سقف لرزان مدارس فرسوده
خطری در کمین دانشآموزان

مردم و هنرمندان بیانیه دادند
امضای ایرانیان پای درخواست

کرونا؛ فرصتی که برای ایمنسازی
مدارس از دست رفت

رسیدگی به وضعیت
طاق کسری
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نمایندگان مجلس یازدهم هشدار دادند:

تعیینمهلت
برای اخراج بازرسان

همدلی| در حالی که مدیرکل آژانس بینالمللی
انرژی اتمی بر لزوم احیــای هرچه زودتر توافق
هستهای در آیندهای نزدیک ،تاکید کرده است،
برخی از نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند
تا بازرسان این آژانس را از کشور اخراج کنند .این
در شــرایطی است که با نزدیک شدن به آغاز به
دست گرفتن قدرت از سوی جو بایدن در آمریکا،
امیدها برای بازگشت دوباره طرفین به میز برجام
افزایش پیدا کرده است .در این سو اما ایران غنی
سازی 20درصدی اورانیوم را آغاز کرده و مجلس
پیشتر نیز دولت را در یک بازه زمانی مشخص،
ملزم به خروج از برجــام در صورت عدم حذف
تحریمها کرده بود.
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روزنامه سیاسی  ٬اقتصادی  ٬اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

سهامداران تاالر شیشهای به بازار ارزهای دیجیتال کوچ میکنند

فرارازچالهبورس،بهچاه«بیتکوین»
6
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بانک مرکزی به کره جنوبی هشدار داد

جدال مالی تهران
و سئول در فاز حقوقی

همدلی| دعوای مسئوالن ایرانی و کرهای
برای بازپسگیری منابع مالی قفل شده در
این کشور همچنان ادامه دارد .روز گذشته
بود که رئیــس کل بانک مرکزی در زمینه
بازگشــت منابع مالی از این کشــور یکبار
دیگــر اولتیماتــوم داد و ضمــن تأکید بر
اســتقالل رفتار کره جنوبی در قبال منابع
ایران در این کشــور گفت۷« :میلیارد دالر
متعلق به ملت ایران بیش از 2ســال است
که در بانکهای کره جنوبی متوقف شــده،
این نکته امری غیرقابل قبول است و قطعاً
ایران نسبت به تداوم این مسئله بیتفاوت
نخواهد بود».
6

آبهای آلوده در خوزستان دردسرساز شد

مروری بر چهرههایی که در بزرگترین
جشنواره سینمای ایران شانس بیشتری دارند

همدلی| حکایت باران و سیل شهرهای خوزستان
از تخریب منازل و کوچه و خیابانها گذشــته و
ســالمتی آنان را نیر تحت تاثیر قرار داده است.
سیل و آبگرفتگی گاه و بیگاه شهرهای خوزستان و
همدستی آن با فاضالب که گاه تا داخل منازل نیز
پیشروی میکند ،موجب شیوع بیماری هپاتیت A
در میان مردم اهواز شده است .این خبر را دیروز
رئیس کمیسیون تحقیق ،نظارت و بازرسی شورای
شــهر اهواز در نشست خبری با خبرنگاران اعالم
کرد .محمدرضا ایزدی گفت« :چند ماه ،اســناد و
مدارک محرمانه از بایگانی شرکت آبفا به من ارائه
میشد مبنی بر اینکه ،مرکز بهداشت ،ابتالی مردم
به هپاتیت  Aرا گزارش داده بود...
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همدلی| برای شــرکت در جشــنواره فیلم
فجر که امسال برخالف دورههای قبل ،هیأت
انتخاب هم نداشت ۱۱0 ،فیلم متقاضی بودند
کــه پس از تطبیق آنها بــا قوانین و فراخوان
جشنواره ،اسامی  ۶2فیلم بلند سینمایی حائز
شرایط شرکت در بخش داوری جشنواره فیلم
فجر (که بیش از  40فیلم طبق جدول منتشر
شــده پروانه نمایش ندارند) معرفی شــدند.
دبیرخانه جشنواره ســی و نهم طی روزهای
گذشــته به بررســی  ۱۱0فیلم ثبتنام شده
و ارزیابــی فرمهای ثبتنــام از نظر تطابق با
آییننامه جشنواره پرداخت.

ابتالی مردم اهواز
به هپاتیتA

یادداشت
ترامپ ،رئیس جمهور استثنایی
دکتر سیفالرضا شهابی
کارشناس سیاسی

با تورق در تاریخ سیاسی آمریکا نمیتوان رئیس جمهوری نظیر
دونالد ترامپ را یافت که در بسیاری از فعالیتها و اظهارات و مواضع
متخذه ،استثنا باشد.ترامپ از بدو ورود به کاخ سفید عمدا ً یا سهوا ً به
صورت یک رئیس جمهور استثنایی ظاهر شد.ممکن است هر کدام از
روسای جمهور قبلی آمریکا از یکی از ویژگیهای استثنایی ترامپ بر
خوردار بوده باشند ،ولی ترامپ به تنهایی همه ویژگیهای استثنایی
روسای جمهور قبلی این کشــور را در خود جمع داشت.در زمینه
کوبیدن بر طبل نژادپرستی و شعار «نخست آمریکا» و کشیدن دیوار
در مرز این کشــور با یکی از همسایگانش یعنی «مکزیک» ترامپ
اســتثنا اســت و هیچ رئیس جمهوری به گرد پای او نمیرسد.در
مخالفت با مهاجرین ورود به آمریکا بهطور استثنایی عمل کرد .او بود
که برای نخستین بار ،ورود شهروندان شش کشور عمدتاً مسلمان را
به خاک ایاالت متحده منع کرد و در حمایت از اسرائیل و دلباختگی
به این کشــور و به خدمت قرار دادن دستگاه دیپلماسی آمریکا به
اسرائیل استثنا بود .در حالی که روسای جمهور پیشین نخواستند یا
نتوانستند سفارت آمریکا را از تلآویو به بیتالمقدس منتقل کنند
ترامپ این استثنا را انجام داد .همراه با حمایت از شهرکسازیهای
غیر قانونی اسرائیل در مناطق اشغالی و به رسمیت شناختن اشغال
ارتفاعات جوالن و قطع کمکهای آمریکا به فلسطینیها و اعمال
تضییقاتی بر مردم فلسطین از او رئیس جمهور استثنایی ساخت.در
مخالفت با سازمانهای بینالمللی و قراردادها و پیمانهایی که قبل از
او به امضای مقامات ارشد و رسمی آمریکا رسیده بود ،باز هم استثنا
بود ،از قرار داد پاریس تا برجام و.....
آرایی که او به عنوان رئیس جمهور شکست خورده ایاالت متحده
کــه متجاوز از هفتاد و پنج میلیون رای بود کســب کرد در جای
خود یک استثنا در تاریخ انتخابات این کشور از زمان تاسیس ایاالت
متحده است.مخالفتش با زنان و جراید و روزنامهنگاران و حتی تعداد
توئیتهایی که در طول چهار ســال رئیس جمهوریش انجام داد
استثنا بود ،به اضافه ممانعت از توئیت کردن که در جای خود یک
استثنا است.تحرکات پوپولیستی او در بین روسای جمهور پوپولیست
آمریکا باز هم او را در استثنا قرار میدهد.هیچ رئیس جمهوری تا این
حد بر تخلفات انتخاباتی و اعمال تقلب در نتیجه آرا به اندازه او اصرار
نکرد و او از این نظر هم شاخص بود و در همین زمینه هیچ رئیس
جمهوری به اندازه او برای ادعای اثبات تقلب در انتخابات به محاکم
قضایی و حقوق آمریکا شکایت نکرد و رد شکایت نشد و ترامپ باز
هم استثنا بود .تعداد مسئولینی که از طرف او منصوب شدند و بعد
از طرف او برکنار شدند یا استعفا دادند ،جزء استثنائات دوران ریاست
ادامه در صفحه ۵
جمهوری آمریکا است.

جشنواره فیلم فجر امسال؛
ماندگار یا خستهکننده

پشت پرده ارز  4200تومانی

تصمیم سران
به نام جهانگیری

گمانهزنیها به نوه امام خمینی(ره) رسید

1

سیدحسن
نقطهای برای اجماع

روایت معاون اول از تصمیمگیری برای ارز  4200تومانی

تصمیم سران ،به نام جهانگیری

همدلی| حاشیههای ارز  4200تومانی ظاهرا ً
دست از سر اســحاق جهانگیری برنمیدارد.
معــاون اول دولت روحانی کــه نماد حضور
اصالحطلبان در دولت روحانی است و اگرچه
مخالفــان اصولگرای دولت هم به اعتبار او و
تالشــی که به خصوص در دور دوم انتخاب
روحانی در مناظره با رقبای رئیس جمهور کرد،
دولت را از آن اصالحطلبان میدانند ،اما او بارها
برزبان آورده است که اختیار چندانی ندارد.
بــا این همه ،یک موضوع مهم اقتصادی به
عنوان «ارز  4200تومانی» به نام او ثبت شده
و در رســانههای مخالف اصالحطلبان به «ارز
جهانگیری» موسوم شــده است؛ چیزی که
خودش میگوید تصمیم ســران قوا بوده ،اما
به نام او شده و بار انتقادی آن متوجه اوست.
او روز گذشــته با ارائه توضیحاتی درباره ارز
4200تومانی و نرخ ارز دستوری در دولتهای
مختلف ،گفت:روزهای سخت همه میخواهند
از هر مسئولیتی فرار کنند.
جهانگیری که در بیست و چهارمین مراسم
روز ملــی صــادرات در اتــاق بازرگانی ایران
گفت:امروز که در این جلســه حضور یافتهام
مدام گالیه شــنیدهام ،اما انتظار داشــتم که
شرایط بخش خصوصی بهتر از این باشد و لذا
یک مقدار نگران شدم ،اما امیدوارم مشکالت
زیاد نباشد و این گالیهها به علت عدم برگزاری
جلسات باشــد .جهانگیری بیان داشت :ما از
سال  ۹۷سالهای سختی را گذراندیم و سه
سال نفسگیر بر همه گذشت .البته بر اساس
برداشت شخصی باید بگویم که در سختیها
همه باید خودشــان را خوب نشان دهند ،اما
در روزهای ســخت همــه میخواهند از هر
مسئولیتی فرار کنند.
معــاون اول روحانی گفت :ســال  ۹2در
شــهریور که کارمان را در دولت آغاز کردیم
ســه نرخ ارز در کشور وجود داشت ،بعضیها
یک طــوری صحبت میکنند که انگار اولین
بار اســت که در جمهوری اسالمی یک نرخ
دستوری ارز تعریف شده است و انگار این اقدام
اصال در جمهوری اسالمی سابقه نداشته است.
وی بیان داشــت :در  ۸سال دولت موسوی
نرخ ارز دســتوری  ۷تومان بــود و نرخ آزاد

