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 15 اقتصاددان و فعال اقتصادی در گفت وگو با »ایران« 
افزایش قیمت دالر در بازار غیررسمی را تحلیل کردند

»ایران« تحریم هنرمندان کشورمان در جشنواره فیلم برلین را بررسی می کند

گزارش »ایران« از آسیب های جدی آموزشی و تربیتی با تداوم آموزش غیرحضوری

رئیس بانک مرکزی : بازار مبادله ارز و طال تا دو هفته دیگر افتتاح می شود

 بازار غیر رسمی ارز 
روی موج هیجان

 ترامپی سازی فرهنگ 
توسط جشنواره های اروپایی

تعطیلی مدارس را تعطیل کنید

 آزادی 300 میلیون یورو 
از دارایی های ارزی ایران در عراق

2 ، 7 و 8
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  در فاصلــه ۳ کیلومتری 
شــــهرســــــتان  شمــــال 
آزادشهر استان گلستان، 
بــه  نرگســی  گل  بــاغ 
مســاحت ۱۰ هکتــار قــرار دارد کــه روزانه 
حــدود ۱۰ نفــر، ۲۵ هزار شــاخه گل از این 
بــاغ برداشــت می کنند. گل هــای نرگس 
بعــد از چیــده شــدن در دســته های ۵۰ 
شــاخه ای مرتــب شــده و بــه بازارهــای 
هدف در ســطح کشــور ارســال می شــود. 
بــا وجود تبدیل این مــکان به یک جاذبه 
گردشگری، نبود جاده مناسب، سرویس 
بهداشــتی و نمازخانــه باعــث شــده تــا 

گردشگران با مشکالتی مواجه شوند.

عکس: محمد قجر / ایسنا

نـــــما

آمار گیشه نشان می دهد وزیر ورزش و جوانان خبر داد

 برای تیم ملی فوتبال
گزینه داخلی  و خارجی داریم

 شکستن رکورد سینمای ایران 
در 4 ماه گذشته

2023
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»ایران« از تزریق 200 هزار خودروی 
وارداتی در بازار گزارش می دهد

»ایران« زمینه ها و اهداف نمایش 
اعطای نیابت  به خاندان پهلوی از سوی 

گروه های ضدایرانی را بررسی می کند

قدرت نمایی در حیاط خلوت  امریکا

 سه ضلع سلبریتی ها، گروهک منافقین و 
سلطنت طلبان که حتی قابلیت برگزاری 

یک تجمع یک ساعته بدون درگیری فیزیکی 
و لفظی را ندارند، چگونه می توانند در یک 

فرایند سیاسی-رسانه ای  به اجماع برسند؟!

همگام با تاریخ در  کوچه پس کوچه های 
شهر مقدس اشکانیان

نشنال اینترست: خلیج فارس 
جایگاه مهمی در تغییرات جاری 

نظام بین الملل خواهد داشت

واردات خودرو  تا پایان خرداد سال 
1402 ادامه خواهد داشت

 55 هزار 
 خودروی خارجی
 ثبت سفارش شد

 وکالت با 
طعم پوست موز

 ناوگروه ارتش 
در راه برزیل

 بر بلندای
 اوشیدا

 بازی بزرگ 
در غرب آسیا

عالقه مندان برای تهیه این نشریات به سایت

www.ketabir.com
مراجعه کنند.

w
w

w
.k

e
ta

b
ir

.c
o

m

 منتشــر
 ویژهنامهشـــــد

افغانستان
 مجله

بچههایایران
 مجله

دانشمند
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سجاد صفارهرندی: 
اندیشه ورزی زیر سایه 

ذوق زدگی

مهدی جمشیدی: 
جامعه شناسانی که از 
واقعیت جا می مانند!

داوود مهدوی زادگان: 
ناپژوهشی در تحلیل 

جنبش های اجتماعی

3
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 نقدی بر »نظریه پسااسالم گرایی«
آصف بیات  در تحلیل وقایع اخیر ایران

 کارشناسان می گویند با توجه به افزایش درآمدهای نفتی و روند بهبود صادرات غیرنفتی 
در 10 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، دلیلی ندارد که قیمت دالر در بازار 

کوچک غیررسمی که سهم حدود 5 درصدی دارد،  دچار نوسان شود. آنها معتقدند عامل مهم 
آشفتگی در این بازار کوچک،  هیجان و انتظارات روانی است

مــدارس  بــودن  غیرحضــوری  از  ناشــی  آســیب های   هنــوز 
در زمان کرونا جبران نشده که تعطیلی های پی در پی به خاطر 
آلودگــی هوا بر کمبودها صحه گذاشــت؛ چندی پیش اخباری 
از تعــداد روزهای حضــور دانش آموزان در مــدارس در فضای 
مجازی پیچید که دانش آموزان از ابتدای ســال تحصیلی تا آن 

روز تنها ۳۸ روز در مدرســه حضور داشــتند.  از ابتدای مهر ماه 
امســال تا روز ۱ بهمن ماه سال ۱4۰۱ جمعاً ۸۱ روز غیرتعطیل 
داشته ایم که ۲۴ روز در این بازه زمانی تنها به خاطر آلودگی هوا 
تعطیل بوده است و روزهای دیگری هم به دالیل بارش برف، 

برودت هوا، بازی های جام جهانی و… 

عقب نشینی اروپا از شوی ضد ایرانی
»ایران« از واکنش رسمی برخی دولت های اروپایی نسبت به تبعات اقدام اخیر پارلمان اروپا گزارش می دهد

در نشست مشترک رؤسای قوا مطرح شد؛ اقدام پارلمان اروپا علیه سپاه  بخشی دیگر از جنگ ترکیبی است

در حالی تنها دو روز از پیشنهاد پارلمان 
اروپا به شــورای وزیران اتحادیه اروپا در 
خصوص قرار گرفتن سپاه پاسداران در 
لیســت گروه هــای تروریســتی می گذرد 
اقــدام باعــث شــده  ایــن  کــه تبعــات 
اســت تــا مقامــات مختلــف اروپایی به 
ابــراز تردیــد در خصوص نهایی شــدن 
ایــن کنــش ضدایرانــی بپردازنــد. یــک 
مقــام ارشــد اتحادیــه اروپا بــه خبرنگار 

وال اســتریت ژورنال گفته کــه قرار دادن 
نــام ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی 
موســوم  ســازمان های  فهرســت  در 
خوبــی  پیشــنهاد  »تروریســتی«  بــه 
خبرنــگار  نورمــن،  الورنــس  نیســت. 
وال اســتریت ژورنال به نقل از این مقام 
ارشد اتحادیه اروپا که اشاره ای به نام او 
نشده، نوشت: »فکر می کنم ایده خوبی 
نیست چون باعث می شود شما نتوانید 

وزارت  بپردازیــد.«  دیگــر  مســائل  بــه 
خارجــه آلمــان نیــز روز جمعه ضمن 
اشــاره بــه اینکه ایــده قرار گرفتن ســپاه 
پاســداران انقالب اســالمی در فهرست 
»سازمان های تروریستی« اتحادیه اروپا 
منتفــی نیســت موانــع حقوقــی در این 
مســیر را یادآوری کرد. کریســتوفر برگر، 
ســخنگوی وزارت خارجه آلمان در یک 
نشست خبری در برلین گفت: »موضع 

ما این اســت که چنین اقدامی از لحاظ 
سیاســی با عقل جــور در می آیــد و وزیر 
خارجه مــان چندین بار ایــن موضوع را 
مورد تأکید قرار داده است.« وی اضافه 
کــرد: »با وجــود این مــا همیشــه این را 
خاطرنشــان کرده ایــم کــه قــرار گرفتن 
در فهرســت تروریســتی اتحادیــه اروپــا 
نه فقط با موانع سیاســی بلکه با موانع 

حقوقی روبه رو است.« 

 جشنواره بین المللی
  تئاتر فجر روز گذشته

 آغاز به کار کرد

 پرواز 
سیمرغ   تئاتر

فصل گل نرگس
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بــرای رســیدن بــه کــوه اوشــیدا بایــد از 
همــان  کنــم.  عبــور  کیانســی  دریاچــه 
دریاچــه ای که زمانی تیمــور لنگ از آن 
 گذشــت و بــه گــزارش حــدود العالــم، 
سیســتان  »امیــر  گفــت:  بعــد  ســال ها 
مرا ســوار بر کشــتی کــرد و روی دریاچه 
گــردش داد و بــه من گفت کــه در دوره 
رستم وسعت این دریا بیش از این بود 

که می بینی...

 جشــنواره فیلم برلیــن و بازار فیلم اروپا )EFM(، ســه روز 
پیــش در بیانیــه ای اعــالم کردنــد امســال به فیلمســازان، 
هنرمنــدان، خبرنگاران و نماینــدگان کمپانی های ایرانی و 
مرتبــط با دولت، اجــازه ورود نمی دهند. تحریم گســترده 
عناصــر فرهنگــی ایرانی در جشــنواره های فیلــم خارجی، 
درحالــی از ســوی نهادهای مرتبــط با دولت هــای اروپایی 
اتفــاق می افتد که مراکــز فرهنگی همواره به عنوان محلی 
بــرای تعامــل و آشــتی و بــه عنــوان محفلــی بــرای روابط 
میــان ملت ها فارغ از سیاســت در ســطح جهان شــناخته 
می شــوند. پــس از توئیــت جنجالــی ســال 9۸ ترامــپ و 
تهدیــد حملــه بــه مراکــز فرهنگــی ایران، حــاال ایــن رویه 
برخی کشــورهای اروپایی در حوزه فرهنگ نشــان می دهد 
کــه این دولت هــا هم تحت تأثیــر برخی عوامل در مســیر 

رادیکالیسم و ترامپیسم قرار گرفته اند.
بیــش از چهــار ســال از وقایــع ســال 9۸ می گــذرد. اقــدام 

تروریســتی رئیــس  جمهــور امریــکا در ترور ســردار شــهید 
ســلیمانی منجــر بــه حــوادث زنجیــره ای در منطقــه شــد 
کــه پایگاه امریکا را بیــش از پیــش در خاورمیانه تضعیف 
کــرد. ترامــپ کــه بــه عنــوان نماینــده جمهوری خواهــان، 
داخــل  در  را  اقدامــات  جنون آمیزتریــن  از  مجموعــه ای 
امریکا و بیرون از آن انجام داده بود با این اقدام نشان داد 
که می تواند تا هر اندازه ممکن رادیکال و دیوانه باشد. اما 

داستان به همین جا هم ختم نشد.
او در توئیتی که بعداً توسط توئیتر هم با پیام اخطار همراه 
شــد، صراحتًا مراکز فرهنگی ایــران را تهدید به حمله کرد 
و نوشــت: »اگر ایران به امریکایی ها یا منافع امریکا حمله 
کند، ۵۲ نقطه در ایران را که برخی از آن ها اهمیت باالیی 
بــرای ایران و فرهنــگ ایرانی دارند هدف قــرار می دهیم. 
این اهداف و خود ایران خیلی ســریع و خیلی سخت مورد 

حمله قرار خواهند گرفت.«
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