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رئیس جمهوری در مراسم آغاز بهره برداری رسمی از
رئ
 ۱۳پروژه در حوزه حمل و نقل:
۳

فرمانده کل سپاه در مراسم الحاق اقیانوس پیمای
شهید رودکی به نیروی دریایی سپاه:

ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺣﻴﺎﺗﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﯼ ﺧﺎﺻﯽ
ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻳﻢ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻪ ﺟﻨﻮﺏ ﻭ
ﺗﻮ
ﺷﺷﺮﻕ ﺑﻪ ﻏﺮﺏ ،ﺗﺤﻮﻝ ﺑﺰﺭﮔﯽ
ﺩﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﯽﮐﻨﺪ

در صفحه سیاسی بخوانید

در صفحه اقتصادی بخوانید
ﺳﺎﻝ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺷﺸﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ  7496ﺷﻨﺒﻪ  1ﺁﺫﺭ  5 1399ﺭﺑﻴﻊﺍﻟﺜﺎﻧﻰ  24 1442ﺻﻔﺤﻪ

ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺭﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﺒﺮﺯ  2000ﺗﻮﻣﺎﻥ  /ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ 1000ﺗﻮﻣﺎﻥ Saturday 21 Nov 2020

ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ
ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺤﺮﻳﻢ

های ککرونایی از امروز آغاز شد
تعطیلیها و محدودیت ا

پاسخ حسین مرعشی به منتقدان مواضع روحانی
و ظریف درباره دیپلماسی پس از ترامپ

رئیـــــــس مؤســـــــــسه
بیــــــماریها عفونــــی
ﺩﻭﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ امریــکا مـــــــیگوید او
درک میکند که مردم
امریــکا از وضعیــت
کرونایــی کشـــــــــورش
ﻋﻠﯽ ﺭﺑﻴﻌﯽ خســته شـــــدهاند امــا
ﺩﺳﺘﻴﺎﺭ باید کمی بیشــتر صبر
ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ کــرده و بــه مبــارزه بــا
ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﻭ
ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﺩﻭﻟﺖ کرونــا ادامــه دهنــد تــا
واکســن آمــاده توزیــع
شــود .دکتــر فائوچــی مبــارزه بــا کرونــا را به
یــک نبرد نظامی تشــبیه کــرده و خطاب به
جامعــه امریکا میگوید وقتی شــما در حال
نبــرد هســتید و ســواره نظامها به پیشــروی
خــود ادامــه میدهنــد شــما تیرانــدازی را
متوقف نمیکنید ،به نبرد و پیشــروی ادامه
میدهید.

ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﺣﻴﺎﺗﻰ
ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻬﺎﺭ ﻛﺮﻭﻧﺎ

ﺑﺮﺧﻰ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺑﻬﺒﻮﺩ
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻫﺴﺘﻨﺪ
عزت ملی را قربانی شعارهای سیاستزده نکنید

ﻭﺯﺭﺍﯼ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﭼﻴﻦ
ﻭ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻳﯽ
ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﺮﺩﻧﺪ

کارشناسان در گفت وگو با »ایران« از لزوم همراهی و همدلی مردم
و حاکمیت برای جلوگیری از موج سیاه کرونا میگویند
 جزئیات محدودیتهای آذرماه زمان پایان محدودیتها فعالً مشخص نیست استفاده از ماسک در اماکن عمومی الزامی است بازار تهران در دسته مشاغل سرپوشیده و تعطیل است -جزئیات نحوه فعالیت صنوف از امروز در تهران

پاسخ ایران به بیانیه
تروئیکای اروپایی
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ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺑﺎﺵ
ﺍﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮ
حــــــکومت و دولــت
وظایـــــف بســـــــــیاری
ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ  -از فراهـــــــم کــردن
امکانــات بهداشـــــــتی
و درمانــی تــا تأمیــن
مالی و سیاســتگذاری
اقتصادی درست برای
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺿﻠﯽ
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻠﻤﯽ افزایشتابآوریمردم
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﺷﻬﻴﺪ در برابــر پیامدهــای
ﺑﻬﺸﺘﯽ اقتصادی کرونا  -برای
حفاظت شــهروندان در برابر بیمــاری کرونا
و مدیریــت آن برعهــده دارنــد .دولــت بایــد
ارائــه اطالعــات شــفاف ،اجماعســازی برای
پیشــبرد سیاســتها و وضع محدودیتهای
حسابشده را هم به درستی انجام دهد.