20برابر  ۱40تومان بود .در دولت هاشمی بعد
از یــک دوره ارز ۶0تومان و  ۸0تومان و بازار
آزاد نرخ دیگری بود و بعد از مدتی نرخ را آزاد
کردند و بعد بههم خورد و نرخ شد ۱۷۵تومان
دستوری و دستوری ۳00تومان و یک نرخ هم
آزاد بود و در دولت خاتمی هم با این سه نرخ
ارز مواجه بودیم تا ســال  ۸0که وزیر صنایع
بودیم تالش کردیــم صادراتی  ۳00تومان را
لغو کنیم و ۱۷۵تومان تا سال  ۸۱وجود داشت
که بعد تک نرخی شد.
وی بیان داشت :دولت احمدینژاد هم یک
نرخ  ۱224تومان و یک نرخ  24۷۷و آزاد هم
بیش از ســه هزار تومان بود و در شهریور ما
که شروع کردیم و با اینکه بسیاری میگفتند
تند حرکت نکنیــد ،اولین کار ما این بود که
آن  ۱224تومان را برداشتیم و دو نرخ تعیین
کنیم و دو تا نرخ ارز را به نرخ یکسان و با فاصله
 ۱0تا ۱۵درصد برسانیم.
معاون اول رئیس جمهور بیان داشــت :در
جنگ اقتصادی واقعاً شــرایطی شده بود که
فکر میشد که میخواهند اقتصاد کشور را در
اردیبهشــت ماه بپاشند و همه اخباری که از
دستگاههای اطالعاتی به ما میرسید این بود
که اقداماتی برای این کارها انجام داده بودند
و لذا مهمترین کار بانک مرکزی در آن موقع
تزریق اســکناس در بازار بود و این مهمترین
اقدام بانک مرکزی بود.
وی بیان داشــت :در سال قبل از آن گاهی
اوقات بانک مرکزی در روز ۱۵0میلیون دخالت
در بــازار میکرد و اما موجــودی ما در بانک
مرکزی که حتی االن هم میترسم که آن را
بیان کنم ،محدود بود .در چنین شرایطی بود
که اعالم کردند که ترامپ میخواهد از برجام
خارج شود لذا دولت تصمیم گرفت به اتفاق
آرا و تصمیم گرفت نرخ ارز ثابت  4200نباشد
و براساس تورم تغییر کند و لذا در مرداد ماه
نرخ به  4400رسید و در مرداد ماه در جلسه
سران سه قوه با حضور رئیس کل بانک مرکزی
سیاست ارزی اعالم شد که آقای پورابراهیمی
نیز عضو جلســه بود و لذا در آن جلسه سران
اعالم کردند که نــرخ ارز ثابت همان 4200
تومان باشد.
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بهزاد نبوی تشریح کرد:

2

منشأ شعار
«اصالحطلب ،اصولگرا»...

2
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خبر
حمایت محمد هاشمی
از نامه محسن به فائزه

محمدهاشمی گفت :این برداشت اشتباه است که با
تحریم ،مردم ایران بیشتر تحت فشار قرارمیگیرند.
من موافق نظــر فائزهخانم نیســتم و موضعی که
محسنآقا گرفتند در برابر این حرفها مورد تایید
ما هم است .ایشان برخورد مناسبی کردند.
به گزارش مدارا ،محمد هاشــمی ،بــرادر آیتاهلل
هاشــمی رفســنجانی ،در رابطــه بــا اظهــارات
فائزههاشمی گفت :موضعی که فائزه خانم گرفتند
مورد تأیید خانواده ما نیست.
ایشــان گفته بودند که دوســت دارند آقای ترامپ
بیاید.
ایــن نکته قابل توجه اســت که نظــام جمهوری
اسالمی ایران نظامی نیســت که بتوان با تحریم و
این حرفها ساقط شود.
وی ادامــه داد :در روزهــای اول انقــالب که نهاد
جمهوری اسالمی تازه تاسیس و نوبنیاد بود ،زمانی
کــه صدام با کمک همه دنیا و با ارتش روســی ،با
آمریکا ،فرانســه و کشورهای عربی ،حمله کردند و
جنگ هشت ساله راه انداختند ،نتوانستند نظام را
ساقط کنند.
االن که نظام درخت تنومندی شــده و ریشــه در
افالک دارد مگر میشــود با تحریم و این حرفها
نظام را سرنگون کرد؟!
محمدهاشمی در خصوص نامه محسن هاشمی به
فائزه گفت :باالخره آقا محســن نظر خود و خانواده
را گفته است.
به هر حال مسئله خوبی مطرح نشد و یا حداقل من
این بحثها را قبول ندارم.
به نظر من این بحثها عجوالنه است و ممکن است
بعضا برخوردهای شیطنتآمیزی با آن شود.
سرلشکر سیدیحیی صفوی:

بدعاقبتی بعضی از سیاسیون به خاطر
جدایی از والیت است

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با تاکید
بر اینکه ســردار ســلیمانی از صمیم قلب اعتقاد
کامل به فلسفه والیت فقیه و شخص امام و رهبری
داشت ،گفت :بدعاقبتی بعضی از سیاسیون به خاطر
جدا شدن از این صراط است.
به گزارش ایســنا سرلشــکر ســیدیحیی صفوی،
دســتیار و مشــاور عالی فرمانده معظم کل قوا در
پیش نشســت «دومین همایــش بینالمللی گام
دوم انقالب ،مکتب شهید سلیمانی ،الگوی تربیت
مدیران جهادی تمدن ساز» ،با بیان اینکه «مکتب
فکری چشماندازی فلســفی ،جنبشی ،اجتماعی،
فرهنگــی و هنری اســت» ،اظهار کــرد :مکتب،
مجموعهای از اعتقادات محکم و اخالق و رفتارهای
مرتبط برخاسته از باورهای قلبی و عملکرد منبعث
از اندیشه و تفکر انســان است؛ به گونهای که از او
شخصیت جامع و الگو ارائه دهد.
مکتــب ،مجموعــه جهــان بینــی و ایدئولوژی و
رفتارهای متفاوت اما همســو اســت که نیازهای
فکری و عملی را برای رســیدن به رشــد و کمال
انسان روشن میسازد.
وی بــا ارائه تعریفی از مکتب شــهید ســلیمانی
افزود :مکتب ســلیمانی یعنی مکتب اســالم ناب
محمــدی(ص) کــه در عصر حاضر مصــداق این
مکتب ،رهبری و ایدئولوژی و پرچمداری این مکتب
را حضرت امام خمینی(ره) و هم اکنون حضرت امام
خامنهای عهده دار هستند.
مهمتریــن کارکرد و عمکــرد این مکتب تربیت و
ساختن ملت جوانی است که توانستند تحت تأثیر
این ایدئولوژی و مکتب چهار رخداد راهبردی را در
 ۴۲سال گذشته رقم بزنند.
مشــاور عالی فرماندهی کل قوا در برشماری چهار
رخداد راهبردی  ۴۲سال گذشته خاطرنشان کرد:
پیروزی انقالب کبیر اسالمی در ایران ،پیروزی در
دفاع مقدس ،تثبیت و اقتدار نظام جمهوری اسالمی
و نظام مردمساالری دینی و شکل گیری و تشکیل
جبهه مقاومت ضدصهیونیســتی و ضداستکباری
چهار رخداد راهبردی بود که توسط تربیت شدگان
مکتب اسالم ناب محمدی (ص) رقم خورد.
سرلشکر صفوی افزود :شهید سلیمانی تربیت شده
مکتب اســالم ناب محمدی(ص) اســت و این سه
رکن اساسی در اندیشه و تفکر و اخالق و رفتارهای
اجتماعــی و جهادی و مدیریــت و فرماندهیاش،
اساس کار و رفتار او بود.
وی با بیان اینکه «شهید سلیمانی یک فرد انقالبی
بود که در مکتب ســپاه پاســداران و دفاع مقدس
آموزش دید» تاکید کرد :او پاســدار واقعی اسالم و
امام حسین(ع) و سرباز امام زمان(عج) بود.
او نشــان داد در چارچوب مکتب اســالم و رهبری
امامین انقالب فکر و عمل میکند و عملیاتهای
جهــادی و انقالبیاش را در ســطح راهبردی و در
منطقه غرب آسیا و تحت تاثیر این مکتب آسمانی
اجرا کرد.
رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید
قاسم سلیمانی در تشریح  ۷مؤلفه و اصول حاکم بر
مکتب شهید سلیمانی گفت :اعتقاد کامل به معاد و
قرآن و مکتب اسالم و حقانیت مکتب اسالم و شیعه
اثنی عشــری ،عشــق به خدا و خلق خدا خصوصاً
مســتضعفان که تحت سلطه مستکبران هستند از
مؤلفههای مکتب سلیمانی محسوب میشود.
سرلشکر صفوی افزود :اعتقاد به جهاد فی سبیلاهلل
بهصورت مستمر تا آشکارشدن غلبه اسالم بر کفر
و شــرک جهانی ،اعتماد و اتکال به نصرت الهی در
همه شــرایط زندگی و عملیاتهای دفاع مقدس از
دیگر مؤلفههاست.

سیاست
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گمانهزنیها به نوه امام خمینی(ره) رسید

