پیشخوان

آیا باز هم سالنهای سینما تعطیل خواهند شد؟

داستان تکراری بالتکلیفی
سینماداران
صفحه 4

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس:

اهدای خون مستمر در کشور
به  ۶۰درصد رسید

کانادا از ایران خواست تمام اطالعات جعبه سیاه پرواز
 752را منتشر کند

قدم سازمان انتقال خون برای احتمالحملهپهپادیوموشکی سفر هیئت ایرانی برای مذاکره
درباره هواپیمای اوکراینی
بهپایگاهنطنزمنتفیاست
پالسمادرمانی کروناییها
صفحه 3

صفحه 2

صفحه 2

ریشههای عمیق گرانی

گروه بازار و سرمایه  -اینروزها افزایش بیرویه سطح عمومی قیمت کاال و خدمات و
همچنین اثراتی همانند کاهش قدرت خرید دیگر مسئله عجیب و غریبی در اقتصاد نیست.
اگر نگاهی کوتاه به قیمت کاالهای مختلف داشته باشیم ،خواهیم دید که چگونه تورم و
گرانی دست به گریبان اقتصاد شده است .حال در این میان باید دید که چه عاملی منجربه

سرمقاله

محمدعلی وکیلی

رشد تورم در ماههای اخیر بوده ،مسئلهای که حواشی بسیاری را به همراه داشته است.
در چند ما ه اخیر افزایش قیمت و تورم محسوس ،نظرها را به خود جلب کرده است.
در این میان هنگامی که از چرایی رشد تورم پرسیده میشود ،کارشناسان و صاحبنظران
تحلیلهای متفاوتی را بر آن مطرح میکنند.
شرح درصفحه 10

تا دیر نشده متمکنان جامعه
دست به کار شوند

رئیسجمهوری در بهرهبرداری طرحهای
صنعتی مطرح کرد

رهبر انقالب اسالمی در سخنان تلویزیونی به مناسبت عید سعید قربان:

خیلی وقت است که وضع معیشت به نقطه هشدار
رسیده است .هر روز معترضین به وضع موجود
تعدادشان افزایش مییابد .وجود معترض البته لزوما ً
نشانه بحران نیست؛ از قضا امکان ِ اظهار وجود معترضان
در حکومتها میتواند به یک معنا نشانه سالمت آن
حکومت باشد .خصوصا ً امکان اعتراض مدنی و وجود
معترض مدنی میتواند به بهبود و تعالی حکومت کمک
کند .درواقع در این معنا ،اعتراض و وجود معترض
میتواند بخشی از فرآیند اصالح بهحساب آید .اما اگر
اعتراض به جاهای باریک بکشد ،میتواند کارکردی عکس
داشته باشد .درواقع ،رسیدن اعتراض به نقطه جوش ِ
بقا ،یعنی دیگر کار از اعتراض گذشته است! راه افتادن ِ
جنبش گرسنگان دیگر نمیتواند اعتراض مدنی تلقی
شود .مدنیت ،موقعیتی پسابقا است؛ پیش از آن و در
نقطه نزاع برسرِ غذا و بقا ،دیگر نمیتوان انتظار اعتراض
مدنی داشت .جنبش بقا ،خارج از پارادایم اعتراض رفتار
میکند.
مدت زیادی است که جامعه ما در لبه پارادایم اعتراض
زندگی میکند .در این مدت ،این جامعه بارها به نقطه
جوش رسیده است اما به هر علت فرونشسته است.
خروج نصفه و نیمه شورشیان ِ گرسنه بود .در
آبانماه یک
ِ
تمام این مدت ،شوربختانه نزاعهای جناحی ،مانع از توافق
بر سرِ یک راه حل ملّی برای وضعیت فعلی شده است.
ادامه درصفحه 2

در عزاداریها معیار آن
چیزی است که ستاد ملی
کرونا اعالم میکند

شنبههای مقاومت
و پنجشنبههای تولید
صفحه 2

صفحه 8

اسبها ،اسبها از کنار یکدیگر

نوبت دوم
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انتشار کتاب جدید دولتآبادی
در  ۸۰سالگیاش

دشمن میخواهد مردم را آشفته کند تا در خیابانها در مقابل حکومت بایستند
کشور دچار مشکالتی است که بخشی از آن به تحریمها ،بخشی به ضعفها و مدیریتها و بخشی هم به کرونا بازمیگردد
اینکه ارز افسار پاره کند و روزبهروز باالتر رود اصال قابل قبول نیست

صفحه 4

جمهوری اسالمی ایران با همه کشورها به جز آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی مذاکره میکند

