومی که
دولتهــا متعهد به ارائه آن هســتند توســط
نیــک خواهــان و بخشــندگان در قالــب نهاد
وقف سخاوتمندانه در اختیار جامعه گذاشته
شده و بی چشمداشت به نیازمندان پیشکش
شده است.
ادامه در صفحه 18

دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار بسیط تر خواهد شد
تصمیمی برای تغییر در نرخهای سود بانکی نداریم
ثبات بازارارز بیش از گذشته نمود پیدا خواهد کرد
فشارهای تورمی تقلیل می یابد
7

امریکا به مسیر پایبندی به تعهدات بین المللی
بازگردد و اشتباهات گذشته را جبران کند

کارشناساناقتصادی
به «ایران» پاسخ دادند

 معاون اول رئیس جمهوری:دوران ترامپ و تیم ماجراجو و جنگ طلب او به پایان رسید
 ظریف :جهان نظارهگر است که آیا رهبران جدید قلدری فاجعهبارو بیقانون رژیم در حال خروج را رها میکنند یا خیر
 واعظی :سکانداران جدید کاخ سفید با شرایط جدید نظام بینالملل همراه شوند -شمخانی :مردم امریکا بر قلدری و زورگویی مهر مردودی زدند

درنگ

این ما و این فرجام
شوم مثلث<ب>
2

پاسداری از منابع طبیعی
و نگهداشت جایگاه وقف

گفت وگوی «ایران» با رئیس کل بانک مرکزی درباره تحوالت اقتصادی

توصیه رئیسجمهوری به دولت جدید امریکا:

گروه سیاســی /حتی واقعیتی چون یک دورهای شــدن ریاســت
جمهوری دونالد ترامپ که آمر شهادت سردار شهید سلیمانی
و عامل ایجاد فشــارهای اقتصادی شــدید به ملت ایران اســت
هم باعث یکپارچگی داخلی نشد .شدت قطبی شدن سیاست
در ایــران را از اینجا میتوان فهمید که بســیاری نتایج انتخابات
اخیر امریکا را از دریچه چشمانداز سیاسی و رقابتهای داخلی
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سمت و سوی
اقتصاد

همراه با یادداشت هایی از
مجیدرضاحریری
سید مرتضی افقه
علی شمس اردکانی
و میثم موسایی

ارزیابــی کردند ،بدون آنکه اشــاره به این واقعیت که در نهایت
ایســتادگی مردانــه ملت ایــران ماندگار شــد و عامل فشــارهای
ناجوانمردانــه بــه ملــت ایــران از کاخ ســفید رفت .ایــن جمله
آخر ،تعبیری بود که حسامالدین آشنا ،مشاور رئیس جمهوری
درباره انتخابات امریکا مطرح کرد.

در امریــکا یک «انتقال
قــدرت» صورت گرفته
یادداشت اســت و همــراه بــا این
انتقــال قــدرت نیــز -
ماننــد انتقــال قــدرت
در هــر کشــور دیگــری
 الجــرم فرصتهــارضا نصری
تحلیلگرمسائل و ظرفیتهایــی پدیــد
بین الملل آمده اســت .با علم به
این واقعیت  -و با علم
بهاینکهسیاستخارجهامریکا«جهتپذیر»
و تــا حــدود زیــادی «قابل هدایت» اســت -
بســیاری از دولتهــای جهــان و رژیمهــای
منطقه با هزینه میلیاردهــا دالر در پایتخت
ایاالت متحده البیها و بنگاههایی تأســیس
کردهاند تــا بتوانند در چنیــن بزنگاههایی بر
روند تصمیمســازی و سیاســتگذاری در این
کشورتأثیربگذارند.
صفحه  2را بخوانید

حباب های
بازار ارز ترکید

صفحه  2را بخوانید

سکوتعربستان
دربرابر پیروزی بایدن

از فردای
پیروزی بایدن

8و10
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کرونا چطور بر فعالیتهای فراآموزشی کودکان تأثیر گذاشت؟

تئاتر تک نفره برای عروسکها
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روابط با اسرائیل
اصل استراتژیک امریکا

درگرامیداشت امناهلل طاهری

هنر از جانش
برخاسته بود

رضا معطریان  /ایران

همراه با یادداشت هایی از
علی اصغر ایزدی
مهدی حاجیان

20
بررسی لیست تیم ملی برای دیدار تدارکاتی با بوسنی و هرزگوین

غیبتگلزنان
و ستارهها در بازی خوب اروپایی
محصوالت چند رسانهای «ایران»

خط انتقال امید
در اقلیم ایران ،خشکسالی و کم آبی
مسألهای هزاران ساله است.
با اجرای فاز نخست طرح انتقال آب
خلیج فارس به فالت مرکزی ایران و
تأمین آب پایدار برای ُشرب و صنایع
این منطقه ،میتوان گفت ایران
گامی نوین در مسیر توسعه پایدار
برداشته است.