 5ﻭ 18

روایت ایرانیان از موج جدید قرنطینه در کشورهای مختلف جهان
ﺭﺿﺎ ﻣﻌﻄﺮﻳﺎﻥ  /ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﮐﺮﻩ ﺧﺎﮐﯽ ﺩﺭ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ

ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﯼ ﺧﺎﺹ
ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺤﺮﺍﻧﯽ
ﻋﮑﺲ ﻫﺎ :ﺍﻳﺮﻧﺎ

پیــروزی بایــدن در انتخابــات امریکا
ﮔـﻔﺖﻭﮔﻮ آینــده برجــام در ایــران را تبدیــل به
ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺑﺪﺍﻏﯽ موضوعــی مهمتر از آنچــه قبالً بود،
کرده اســت .حاال در شــرایطی که چشــمانداز بازگشت
امریــکا بــه برجــام و انجــام مذاکراتــی احتمالــی برای
ایــن کار قدری نســبت به قبل متفاوت شــده ،مخالفان
دولــت یک بــار دیگر تمرکز خــود را بر نفــی این توافق
تشــدید کردهاند .هفته قبل مقامات مختلف دولتی در
این باره سخن گفتند.
از جملــه محمدجــواد ظریــف ،وزیــر خارجــه در
گفتوگــو بــا »ایــران« ،بــه تحلیــل شــرایط احتمالــی
بازگشــت امریــکا بــه برجــام پرداخــت و البتــه آن را
مشــروط به لغــو تحریمهــا ،انجام تعهــدات امریکا و
توقــف نقــض قطعنامه  ۲۲۳۱دانســت .بعد از او هم
رئیــس جمهــوری ســالهای  ۹۷تاکنون را نــه تحریم،
بلکــه جنگ اقتصــادی خواند و بــا توجه بــه پایان کار
ترامــپ گفــت» :بــه ســمت فضــای فرصــت حرکــت

خواهیم کرد«.
این ســخنان از ســوی مخالفان دولت با واکنش مواجه
شــد؛ از جملــه یــک رســانه منتقــد دولــت در گــزارش
اصلــی شــماره روز پنجشــنبه خــود دولــت را متهــم به
»ذوقزدگــی قابــل تأمــل«» ،پالــس ضعف و تشــدید
فشــار به امریکا« و » ۷سال و نیم فرصتسوزی!« کرد.
حســین مرعشــی ،فعال سیاســی اصالحطلب اما
در گفتوگــو بــا »ایــران« میگویــد کــه ایــن دســت
توصیههــا چیــزی بیشــتر از یــک ســری شــعارهای
غیرواقعبینانــه نیســتند و هشــدار داده کــه اتخــاذ
سیاســت بــر مبنای این شــعارها برای آینــده ایران
خطرناک خواهد بود.
او معتقــد اســت کــه مســیر دیپلماســی بــا توجــه بــه
واقعیتهای اقتصادی دنیا باید یک بار دیگر باز شــود
تــا ایران بــا خروج از زیر بــار تحریمهای امریــکا امکان
احیای اقتصاد خود را پیدا کند.