نظر آیتاهلل العظمی سیستانی درباره برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم
آیتالله العظمی سیستانی به پرسشی درباره برگزاری مراسم عزاداری در
ماه محرم الحرام امسال پاسخ داده است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از دفتر آیتالله العظمی سیستانی ،در استفتائی
از این مرجع تقلید شیعیان درباره برگزاری مراسم عزاداری در ماه محرم سال
 ۱۴۴۲هجری قمری آمده است:
با نزدیک شدن به ماه محرم الحرام و فرا رسیدن سالروز فاجعه کربال و با
توجه به ادامه وبای کرونا و تأکید مسئوالن ذیربط بر ضرورت پرهیز از برپایی
تجمّعات بزرگ ،به خصوص در فضاهای سرپوشیده ،بسیاری از مؤمنان که
تمایل بسیاری به ادامه برپایی مراسم معمول عزاداری دارند ،از آنچه سزاوار
است نسبت به برگزاری مراسم سوگواری حضرت سید الشهداء (صلواتالله
علیه) و خاندان و یاران آن حضرت (علیهم السالم) انجام دهند سؤال
میکنند .مستدعی است در این زمینه راهنمایی فرمایید .با تشکر فراوان.
آیتهالله سیستانی در پاسخ گفته است:
بسم الله الرحمن الرحیم
السالم علی الحسین و علی اوالد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمه
الله و برکاته
برای ابراز غم و اندوه در این مناسبت دردناک و اظهار همدردی با پیامبر
اکرم(ص) و خاندان پاک آن حضرت در این مصیبت بزرگی که به اسالم و
مسلمانان وارد شده است ،راههای مختلفی وجود دارد؛ که از جمله موارد
زیر است:
۱ـ افزایش قابل توجه در پخش مستقیم مجالس حضرت ابا عبد الله (علیه
السالم) از طریق شبکههای تلویزیونی و فضاهای اینترنتی؛ برای این منظور
شایسته است که مراکز و موسسات دینی و فرهنگی ،با خطیبان برجسته
و مداحان توانا هماهنگی به عمل آورند و نیز مومنان را تشویق کنند تا در
خانههای خود و جاهایی مانند آن به برنامههای سخنرانی و مداحی گوش فرا
داده و از آنها استفاده کنند.
۲ـ برگزاری مجالس خانگی در ساعتهای معینی از شب یا روز؛ به گونهای
ت و آمد دارند در آن حضور یابند
که تنها افراد خانواده و کسانی که با ایشان رف 
و به برخی از برنامههای عزاداری ،هر چند مجالسی که به صورت مستقیم از
شبکههای ماهوارهای یا در فضاهای اینترنتی پخش میشود ،گوش بسپارند.
اما در مجالس عمومی ،باید همه ضوابط بهداشتی با دقت تمام رعایت
گردد؛ بدین معنا که فاصله اجتماعی بین حاضران منظور شود و ماسکهای
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«ابتکار» تاثیر عوامل مختلف بر رشد تورم را بررسی کرد

با ادامه کووید۱۹

مقررات سفر به ایران اعالم شد

بهداشتی و دیگر لوازم بازدارنده از گسترش ویروس کرونا مورد استفاده قرار
گیرد.
در این مورد همچنین الزم است به تعداد مجاز حاضران برابر با ضوابطی
که مقامات ذیربط تعیین میکنند ،اکتفا شود که البته این موضوع با توجه
به برگزاری مراسم در فضاهای سرپوشیده یا باز ،و بسته به میزان گسترش
ویروس در شهرهای مختلف تفاوت دارد.
۳ـ پخش و توزیع پردامنه نمادهای عاشورایی و برافراشتن پرچمها و قطعات
سیاه رنگ در میدانها و خیابانها و کوچهها و دیگر فضاهای عمومی ،با
رعایت عدم تعرض به حرمت اموال و امالک خصوصی و مانند آن و تبعیت
از قوانین جاری در کشور .البته مناسب است که در این نمادها ،بخشهایی
از سخنان حضرت امام حسین (علیه السالم) در نهضت بزرگ اصالحطلبانه
آن حضرت و شاهکارهای اشعار و متون گفتهشده پیرامون فاجعه کربال آورده
شود.
در زمینه خوراکیهای مرسوم به این مناسبت ،ضرورت دارد که شرایط
بهداشتی الزم در تولید و توزیع آنها مد نظر قرار گیرد؛ هر چند رعایت این
مسائل موجب گردد که برای جلوگیری از شلوغی در زمان توزیع ،تنها به تهیه
غذای خشک و رساندن آن به خانههای مؤمنان بسنده شود.
خداوند همه را در راه احیای این مناسبت مهم و اقامه عزای سرور جوانان
بهشتی (صلوات الله و سالمه علیه) برابر با شرایط موجود موفّق بفرماید؛ انه
ی التوفیق.
ول ُّ

