 #من  -ماسک  -میزنم

باحضو
بیژن رآیندهنویسان:
محسنعبدالکریمی
صابرمطاهریدمنه
حمی حمدی
دناصریمقدم
کیمیاسماوات
ز

فرحنا دهقی
باتشکرا
درتیتراژپایان زکیهانکلهر
یا
نیمیشن«روح»

ظریف در پاسخ به سؤال خبرنگار «ایران»:

بلدم همه آن شعارها را جواب بدهم ولی اصالً مردم اینها را از ما نمیخواهند مسأله امروز زندگی مردم ،آینده مردم است نمایندگان
فروش نفت را کاهش و درآمد را افزایش دادند ،عجب چشمبندی عجیبی زندگی سیاسی ترامپ تمام شد و ُمرد اما برجام زنده است

تخت روانچی با تیم
بایدن مذاکرهای
نداشته است

3

فروش کتاب در سال کرونایی از زبان
ناشران و کتابفروشان تهران

2

آغاز دوره
پساترامپ

6

وزیر ارتباطات
تفهیم اتهام شد

بایدن در مراسم تحلیف:
با دنیا تعامل میکنم

 وزارت ارتباطات :شکایت علیه وزیر درخصوص فیلتر اینستاگرام است

 دادستانی تهران  :پرونده قضایی ،نتیجهگزارشهای نهادهای مردم نهاد وضابطین
بوده است

10

11

«ایران» از خودکفایی در تولید برخی
قطعات صنعت ریلی گزارش میدهد

ساخت  4600قطعه
ناوگان ریلی درداخل

Getty Images

طرح انتقال محله پر حاشیه همچنان
روی کاغذ

منبع آب
از اهواز میرود؟

کابوس تمام شــد« .دونالد ترامــپ» ،مردی که
بدون پشــتوانه سیاســی و تنها با ســوار شــدن بر
موج شبکههای اجتماعی «هیالری کلینتون» را
نه در آرای مردمی که در آرای الکترال شکســت
داد ،دیروز در حالی که مسئولیت مرگ  400هزار

شــهروند کرونایی امریکا را یدک میکشــید کاخ
ســفید را ترک کرد تا «جو بایدن» ،مرد خندانی
که «ترامپ» بــه او لقب «خواب آلود» داده بود
اما سیاستمداری کار کشته است ،به جای او وارد
اتاق بیضی شود.

ساعت  12ظهر دیروز به وقت واشنگتن (20:30
به وقت تهران) «جو بایدن» در حالی به عنوان
چهل و ششمین رئیس جمهوری امریکا سوگند
یــاد کرد که پیــش از آن بازار بورس امریکا به آن
واکنش مثبت نشــان داد و تا یک درصد بیشــتر

9

«کرونا» بازار فناوریهای
پوشیدنی را  81میلیارد
دالری می کند

گــروه اجتماعی  :در ســالروز انتشــار روزنامه
ایــران ،محمدرضــا نوروزپــور ،مدیرعامــل
ایرنــا بــا حضــور در تحریریــه «ایــران» از
بخشهــای مختلــف روزنامــه بازدیــد و از
نزدیک بیســت و ششــمین ســالگرد انتشــار
روزنامه ایران را به اهالی این رســانه تبریک
گفــت .وی بــا بیان اینکــه روزنامــه ایران به
عنوان روزنامهای در تراز ملی و اثربخش در
حوزههای سیاســی ،اجتماعــی ،اقتصادی و

10

وزیر بهداشت اعالم کرد

آغاز واکسیناسیون کرونا
در کشور قبل از  ۲۲بهمن

5

فرهنگی است ،خطاب به اعضای تحریریه
ایران اظهار داشــت :شما در شرایط سختی
کار مــی کنیــد ،در دوران کرونــا هســتیم به
ویژه اینکه آن اوایل شــرایط بسیار سختتر
از حاال بود تا جایی که حتی در فراهم کردن
ماســک و مواد ضد عفونی مشــکل داشتیم
اما به شــکر خدا هم اکنــون در این زمینه ها
خودکفا شدهایم.
صفحه  5را بخوانید

محصوالت چند رسانهای «ایران»

تلفن 021 - 88769075 :پیامک3000451213 :

 ëëجمعــی از اهالــی روســتای خمــده:
نظــــــر
میخواســتیم بــه ایــن وســیله از
مـــردم
زحمــات آقای فرشــاد فیروزنیا ،دهیار
روســتایمان که جهت پیگیری مشکالت اهالی روستا با
دلسوزی بسیار منشأ خدمات ارزشمندی بودند ،نهایت
سپاسگزاری را داشته باشیم.
ëëمعضــل فــروش دارو درخیابــان ناصرخســرو /آقای
حیدری از تهران :لطفاً به معضل کهنه والعالج فروش
انــواع داروهــا ،داروهــای محــرک ومخدردرخیابــان
ناصرخسرو تهران بپردازید .اوضاع این خیابان وخیم
اســت .یــک چرخــه منحــوس ازقاچــاق دارو و فروش
مخدربــه جوانــان دراین مــکان آبروی نظام وکشــوررا
برده است.

ادامه در صفحه 4

روزنامه ایران مرجع معتبری
در حوزه اطالعرسانی و تبیینگری است

طبق پیش بینی گارتنر

ســالم

از روز گذشــته (سهشــنبه) افزایــش یافت .البته
نبایــد فرامــوش کرد کــه موفقیت «بایــدن» در
انتخابــات  3نوامبــر  ،2020نــه پیــروزی مطلق
وی ،کــه در واقع «نــه» رأیدهنــدگان امریکایی
بــه «دونالــد ترامــپ» بــود؛ هرچند کــه نزدیک

به نیمی از جامعــه رأیدهندگان امریکایی نیز
بــه رقیب او «دونالــد ترامــپ» رأی داده بودند.
همین اختالف اندک ،نشاندهنده آن است که
«بایدن» روزهای سختی را پیش رو دارد.

مدیرعامل ایرنا در بازدید از روزنامه ایران :

هــر روز با شــما در اینجا خواهیم بود ،صدای شــما ،حرف شــما و پیشــنهاد شــما را می شــنویم و
میخوانیم و بازگو می کنیم .با ما همراه باشید ،بگویید و بنویسید
ëëقیمــت داروی پالویکــس  650هزارتومــان /یــک
شــهروند :داروی پالویکس را  6ماه پیش  80هزارتومان
میخریدیــم االن شــده  650هزارتومــان .ایــن همــه
اجحــاف براى بیماران؟ چرا ســازمان غذا و دارو عکس
العمل نشان نمىدهد؟
ëëتأمین اعتبــار برای پرداخت حق پرســتاری /جمعی
از مــدد جویــان :ازدولــت محتــرم خواهشــمندیم
نســبت به تأمیــن اعتبار برای پرداخت حق پرســتاری
ازمددجویان باشــرایط خاص کمیته امداد را که توسط
کمیته امداد به حساب مددجو پرداخت میشود برای
تابستان ،پاییز و زمستان،مبذول فرمایند .امسال فقط
یکباردرتابســتان مبلغ  450هزارتومان برای سه ماه به
ما دادهاند.

+

جامعه ،نشانه
و فرهنگ

نشانهشناسی
جوانمرد و فرهنگی :در
باب انسان
پهلوان ایرانی

در
جستوجوی

آیین مروت

+

رؤیای
ایرانی

دربارهرؤیای
امریکایییاغرب
چطور
خودش را رؤیای
شرق کرد؟
کدام

خیال
خانهجمعی؟

+

نقش فرهنگ
بـــر بــــوم

گفت
وگو با کمال
طباطبایی
نقاش و
تصویرساز

باید انسان

زمانه خود بود

ترامپ و پایان پوپولیسم
و موبوکراسی

بودجه جای سیاست و شعار نیست

2

سالی که روزها را
ورق زدیم

ر ود
ژ وستزدنبه
ل ِورن

تصویر

به آینده بورس خوشبین هستیم

درجمعخوان
یاینشماره
حرف
زدهایموهنرمندانیک «ایرانجمعه»ا
زچیستی،چ
هبهش
کلیعجیبو
گونگیوکجاییآ
غریبآنراپیشبینیکردهاندینده

انتقادشدید روحانی از بودجه نویسی و تغییرات بودجه در مجلس

مجلس در حوزه اجرا
دخالت نکند

هوی
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واعظی در پاسخ به خبرنگار «ایران»:

پروندهای
عدم
دربــاره دوره
فهم ما از پی
نوجوانــی
ویژگیو چرایی
چیدگیها و
های آن

ت محذوف

چرا دوره
نوجوانی مدام به
چر
ا نوجوانی به
نفع کودکی و به
چرا «مشاهده رسمیت شناخته نمی کام جوانی،
شود؟
طرد میشود؟
همزمانی پذیری» تجربه
زیسته و شیوه
نوجوانی دهه
چطور ایجاد هراس هشتادیها
زندگی این گروه
با اوجگیری
سنی مختل
ساخت
اخالقی درباره این گروه سنیشبکههای اجتماعی شده است؟
شخصیت و
به
هویت خویش
چه پدیده
تبدیل شده؟
خشونتی نرم علیه یک گروههایی را رقم زده؟
سنی
پویا و در حال

سازی  /ایران

در صفحه اقتصادی بخوانید

وگذری به فرهنـگ
جامعه

ارز روند خوبی دارد
بهتر هم میشود

رو دست زدن به
ل ِورن
ژو 

مجلهدو
م«ایرانجمعه»

رئیسکل بانک مرکزی
تغییر و تحوالت اقتصادی را تحلیل کرد

«ایران جمعه» و «پرسه»
ضمیمههای امروز «ایران»

03
11
99

03
11
99
مجــله دوم
ایــران جمعـه؛
گذری به
فرهنـگ و جامعه

استودیو خبر
«ایران»

خبر های تصویری از
استودیو خبر روزنامه ایران.
خبرها و تحلیلهای روزانه
را هرشب از استودیو خبر
«ایران» ببینید  .دراین
برنامه عالوه بر اخبار
تصویری ،تحلیلگران
وکارشناسان به تحلیل
رویدادهای روز میپردازند.
همچنین آخرین ویدیو های
گروه چندرسانهای «ایران»
و نیز کلیپ های تصویری
جذاب هر روز به تصویر
کشیده میشود.

رادیو
ایران 20
@irannewspaper
@radioiran20
بارکد را اسکن کنید
واخبار و تحلیلها
را از استودیو
«ایران» ببینید

www.ion.ir

روزنامه «ایران عصر»
گامی تازه در اطالع رسانی مجازی

http://irannewspaper.ir

پایــان عمـــــــر دولــت
چهـارســـــاله دونــــــالد
یادداشت ترامــپ زمان مناســبی
اســت بــرای بازنگــری
جــدی بــر یــک پدیده،
یــک دوره ،یــک حادثه
مجید تفرشی و یــک عارضــــــــه در
کارشناس مسایل تاریخ معاصــر جهان.
بین الملل خاماندیشــی است اگر
تصور کنیم که ظهور ترامپ در سپهر سیاسی
امریــکا و جهــان ،حادثــهای بــود ناگهانــی،
بیعقبــه ،بیدلیــل و بــدون تبعــات و ادامه.
چنانکه سادهاندیشی است اگر تصور کنیم که
ظهور ترامپ و ترامپیسم منحصر به جامعه
امریکا بوده و در هیچ کشــور دیگری رخ نداده
و نخواهــد داد .همانطــور که ســطحینگری
اســت اگر ادعا شود که در راه ظهور و استیالی
ترامــپ و ترامپیســم و مصائب ناشــی از آن،
فقــط شــخص او و همراهــان و همفکرانــش
مسئول هستند و شرایط سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی امریکا و جهان ،بخصوص ســا زوکار
سیاســت و حکومــت در واشــنگتن ،هیــچ
تقصیر و تأثیری در بروز چنین روندی نداشته
و لــذا دلیلــی بــرای بازنگــری در مشــکالت و
نواقص قانونی و دموکراتیک برای جلوگیری
از بــروز چنیــن رخدادهایــی وجــود نــدارد .از
هماکنــون ،بــا قســم خــوردن و آغــاز رســمی
دولــت جو بایدن -کامال هریــس و به موازات
تالش برای اســتیضاح ترامــپ برای تحقیر و
بیآبرویی حداکثری او و ممانعت از بهرهوری
از مواهــب مــادی ،معنــوی و سیاســی دوران
پــس از ریاســت جمهــوری ،اقداماتــی بــرای
پروندهسازی جدیتر ،رفع مصونیت قضایی
و تعقیب قضایی او مطرح شــده اســت .ولی
ســؤال مهم این اســت کــه آیا اکنــون مجالی
هــم برای بازنگری جــدی و محاکمه پرورش
و رشــد او در سیستم سیاسی امریکا ،بهعنوان
کشــوری کــه خــود را بزرگتریــن دموکراســی و
مردمســاالری جهان میداند هم ایجاد شده
اســت؟ بــا نگاهــی به آخریــن نطــق ترامپ،
در میان اســتقبال پرشــور هوادارانش ،قبل از
ترک واشــنگتن ،میتــوان دریافت که ترامپ
از صحنه خارج شده ،ولی ترامپیسم ،نه تنها
در امریــکا که در دیگر کشــورها نیز ،هر یک به
نوعــی ،همچنان بــه راه خود ادامــه میدهد.
در شرایطی که بسیاری از مردم جهان ،از یک
سو،ازسا زوکارانتخابمتعارفسیاستمداران
حاکــم و چنــد و چــون عملکــرد آنــان راضی
نیستند...
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احضار وزیر ارتباطات
به دادگاه رسانه خالف
قوانیناست

باخبــر شــدیم علیــه
آذری جهرمــی وزیــر
یادداشت ارتباطــات و فنــــــاوری
اطالعــــــــات اعــــــام
جــرم شـــــده و وی بــه
عنــــــوان اولیــن وزیـــــر
بعــد از انقــاب باید به
رضا
ایازی دادســرای فرهنــگ و
مشاور حقوقی
حوزه ارتباطات و رســانه بــرود کــه ظاهراً
فناوری اطالعات دلیلـــــش اســــــتنکاف
از حـــــکم قضــــــــایی
درخصــوص فیلترینگ اینســتاگرام ،محدود
نکــردن پهنــای بانــد اینترنــت بینالملــل و
پیامرسانهای خارجی و انتقاد از صداوسیما
اســت کــه موجب شــده کار وزیــر جــوان را به
چهــارراه گلوبنــدک بکشــاند و در این مرجع
وی باید درباره عملکرد خود پاسخ دهد .باید
گفت عملکرد یــک وزیر نمیتواند مجرمانه
باشد به دلیل اینکه فعالیتهایی که یک وزیر
انجام میدهد در چارچوب قوانین و مقررات
است .وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اصالً
نمیتواند برخالف قانون و مقررات و وظایف
و اختیــارات وزارتخانــه خــود و احکامی که در
قانون برنامه ششــم توسعه آمده یا برخالف
دستور ابالغی رئیس جمهوری و شورای عالی
فضای مجازی عمل کند .اگر دســتوری برای
وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعــات مبنی بر
فیلترینگشبکهاجتماعیخارجیاینستاگرام
از ســوی مرجع ذیصالحی ابالغ شــده باشد،
قطعــاً هــر مقامــی بایــد در چارچــوب قانون
دستور را اجرا کند.
صفحه  10را بخوانید

