
   رئيس سازمان بسيج مستضعفين، روز گذشته در همايشي 
چشم انداز بسيج را در 10 س��ال پيش رو به صورت مختصر 
تشريح كرد. ميدان داري بسيج در نهضت كمك هاي مؤمنانه 
و تربيت 8 ميليون جوان انقالبي به منظور نقش آفريني براي 
اقتدار كشور از فرازهاي س��خنان سردار سليماني بود. وي با 
بيان اينك��ه دوران بزن در رويي در فضاي مج��ازي به پايان 
رسيده از برنامه ريزي هاي متنوع براي ساماندهي و مقابله با 

معاندان در فضاي مجازي خبر داد | صفحه 3

   هر چند هم اكنون برخي از مراكز تست هاي سريع يا پي سي  آر 
را رايگان انجام مي دهند، اما همچنان اغلب افراد حتي آنهايي كه 
با تشخيص و تجويز پزشك متخصص و فوق تخصص بايد تست 
پي سي آر انجام دهند ناگزيرند تا هزينه 350 هزار توماني اين 
تست را از جيب بپردازند. بيمه هاي تكميلي در صورت منفي 
بودن جواب تست هزينه آن را پرداخت نمي كنند و بيمه تأمين 
اجتماعي هم هر چند بنا بود تست پي سي آر را تحت پوشش قرار 
دهد، اما تاكنون از اين كار سرباز زده اند و شيوه نامه رايگان شدن 

تست تشخيص كرونا را ابالغ نكرده اند | صفحه 3

   كاراكترهاي جذاب ايراني مانند كاله قرمزي يا زي زي گولو 
اگرچه براي كودكان و حتي بزرگس��االن ج��ذاب بوده اند اما 
به دليل فانتزي بودن و نشانه هاي كميك هرگز نتوانسته اند 
شاخصه هاي واقعي يك شخصيت جذاب فرهنگي براي درج 
روي نوشت افزار ايراني باشند و همين باعث شده است چالش 
خلق كاراكتر همچنان در نوشت افزار ايراني يك دغدغه جدي 

محسوب شود | صفحه 16

   تورم بخش مواد غذايي نشان از آن دارد كه افزايش قيمت 
در آش��فته بازار مواد غذايي در حال پخت و پز است. با اينكه 
بانك مرك��زي ارز ٤هزار و٢00 توماني ب��ه واردات كاالهاي 
اساسي اختصاص مي دهد، اما توليدكنندگان مواد غذايي و 
مصرف كنندگان از اين آشفته بازار گاليه دارند، به طوري كه 
قيمت شير خام و مواد لبني افزايش قابل مالحظه داشته است 
و فعاالن صنايع غذايي نيز نسبت به نرخ سبوس و نحوه توزيع 

و مشكالت كارخانجات آرد انتقاد دارند | صفحه 4

   برخي مراكز واكسيناس��يون ٢٤ ساعته مشغول فعاليت 
هستند و منع تردد ش��بانه باعث مي شد برخي از هموطنان 
نتوانند به مراكز واكسن بروند. اگر محدوديتي ايجاد شده بود 
براي حفظ سالمت مردم بود تا دور همي صورت نگيرد و اين 

به معناي آزاد شدن دور همي نيست | صفحه 3

 نهضت  كمك هاي مؤمنانه 
سنت شد

 پا پس كشيدن بيمه ها 
از پوشش تست پي سي آر

 چالش خلق كاراكتر 
در توليد نوشت افزار ايراني

آشفته بازار مواد غذايي

 محدوديت تردد شبانه 
لغو شد

   مديركل آژانس بين المللی انرژی اتمی در اولين هفته های 
ش��روع به كار دولت ابراهيم رئيس��ی، با ايران ب��ه يك توافق 
جديد رس��يد؛ توافقی كه نشان دهنده حس��ن نيت ايران در 
مذاكرات هسته ای است. برخی منابع از تجديدنظر ايران در منع 
دسترس��ی آژانس به تصاوير دوربين های نظارتی خبر داده اند 
ولی رئيس س��ازمان انرژی اتمی ايران گفته ك��ه توافق انجام 
شده صرفاً » بر س��ر جايگزينی كارت های حافظه دوربين های 
آژانس« بوده و حافظه دوربين ها، پلمب شده در تهران خواهد 
ماند. محمد اسالمی، رئيس سازمان انرژی اتمی بعد از دو ساعت 
مذاكره با رافائل گروس��ی، مديركل آژان��س بين المللی انرژی 
اتمی در تهران، به يك توافق موقت با آژانس بين المللی انرژی 
اتمی دس��ت پيدا كرد كه البته همين توافق باعث شد گروسی 
با خوش��حالی تهران را ترک كند. در حالی كه تا همين سه روز 
قبل، خبرنگار وال اس��تريت ژورنال از قصد امريكا و كشورهای 
اروپايی برای يك قطعنامه جديد در نشست شورای حكام كه 
از امروز در وين شروع می شود خبر داده بودند، هم ايران و هم 
آژانس ، از توافق روز يك     شنبه راضی به نظر می رسند و البته در 
اين بين آژانس، با وجود اينكه نتوانسته دوربين های خود را از 
حالت آفالين در آورد، راضی تر از طرف ايرانی است. از تصاوير و 
اظهارات رافائل گروسی، می توان دريافت كه او خوشحالی خود را 
از توافق مخفی نمی كند. رافائل گروسی گفت:» خيلی خوشحالم 
كه گفت وگوهای ما نتيجه سازنده برای ادامه فعاليت های فنی 