آگهی مزایده عمومی فروش امالک شماره 105

شــهرداری ســوران در نظــر دارد  20قطعــه زمیــن مســکونی بــه آدرس تقاطــع خیابــان
شــهید باهنــر و خیابــان انقــاب و مجــوز شــماره  3مــورخ  99/01/19بــا بهــره گیــری از ســامانه
تــدارکات الکترونیکــی دولــت ( ) setadiran.irو بــا شــماره مزایــده  105بصــورت الکترونیکــی بــه
فــروش میرســاند .
تاریــخ انتشــار  99/05/01 :مهلــت دریافــت اســناد مزایــده  99/05/28 :ســاعت 13:00
تاریــخ بازدیــد 99/05/28 :
مهلــت ارســال پیشــنهاد  99/05/28 :ســاعت  13:00تاریــخ بازگشــایی 99/05/30 :
ســاعت  09:30تاریــخ اعــام برنــده 99/06/01 :
نوبت اول  99/05/01 :نوبت دوم 99/05/10 :
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دستورالعمل ورود مسافران به ایران مشخص
شد .ایران تا اطالعثانوی ویزای توریستی صادر
نمیکند و داشتن گواهی سالمت برای سایر
مسافران الزامی است .این مقررات از  ۱۱مردادماه
به اجرا گذاشته میشود.
به گزارش ایسنا ،معاون گردشگری حدود  ۱۰روز
پیش از مخالفت ستاد کرونا با سفر گردشگران
خارجی به ایران خبر داد و گفت که تا اطالع ثانوی
ویزای توریستی ایران برای اتباع خارجی صادر نمی
شود .پس از آن ،وزارت بهداشت از تنظیم مقررات
تازهای برای ورود مسافران به ایران خبر داد و شرط
داشتن گواهی سالمت را الزامی اعالم کرد.
این مقررات در همه مرزهای زمینی ،هوایی و
دریایی ایران اجرا می شود و مسافران هنگام ورود
به خاک ایران ملزم به ارائه گواهی سالمت به
زبان انگلیسی و تایید شده توسط مقامات دارای
صالحیت بهداشی در کشور مبدا هستند.
وبسایت ویزای الکترونیکی ایران و شرکت شهر
فرودگاهی امام خمینی نیز مقررات سفر به ایران
و شرایط پذیرش مسافر را در چند بند توضیح
دادهاند:
ویزای ایران برای تردد مسافرانی که با عنوان

گردشگر به ایران سفر می کنند ،تعلیق شده است.
سایت ویزای الکترونیکی ایران همچنان فعال
است و متقاضیانی که قصد سفر غیرتوریستی
دارند می توانند از آدرس http://e_visa.mfa.ir/
 enاقدام کنند .الزم است این مسافران یک ایمیل
تأیید داشته باشند.
مسافران پیش از ورود باید فرم خوداظهاری و
گواهی سالمت خود را تکمیل شده به مسئوالن
مرزی ارائه دهند.
تمام مسافران باالی دو سال ،باید دست کم ۹۶
ساعت قبل از سفر ،تست  PCRانجام داده باشند
که نتیجه آن منفی باشد .گواهی باید به زبان
انگلیسی باشد و مسافر آن را به نمایندگان وزارت
بهداشت و پایگاه های بهداشت مرزی تحویل دهد.
همه مسافران در بدون ورود ،غربالگری می
شوند و درصورت مشاهده موارد مشکوک ،پس
از انجام تست  ،PCRمسافر با ملیت غیرایرانی
در محل مشخص شده از سوی وزارت بهداشت با
هزینه شخصی قرنطینه می شود و از مسافر ایرانی
تعهدنامه گرفته می شود تا مدت  ۱۴روز قرنطینه
خانگی شود.
در صورت ارائه نکردن گواهی نامه سالمت و

تست معتبر کووید ،PCR ،۱۹به مسافران با ملیت
غیرایرانی اجازه ورود به کشور داده نمیشود.
مسافران ایرانی که هنگام ورود به کشور این
گواهی را نداشته باشند به مکانهای مشخص شده
از سوی وزارت بهداشت برای قرنطینه به مدت ۱۴
روز هدایت می شوند .هزینه تست کرونا و اقامت
در این مدت با مسافر است.
این بخشنامه به همه ایرالین های داخلی و
خارجی نیز ابالغ شده است و از روز شنبه  ۱۱مرداد،
برابر با اول اگوست اجرا می شود.
با شیوع ویروس کرونا در ایران ،مرزهای زمینی،
دریایی و هوایی مسدود شد .انسداد مرزهای
زمینی کماکان ادامه دارد ،اما با از سرگیری تعداد
محدودی از پروازهای بینالمللی ،مرزهای هوایی
تا حدی باز شده ولی انجام سفرهای توریستی،
همانند گذشته امکان پذیر نیست .بیشتر کشورها
در صورتی اجازه سفر به شهروندان ایرانی را
میدهند که کارت اقامت یا ویزای کار و تحصیل
داشته باشند .ادامه شیوع ویروس کرونا در ایران
نیز بسیاری از کشورها را برای از سرگیری تعامل
توریستی با ایران ،دچار مالحظه و تأمل کرده
است.

