
 شنبه، 27 اسفند 1401
  25 شعبان 1444
  سال بیست و نهم، شماره 8152
  16 صفحه + 16 صفحه ویژه سیاسی
   قیمت تهران و کرج 5000 تومان
   قیمت شهرستان ها 4000 تومان

تیترهایامروز
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گفت وگوی جک گلدستون 
و یرواند آبراهامیان دو 

نظریه پرداز معروف انقالب ها 
درباره آشوب های اخیر در ایران 

معاون برنامه ریزی و توسعه 
منابع آموزش و پرورش در 

گفت و گو با »ایران«عنوان کرد

مروری بر اتفاقاتی که سینمای 
ایران در سال 1401 تجربه کرد

شورش
نهانقالب

آموزشوپرورش
معلمان

نبایدرهاشود

سالکمک
انیمیشنها
بهسینما

شکستتدریجییکرؤیا
»ایران« از سرنوشت ایده های اندیشکده های غربی در توسعه جریان  آشوب  در کشور گزارش می دهد

بازنمایی غیر واقعی از مطالبات یک ملت
تقالی غرب، تصویرسازی جعلی از جمهوری اسالمی در حوزه های هسته ای ، دفاعی و حقوق بشر است

به دلیل شکست  نقشه هایشان از سپاه کینه دارند

آیـــت هللا  حضـــور  بـــا  گذشـــته  پنجشـــنبه 
رئیســـی، مرکـــز جامـــع ســـرطان برکـــت، 
مراکـــز  مجهزتریـــن  و  پیشـــرفته ترین  ز  ا
پیشـــگیری و درمـــان ســـرطان در منطقـــه 
افتتاح شـــد.  این افتتـــاح را بایـــد در ادامه 
افتتاح هـــای روزهای منتهی به پایان ســـال 
دولـــت بویـــژه در حوزه ســـالمت دانســـت؛ 
چـــه اینکـــه 17 اســـفندماه نیز بیمارســـتان 

هوشـــمند حضـــرت مهدی)عـــج( به عنوان 
بزرگ تریـــن پـــروژه نظام ســـالمت در تاریخ 
پرافتخـــار انقالب اســـالمی بـــه بهره برداری 
رســـید.  مجمـــوع ایـــن طرح هـــا را می توان 
گام هـــای بلند دولت برای اهدافی دانســـت 
کـــه رئیس جمهور در مراســـم بهره برداری از 
بیمارستان هوشـــمند حضرت مهدی)عج( 
گســـترش  یعنـــی  اســـت؛  کـــرده  ترســـیم 

قطب های پزشـــکی در کشـــور و دســـتیابی 
به مرجعیـــت علمـــی پزشـــکی در منطقه و 
جهـــان. اما این افتتاح هـــا معناهای دیگری 
هـــم دارد؛ هـــم بـــرای مـــردم امیدآفرینـــی 
می کنـــد و هـــم حاصـــل همـــکاری دولت و 
نهادهـــای انقالبـــی اســـت. اینهـــا واقعیتی 
اســـت کـــه رئیس جمهـــور بـــه آنهـــا اشـــاره 

کرده اســـت.

»ایران« دستورالعمل  اتاق فکر دشمن در اغتشاشات پاییز  را  بررسی می کند 

بازدهی شاخص کل به 36 درصد رسید

دومینوی 
 دیپلماسی

منطقه ای

 دبیر شورای عالی امنیت ملی در راستای 
 رایزنی های منطقه ای درجریان سفر به امارات

با مقامات این کشور دیدار و گفت وگو کرد

وزیر امور خارجه: سفر شمخانی به امارات و عراق 
در چهارچوب نظام و زیر نظر رئیس جمهور است

ساختایران،زیرسایهتحریم

بازیدوسرباخت
مکرون

بی اعتنایی دولت به رأی پارلمان، رئیس جمهور 
فرانسه و کابینه اش را در لبه پرتگاه سقوط قرار داد
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1401 بورسدر
واحد 450هزار

قدکشید
7/5

)P/E(

نسبت قیمت به درآمد 
بازار سهام

مرکز جامع پیشگیری و درمان سرطان برکت که یکی از پیشرفته ترین مراکز درمانی غرب آسیاست با حضور رئیس جمهور افتتاح شد

 آیت هللا رئیسی در جلسه ستاد تنظیم بازار :استانداران مراقب اعمال صحیح نظارت اتحادیه های صنفی بر بازار کاالهای مصرفی باشند

حبـــه  مصا ز  ا بعـــد  ز  و ر چنـــد 
تاریخـــی جـــک گلدســـتون علیـــه 
شـــورش زن، زندگـــی، آزادی کـــه 
پرســـش های جـــدی را نســـبت به 
وقـــوع انقـــالب در ایـــران مطـــرح 
کـــرد، پروفســـور آبراهامیـــان کـــه 
کتاب هایـــش جـــزو کتـــب مـــورد 
عالقه جریان روشنفکری در ایران 
اســـت، آب پاکـــی را روی دســـت 
اپوزیســـیون ریخت و عنـــوان کرد 
که تحـــرکات اخیـــر راه بـــه جایی 
 نمی بـــرد. آبراهامیـــان تاریـــخ نگار

ارمنی-امریکایی ،زاده ایران اســـت 
که مدرک کارشناسی و کارشناسی 
ارشـــد خود را از دانشگاه آکسفورد 
دریافـــت کـــرده اســـت. او پـــس از 
مهاجـــرت بـــه امریـــکا موفـــق بـــه 
گرفتـــن دکتـــرای خـــود، در ســـال 
1348 از دانشـــگاه کلمبیـــا شـــد و 
و  پرینســـتون  دانشـــگاه های  در 
آکسفورد به تدریس »تاریخ ایران« 

پرداخـــت و...

 بعـــد از تربیـــت معلمـــان، بایـــد 
بتوانیـــم معلمان را بر اســـاس یک 
نظـــام عدالت محـــور ســـاماندهی 
کنیـــم. ما بـــه معلمـــان می گوییم 
که خودتان بر اســـاس امتیاز، محل 

تدریس تـــان را انتخـــاب کنید. 

اندیشکدههایآشوبگر
 بهار قرآن، ماه عبادت 

و بهار طبیعت مبارک باد

وه مجالت»ایران« به سایت   برای تهیه ویژه نامه های گر www.ketabir.comمنتشــر شـد

همسایه شرقی
شماره 3

دانشمند
شماره 9 و 10

کتاب ایران
شماره 1

برداشت اول
شماره 4 و 5

 شور بهار 
در تجریش

 
بـــرگ هـــای تقویـــم کـــه بـــه روزهای 
آخـــر ســـال می رســـد نبـــض رگ های 
شـــهر یعنـــی خیابان هـــا ســـریع تر و 
پرحجم تر می تپد و شـــهر شـــاداب تر 
می شـــود. خریـــد، جـــزو مهمـــی از 
زیســـت جهـــان مردم شـــهر اســـت. 
خرید کردن عالوه بر تأمین مایحتاج 
تکاپویی اســـت برای شـــادی و تفنن. 
این شـــور و شـــوق مـــردم اســـت که 
بـــه شـــهر، زندگـــی و معنـــا می دهد. 
اگر ایـــن روزها در شـــهر پرســـه بزنیم 
بیـــش از پیـــش زنـــده بودن شـــهر را 
لمـــس مـــی کنیـــم. شـــنیده شـــدن 
صـــدای قدم هـــای بهـــار، مبـــارک. 
زنده باد زیســـت جهان ایران و ایرانی.

نــــما

علیمحمدی/ایران

این مرکز درمان سرطان 34 تخت 
شیمی درمانی و 140 تخت بستری 

دارد، اما در کنار این مرکز یک 
بیمارستان بزرگ 1000 تختخوابی نیز 

در حال ساخت است
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ســـفر دبیر شـــورای عالی امنیت ملی به امـــارات تنها چند روز پـــس از توافق 
ازســـرگیری روابط تهران و ریاض نوید بخش گشـــایش مســـیری قابل اتکا در 
توســـعه مراودات منطقه ای اســـت که بی شـــک تحقق آن به دلیل تغییر نگاه 
سیاســـت خارجی ایـــران در دولت ســـیزدهم و تأثیر آن بر رویکرد کشـــورهای 
عربی بوده اســـت. علی شمخانی پنجشنبه گذشـــته با همراهی دستیار وزیر 
امور خارجه در امور کشـــورهای حوزه خلیج فـــارس، رئیس کل بانک مرکزی 
و رئیس ســـازمان اطالعـــات خارجـــی وزارت اطالعات به امارات ســـفر کرد تا 
در چهارچوب دیپلماســـی همســـایگی دولت آیت هللا ســـید ابراهیم رئیسی 
برای بـــه اجـــرا در آوردن ایده »منطقـــه قوی« بـــا مقام های بلندپایـــه امارات 

دیـــدار و گفت و گو کند. 

تصمیـــم امانوئـــل مکرون بـــرای تصویب الیحه اصالحات ســـن بازنشســـتگی 
بدون رأی پارلمان، عالوه برآنکه ده ها هزار معترض خشـــمگین را در شهرهای 
مختلف فرانســـه به خیابان ها کشـــاند، بـــا تهدید اعتصاب هـــا و اعتراض های 
فلج کننده از ســـوی اتحادیه ها و اقدام اپوزیســـیون بـــرای رأی عدم اعتماد به 
دولت تا دوشـــنبه، روزهای نفســـگیری را بـــرای کابینه پاریس رقم زده اســـت. 
بـــه گزارش فرانـــس 24، صحن مجمع ملی فرانســـه صبح پنجشـــنبه هیچ 
شـــباهتی به روزهای معمولش نداشـــت چراکه به رغم آنکه مجلس ســـنای 
فرانســـه بـــا رأی 193 به 114، اصالحـــات موردنظر مکرون برای افزایش ســـن 
بازنشســـتگی از 62 به 64 ســـال را مورد تأییـــد قرار داده بـــود، اما نمایندگان 
در مجمع ملی عزمی بـــرای همراهی با دولت فرانســـه و الیحه جنجالی اش 
نداشتند. کابینه مکرون نیز پیش از این نشست پیش بینی این نارضایتی را 

کـــرده بود و به همین خاطر الیزابت بورن، نخســـت وزیر 
دولت پشـــت تریبون قرار گرفت و تصمیم دولت را برای 

اســـتفاده از ماده 49.3 قانون اساســـی این کشـــور بـــرای تصویب اصالحات 
پیشـــنهادی رئیس جمهور بدون رأی پارلمـــان اعالم کرد.

4 صفحه 
15 صفحه 

اگر چه اهالی سینما آغاز سال نوی 
ســـینمای ایران را جشـــنواره فیلم 
فجر می داننـــد اما به رســـم عادت 
در روزهـــای پایانـــی ســـال می توان 
مروری داشـــت بر آنچه در یک سال 
گذشته سینمای ایران تجربه کرده 
اســـت. پرونده ای که با یادآوری آن 
می توان از یکســـو عملکرد مدیران 
مربوطـــه را ســـنجید و محـــک زد و 

از سوی دیگر 
و  کنـــش  ا و

رفتار اهالی سینما را در بزنگاه های 
مختلف ارزیابـــی کرد.