سیدحسن؛ نقطهای برای اجماع

همدلی| با نزدیک شــدن به آغاز رقابتهای
انتخابات رئیس جمهوری در ســال ،۱۴۰۰
نامهای احتمالی افرادی که خود را برای این
مسند ،آماده میکنند ،به گمانهزنیهای ناظران
سیاسی وارد شده است .در این تحلیلها در
کنار نامهایی چون علی الریجانی ،محمدباقر
قالیباف ،سیدابراهیم رئیســی ،محمدجواد
ظریف و اســحاق جهانگیری ،نام سیدحسن
خمینی نیز به چشم میخورد؛ کسی که در
حال حاضر تولیت مؤسسه تنظیم و نشر آثار و
حرم امام(ره) را برعهده دارد و در حوزه علمیه
قم به تدریس مشغول است .او اگر چه تاکنون
مسئولیتی سیاسی در کشور بر عهده نداشته
است ،اما همواره رویکردهای سیاسی خود را
با بروز واکنشهایی نســبت به حوادث مهم
جامعه نشــان داده است؛ رویکردی که باعث
شده است تا او به عنوان شخصیتی معتدل و
حتی اصالحگرا شناخته شود.
برای نمونه او در مراسم تنفیذ و تحلیف محمود
احمدینژاد در دوره دوم ریاســت جمهوری
شرکت نکرد و همچنین برای نخستین بار در
مراســم هفته دولت در مرقد مطهر امام(ره)،
در اســتقبال از احمدینژاد ،حضور نداشت.
از دیگر سو اما سیدحســن خمینی یکی از
حامیان حسن روحانی در انتخابات سال۹۲
بود .او در ســال ۹۶نیــز از روحانی حمایت
کرد و در صفحه اینستاگرامش نوشت که جا
دارد یک بــار دیگر از روحانی حمایت کنیم.
سیدحسن ،حضور در میدان عملی سیاست
را با شرکت در رقابتهای انتخاباتی مجلس
خبرگان در ســال  ،۱3۹۴تجربه کرد؛ گامی
که البته در تحقق آن موفق نبود و در نهایت
صالحیت خود را تایید نشده دید .بعد از این
انتخابات ،حضور حسن خمیني در سیاست
چندان پررنگ نبوده اســت؛ او تنها در مرداد
ســال جاري و بعد از تحریم ظریف از سوي
وزارت خزانهداري آمریکا ،در تماس تلفني به
او گفت« :مردم به شما اعتماد دارند و با وجود
ادعاهاي بياساس دولتمردان آمریکا ،همگان
ميدانند شما مسئول اصلي سیاست خارجي
ایران هســتید و تاکنون نیــز آن را بهخوبي
پیش بردهاید».
با این حال ،حدس و گمانها در مورد امکان
حضور او در انتخابات پیشرو به شدت افزایش
پیدا کرده اســت .او چند روز پیش دربخشی
از سخنان خود در مراسم سالگرد درگذشت
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در مورد انتخابات
پیشرو گفته بود«:اگر جامعه به کســی نیاز
پیدا کرد ،نباید از پذیرش این مسئولیت ،شانه
خالی کند ».این در حالی است که سیداحمد،
فرزنــد او چندی پیــش در یک گفتوگوی
خبری با همشــهری با صراحــت گفته بود:
«فکر میکنم تصمیمشــان مشــخص است
و در انتخابات  ۱۴۰۰کاندیدا نخواهند شــد.
شاید تمام این گمانهزنیها ،برای گرم کردن
محافل یا بازیهای سیاسی باشد ».سیداحمد
خمینی همچنین اشــاره کــرده بود که این
روزها شایعات خیلی داغ است و اسم ایشان
هم به همین دلیل در محافل شنیده میشود
که قرار است در انتخابات کاندیدا شوند.
او البته اذعان کرد که برخی بزرگان و دوستان

پیشنهاد کاندیداتوری در این انتخابات را به
ایشــان دادهاند ،اما مشــورت در جایی الزم
است که تردید و شکی برای انجام یک عمل
وجود داشته باشد .او تصریح کرد«:من هیچ
ارادهای در شــخص پدرم برای کاندیداتوری
در انتخابــات نمیبینم که بخواهد منتهی به
شک و تردید شود و حال بخواهند با مشورت
گرفتن از دیگــران به یک جمعبندی نهایی
برسند».
غالمعلی دهقان ،فعال سیاسی و عضو حزب
اعتدال و توســعه ،در این زمینه معتقد است
که در میان طیفهای سیاســی ،تنها کسی
که میتواند در شــرایط فعلــی مورد اجماع
قرار گیرد ،شخصی مانند سیدحسن خمینی
است .به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صبح
مــا ،او در این زمینه میگوید«:سیدحســن
خمینی ،مــورد تأیید اصالحطلبان ســنتی
و پیشــرو ،اعتدالیون و اصولگرایان معتدل
است و به نظر میرســد اگر او به عرصه این
رقابت ورود کند ،باعث تعالی نظام سیاســی
کشور میشــود ،چون او یک مجتهد آگاه به
دو مقوله مکان و زمان است و میتواند راهی
را که امام خمینی(ره) در فقه سیاسی شیعه
ایجاد کردند ،اســتمرار ببخشد و بسیاری از
چالشهای فکری ،فرهنگی وفلسفی نظام را
حل کند».
دهقان همچنیــن در این گفتوگو اشــاره
کرد«:آمدن آقای سیدحســن خمینی باعث
امیدواری بخشی از جامعه ایرانی میشود که
ما به آنها نواندیشان دینی میگوییم؛ کسانی
کــه معتقدند دیــن میتوانــد در هر زمانی
پاسخگوی نیازها باشــد .این جریان طی دو
دهه گذشــته به تدریج ضعیف شده است و
چون آقای سیدحسن خمینی متعلق به این
جریان فکری است به نظر میرسد که با ورود
ایشان به این عرصه ،این بخش جامعه که از
طبقه متوسط شهری هستند نیز وارد جریان
انتخابات کشور شوند».
این فعال سیاسی ،حضور سیدحسن خمینی

در انتخابات را ،زمینه بازگشــت به اصولی از
قانون اساســی دانســت که درباره توجه به
حقوق ملت مورد غفلت قرار گرفته اســت و
اضافه کرد« :عالوه بر این ،او میانسال است و
روحیه جوانی دارد و از همین لحاظ میتواند
در بین بخشی از جوانان نواندیش و نوگرای
جامعه ،جاذبه ایجاد کند».
دهقان همچنین در پاســخ به این سوال که
اگر بین سیدحســن خمینی و سیدابراهیم
رئیســی دو قطبی انتخاباتی شکل بگیرد ،آیا
مانند سال  ،۹۶شــاهد مشارکت حداکثری
مردم خواهیم بود یا خیر؟ پاســخ داد«:این
دوقطبی اگر تنور انتخاباتی را داغ نکند قطعا
آن را گرم میکند .هرچند که حتی ورود یک
نفر از این افراد هم میتواند باعث گرم شدن
هرچه بیشترانتخابات شود».
این در حالی اســت که سیداحمد خمینی،
فرزند سیدحســن پیشــتر در پاسخ به این
سوال که حتی اگر اجماع حداکثری گروههای
سیاسی اعتدالگرا ،اصالحطلب ،عدالتخواه هم
حاصل شود و به آیتاهلل سیدحسن خمینی
مراجعه و از ایشان برای کاندیداتوری دعوت
کنند ،باز هم به صحنه نمیآیند؟ تاکید کرده
بود«:از سوی برخی بزرگان و رفقا پیشنهاداتی
مطرح شــده بود ولی از سوی ایشان رد شده
اســت .برخی فکر میکنند اینکه میگوییم
حاج آقا کاندیدا نمیشوند ،مصلحتی و شایعه
اســت؛ ولی واقعا بنا ندارند و به هر کسی هم
که آمدند و پیشــنهاد دادند ،گفتهاند که بنا
برای کاندیداتوری ندارند».
در همیــن زمینه چندی پیش هم حســین
کنعانیمقدم در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران
جوان ،گفته بود«:جریان اصالحات این تجربه
ناموفق را داشته که برای حفظ جناح سیاسی
خــود از نامزدی اســتفاده کنــد که متعلق
به خود آنها نیســت؛ آنها پاســخی برای
هواداران خودشان ندارند که چگونه به کسی
رأی دهند که با اصالحات دمخور نبوده است؛
در نتیجه به نظر میرسد که اگر قرار است به

صحنه بیایند ،با فردی شبیه به خاتمی نظیر
سیدحسن خمینی روی کار بیایند».
حسین اهللکرم تحلیلگر مسائل سیاسی هم
فــرد دیگری بود که این گمانــه را دامن زد
و با اشاره به شــایعات و اسامی مطرح شده
تاکنون گفت« :اصالحطلبان متوجه شــدند
حتی در وضعیت مشارکت حداکثری مردم،
آقایان صفایــی فراهانی ،مصطفی
هر ســه
ِ
معین و محمدرضــا خاتمی تأیید صالحیت
نخواهند شــد ،چون در زمره رجل سیاسی
قرار نمیگیرند؛ بنابراین به سمت حمایت از
سیدحسن خمینی خواهند رفت».
همچنیــن ســیدرضا اکرمی عضــو جامعه
روحانیــت مبارز هم فرد دیگری اســت که
در این باره گفــت« :بعد از انتخابات مجلس
شورای اسالمی که اتفاقاً مردم کمی حاضر به
رأی دادن شدند ،کشور به استقبال انتخابات
ریاســتجمهوری در ســال  ۱۴۰۰میرود.
از آنجا کــه ما حزبهای قــویای نداریم و
اساســاً فعالیتهای حزبــی در ایران جدی
گرفته نمیشود ،سیاســیون در نشستها و
گعدههایی که با هم دارند اسامی افرادی را به
عنوان گزینه احتمالی مطرح میکنند که اسم
سیدحسن خمینی هم به میان آمده است».
سیدحسن خمینی اگر چه یک اصالحطلب
شناخته میشــود ،اما همواره از حمایتهای
دیگر گروههای سیاسی و البته بخشهایی از
مردم که به دور از انتخابات بودهاند ،برخوردار
بوده است .برخی ناظران بر این باورند که عدم
وجود سابقه اجرایی کالن در کارنامه سیاسی
او ،تنها مانعی اســت که میتواند تا حدودی
عنوان رجل سیاســی را از او ســلب کرده و
او را از ورود بــه صحنه رقابتهای انتخاباتی
دور کند .این در حالی است که برخی دیگر،
مواضع سیاســی او را در ایــن زمینه دخیل
میدانند .به هر روی این تجزیه و تحلیلها در
شرایطی صورت میگیرد که شخص او هنوز
تصمیم خود را برای ورود به این عرصه اعالم
نکرده است.

بهزاد نبوی تشریح کرد:

منشأشعار «اصالحطلب،اصولگرا»...
همدلی| یک فعال سیاســی اصالحطلب
گفت :پــروژه یکدستســازی حاکمیت ،از
انتخابــات دور دهم ریاســت جمهوری در
سال ۸۸کلید خورد و با اقداماتی که صورت
گرفت« ،دولــت انقالبی» در انتخابات پیروز
شد.
بهزاد نبوی در گفتوگویی با سایت جماران
اظهار کرد :این پروژه با حبس و حصر رقبای
انتخاباتی و اصالحطلبان ،پس از آن انتخابات
و ســپس با ردصالحیت مرحوم هاشــمی
رفســنجانی ،نامزد دور یازدهــم انتخابات
ریاست جمهوری در ســال ،۹۲تداوم یافت.
تایید صالحیت آقــای روحانی نیز ،صرفا به
دلیل پیشبینی عــدم احتمال پیروزی وی،
فقط به منظور خنثی کردن بخش کوچکی از
بازتاب منفی و گسترده ردصالحیت مرحوم
هاشــمی صورت گرفت .انتخــاب ناباورانه
روحانی ،عمال پروژه یکدستسازی حاکمیت
را به مدت حدود  ۷سال به تاخیر انداخت.
او افزود :انتخابات دور یازدهم مجلس شورای
اسالمی ،ســرآغاز دور جدید پروژه یکدست
ســازی حاکمیت بود .در این دوره عالوه بر
ردصالحیتهای گســترده شبیه دوره دهم،
یــأس و ناامیدی و عدم اقبال مردم نســبت
به صندوقهای رأی هم به کمک مجریان و
گردانندگان پروژه آمد و نامزدهای «انقالبی
جوان» ،با رای شــرکت کنندگان محدود به
مجلس یازدهم راه یافتند.طبیعی اســت که
در صورت تــداوم یأس و ناامیــدی و عدم

اقبال مردم از انتخابات ،پروژه یکدستسازی
حاکمیت ،بــا انتخاب رئیس جمهور انقالبی
تکمیل شــده و کشــور و ملت ،حداقل تا ۸
سال از مزایای این یکدستی نظیر سالهای
 ۸۴تا  ۹۲بهره خواهند برد.
نبوی تأکیــد کرد :امید من این اســت که
پس از تحقق یکدستســازی حاکمیت ،با
یک نرمش قهرمانانه ،این تجدیدنظر صورت
گیرد ،مگر آنکه عوامل نفوذی درون حاکمیت
مانع این تجدیدنظر شــوند .به نظر میرسد
دلیــل اصلی مواضــع تنــد و ماجراجویانه
کنونی ،خصوصا در عرصه سیاست خارجی،
فلج کردن«غیرخودیهایی» اســت که «در
حاکمیــت نفوذ کردهاند» و بــا اخراج آنها و
یکدستسازی حاکمیت ،امکان دارد مواضع

تند و انقالبی تعدیل شــود .تنها نگرانی این
است که طرفهای مقابل ،به سادگی تن به
«نرمش قهرمانانه» ندهند.
او گفت :من در مصاحبهای با روزنامه ســالم
چند ماه بعد از انتخابات ریاســت جمهوری
سال ،۷۶توضیح دادم که طبق قانون اساسی
اگــر هیچ یک از قــوا و نهادهای حاکمیت،
زاویهای با رئیس جمهور نداشته باشند ،وی
حداکثر  ۱۰تا  ۱5درصد اختیار اداره کشور
را در دســت دارد .در آن زمــان قوه قضائیه
تحت نظر آقای شــاهرودی تا جایی که در
توان داشت و فشارهای خارجی اجازه میداد
در مقابل دولت قــرار نمیگرفت .معالوصف
تحــت فشــارهای بیرونی ،توقیــف فلهای
نشــریات و بازداشت نمایندگان اصالحطلب

مجلس ،توسط آن قوه صورت گرفت .مجلس
پنجــم و حتی هفتم نیــز مواضع تندی در
قبال دولت اتخاذ نکردند .سایر نهادها هم در
آن ســالها ،هنوز توان چندانی برای مقابله
با دولت نداشــتند .در حال حاضر اختیارات
رئیــس جمهور به مراتب کمتر از ســال۷۶
است .امروز بخش مهمی از سیستم امنیتی،
اطالعاتی و توان اقتصادی کشــور در اختیار
رئیس جمهور نیست .و طبعا رئیس جمهور
نمیتواند نقش تعیین کننــدهای در حل و
فصل مشکالت ایفا کند.
او دردرباره برخی شــعارها که در اعتراضات
ســالهای اخیر سر داده شــد ،گفت:به نظر
میرسد شعار «اصالحطلب ،اصولگرا دیگه
تمومه ماجرا» طرح طیف تندرو داخلی است
که تالشــش حذف اصالحطلبان است و در
عین حــال ارادتی هم به اصولگرایان ندارد.
این طیف بــا درک واقعیت ،یأس و ناامیدی
مردم و عدم اقبالشان نسبت به صندوقهای
رأی ،متوجــه تضعیــف پایــگاه اجتماعی
اصالحطلبان شده اســت.حتی ممکن است
شــعار فــوق را ضــد انقالب یــا گروههای
مارکسیست سرداده باشند ،ولی واقعیت این
است که حرف دل طیف تندرو داخلی است.
حداقل در انتخابات مجلس یازدهم بهترین
بهرهبرداری را از آن شعار کرده و به پیروزی
در انتخابات ریاست جمهوری و حذف کامل
اصالحطلبان و حتــی اصولگرایان از عرصه
قدرت امیدوار شدهاند.

خبر
سیدمحمد غرضی:

دولت روحانی از سرهنگها هم
عملکرد بدتری داشت

وزیر پیشین نفت میگوید :عدهای از سیاستمداران
که کارنامه مشخصی در  ۴۰ســال گذشته دارند و
اکنون به دنبال ورود به عرصه انتخابات هستند حقوق
خاصه را بر حقوق عامه مردم ترجیح میدهند .وی
اشارهای هم به دولت روحانی دارد و میگوید روحانی
گفت من حقوقدانم ،ولی از سرهنگها هم عملکرد
بدتری داشت .به گزارش رویداد  ۲۴وزیر پیشین نفت
میگوید :قالیباف و برخی دیگر از افراد اصولگرا به
صحنه انتخابات  ۱۴۰۰میآیند ،اما احتماال در نهایت
بر روی یک نفر به اجماع برســند .بســیاری از این
افرادی که نامشان مطرح است را مردم میشناسند،
عملکردشان را به یاد میآورند و جایگاهی در میان
مردم ندارند .در حالی که فرصت زیادی تا انتخابات
ریاســت جمهوری باقی نمانده اســت ،تحلیلگران
همچنان معتقدند که یکی از مهمترین نقاط پرابهام
و نگران کننــده انتخابات  ۱۴۰۰میــزان حضور و
مشــارکت مردم است .سال گذشــته مردم با عدم
مشارکت گســترده در انتخابات مجلس ،نارضایتی
خود را از وضع موجود اعالم کردند .حال ،از هر ســو
صدایی برای جلب نظر مردم شنیده میشود .احزاب
و جریانات سیاسی کشــور در تالشند تا بتوانند در
نهایت از صندوق مشارکت مردم رای خود را بردارند؛
در این بین سود عدم مشارکت گسترده برای عدهای
را نیــز نبایــد نادیده گرفت .محمــد غرضی ،نامزد
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری میگوید
عدهای از سیاستمداران که کارنامه مشخصی در ۴۰
ســال گذشته دارند و اکنون به دنبال ورود به عرصه
انتخابات هستند حقوق خاصه را بر حقوق عامه مردم
ترجیح میدهند .وی اشارهای هم به دولت روحانی
دارد و میگوید روحانی گفت من حقوقدانم ،ولی از
ســرهنگها هم عملکرد بدتری داشت .سیدمحمد
غرضی وزیر پیشین نفت و استاندار اسبق خوزستان
گفت :آنچه که مــا از تجربه مردم نتیجه میگیریم
این است که معموال مردم خردشان از عقل سیاسی
مسئولین ســریعتر حرکت میکند و همانطور که
زمانی کشــور از سوی روســیه و آمریکا در دهه ۲۰
اشغال بود و مردم فرصت پیدا کردند و نفت را ملی
کردند و مسئولین را به عقب راندند و قدرت سیاسی
را به دست گرفتند .اکنون نیز شرایط به همین منوال
اســت و عقل اجتماعی ســریعتر از عقل مسئولین
حرکت کرده و مــردم به تصمیماتی که در دو دهه
اخیر شکل گرفته است پشت کردند .وی ادامه داد:
مسئوالن نتوانستند رضایت مردم را به دست بیاورند
و مردم نیز منتظر هســتند تا آنها را محکوم کنند
چرا که تصمیماتشان موجب رضایت و آرامش مردم
نبوده .اینکه مردم در ســال  ۹۸به انتخابات پشت
کردند ،پیام بسیار بسیار بزرگی برای تصمیمگیران
دارد .این پتانسیل به طور کامل موجود است و منتظر
اســت که در یک زمانی به سرعت خودش را نشان
دهد .البته من موافق عکسالعمل مردم نیستم ،اما
توصیه میکنم که مسئولین از جایگاه فرماندهی به
فرمانبرداری برگردند و برای خواســت مردم اهمیت
قائل شوند .در این شرایط کشور پیشرفت میکند و
توانایی مقابله با دشمنان داخلی یعنی فرصتطلبان
و دشــمنان خارجی یعنی چین و روسیه و سایرین،
را مایوس کند.
زهرا شجاعی ،فعال سیاسی اصالحطلب:

فعالیتهای احزاب یکی از مصیبتهای
جامعه سیاسی ایران است

زهرا شــجاعی گفت :برخی از احزاب کار تشکیالتی
را به نحــوی انجــام میدهند که میتــوان گفت
فعالیتهایشان یکی از مصیبتهای جامعه سیاسی
است ،چون نه تنها پاسخگوی عملکرد کاندیدای خود
نیســتند ،بلکه او را بعد از کسب توفیق در انتخابات
رها میکنند .تحزب در عصر حاضر ،یکی از الزامهایی
است که حکومتها را ملزم به توجه به آن میکند .در
واقع پدیدههایی چون انشقاق ،عدم مسئولیتپذیری
و حتــی راهیابی افراد فاقد صالحیت به نهادهای در
معرض انتخاب مردم از نشانههای رکود حزبگرایی
در فضای سیاســی ایران است .زهرا شجاعی ،فعال
سیاسی اصالحطلب ،در گفتوگو با اعتمادآنالین در
این باره اظهــار کرد :در حالی عدهای نظام پارلمانی
را راهی برای حل مشــکالت میداننــد که باید در
نظر داشــت مهمتر از نظام پارلمانی این است که در
سیســتم مدیریتی باید به نظام حزبی توجه نشان
دهیم .در واقع یکی از اشــکاالت این است که نظام
حزبی در حکومت ما هیچ دخالتی ندارد به طوری که
بعضی از احزاب اص ً
ال حزب نیستند و بیشتر به صورت
گعده و گروههای سیاســی مشغول فعالیت هستند.
رئیس مرکز امور مشارکت زنان دولت اصالحات در
ادامه گفت :احزابی هم هســتند که کار تشکیالتی
را به نحــوی انجــام میدهند که میتــوان گفت
فعالیتهایشان یکی از مصیبتهای جامعه سیاسی
است ،چون نه تنها پاسخگوی عملکرد کاندیدای ود
نیستند بلکه او را بعد از کسب توفیق در انتخابات رها
میکنند .این رویکرد در حالی است که وقتی حزبی
از کسی حمایت و مردم را به رأی دادن به او ترغیب
میکنــد ،الجرم باید خود را در قبال تصمیمها و در
کل همه فعالیتهایش مسئول بداند که متاسفانه در
ایران به این موضوع مهم توجهی نمیشود .او توضیح
داد :همچنیــن میتــوان به این نقصان هم اشــاره
کرد که احزاب در ایران بــرای برنامه و برنامهریزی
اهمیتی قائل نمیشوند .عالوه بر این تکثر احزاب در
یک جریان یا گروه سیاســی موجب میشود ائتالف
و جبهه هماهنگی تشــکیل شود که چنین چیزی
انسجام را تحتالشعاع خود قرار میدهد.

سیاست

w w w . h a m d e l i d a i l y . i r

خبر
ویلیام برنز نامزد پیشنهادی بایدن برای
ریاست سیا

جو بایدن رئیس جمهــوری منتخب آمریکا ویلیام برنز
 ۶۴ساله و دیپلمات سابق این کشور را به عنوان رئیس
ســازمان اطالعات مرکزی ایاالت متحده (سیا) معرفی
میکند.به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از رویترز ،برنز
که پیش از این قائم مقام وزارت امور خارجه آمریکا بوده،
۳۳سال به عنوان دیپلمات این کشور از جمله در نقش
سفیر ایاالت متحده در روسیه و اردن خدمت کرده است.
وی اکنون رئیس اندیشکده «موقوفه کارنگی برای صلح
جهانی» است.تیم انتقالی بایدن با صدور بیانیهای اعالم
کرد :ویلیام برنز یک دیپلمات کارکشته در بحران است
که حرفــه خود را صرف حفظ امنیت آمریکاییها کرده
است .در این بیانیه آمده است که «تجربیات و دانش برنز»
همان چیزی است که «آمریکا برای جلوگیری از تهدیدها،
پیش از آنکه به خاک ما برسند ،نیاز دارد» .یورونیوز هم
نوشت که برنز پس از ریاست جمهوری دونالد ترامپ و در
اعتراض به سیاست خارجی جنجالی دولت ترامپ خود را
بازنشسته کرد.وی در سال  ۲۰۱۷نامهای انتقادآمیز درباره
سیاست خارجی دولت آمریکا به دونالد ترامپ نوشت و از
سمت خود کنارهگیری کرد.سنای آمریکا باید صالحیت
برنز برای پســت ریاست سنا را تایید کند ،مجلسی که
نماینــدگان دموکرات حزب بایدن اکثریت را با اختالف
کمی در اختیار دارند .بایدن از کنگره خواســته اســت
صالحیت تیم امنیت ملیاش را تا حد امکان نزدیک به
مراسم تحلیفش در روز  ۲۰ژانویه ( ۱بهمن) تایید کند.

عمان صاحب ولیعهد میشود

سلطان عمان فرمانی را صادر کرد که بر اساس آن ،با
تعیین ولیعهد سازوکاری مشخص و پایدار برای انتقال
قدرت در این کشور ایجاد خواهد شد.به گزارش ایرنا،
به نقل از رسانههای عمان« ،هیثم بن طارق» سلطان
عمان روز گذشته (دوشنبه) دو فرمان سلطنتی برای
«مجلس عمان» و «تنظیم قانون اساسی» این کشور
صادر کرد که شــامل ایجاد ســاز و کاری مشخص و
پایدار برای انتقال قدرت در سلطنت و تعیین ولیعهد
است .بر اساس اعالم رســانههای عمان ،ایجاد ساز و
کاری مشخص و پایدار برای انتقال قدرت در سلطنت
و تعیین ولیعهد و روشــن شدن وظایف و صالحیت
وی مهمتریــن نکته فرمان شــماره  ۶بــرای صدور
قانون اساسی در بین دو فرمان منتشر شده («صدور
قانون اساســی» و «صدور قانــون مجلس عمان») بر
اساس اجرای چشــمانداز  ۲۰۴۰است .فرمان شماره
 ۶همچنین تاکید بــر نقش دولت در تامین حقوق و
آزادیهای بیشتر شهروندان را شامل میشود..
فرمان شــماره  ۷ویژه مجلس عمان شامل اختیارات
مجلس ،شرایط عضویت و کلیه حقوق و وظایف اعضا
عالوه بر تنظیم همه امور متعلق به امور مجلس است.
سلطان عمان به مناسبت اولین ســالروز رسیدن به
قدرت ۲۸۵ ،زندانی از جمله خارجیها را عفو کرد.
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نمایندگان مجلس یازدهم هشدار دادند:

تعیین مهلت برای اخراج بازرسان

همدلی| محســن رفیــق :در حالی که
مدیرکل آژانــس بینالمللی انــرژی اتمی بر
لزوم احیای هرچه زودتر توافق هســتهای در
آیندهای نزدیک ،تاکید کرده اســت ،برخی از
نماینــدگان مجلس به دنبال آن هســتند تا
بازرســان این آژانس را از کشور اخراج کنند.
این در شــرایطی اســت که با نزدیک شدن
به آغاز به دســت گرفتن قدرت از ســوی جو
بایدن در آمریکا ،امیدها برای بازگشت دوباره
طرفین به میز برجام افزایش پیدا کرده است.
در این ســو اما ایران غنی سازی ۲۰درصدی
اورانیــوم را آغاز کرده و مجلس پیشــتر نیز
دولت را در یک بازه زمانی مشــخص ،ملزم به
خروج از برجام در صورت عدم حذف تحریمها
کرده بود .به عقیده ناظران این اقدامات ایران
نشــانه فشــار بیشــتر برای در دست گرفتن
میدان بازی است.
این در حالی اســت که چنــدی پیش احمد
امیرآبادی فراهانی ،عضو هیأت رئیسه مجلس
تاکید کــرده بود کــه طبق قانــون مجلس
شورای اسالمی اگر تا سوم اسفند ماه ،آمریکا
تحریمهای مالی ،بانکی و نفت را حذف نکند؛
قطعا بازرســان آژانس بینالمللی انرژی اتمی
را از کشــور اخراج و حتما اجــرای داوطلبانه
پروتــکل الحاقی را متوقف خواهیم کرد .او در
این زمینه اشــاره کرد« :مقام معظم رهبری
تمام مســیرهای سوءاستفاده دولت آمریکا را
بست .برجام کامال یک قرارداد یک طرفه شد
و با آمدن ترامپ برجام پاره شــد .اروپاییها
عرضه ایســتادن در مقابل آمریکا نداشــته و
ندارند».
در همین زمینه مایک پمپئو ،وزیر امور خارجه
آمریکا به این اظهار نظر واکنش نشــان داد و
با صــدور بیانیهای مدعی شــد« :این تهدید
ایران حتی بیشــتر از نقض برجام است .ایران
ذیل معاهده حقوقی و متعاقب توافق پادمانی
انپیتی ،ملزم اســت به بازرسان آژانس اتمی
اجازه دسترسی دهد .نقض این الزامات ورای
اقدامات پیشــین ایران در تناقض با تعهدات
هستهای برجام است».
در همین حال ،فریدون عباسی ،نماینده مردم
کازرون ،کوهچنار در مجلس شورای اسالمی
بــه اظهارات پمپئــو مبنی بــر اینکه اخراج
بازرسان آژانس در صورت لغو نشدن تحریمها
تهدیدی فراتر از نقض برجام اســت ،واکنش
نشان داد و اظهار کرد« :دولت به سبب اینکه
تحریمها را لغو کند راهبردی را در پیش گرفت

که آن پذیرش پروتکل الحاقی بود ،اما غربیها
در همین حال نیز هیــچ کدام از تحریمهای
اعمال شده علیه کشورمان را برنداشتند؛ برای
اینکه کشــورهای عضو برجام وادار به انجام
تعهدات خود شــوند ،مجلس شورای اسالمی
توقف پروتکل الحاقی را مصوب کرد که دولت
باید آن را عملیاتی کند».
او اضافــه کــرد« :اگر تا اســفند ماه ســال
جاری غربیها بــه تعهدات خود عمل نکنند،
از بازرســیهای آژانــس ممانعــت میکنیم،
که این مــورد نیز از حقوق ایران محســوب
میشــود؛ چرا که آنها موضوعات هســتهای
کشور را زیر ســوال بردهاند ،پس نباید وقتی
کسانی که چنین اقداماتی را انجام میدهند،
تکالیف بیش از حدشان را بپذیریم و بایستی
بازرسیها متوقف شود .مصوبه مجلس شورای
اســالمی مهلت دو ماههای را تعیین کرده تا
غربیها تعهــدات برجامی خود را انجام دهند
در غیر این صورت برنامه هســتهای کشور راه
خــود را ادامه میدهــد ».او همچنین تاکید
کرد که هیچ وقت بازرســان آژانس را اخراج
نمیکنیم ،بلکه آنها را به کشور راه نمیدهیم؛
طبق قوانین زمانیکه بازرســی ،بخواهد وارد
کشــورمان شود باید به او ویزا داده شود؛ پس
وقتی ممانعت به عمــل آوریم در حقیقت از
بازرسیهای ســرزده ممانعت کردهایم و این
اقدام را نیز مرحله بــه مرحله انجام خواهیم
داد.
با ایــن وجود بهــروز کمالوندی ســخنگوی
ســازمان انرژی اتمی با اشــاره بــه اظهارات
مرتبط با خروج بازرسان آژانس پس از توقف

اجرای داوطلبانه پروتــکل الحاقی در صورت
عدم اجــرای تعهــدات برجامــی طرفهای
مقابــل طبق قانون اقــدام راهبردی برای لغو
تحریمهــا ،اظهار کرد« :بر اســاس این قانون
اگر تحریمها لغو نشــود در موعد مقرر اجرای
داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف میشــود و
این به معنای اخراج بازرســان آژانس نیست.
در واقع ما در ســطوح مختلف بازرسی داریم
که یکی از آنها بازرسی پادمانی و دیگری طبق
پروتکل الحاقی است و در صورت توقف اجرای
پروتکل الحاقی بازرسیهای مربوط به پروتکل
قطع میشــود ».او همچنین اشــاره کرد که
ســازمان صرف نظر از اینکه آییننامه اجرای
قانون چگونه تهیه و تدوین شــده ،به صورت
صددرصد قانون لغو تحریمها را به لحاظ فنی
اجرا میکند.
در همین زمینه سعید خطیبزاده ،سخنگوی
وزارت خارجه صبح دیروز در نشســت خبری
خود بــا خبرنگاران درباره اظهارات اخیر یکی
از نمایندگان مجلس درباره اخراج بازرســان
آژانــس بینالمللی انرژی اتمــی گفت«:باید
از ایشــان ســؤال کنید .من سخنگوی ایشان
نیســتم .این قانون کامال روشــن است .شاید
ایشان سهو لسان داشــتند و احتمال دارد به
بند ۶قانون اشــاره کنند که آن بند میگوید
در صورتــی که طرفهــای متعاهد در برجام
به تعهداتشــان عمــل نکننــد ،نظارتهای
فراپادمانی متوقف میشــود .اما این نظارتها
به معنای اخراج بازرسان نیست در چارچوب
ان.پی.تی و تعهداتمان در فضای عدم اشــاعه
همکاریهای ما با آژانس ادامه خواهد داشت».