یک کارشناس مسائل سیاسی:

آمریکا با زور و تطمیع به دنبال موافقت روسیه و چین با تحریم تسلیحاتی ایران است
س مسائل سیاسی با بیان اینکه که آمریکا در زمینه تمدید تحریم
یک کارشنا 
تسلیحاتی ایران تالش می کند با مسکو و پکن وارد مذاکره شود گفت باید دید
مسکو و پکن حاضر به مقابله با آمریکا در موضوع فروش تسلیحات به ایران
هستند یا خیر؟
مهدی مطهرنیا در گفتوگو با ایسنا در ارزیابی خود از تالش آمریکا به منظور
تمدید تحریم تسلیحاتی ایران گفت :آمریکا در برخورد با تهران در چارچوب
فشار حداکثری تالش می کند تا بگوید چالش ایران به دشمن برای نظم منطقه
ای و نظام بینالملل بسیار جدی است .وی تصریح کرد :تمام تالش امریکا در
چند ساله اخیر اگر مرور شود به سهولت هویداست که آمریکایی ها گام به گام
در پی ایجاد فشار بیشتر به تهران برآمدهاند و تالش دارند در راستای انفکاک
میان جمهوری اسالمی ایران و جامعه جهانی در چارچوب کنش های سیاسی و
رفتارهای خود در بین افکار عمومی حرکت کنند .این استاد دانشگاه افزود :فشار
حداکثری آمریکا به ایران تا اندازهای بوده که اکنون تهران ،سخن از نگاه به شرق
را مطرح می کند تا جهت گیری به نفع گردش به سمت سیاست خارجی متکی
به تعامل با سایر کشورهای نظام بینالملل در برابر آمریکا باشد .مطهرنیا با اشاره
به همکاری با چین و همچنین روسیه اظهار کرد :این مسئله موجب شده تا
حدود زیادی آمریکا در وارد کردن فشار حداکثری به ایران ارزیابی مثبتی را برای
خود به نمایش بگذارند هر چند که تهران میگوید آمریکا شکست خورده است
اما در برخی زمینه ها هم آمریکا با غلدری و یکجانبه گرایی در عرصه بینالملل
توانسته تا حدودی به اهدافش برسد؛ مثال شاهد هستیم که در چند سال گذشته

آمریکا می گفت فروش نفت را محدود و نزدیک به صفر می کند و اکنون
وزیر نفت ما می گوید با هیچ کشوری نمیتوانیم قرارداد ببندیم .این کارشناس
مسائل سیاسی ادامه داد :از طرفی فشارها به تهران در قالب تحریمهای آمریکا
به حدی است که حتی چین در قرارداد  25ساله خود با ایران هم نگران فشار
آمریکا است .وی همچنین بیان کرد :با توجه به این سابقه و اهمیت مسئله برای
آمریکا در ارتباط با تمدید محدودیت های ایران در زمینه تسلیحاتی ،آمریکایی
ها جدی هستند اما این که تا چه اندازه موفق شوند بحث دیگری است .زیرا آنها
عمال توانستند بعد از برجام اروپایی ها را به سمت خود جذب کنند و گرایش
اروپایی ها هم بیشتر به سمت آمریکا بوده است .این استاد دانشگاه اظهار کرد:
اکنون شاهد فضایی هستیم که آمریکا تالش می کند با مسکو و پکن وارد مذاکره
شود لذا اگر این تالش آمریکا در شورای امنیت وتو شود آمریکایی ها راهکارهای
دیگری را در دستور کار قرار می دهند.مطهرنیا یادآور شد :در این زمینه دو رای
گیری صورت گرفت یکی در آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،همان طور که می
دانیم در شورای حکام حق وتو وجود ندارد ،در شورای امنیت نیز نظر منفی چین
حرکت آمریکا در ارتباط با قطعنامه  2231را با چالش جدی روبهرو کرد آمریکایی
ها امیدوار هستند که از این چالش عبور کنند .این کارشناس مسائل سیاسی
خاطرنشان کرد :سناریو دیگر آمریکا ،تحریم های فزاینده ناشی از همکاری
تسلیحاتی با تهران در ارتباط با چین و روسیه است اینجاست که سوال پیش
می آید که آیا مسکو و پکن حاضر هستند به مقابله با آمریکا در زمینه فروش
تسلیحاتی بپردازند یا خیر؟