آژانس در تهران داشت و اين يك گارانتی  برای آژانس است. «
گروسی با اعالم اينكه در كمتر از دو هفته كنفرانس عمومی 
در وين برگزار خواهد ش��د، اظهار داشت: »خيلی خوشحال 
شدم از اينكه شنيدم اسالمی سرپرست هيئت اعزامی به وين 
خواهد بود و ادامه مذاكرات در دفتر من در وين برگزار خواهد 
ش��د.«  رئيس س��ازمان انرژی اتمی ايران هم با بيان اينكه 
»مذاكرات خوب و سازنده ای « انجام شد، گفت: »روح  حاكم 
بر مذاكرات ايجاد فرصت برای توسعه تعامالت و همكاری      ها 
بود، مس��ائل ميان دو طرف فنی اس��ت و مس��ائل سياسی 

جايگاهی ندارد.«  | صفحه 15
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میانجی در تهران
   به فاصله كمتر از يك ماه تا برگزاری انتخاب��ات پارلمانی در عراق كه 
نتيجه آن سرنوشت نخست وزير اين كش��ور را رقم خواهد زد، مصطفی 
كاظمی در رأس هيئتی سياسی، امنيتی و اقتصادی به تهران آمد و مورد 
استقبال رئيس جمهور كشورمان در ساختمان اجالس سران قرار گرفت. 
نخست وزير عراق نخستين مقام خارجی است كه پس از رياست جمهوری 
دكتر رئيسی به تهران سفر كرده است.  درباره داليل سفر نخست وزير عراق 
به ايران تحليل های فراوانی طی چند روز گذشته صورت گرفته كه »پرونده 
انتخابات عراق«، »موضوع انرژی«، »پرونده ميانجيگری بغداد ميان ايران 
و عربس��تان« و همچنين »بين تهران و واشنگتن « می تواند از مهم  ترين 

محورهای سفر كاظمی به تهران باشد. عالوه بر اين تحليل ها ، موضوعی كه 
به عنوان يك مطالبه جدی همواره در دستور كار جمهوری اسالمی ايران 
در تعامل با عراق بوده ، مسئله پيگيری پرونده ترور سردار سليمانی و ابو 
مهدی المهندس و ديگر همراهان اين دو شهيد است كه در دی ماه 13۹8 
در فرودگاه بغداد به دست امريكايی  ها ترور ش��دند. ايران تأكيد دارد كه 
سردار سليمانی به دعوت مقامات عراق به اين كشور سفر كرده بود و دولت 
عراق به عنوان كشور ميزبان سردار س��ليمانی در مورد اين پرونده دارای 
مسئوليت است و درخواست دارد كه دولت عراق در پيگيری اين پرونده و 

مجازات عوامل آن نهايت همكاری را با تهران داشته باشد | صفحه 2

 پيگيری پرونده ترور حاج قاسم  
يکی از مطالبات ايران از نخست وزير عراق است

 ایران مشتش را 
برای آژانس باز نکرد

یادداشت  سیاسی

یادداشت  ورزشی

یادداشت  اقتصادی

یادداشت  فرهنگی

این روش حکمرانی باید نهادینه شود

اول رقابت با ضابطه بعد خصوصی سازی

دولت مردمي و درمان زخم كرونا  بر پيکر گردشگري

11سپتامبر و سينماي اسالم هراسي 

عبداهلل متولیان

سعید احمديان

سجاد سنگسري

فرزين ماندگار

عنوان دولت بدون تعطيل و مردمی، فراتر از اقدام شخص رئيس جمهور بابد در متن و بطن نظام نهادينه 
شود به طوری كه آحاد افراد در كل كش��ور بدانند از اين پس الزمه و پيش شرط قبول مسئوليت التزام 
عملی به مردمی بودن و حضور بی وقفه و بدون تعطيلی در سنگر خدمت به مردم است و در اين راه به جای 
حرف زدن و سخنرانی های بی خاصيت و مالل آور، گوش شنوا و پای توانا و همت واال برای اداره مسئوليت 
و حل مشكالت باشند. الزمه نهادينه سازی دولت مردمی و بدون تعطيل، انجام اقدامات سخت افزاری و 
نرم افزاری و تدوين برخی شيوه نامه ها، آيين نامه   ها و روش های اجرايی الزام آور و در صورت نياز اصالح 
قوانين است به گونه ای كه اين روش كاماًل قانونمند و به عنوان شيوه نامه حكومت اسالمی در دستور كار 

همه قوا در همه اعصار باشد | صفحه 2

در حالي حميد سجادي، وزير  ورزش هفته گذشته بار ديگر پرونده واگذاري دو باشگاه دولتي استقالل 
و پرسپوليس را روي ميز گذاشته و وعده دو ماه آينده را داده است كه تنها نگاهي به وضعيت تيم هاي 
دولتي در يك دهه اخير پس از واگذاري نشان مي دهد كه با شرايط موجود خصوصي سازي باشگاه هاي 
دولتي در ايران هرچند يك اقدام درست و خوب برای جلوگيری از تضييع بيت المال به حساب می آيد 
اما يك پروژه شكست خورده است. باشگاه تراكتور و وضعيت نامعلومي كه در روزهاي اخير پيدا كرده 
و حرف و حديث هاي زيادي درباره آينده مديريتي آن به گوش مي رسد، آخرين نمونه از تالش هاي به 
سرانجام نرسيده واگذاري باشگاه ها به بخش هاي غيردولتي است. تراكتور در حالي سه سال پيش واگذار 
شد و برچسب خصوصي خورد كه در روزهاي گذشته با توجه به حواشي مختلف مديريتي، گمانه زني ها 

درباره تغيير مالك آن باال گرفته است | صفحه 13

جان باختن تعدادي از هموطنان عزيزمان از اواخر سال ۹8 تاكنون بر اثر ابتال به كوويد 1۹، تلخ و فراموش 
نشدني اس��ت. در كنار لطمه هاي جاني اين پاندمي و همچنين آس��يب هايي كه كادر سرافراز و ايثارگر 
بهداشت و درمان كشور و همه بخش هاي درگير خدمت رس��اني به بيماران و خانواده هاي آنان متحمل 
ش��دند، حوزه كس��ب و كار كش��ور نيز با ضررهاي قابل توجهي در اين دوران مواجه شده  است. اگرچه 
فرصت آفريني كرونا در بخش كسب و كارهاي اينترنتي و حوزه خدمات و حتي توليد برخي اقالم ضروري 
اين دوران را نيز نبايد از نظر دور داشت، اما از دست رفتن يا تعليق موقت بخشي از كسب و كارها و بيكاري 
كاركنان مشاغل مختلف، به ويژه كسب و كارهاي غيررس��مي كه زير پوشش صندوق هاي بيمه گر قرار 

ندارند، معيشت خانوارهاي عموماً كمتر برخوردار را دشوار تر از گذشته ساخته است | صفحه 4

اسالم هراسي در هاليوود پس از گذشت يك دهه تا حدي از آن شكل عيان خود فاصله گرفت، گويي هاليوود 
قصد داشت افكار عمومي را براي يك اتفاق بزرگ آماده كند.  دهه۹0 ميالدي و پيش از آغاز هزاره سوم موجي 
از فيلم هاي اسالم هراسانه در هاليوود به توليد رسيد كه شاخص ترين آن فيلم دروغ هاي حقيقي ساخته پديده 
فيلمس��ازي آن دوران هاليوود بود. كامرون مدتي قبل دوگانه ترميناتور را ساخته بود و در قله فيلمسازي 
هاليوود قرار داشت. دروغ هاي حقيقي يك اكشن جذاب بود كه همه كاراكترهاي منفي و تروريست آن را 
مسلمانان تشكيل مي دادند. او از آرنولد شوارتزنگر ستاره آن زمان هاليوود كه در دوگانه ترميناتور درخشيده 
بود دوباره بهره برد. دروغ هاي حقيقي همه قواعد يك فيلم فيلم سفارشي را دارا بود و پنتاگون توانسته بود 

بهترين فيلمساز هاليوود را براي پروژه سياسي خود به استخدام درآورد  | صفحه 16

پرونده
صفحه 10

جوانی جمعيت و تعالی خانواده

  پنجره جمعيتی 
فقط  8 تا 10 سال ديگر باز است

  افزايش جمعيت  حمايت و مشوق می خواهد

 عودت  »جوانی جمعیت « 
از شورای نگهبان به خانه ملت 

زنان

مهدی مريزاد |  فارس


