ورزش
جام قهرمانی لیگ نوزدهم به پرسپولیس اهدا شد

پوکر ضیافت

جام قهرمانی نوزدهمین دوره لیگ برتر
فوتبال باشگاههای ایران در حضور وزیر ورزش
و مسئوالن فدراسیون فوتبال به پرسپولیس
اهدا شد... .
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سرمقاله
انفجار در بیروت از چند منظر متقاوت قابل واکاوی
است

عروس خاورمیانه در آتش و خون

مریم عمادی /گروه سیاست بعدازظهر سهشــنبه
« Maryam.Emadi@yahoo.comبیــروت» شــاهد
انفجــاری مهیــب و
بنیانافکن بود؛ انفجاری که هزاران نفر را زخمی کرد و صدها تن
را به کام مرگ کشاند .این انفجار ابعاد وسیعی خواهد داشت.
براساس گزارشها بیروت در کوتاهترین زمان ممکن به شهری
جنگزده تبدیل شد .برخی رسانهها حادثه بیروت را با واقعه
«هیروشیما» و «چرنوبیل» مقایسه کردهاند و آن را «بیروتشیما»
خواندهاند .یکی از مهمترین پرسشهایی که در ارتباط با این
واقعه مطرح شده این است که نیتراتآمونیوم عامل انفجار را چه
کسی انبار کرده بود؟ نیتراتآمونیوم مواد اولیه صنایع نظامی و
پتروشیمی است که هر دوی آنها را لبنان ندارد! این مواد در
سال  2014به این محل منتقل شد و از آن زمان تاکنون حتی
یک بار انبارگردانی نیز نشده است .حتی با فرض اتفاقی بودن
حادثه انفجار بیروت باز هم بســیاری از مسئوالن لبنانی باید
پاسخگو باشند و نخستین وظیفه کمیته حقیقتیاب باید این
باشد که این مواد را چه کسی و چرا در این محل دپو کرده است.
 3فرضیه درباره علت انفجار
از همان ساعات اولیه گمانهزنیهای زیادی درباره منشأ
حادثه بیان شد .نخستین گمانه اینکه انبار مواد شیمیایی که
متعلق به دولت لبنان است و نیترات سدیم در آن دپو بوده منفجر
و باعث این ویرانیها شده است .مورد دوم نیز مرتبط با این است
که انبار سالحهای حزباله منفجر شده؛این خط خبری است که
رسانههای آمریکایی ،غربی ،عبری و عربی آن را دنبال میکنند و
میخواهند از این اوضاع برای تضعیف حزباله و جایگاه سیاسی
لبنان استفاده کنند .بســیار بعید است که این گمانهزنیهای
رسانههای غربی درست باشد...
ادامه در صفحه 2
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 2000تومان

«نسلفردا» احتمال خطرآفرینی مخازن نفت در زیرزمینهای تهران را با 3مسئول در میان گذاشت

محاصرهنفتیتهراندرابهاموسکوت!
2

اسکناس جدید صدهزارتومانی چاپ شد

رونماییاز
صفرهایکمرنگ
رییسکل بانک مرکزی :همین روزها قیمت ارز را
پایین خواهیم آورد

رئیس کل بانک مرکزی گفت :همین امروز و فردا قیمت ارز را پایین خواهیم آورد و
به مردم نشان خواهیم داد که دولت هیچ وقت به دنبال گران کردن ارز برای تأمین
کسری بودجه نبوده است .عبدالناصرهمتی اظهارداشت :تمام تالش خود را برای
کنترل نقدینگی و کاهش نرخ ارز در بازار انجام میدهیم .وی افزود :پس از ارسال
اسامی صادرکنندگان متخلف به قوه قضائیه در  ۱۰روز گذشته ،دو و نیم میلیارد
دالر ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشت .رئیس کل بانک مرکزی :قیمت واقعی
ارز بسیار کمتر از نرخ ارزی است که االن در...
3

یادداشت
اقدام قابل تحسین سازمان سینمایی

انتشار لیست مالکیت  1029فیلم
بعد از انقالب

سازمان سینمایی چند روز پیش لیست پروانه مالکیت بیش از
هزارفیلمسینمایی(دقیقاً 1029فیلم)بعدازانقالبرامنتشرکرد
که بدون شک اتفاق بزرگی برای سینمای ایران و یکی از مهمترین
دستاوردهای دوران مدیریت حسین انتظامی به عنوان رئیس
سازمان سینمایی است ،وعدهای که او از چند ماه پیش در زمینه
«شفافسازی» داده بود و حال آن را عملی کرده است.
در خصوص پرونده مالکیت و نحوه ســرمایهگذاری فیلمهای
ســینمای ایران همواره حرف و حدیث فراوان وجود داشــت
و به دلیل عدم وجــود منبع موثق و شــفاف انــواع ارجاعها و
شایعهپردازیها صورت میگرفت ،اما این اقدام سازمان سینمایی
به مثابه یک روشنسازی و تاباندن نور بر بخشی تاریک و پنهان از
سینمای ایران بعد از انقالب است.
این اقدام در راستای «شفافسازی» مورد نظر سازمان سینمایی
در دوره جدید صورت گرفته اســت که قب ً
ال هم در زمینههای
مختلف دست به انتشار چنین لیســتهایی زده بود و گزارش
عملکردمالیبخشهایمختلفسازمانسینماییرامنتشرکرده
بود مانند :جشنواره ملی فیلم فجر ،جشنواره جهانی فیلم فجر،
مرکز گسترش سینمای تجربی ،سینمای جوان ،بنیاد سینمایی
فارابی ،گروه هنر و تجربه و ...البته آن موقع هم از این رویه استقبال
کردیم و آن را میراثی مهم برای سینمایی ایران دانستیم.
واقعیت این است که این شــفافیت بهترین راه پیش روی افکار
عمومی ،رســانهها و صاحبنظران حوزه سینما و از همه مهمتر
خود اهالی سینماســت که دیگر زاویه یا نکته غیرقابل روئیتی
وجود نداشته باشد و هر آنچه هست را میتوان دید و مورد بحث
و کنکاش قرار داد.
حسین انتظامی در توئیتی با دو هشتگ «شفافیت» و «دسترسی
آزاد به اطالعات» نوشته است« :اطالعات مثل انفال است یعنی
ملک مطلق مدیر نیست تا بتواند با آن سلطنت کند؛ متعلق به
مردم است و هر کسی که در مقابل آزادسازی اطالعات ،مقاومت
میکند در واقع خیانت در امانت میکند...».
ادامه در صفحه 5

سیالب در شهر بمبئی هند هر ساله هزاران
نفر را آواره می کند و یا به درسرهای عجیب
می اندازد.
منبع  :آسوشیتدپرس

کالف سر در گم ناپدید شدن دختر طبیعتگرد
در ارتفاعات گلستان

پیشنهادهای «نسلفردا» برای روزهای کرونایی

«سها»بیجانبازگشت

ماجرای گم شدن دختر  ۲۷ساله طبیعتگرد مدتی است که در فضای مجازی دیده میشود دختری که
نزدیک به یک ماه در ارتفاعات گلستان ناپدید شده بود .در این مدت خانواده سها در نگرانی شدیدی قرار
داشتند و هر روز و هر لحظه منتظر پیدا شدن دخترشان بودند .در روزهای ابتدایی...
7

مرحله سوم محور نایین انارک خور -طبس با حضور
وزیر راهوشهرسازی افتتاح شد

امنترشدن جادههای استان
بازیکن پیشین تیم ملی و پرسپولیس خواستار شد:

6

پرسپولیس باید به فکر لیگ قهرمانان آسیا باشد
بازیکن پیشین تیم ملی و پرسپولیس گفت :پرسپولیس باید روند خوبش را تا لیگ قهرمانان آسیا حفظ
کند تا با بهترین فرم پا به این مسابقات بگذارد.
ناصرمحمدخانی درمورد شکست یک بر صفر پرسپولیس در هفته بیست و هشتم...
4

تهدیدهای احتمالی بورس در کمیسیون امنیت ملی مجلس
بررسی میشود

گام زدن بهارستانیها در بورس
2

سینمایی «معدن» محصول سال
 2020دومین فیلم اسکات تیمز ،درباره
جایی است که آدمها قرار است مجازات
کنند و البته ،مجازات شوند .دوبله دانلود
کنید .

دنبال کننده های سریال ایرانی «آقا
اگر به ژانر سینمای مهیج و تریلر
عالقمند هستید فیلم سینمایی «اجاره زاده» خوب می داننــد اپیزود هفتم این
بها» ( )The Rentalرا از سایت های سریال وارد بازار عرضه شــد .اگر دنیال
کننده هستید عجله کنید و اگر ندیدید
خودی دانلود کنید و ببینید.
شروع کنید.

ســینمایی «موش گیر» محصول
 1396است که امسال فرصت اکران یافته
است .اینجا یوسف تیموری ،آشا محرابی،
خشایارراد
یوســف صیادی و
همه هستند.

«تام هنکس» پدر
«پینوکیو» میشود!

ماهچهره خلیلی
درگذشت

ورایتی نخستین بار در سال ۲۰۱۸خبر
داد که «رابرت زمکیس» گزینه اصلی
کارگردانی پروژه «پینوکیو» است .این
پروژه در ادامه ...

ماهچهره خلیلی ،بازیگر ســینما و
تلویزیون که در آثــاری چون «کاله
پهلوی»« ،در چشــم بــاد» و «یــادم تو را
فراموش» ،ایفای نقش کرده بود ،در
5
سن...

5

دوچرخه سواری
«شیخ محمد بن راشد آل مکتوم» نخست
وزیر امارات متحده عربی و حاکم دوبی و
هیات همراه در شهر دوبی.
منبع  :گلف نیوز