برخورد با عامالن تخریب و دلجویی از مصدوم

ﺣﺎﺷﻴﻪﻫﺎﻯ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺁﻟﻮﻧﻚ ﺯﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﻰ

ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺑﻔﺮﻭﺷﯽ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎ

ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﭼﻨﺪ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻯ »ﺍﻳﺮﺍﻥ«

ﺳــﻼﻡ

ﺍﺯ ﺭﻛﻮﺩ ﺗﺎ ﺭﻭﻳﺶ

ﻏﻢ ﻧﺎﻥ ﻳﺎ ﻛﺘﺎﺏ؟!
هفته کتاب ،روز کتاب و کتابگردی بهانه ای
شد برای احوالپرسی از آن یار مهربان .در
تهران ،به راسته کتابفروشیهای انقالب
و کریمخان سری زدیم و از کتابفروشها
درباره چند و چون رونق بازار کتاب و
کاسبی و عنوانهای پرفروش دو هفته
اخیرشان پرسیدیم.

ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺨﻮﺍﻥ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺨﻮﺍﻥ
nline
www.ion.ir

ﺑﺎﺭﻛﺪ ﺭﺍ ﺍﺳﻜﻦ
ﻛﻨﻴﺪ ﻭﮔﺰﺍﺭﺵ
ﻭﻳﺪﺋﻮﻳﻰ ﻏﻢ ﻧﺎﻥ
ﻳﺎ ﻛﺘﺎﺏ ؟! ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ

طی چهل سال گذشته ،تئاتر ایران واجد چه
ویژگیهای شاخصی شده است؟ اگر بخواهید
به فرازهایی از تاریخ تئاتر ،بعد از انقالب ،اشاره
کنید از چه دورهها و جریانهایی نام میبرید؟
موانع و نقایص آن را چه میدانید؟ اینها از جمله
پرسشهایی است که از دکتر سعید اسدی ،مدرس
دانشگاه و صاحبنظر در رشته تئاتر پرسیدیم.
پاسخهای او را در ویدئوی آدینه این هفته تماشا کنید.

ﺑﺎﺭﻛﺪ ﺭﺍ ﺍﺳﻜﻦ
ﻛﻨﻴﺪ ﻭﮔﺰﺍﺭﺵ
ﻭﻳﺪﺋﻮﻳﻰ ﺍﺯ ﺭﻛﻮﺩ
ﺗﺎ ﺭﻭﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ
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بیست و هشتمین دوره هفته کتاب با میزبانی از »پاییزه کتاب« و »روز کتابگردی« پایان یافت
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)ﺗﺌﺎﺗﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﺳﺪﻯ(

6

ﺻﻔﺤﻪ  5ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﺪ

ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ
ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻮﺩ ،ﺻﺪﺍﻯ ﺷﻤﺎ،
ﺣﺮﻑ ﺷﻤﺎ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ
ﻣﻰ ﺷﻨﻮﻳﻢ ﻭ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﻧﻴﻢ
ﻭ ﺑﺎﺯﮔﻮ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ

ﺗﻠﻔﻦ021 88769075 :
ﭘﻴﺎﻣﻚ3000451213 :
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هرچنــد بحــران کرونــا
درتمامکشورهایجهان
ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ مشاهده میشــود ،ولی
دربرخـــــی از کشـــــورها
ماننــد ایـــــران شـــــرایط
دشــــــوارتر اســت .هــم
اکنون مــردم ایــران در
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻠﯽ ﻳﻮﺳﻔﯽ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺩﺍﻥ شــدیدترین تحریمهــا
و محدودیتهــا بــه
ســر میبرنــد و اقتصــاد ایــران نیز بــا انبوهی
از مشــکالت ســاختاری مواجه اســت .دراین
وضعیــت بــرای مهــار کرونــا و نجــات جــان
مــردم ،چارهای جز قرنطینه وجود ندارد ،اما
دولــت و ســایر نهادهــا نیز باید با تمــام توان
خود وارد میدان شــوند و به مردم و کســب و
کارها کمک کنند.
ﺻﻔﺤﻪ  17ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﺪ

