گفتوگوی «ایران» با یونس شاکری
مهاجم گلگهر که هت تریک کرد

رئیس سازمان انرژی اتمی دستاوردهای هستهای کشور
را تشریح کرد

برایسیرجانیها
سهمیه آسیا میگیریم

ظرفیتغنیسازی
به  16هزار و  500سو رسیده است

در صفحه ورزشی بخوانید

در صفحه سیاسی بخوانید
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روحانی در جلسه هیأت دولت :

 16صفحه «ایران جمعه»
و «پرسه» ضمیمه امروز

چالشهایبرجام
در سه صحنه

از واقعیتها فیلم بسازید

ســــهشـــــنبه در ویـــــن
یادداشت اتفــاق مثبتــی رخ داد.
ســرانجام ،دو مــاه پس
از روی کار آمــدن دولت
بایدن ،ایــران و امریکا از
فــاز «دعوای لفظــی» و
رضا نصری «دعــوت به ژســتهای
حقوقدانبینالمللی نمادیــن» گــذر کردند و
فاز «اقدامــات عملی»
را کلیــد زدنــد .یعنی در عمل (و نــه در فضای
رســانهای) ،هدف غایی طرفین  -که بازگشت
بــه برجــام و لغــو تحریمهاســت  -رســمیت
پیدا کرد و در راســتای تحقــق آن کارگروههایی
نیز تعیین شــد تا نقشــه راه دقیــق و چگونگی
اجرای آن روشن شــود .حال ،بناست در دیدار
بعــدی کمیســیون مشــترک در وین  -کــه روز
جمعــه صــورت خواهــد گرفــت  -محصــول
ی کارگروههــای ویژه به بحث گذاشــته و
رایزنــ 
تصمیماتی در این راستا در سطوح باالتر اتخاذ
شــود .صرف آغــاز ایــن روند مثبت و ســازنده
یک گام بســیار مهم رو به جلوســت و قطعاً -
تا رســیدن به هــدف  -تأثیرات مثبــت خود را
نشــان خواهد داد .اما تحقــق هدف همچنان
بــا چنــد چالــش در ســه صحنــه واشــنگتن،
تهران و منطق ه روبهروســت که نیاز به تدبیر و
مدیریــت دارد )۱ :چالــش نخســت مربوط به
مانعتراشــیهای مخالفان برجام و البیهای
پــر نفوذ آنها در واشــنگتن بــرای دولت بایدن
است .به طور مشخصتر ،تندروهای واشنگتن
قصد دارند دستکم از دو طریق دولت بایدن
را  -از لحــاظ سیاســی و حقوقی  -تحت فشــار
بگذارنــد تــا در اجرای نقشــه راه نــاکام بماند.
در واقــع ،آنها ابتدا بنا دارند از لغو آن دســته از
«تحریمهای هســتهای» که در زمان ترامپ با
برچسب «تحریمهای تروریستی» بازتعریف
شد جلوگیری کنند و برای ممانعت از برچیده
شدن آنها برای بایدن هزینه سیاسی و حیثیتی
ایجادنمایند.

درباره نابودی قدرت هستهای با امضای برجام به مردم دروغ گفتید حاال بیایید اعتراف و عذرخواهی کنید اگر قرار است از پول ملت فیلم
درست کنید واقعیتها را نشان دهید چرا برای شکستهایامریکا فیلم درست نمیکنید ما در حال تحریم ،راهآهن را میکشیم ،راهآهن از
چابهار به سمت زاهدان است ،آب را از خلیج فارس به سمت زاهدان و زابل طراحی میکنیم ،آب را از دریای جنوب تا کرمان ،سیرجان و یزد و
اردکان بردیم و بعد به اصفهان ،خراسان جنوبی و مشهد ادامه پیدا میکند ،این کار عظیم کجا انجام گرفته است؟ چرا برای سواحل مکران فیلم
نمیسازیم؟ شک دارید ما در بنزین خودکفا هستیم؟ شک دارید بزرگترین صادر کننده بنزین در منطقه هستیم؟ شک دارید صادرکننده گازوئیل
هستیم؟ مگر ما در دولت قبل وارد کننده اینها نبودیم؟ چرا اینها را نمیگویید؟ مردم بدانند اگر واکسن کوواکس دیر به دستشان رسیده بخاطر
تحریم بوده است کسی نگوید تحریم را بهانه نکنید ،امروز تحریم یک واقعیت و یک مشکل در زندگی مردم است

پروندهای درباره آخرین نوآوری دنیای
شبکههای اجتماعی که با آمدنش جهان
و خصوصاً ایران را تکان داد

3

کالبهاوس یک
ورودپرسر و صدا

 85درصد کشور در وضعیت
قرمز و نارنجی است

هادی خانیکی استاد علوم ارتباطات
توگو با «ایران» :
در گف 

ایران
قرمز شد

پایین بودن سرمایه
اجتماعی شعلههای
کرونا را روشن کرد

5

اعالم جزئیات تعطیلی مشاغل
در شهرهای قرمز و نارنجی

حرفهایی از رابطه شعر با روزگار
بحران در شرایط حساس کنونی
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کمفروغ اما روشن ...

تبدیلفرصتیایرانی
به تهدیدی انگلیسی!

در جلسه هیأت دولت تصویب شد؛

افزایشمستمریبازنشستگان
ومستمریبگیران
سازمانتأمیناجتماعی

علی محمدی /ایران

5

تازهترین گزارش صندوق بینالمللی پول نشان داد

عبوراقتصاد ایران
از دوران رکود

4

از علیرضا و بهروز افخمی
تا کارگردان «ستایش»
در ماراتن ماه رمضان

11

استانهای دارای تنش آبی تا  91درصد نسبت به
سال گذشته کمبود بارش داشتهاند

زنگ خطر خشکسالی
در سال 1400

7

بزودی
منتشر
میشود

پای فردا
بر شانههای امروز
حال و بايستههاي
سياست آب و برق

گــروه اجتماعی /با گذشــت دو روز از اعالم وضعیت
قرمــز کرونــا در پایتخــت حــاال وزارت بهداشــت از
شــیوع بیســابقه ویروس کرونا در همه اســتانهای
کشــور خبر میدهــد .طوفــان ســهمگین کرونا 257
شهرســتان شامل همه مراکز اســتانها و کالنشهرها
را درنوردیــده ،بیش از  85درصد نقشــه رنگبندی
کرونایــی کشــور بــه رنــگ قرمــز و نارنجــی درآمده و
سهم شهرهای زرد و آبی در نقشه اپلیکیشن ماسک
چیــزی حــدود چند دهــم درصد اســت .همــه اینها
در شــرایطی اســت که دیروز برای نخســتین بار آمار
مبتالیان جدید کرونا شکســته شــد و از مــرز  20هزار
بیمــار عبور کــرد .ایــن فاجعــه کرونایــی در افزایش
تعــداد مبتالیــان و بســتری بیــش از  25درصــد از
بیماران کروناییآیسییو ،اتفاق بیسابقهای است
که در طول  14ماه از شیوع اپیدمی و همزمان با آغاز
پیک چهارم کرونا در کشور رقم میخورد.
دیروز با شناســایی  20هــزار و  954بیمار جدید مبتال
به کووید 19در حالــی رکورد تعداد مبتالیان به کرونا
بــرای نخســتین بــار از شــیوع اپیدمی ویــروس کرونا
در کشــور شکســته شــد که تحلیلهای اپیدمیولوژی
نشــان میدهد؛ هنوز مدت زمــان زیادی باقی مانده

تــا منحنی پیــک چهارم کرونا به قله برســد .به گفته
حمیــد ســوری رئیــس کمیتــه اپیدمیولــوژی کشــور
افزایــش تعــداد بیمــاران مبتــا بــه کرونــا ناشــی از
افزایش انجام تستهای روزانه است ،کاری که شبیه
آن در اســتان خوزستان انجام شــد و با انجام روزانه
بیش از  23هزار تست و شناسایی بیماران بیعالمت
و ســپس ایزوله و قرنطینه این افراد اپیدمی فروکش
کــرد .همچنین بررســی دادههــای حاصــل از انجام
تســتهای روزانه بیانگر این واقعیت است که پیش
از این تنها  10تا  15درصد تستهای پیسیآر و رپید
تســت مثبت گزارش میشــد در حالی که با توجه به
شــیوع باال ،هم اینک حدود یکچهارم تا یکپنجم
تســتها مثبت هســتند .رئیس کمیته اپیدمیولوژی
کشــوری کرونــا در ایــن بــاره بــه «ایــران» میگویــد:
گزارشهای دانشــگاههای علوم پزشکی کشور نشان
میدهــد در برخی اســتانها  40تــا  50درصد نتایج
تســتها مثبت گزارش میشود .در این میان تعداد
تســتهای روزانه نســبت بهمدت مشــابه سال قبل
 8برابر شــده اســت به گونهای که هم اینک بیماران
عالمتدار با تســت پیســیآر شناســایی میشــوند
و اطرافیــان یــا ناقلهــای خاموش نیز بــا روش رپید

مجموعهای جامع شامل نقد و بررسی
شش دهه مدیریت صنعت آب و برق
ایران در  400صفحه گرد آمده است.
وضعیتموجود،بایستههایسیاست
آب و برق برای فردای پایدارتر و تجربهای
را که باید به مدیریت آینده منتقل گردد تا
چشماندازی روشنتر در سده جدید
گشوده شود ،در این مجموعه
خواهیدخواند.
اگر صنعت آب و برق از جمله دغدغههايتان
است اين مجموعه را از دست ندهيد

تســت پیگیری میشــوند .ســوری با بیــان اینکه تعداد
مــوارد ابتال به کرونــا از نیمه اول اســفند ماه یکمرتبه
از  7هــزار مــورد ابتــا بــه  11هــزار بیمار جدیــد صعود
کــرد ،میافزایــد :تصاعدی شــدن موارد ابتــا به دلیل

رفتارهای پرخطر مردم در شــب عید اســت ،از طرفی
افزایــش تســت و بیماریابــی و ایزوله کردن ایــن افراد
اتفاق خوبی است و شعلههای کرونا را مهار میکند.
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محصوالت چند رسانهای «ایران»

بیمارستانهای تهران زیر فشار ویروس انگلیسی
بعد از گذشت چند روز از تعطیالت
نوروزی ،آمار فوتشدگان کرونا
سه رقمی شد و مراجعه به
بیمارستانهای تهران چند برابر
شد و تهران به رنگ قرمز درآمد/ .
گروه چندرسانهای «ایران»

بارکد را اسکن کنید
وگزارش ویدئویی
بیمارستانهایتهران
راببینید

تهران قرمز شد
تهران بعد از چهار ماه قرار گرفتن در
وضعیت نارنجی و سپس زرد کرونایی
از نوار قرمز عبور کرد و بهطور رسمی
وارد پیک چهارم کرونا شد .آخرین
بار  ۱۱آذرماه بود که تهران از وضعیت
قرمز کرونا خارج شده بود.

بارکد را اسکن کنید
وگزارش ویدئویی
تهران قرمز شد
را ببینید

اصــوالً در بین مردم این
یادداشت اصطــاح رایــج اســت
کــه «از مــرگ گریــزی
نیســت» و شــاید تنهــا
دردی کــه درمانــی برای
آن وجود نداشــته باشــد
حسین میرزایی همیــن مــرگ اســت.
جامعه شناس ،عضو امــا اینکــه انســان خــود،
هیأت علمی
دانشگاه شرایطی را فراهم کند تا
عالمه طباطبایی
مرگ در اطراف او پرســه
بزند ،موضوعی دیگر اســت .امروز رنگ هشدار
فراگیــری بیمــاری کرونا در اکثر شــهرهای ایران
قرمز شــده اســت و ســطح فراگیری بیماری به
باالترین حد خود رســیده است .شــاید در طول
موجهای مکرر کووید ،۱۹هیچ زمانی ســختتر
ازایــن دوره برای کادر درمان کشــور -حتی دنیا-
وجود نداشــته زیرا از یک سو ،جهشها و اشکال
جدید و پیچیده کرونا ســرعت ســرایت و میزان
کشــندگی آن را افزایــش داده ،از ســوی دیگر ،با
گذشــت بیش از یک ســال از شــیوع بیماری ،با
خستگیمزمنمردمازشرایطتحمیلیبیماری
برسبکزندگی،عادیسازیبیشازپیشروابط
خطرساز را شاهدهستیمکه باعث شده تامردم
کمتــر به هشــدارها و پیشــگیریهای اجتماعی
توجه داشته باشند :دید و بازدیدهای خانوادگی
تقریباًدر حال عادیسازی است ،میهمانیهای
دوســتانه و پرخطــر بــه روال عــادی بازگشــته،
مســافرتها در تعطیالت همچنــان در جریان
است،فاصلههایفیزیکیدرسالنهایترانزیت
در پایانههــا و فرودگاههــا تقریبــاً دیگــر رعایــت
نمیشــود ،تاالرهای عروســی در بعضــی موارد
مانندقبلمشغولفعالیتهستند،رستورانها،
بهعنوان یکی از پرخطرتریــن مکانها ،مملو از
افرادی است که بدون ماسک و با فاصله کم در
حالصرفغذاوصحبتهستند...
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