جان پدر کجاستی؟
بارکد را اسکن کنید
وگزارش ویدئویی
خط انتقال امید
را ببینید

جان پدر کجاستی؟ پیامک پدری است
که پس از  142تماس بی پاسخ ،به تلفن
همراه فرزندش ارسال شد .علیرغم
سنگینیاندوهکشتاردانشجویاندانشگاه
کابل ،این روزها این پیامک بر غم و
همدردی ایرانیان و هم زبانان افغانستانی
افزوده و واکنشهای گسترده ای را در
شبکههای اجتماعی در پی داشته.
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گــروه اقتصادی | اقتصاد ایران در ســالها و بخصوص ماههای اخیر تحت تأثیر
متغیرهای بیرونی قرار داشــته و روزهای دشــواری را پشت سر گذاشته است .از
اواخر سال گذشته در کنار تحریمهای بی سابقه امریکا علیه ایران ،شیوع کرونا
نیــز فشــار زیادی بر شــاخصهای اقتصــادی وارد کرد .بر همین اســاس در این
مــدت نــرخ ارز و به دنبال آن نرخ تورم با رشــد همراه شــد .اما به نظر میرســد
وضعیــت اقتصادی ایران درحال تغییر اســت .در همین خصوص عبدالناصر
همتــی ،رئیس کل بانک مرکزی در گفتوگو با «ایران» ،چشــمانداز مهمترین

محرمانههای کارآگاهان
بارکد را اسکن کنید
وگزارش ویدئویی
جان پدر کجاستی؟
را ببینید

کارآگاهان پلیس آگاهی پایتخت
خاطراتی را تعریف می کنند که
حتی شنیدن آنها نیز دور از هیجان
نیست .قرار است هر هفته گروه
چند رسانهای مؤسسه فرهنگی
مطبوعاتی ایران ،خاطرهای
شنیدنی و عجیب از کارآگاهان
جنایی منتشر کند.

بارکد را اسکن کنید
وگزارش ویدئویی
محرمانههای
کارآگاهان
را ببینید

متغیرهای اقتصاد ایران را ترســیم میکند .براســاس گفتههای رئیس شــورای
پــول و اعتبــار ،همان گونه که از هفتههای قبل پیشبینی میشــد ،نــرخ ارز وارد
مرحله نزولی خود شده است و آثار فشار حداکثری متغیرهای بر آن رو به محو
شــدن است .همتی همچنین از نزولی شــدن شاخص قیمت مصرفکننده در
ماههای پیش رو خبر میدهد .برآیند گفتههای رئیس کل بانک مرکزی نشــان
میدهد که روزهای دشوار بتدریج رو به پایان است.
صفحه  9را بخوانید

در سیاســت خارجــی
امریــکا یــک اصــل
یادداشت اســتراتژیک و فراحزبی
وجــود دارد که بنیان آن
بــر اتحــاد اســتراتژیک
با اســرائیل نهاده شــده
اســت .امریکا بر اساس
جاوید
قربان اوغلی این اصل کــه رویکردی
کارشناس سیاســی -امنیتی برای
مسائل خاورمیانه واشــنگتن محســوب
میشــود ،خــود را متعهــد در قبــال حفــظ
موجودیــت و امنیــت اســرائیل میدانــد و در
عرصههایمختلفنیزاینحمایترابهاثبات
رسانده است .در کنار این اصل ،رویکرد دیگری
که وجه مشــترک همه دولتهای امریکا فارغ
از اینکــه کدام یــک از دو حزب جمهوریخواه یا
دموکراتبراینکشورحکومتمیکند،پیشبرد
فرآیند صلح خاورمیانه و پایان دادن به بحران
فلسطینومناقشهعربی-اسرائیلیاست.
صفحه  4را بخوانید