او همچنین در پاســخ به ســوالی دیگری در
مورد زمان ضرب االجل ایران برای بازگشــت
به برجــام طبق قانونی که در مجلس تصویب
شــد ،گفت« :تاریخ دقیق آن را نمیدانم .فکر
میکنم هفته آخر فوریه باشد البته اگر اشتباه
نکنم و باید تاریخ دقیقتر را از ســتاد برجام
جویا شــوید ».ســخنگوی وزارت خارجه در
ادامه این نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران
که حدود یک ســاعت به طول انجامید درباره
بیانیه اخیر ســه کشــور اروپایــی انگلیس،
فرانسه و آلمان در ارتباط با انجام غنی سازی
۲۰درصد از ســوی ایران و همچنین اظهارات
وزیر خارجه آمریکا کــه گفته بود ایران حق
غنیسازی ندارد ،گفت« :یک گرفتاری که ما
با برخی از کشــورهای اروپایی به عنوان امضا
کننده و مشارکت کنندگان برجام داریم این
اســت که آنها نــه تنها به وظایــف خود در
ارتباط با موضوع برجــام عمل نکردهاند بلکه
شریک آمریکا در نقض برجام نیز هستند .این
کشورها میدانند آنچه که امروز توسط ایران
در خصوص کاهــش تعهدات برجامی صورت
میگیــرد طبق برجام اســت و اقدامات ایران
برای حفظ این توافق بینالمللی است».
این در شرایطی است که روز گذشته مدیرکل
آژانــس بینالمللی انرژی اتمی بر لزوم احیای
هرچــه زودتر توافق هســتهای تاکید کرد .به
گزارش خبرگزاری رویترز ،رافائل گروســی،
مدیــرکل آژانس بینالمللی انــرژی اتمی در
پی اعالم غنی ســازی ۲۰درصدی اورانیوم در
ایــران ،گفت« :احیای توافق هســتهای ایران
باید در هفتههای آتی انجام شــود ».گروسی
در ســخنانی در کنفرانس «رویترز نکســت»
گفت« :واضح اســت که ماههای زیادی پیش
روی ما باقی نمانده اســت و تقریبا تنها چند
هفته پیش رو را زمان داریم».
مدیــرکل آژانس بینالمللی انــرژی اتمی در
واکنش به قانون مجلس شورای اسالمی برای
توقف برخی بازرســیهای آژانس بینالمللی
انــرژی اتمی در صورت عــدم پایبندی طرف
مقابــل به تعهداتش ،گفت« :مــن باید آن را
جدی بگیرم چراکه قانون اســت .من معتقدم
جمهوری اسالمی ایران قصد اجرایی کردن این
قانون را داشته باشد ».گروسی در ادامه مدعی
شد که ایران به ســرعت در حال پیشروی به
سوی غنیسازی ۲۰درصدی است و براساس
تخمینها ایران میتواند در تاسیسات فردو به
ماهی ۱۰کیلوگرم غنیسازی نیز برسد.
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خبر
«کیم جونگ اون» به عنوان دبیرکل حزب
حاکم کره شمالی انتخاب شد

خبرگزاری رســمی کره شــمالی از انتخاب «کیم
جونگ اون» رهبر این کشور در ششمین روز کنگره
حزب کارگران کره شــمالی که در پیونگ یانگ در
حال برگزاری اســت ،به عنــوان دبیرکل این حزب
حاکم کشور خبر داد.
به گزارش ایرنا ،خبرگزاری مرکزی کره شمالی روز
دوشنبه نوشت :این انتخابات در ششمین روز کنگره
هشــتم حزب و به دنبال بازنگری کره شــمالی در
قوانین حزب برای بازگرداندن سیستم دبیرخانه که از
سال  ۲۰۱۶لغو شده بود ،برگزار شد.
«کیم» در حال حاضر هم رئیس حزب کارگران است
و این انتخاب بیشــتر یک تغییر نمادین است که با
هدف تقویت هرچه بیشتر قدرت وی صورت گرفته
است.خبرگزاری رسمی کره شمالی این سمت جدید
کیم را «ریاست انقالب و مرکزیت هدایت و وحدت»
نامید« .کیم جونگ اون»  ۳۶ســاله از سال ۲۰۱۱
میالدی قدرت را در کره شمالی در دست دارد.
او دارای عناوین دبیر اول حزب کارگران کره ،رئیس
کل کمیسیون مرکزی نظامی ،رئیس کل کمیسیون
ملی دفاع کره شــمالی ،فرمانده معظم ارتش خلق
کره ،و عضو پرزیدیوم پلیتبوری کمیته مرکزی حزب
کارگران کره است.
کیــم همچنین در ژوئیــه  ۲۰۱۲میالدی به درجه
ژنرال چهار ستاره ارتقاء یافت.
زمان به قدرت رســیدن با
کیم در ســال  ۲۰۱۱در ِ
 ۲۷سال سن ،جوانترین رئیس کشور در جهان بود.
هدف از این کنگره ،اعالم سیاستهای دیپلماتیک،
نظامی و اقتصادی رهبر کره شمالی در  ۵سال آینده
و اتخاذ تصمیمات مهمی شخصی است.
در این گزارش آمده است :کنگره هشتم در راستای
خواست مردم و نمایندگان به اتفاق آرا تصمیم گرفت
«کیم جونگ اون» رهبر کشور را به عنوان دبیرکل
حزب انتخاب کند.
عنوان دبیرکل حزب کارگران کره شــمالی پیش از
این به «کیم ایل سونگ» پدر بزرگ و «کیم جونگ
ایل» پدر کیم تعلق داشــت .از زمان روی کار آمدن
کیم پس از مرگ پدرش در اواخر سال  ،۲۰۱۱کره
شــمالی ،کیم جونگ ایل را «دبیر کل ابدی» حزب
و کیم ایل ســونگ را «رئیس جمهوری ابدی» کره
شمالی خوانده است.
در انتخابات کنگره هشــتم کره شــمالی «کیم یو
جونگ» خواهر کوچکتر کیم عنوان عضو علیالبدل
در دفتر سیاســی حزب را از دست داد .گمانهزنیها
حاکی از آن است کیم جوان که قب ً
ال عضو علیالبدل
دفتر سیاسی بود میتواند به مقام باالتری ارتقا یابد،
زیرا به نظر میرسد وی نقش برجستهای را در امور
بین کرهای و ســایر موضوعات مهم به عهده گرفته
است.
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خبر
آخرین آمار موارد ابتال و مرگ
ناشی از کرونا در ایران

ســخنگوی وزارت بهداشــت از آمار کرونا در ایران
خبر داد .به گزارش ایســنا ،دکتر سیماسادات الری
گفت :تا ظهر ۲۲دی  ۱۳۹۹و بر اســاس معیارهای
قطعی تشخیصی ۶ ،هزار و ۲۰۸بیمار جدید مبتال به
کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که  ۶۴۲نفر از آنها
بستری شدند .بنابراین مجموع بیماران کووید ۱۹در
کشور به یک میلیون و  ۲۹۲هزار و  ۶۱۴نفر رسید.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت :متاسفانه۹۱ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جان
باختگان این بیماری به  ۵۶هزار و  ۲۶۲نفر رســید.
همچنین ۴۵۶۸نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در
وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
وی افــزود :تا کنون  ۸میلیــون و  ۲۰۷هزار و ۹۷۵
آزمایش تشــخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده
است.
الری گفــت :در حــال حاضر و بر اســاس آخرین
تحلیلها ۷ ،شهرســتان ســاری ،آمل ،فریدونکنار،
قائمشهر و نکا در استان مازندران و بندرگز و کردکوی
در استان گلستان در وضعیت قرمز قرار دارند.
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین افزود :همچنین
 ۳۰شهرستان در وضعیت نارنجی ۲۱۹ ،شهرستان
در وضعیت زرد و  ۱۹۲شهرســتان در وضعیت آبی
قرار دارند.

کشف سویه جدیدی
از ویروس کرونا در ژاپن

ژاپن یک ســویه جدید از ویروس کرونا را در چهار
مســافری که از برزیل وارد توکیو شدهاند ،شناسایی
کرده اســت که از انواع شناسایی شده در انگلیس و
آفریقا متمایز است.
بــه گزارش ایســنا و به نقل از نیکی آســیا ،وزارت
بهداشــت ژاپن اعالم کرده است که نوع جدیدی از
ویروس کرونا را در این کشور شناسایی کرده است.
این ســویه جدید از کوویــد ۱۹-در چهار زن و مرد
نوجوان تا ۴۰ساله که از برزیل وارد توکیو شده بودند،
شناسایی شده اســت و درحالی که شباهتهایی با
ویروسهای انگلیســی و آفریقایــی دارد ،اما به نظر
نمیرسد قب ً
ال دیده شده باشد.
با شناسایی این  ۴نفر ،تعداد مبتالیان تایید شده به
ویروسهای جهش یافته کرونا در ژاپن به  ۳۴مورد
رسید.
وزارت بهداشــت ،کار و رفــاه ژاپــن این نوع جدید
ویروس کرونا را به سازمان بهداشت جهانی گزارش
داده است.
مســافران آلوده در تاریخ دوم ژانویــه وارد فرودگاه
«هانــدا» در توکیو شــدهاند .پس از مثبت شــدن
آزمایش آنها در فرودگاه ،انستیتوی ملی بیماریهای
عفونی ژاپن نمونههای آنها را تجزیه و تحلیل کرد و
شناسایی نوع جدید کووید ۱۹-را در آنها تأیید کرد.
سه نفر از این چهار نفر عالئمی مانند مشکل تنفس،
تب و گلودرد داشتند.
انستیتوی ملی بیماریهای عفونی ژاپن ضمن تایید
شناسایی یک نوع جدید جهش یافته از ویروس کرونا
اعالم کرد که در حال حاضر قضاوت در مورد میزان
سرایت بخشی این ویروس ،خطر ایجاد عالئم جدی و
اثربخشی واکسنها در مقابل آن دشوار است.
تاکنون مشخص شــده است که انواع جدید موجود
در انگلیس و آفریقای جنوبی نســبت به سویههای
شناسایی شده در اوایل همهگیری به راحتی شیوع
و گسترش مییابند .این در حالی است که ژاپن در
میان بدترین موج ویروس کرونا قرار دارد.

محیط زیست تهران :تمساح مرکز
خرید غرب تهران «غیر بومی» است

درپی رسانهای شدن خبر نگهداری از یک تمساح در
حوضچه کوچکی در مرکز خرید اپال در غرب تهران
و بازدید اداره حفاظت محیط زیست استان تهران از
شــرایط این گونه ،رئیس اداره نظارت بر امور حیات
وحش استان تهران گفت :گونه خزنده نگهداری شده
در مرکز خرید غرب تهران تمساح «کیمن» است و
برای نمایش در حوضچهای در این مجتمع قرار داده
شده و قابل فروش نیست.
محمد کرمــی در گفت و گو با ایســنا اظهار کرد:
براساس بررسیهای انجام شــده دریافتیم که این
تمساح متعلق به یک شرکت است که مجوز واردات
گونههــای خزندگان را از ســازمان حفاظت محیط
زیست دارد.
به گفته وی ،این تمساح کیمن از قاره آمریکا و کشور
برزیل به صورت قانونی وارد ایران شده است.
رئیس اداره نظــارت بر امور حیات وحش اســتان
تهران در پاســخ به این پرسش ایسنا که آیا جایگاه
نگهداری این گونه از وســعت کافی برخوردار است،
اظهار کرد :رشد این گونه در طبیعت حداکثر به ۸۰
تا ۱۰۰سانتیمتر میرسد و تاکنون به حداکثر رشد
خود رسیده اســت بنابراین کوچک بودن اندازه این
گونه و کم تحرکی آن باعث شــده که فضای درنظر
گرفته شده برای آن مناسب باشد.
وی ادامــه داد :بــه دلیل وارداتی بــودن این گونه،
شرایط نگهداری آن نیز از سوی کشور مبدأ مشخص
میشود .آنچه اهمیت دارد نگهداری این تمساح در
دمای مناسب است چراکه این حیوان خونسرد است
و اگر دما بیش از حد کاهش پیدا کند میتواند حتی
باعث تلف شدن آن نیز شود.
کرمی در پایان با اشاره به این که شرایط نگهداری و
نمایش این تمساح مناسب است ،گفت :وظیفه تغذیه
این گونه نیز برعهده کسی است که اکنون آن را در
اختیار دارد.
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مردم و هنرمندان بیانیه دادند

امضای ایرانیان پای درخواست رسیدگی به وضعیت طاق کسری
همدلی| نگرانیها از آســیب دیدن هرچه
بیشتر طاق کسری ،این بنای تاریخی دوران
ساســانی ،با فرو ریختن بخش دیگری از آن
بیشتر شده اســت .بهنظر میرسد وجود این
بنا در کشور عراق و عدم پیگیری مسئوالن در
ایران سببساز شده روند تخریب این یادگار
تاریخ ایران زمین ســرعت بیشــتری بهخود
ِ
بگیرد.
حاال طی چند روز گذشته تعدادی از شبکههای
اجتماعــی در عــراق خبر دادند بخشــی از
سقف بنای معروف و باستانی ،طاق کسری،
در منطقه المدائن بغداد فرو ریخته اســت.
اتفاقی که در گذشــته هم کم سابقه نبوده،
آنطورکه مهر گزارش داده فعاالن شبکههای
اجتماعــی عراقی در نقد عملکرد دولت عراق
در نگهداری از آن ،به بیتوجهی دولت نسبت
به این بنای مهم اعتراض کردهاند .اما ناگفته
نماند عدم توجه و پیگیری مســئوالن ایرانی
درجای خود قابل توجه است .درحالیکه طی
سالهای گذشته همواره زمزمه همکاری بین
ایران و عراق برای مرمت این بنا وجود داشته
اما هرگز چنین همکاری شکل نگرفته و حاال
بیم این میرود در بیتوجهی مسئوالن یکی از
فاخرترین بناهای بهجای مانده از تاریخ ایران
تبدیل به تل خاک شود .شاید آخرین خبرها
از همکاری طرف ایرانی و عراقی برای مرمت
طاق کســری به تیرماه سال گذشته برگردد.
آنطورکه ایســنا گزارش داده در جلســهای
بین مســئوالن ایرانی و عراقی ،ولی تیموری
 معاون گردشــگری میــراث فرهنگی  -بهعنوان نماینده سازمان ِ
وقت میراث فرهنگی،
صنایع دســتی و گردشگری ایران در نشست
با هیات عراق و معاون گردشگری این کشور
حضور داشت و بعد از برگزاری نشست ،درباره
پیگیری پیشــنهاد قبلی عراق درباره مرمت
«ایوان مدائن» ( طاق کســری) و قبرستان

«وادیالسالم» اظهار کرد« :ایران برای مرمت
این آثار باستانی قبال هم اعالم آمادگی کرده
بود ،اما شرط آن ،تامین هزینههای متخصصان
ایرانی از سوی عراق است که اگر این شرایط از
سوی آنها فراهم شود ،ایران در اینباره اقدام
خواهد کرد».
حاال بعد از گذشــت بیش از یک سال از آن
دیدار ،یک بار دیگر طاق کســری فریادش
بلند شده و با فرو ریختن بخشی از آن منتظر
است هرچه زودتر این همکاری میان طرفین
ایرانی و عراقی شــکل بگیرد .با این وجود ،در
چنین وضعیتی مردم بیکار ننشستند و تالش
کردند با راه انداختن کارزاری صدای خودشان
را بهگوش مســئوالن برسانند .کارزاری که با
جمع کردن امضای الکترونیکی از ۱۷دیماه
شــروع شده و قرار است بهمدت یکماه ادامه
داشته باشد .بهگزارش ایسنا در متن بیانیه این
تالش جمعی خطاب به مونسان ،وزیر میراث
فرهنگی و گردشــگری آمده که «خبر بسیار
کوتاه و تلخ بود «بخش دیگری از طاق کسری
فرو ریخــت ».طاق تمــدن و هویت ایرانی،
درحالــی نفسهای پایانی خود را میکشــد

که از همیشه بیپناهتر مانده و شاید این فرو
ریختنهای ســاالنهاش ،فریادهای آخر مادر
درماندهایست بهسوی فرزندان فراموشکارش.
محلی که روزی دل ایرانشــهر نام داشــت و
خســرو در آن به دادگســتری میپرداخت،
هماکنون به زمین بازی کودکان تبدیل شده
و ما بهعنــوان وارثان آن تمدن صرفاً بهنظاره
نشســتهایم .ملت ایران از جنابعالی و سایر
مســئوالن مربوطه درخواست دارد که بدون
کوچکترین معطلی ،این میراث کهن را نجات
دهید».
در ادامه واکنشها به فرو ریختن بخشــی از
طاق کسری ،روز گذشته جمعی از هنرمندان
با انتشار بیانهای درخواست رسیدگی به این
یادگار خسرو را داشــتند .در بخشی از متن
بیانیــه آنها آمــده که «ما امضــا کنندگان
حاضر ،از دو دولت ایران و عراق درخواســت
میکنیم با بازاندیشی در مورد ارزشهای این
میراث مشترک جهانی ،کلیه اقدامات الزم و
فوری را برای ،اتخاذ اقدامات الزم برای احیاء،
حفاظــت ،مرمت طاق کســری و نگهداری
دائمــی آن  -ایجاد پایگاه حفاظت و پژوهش

طاق کســری  -ثبت منظــر فرهنگی طاق
کســری در فهرست میراث جهانی یونسکو -
برنامهریزی وتمهید اقدامات اجرایی مناسب
برای گســترش گردشــگری پایدار با هدف
معرفی این اثر ارزشــمند به جهانیان به کار
بندند .ما ،از همه ســازمانهای مردم نهاد دو
کشور ،نهادهای بینالمللی مرتبط با موضوع
به ویژه ســازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی
ملل متحد ،یونســکو ،ایکــروم و ایکوموس
درخواست میکنیم در چارچوب ماموریتها
و اختیارات خود ،اهتمام الزم را برای ترغیب
و کمــک به دولتهای عراق و ایران در نجات
بخشی و حفاظت از بنای طاق کسری به نفع
نسلهای حاضر و آینده بشریت به کار بندند.
ما ،امضا کنندگان این نامه ،در راستای تحقق
هدف مهم نجات بخشــی و حفاظت از طاق
کســری ،آمادگی کامل خود را برای هر گونه
مشــارکت و همکاری الزم و همچنین جلب
حمایت و کمکهای فنی و مالی دوستداران
میراث فرهنگی ایران و عراق در سراسر نقاط
جهان اعالم میداریم».
این بیانیه به امضای هنرمندان نام آشــنایی
چون «رضــا کیانیان ،تهمــورث پورناظری،
سعید ملکان ،سهراب پورناظری ،امیر جدیدی،
هدیه تهرانی ،سحر دولتشاهی ،حبیب رضایی،
عبدالرضا کاهانی ،فاطمه معتمد آریا ،همایون
شجریان ،محمد ســعید ایزدی ،سیدمحمد
بهشــتی ،مهرداد بهمنی ،فرهــاد توحیدی،
محمدجواد حق شــناس ،محمدرضا حائری
مازندرانــی ،زهرا رفیعی ،اســکندر مختاری،
محمد کریم متقی ،سید حسام محتشم ،میالد
وندایی ،ترانه یلدا» رسیده است .انتظار میرود
این تالشها ســبب جلب توجه مســئوالن
مربوطه شده و اقدامات الزم برای مرمت طاق
کسری انجام شود.

آبهای آلوده در خوزستان دردسرساز شد

ابتالی مردم اهواز به هپاتیتA
همدلی| حکایت باران و سیل شهرهای خوزستان از تخریب
منازل و کوچه و خیابانها گذشته و سالمتی آنان را نیر تحت
تاثیر قرار داده اســت .سیل و آبگرفتگی گاه و بیگاه شهرهای
خوزستان و همدســتی آن با فاضالب که گاه تا داخل منازل
نیز پیشروی میکند ،موجب شیوع بیماری هپاتیت  Aدر میان
مردم اهواز شده است.
این خبر را دیروز رئیس کمیسیون تحقیق ،نظارت و بازرسی
شــورای شهر اهواز در نشست خبری با خبرنگاران اعالم کرد.
محمدرضا ایزدی گفت« :چند ماه ،اسناد و مدارک محرمانه از
بایگانی شــرکت آبفا به من ارائه میشد مبنی بر اینکه ،مرکز
بهداشت ،ابتالی مردم به هپاتیت  Aرا گزارش داده بود یعنی
تالقی آب و فاضالب موجب بروز بیماری رودهای شده بود اما
به این موارد توجهی نشد».
بدیهی است هپاتیت  Aاز آب و غذای آلوده منتقل میشود و
زمانی که طغیان این بیماری در یک منطقه شهری رخ بدهد،
قطعا آلودگی آب مطرح است.
سیستم فاضالب اهواز جوابگوی جمعیت نیست
البته شــیوع این بیماری و بیماریهای گوارشی و واگیردار در
خوزستان دور از ذهن نبود .نگاهی به آرشیو سیل و آبگرفتگی
شهرهای این استان ،به ویژه باال زدن فاضالب در مناطقی مانند
کوت عبداهلل و نبود شبکه دفع آبهای سطحی ،هر فرد عادی
را نیز به این باور میرســاند که ترکیب آب با فاضالب و جاری
شــدن آن در سطح شهر و حتی منازل مردم میتواند تبعات
بهداشتی و سالمتی زیادی را به همراه داشته باشد.
در بروز بیماریهای ناشی از آبهای آلوده در خوزستان دالیل

زیادی مطرح میشود ،دالیلی که بیشتر حول محور سیستم
اب و فاضالب شــهرهای این اســتان میچرخد .در این میان
رئیس کمیسیون تحقیق ،نظارت و بازرسی شورای شهر اهواز
افزایش جمعیت را یکی از دالیل بروز مشکالت چند سال اخیر
میداند .وی سیســتم فاضالب اهواز را جوابگوی این جمعیت
نمی داند و در این زمینه به ایسنا گفت ۳۰ :سال قبل ،جمعیت
اهــواز کمتــر از  ۵۰۰هزار نفر بود اما اکنــون به بیش از یک
میلیون و  ۲۵۰هزار نفر رســیده و تقریبا سه برابر شده است
بنابراین شــبکه موجود ،جوابگوی جمعیت نیست و در طول
این سالها باید شبکه فاضالب به شبکهای پاسخگوی جمعیت،
تبدیل میشد.
سابقه بیماری هپاتیت در خوزستان
این اولین بار نیست که زنگ خطر شیوع هپاتیت و بیماریهای
رودهای به دلیل آبهای آلوده خبرســاز میشــود،از آنجا که
سیســتم فاضالب اغلب شهرهای خوزســتان از جمله اهواز
استاندارد نیست و با کوچکترین بارشی آب باران با فاضالب
قاطی میشــود ،این گونه بیماریها نیز در بین مردم شــیوع
پیدا میکند .به عنوان مثال ســال  ۹۷شــکراهلل سلمان زاده،
رئیس مرکز بهداشت خوزســتان گفت :به دلیل آلودگی آب
خوزســتان طی همان سال  ۳۴مورد بیماری هپاتیت  Aفقط
درشهرستانهای مسجدسلیمان و ایذه مشاهده شده است.
مرداد امســال نیز ســیدمحمد علوی ،رئیس مرکز بهداشت
خوزســتان از ابتالی مردم این استان به هپاتیت  Aخبر داد
ودر گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت :بعد از مســئله سیل در
خوزســتان و آبگرفتگی و بــاال زدن فاضالب در کوت عبداهلل

شهرستان کارون ،موارد متعددی از هپاتیت  Aدر این مناطق
گزارش شــد هر چند مشــکل فاضالب در خوزستان مسئله
جدیدی نیســت و سالهاســت که آب بــا فاضالب ترکیب
میشود .به همین دلیل مراکز بهداشت غرب و شرق اهواز بارها
اعتراض و شکایت خود را از شرکت آب و فاضالب و به خصوص
آبفای روستایی به دلیل آلوده شدن آب با فاضالب به دادستانی
اعالم کردند و این موضوع به دلیل تاثیر آن بر سالمت مردم از
مطالبات قدیمی بهداشت است.
تاثیر آب آلوده بر شیوع انواع بیماریها
الزم به یادآوری اســت هپاتیت  Aنوعی بیماری عفونی حاد
کبد است و بسیاری از افراد مبتال به ویژه افراد کم سن و سال
عالیم کمی دارند یا هیچ عالمتی ندارند .کارشناسان بهداشتی
میگویند یکی از راههای مهم انتقال هپاتیت  Aآب آلوده است.
این آب ممکن اســت از طریق یخ آلوده ،آلوده بودن دست و
همچنین آب آلوده جاری در خانهها خطرســاز شود اما تالقی
آب و فاضالب از دالیل عمده ابتالی این بیماری است.
آبهای آلوده فقط موجب بیماری هپاتیت Aیا گوارشــی در
این استان نشده است .چند سال پیش ابراهیم رجبزاده ،عضو
کمیته علمی کنفرانس ملی رودخانه کارون بیماری ســرطان
در این اســتان را نیز به آبهای آلوده گره رد و گفت :منشــا
بخش اعظم بیماری سرطان در خوزستان ،ترکیبات آب آلوده و
ترکیباتی مثل سرب و جیوه است .در حالی که مردم خوزستان
حتی از آب آشــامیدنی سالم محروم هستند که این استان به
عنوان دومین استان درآمدزای کشور دارای صنایع گاز ،نفت،
پتروشیمی ،نیشکر و کارخانههای متعدد دیگر است.

سقف لرزان مدارس فرسوده خطری در کمین دانشآموزان

کرونا؛ فرصتی که برای ایمنسازی مدارس از دست رفت
همدلی| هر بار که ســال تحصیلی جدید شروع میشد یکی
از نگرانیها تحصیل بچه مدرســهایها زیر ســقفهای لرزان
مدارس فرســوده بود .دیوارهای ترک برداشته کالسهایی که
برای فرو ریختن فقط منتظر یک زلزله بودند تا روی آرزوهای
دانشآموزان تلمبار شــوند .زلزلهای کــه همه نگران آمدنش
هستند و باالخره روزی میآید .اما امسال بهدلیل شیوع کرونا،
مدارس فرســوده رنگ هیــچ دانشآموزی را
در و دیوارهای
ِ
به خود ندید .بچهها در خانههایشــان درس خواندند تا شاید
کالسهای درس فرصت مناســبی برای بازسازی پیدا کنند،
مدارس ایمن شــوند که در اولین سال تحصیلی بعد از کرونا
دیگر نگران آن زلزله نیامده نباشیم .اما با وجود چنین فرصتی
گویی مراحل بازســازی این مدارس چندان خوب پیش نرفته
و آمارها با ســال گذشته فرقی نکرده است .درحالیکه دیماه
سال  ۹۸محســن حاجیمیرزایی ،وزیر آموزشوپرورش گفته
بود «در مجموع ۳۰درصد مدارس ما نیازمند توجه ویژه برای
مقاومسازی و بازسازی هستند» ،اوایل دیماه امسال هم مهراله
رخشانیمهر ،رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در صفحه
اینستاگرام خودش نوشــت« :مدارسی که در زلزله کرمانشاه
تخریب شد در فهرست «تخریب و بازسازی» قرار داشتند که
نشان از عمر باالی آنها بود .همچنین در زلزله هریس ،ورزقان
و اهر و ســیل استانهای گلستان ،لرســتان و خوزستان نیز
مدارسی که بهشکل مناسب و در سالهای اخیر ساخته شده
بود ،هیچ آسیبی ندیدند .اکنون حدود ۳۰درصد مدارس کشور
نیازمند «تخریب و بازســازی» (۱۲درصد) یا «مقاومسازی»
(۱۸درصد) هستند ،که نشان از توجه بیش از پیش به اعتبارات

نوسازی مدارس است ».این نشان میدهد با توجه به بودجه
اختصاص یافته به نوسازی و مقاومسازی مدارس طبق آمارهای
مسئولین حداقل در یک سال گذشته ،پیشرفت چندانی وجود
نداشته آن هم در شــرایطی که شهرها و استانهای مختلف
هرکدام بهطریقی گرفتار بازسازی مدارس هستند .اواخر آذرماه
سال جاری خبرگزاری صداوسیما گزارش داد ۱۰هزار کالس
درس در خوزســتان نیاز به بازســازی دارد .قربانی ،مدیرکل
توسعه ،تجهیز ونوســازی مدارس این استان یادآور شد که از
مجموع ۵هزار و ۵۰۰مدرسه در استان ۳۵درصد آنها فرسوده
و غیراســتاندارد هستند .مدتی قبل هم ایرنا گزارش داد ،پنج
هزارو ۱۵۹کالس درس در اســتان سیســتان و بلوچســتان
نیازمند تخریب و بازســازی است .همچنین بهگزارش تسنیم
۲۳درصد مدارس اســتان قزوین فرسوده هستند .آنطورکه
مدیرکل نوسازی مدارس این استان گفته  ۱۲۹۵کالس درس
نیاز به بازسازی دارد ،این درحالیست که شهرهای دیگر هم
در چنین وضعیتی قرار دارند .اما دراین بین وضعیت مدارس
استان تهران هم اص ً
ال مناسب نیست .مدتی قبل علی شهری،
مدیرکل نوســازی ،توســعه و تجهیز مدارس استان تهران به
خبرگزاری مهر گفت« :استان تهران در عین حال که بیشترین
تعداد دانشآموزان کشور را در خود جای داده است ،بیشترین
مدارس فرســوده کشــور را هم دارد و بازســازی ۲۲هزار و
۵۰۰کالس درس فرسوده تهران ،اعتباری بالغ بر ۶هزار میلیارد
تومان نیاز دارد .همچنین برای رســیدن تهران به شــرایط
استاندارد کشوری ،نیاز به ساخت ۱۰۰۰مدرسه ۱۵کالسه در
اســتان تهران است که این موضوع هم اعتباری بالغ بر ۶هزار

میلیارد تومان طلب میکند ».آنچه که در گفته شهری وجود
دارد تحقق چنین بودجهای باتوجه به اعتبارات دولتی نشدنی
اســت .چراکه نیاز به ۶هزار میلیــارد تومان بودجه فقط برای
تهران از کل بودجه نوســازی مدارس کل کشور در سال ۹۹
بیشــتر است .در گفتوگویی که رخشانیمهر ،رئیس سازمان
نوســازی مدارس کشــور مدتی قبل با خبرگزاری برنا داشته
دراینباره گفته که «از لحاظ بودجهای در سال  ۹۶کل اعتبارات
۴۷۰میلیارد تومان ،ســال  ۹۷میزان اعتبارات ۱۶۸۰میلیارد
تومان ،سال  ۹۸بودجه حدود ۲۴۰۰میلیارد تومان و در سال
جاری( )۹۹هم ۴۲۰۰میلیارد تومان اعتبار مصوب شده است».
و این نشــان میدهد تخصیص بودجه برای بازسازی مدارس
وضعیت مناســبی ندارد ،حتی با رشد ۲۱درصدی این بودجه
در الیحه پیشــنهادی دولت برای بودجه سال آینده()۱۴۰۰
بهنظر میرسد همچنان بخش زیادی از مدارس فرسوده دست
نخورده باقی خواهند ماند .این درحالیســت که سیدمحمد
بطحایــی ،وزیر ســابق آموزشوپرورش قبــل از اینکه ترک
مسئولیت کند گفته بود «یکسوم مدارس کشور دارای بافت
فرسوده هستند  .برای بازســازی مدارس فرسوده به ۹۰هزار
میلیارد ریال اعتبار نیاز داریــم ».یعنی چیزی حدود دوبرابر
بودجه امسال برای بازسازی و مقاوم سازی مدارس کشور .بههر
حال برای پایان دادن به نگرانی تخریب مدارس فرســوده باید
بودجه بهتری به آن تخصیص داده شــود .بودجهای که بتواند
ایمنی مدارس را برای شروع یک سال تحصیلی تضمین کند.
درغیر اینصورت وقوع یک زلزله میتواند حوادث غمانگیزی را
درپی داشته باشد.

خبر
رئیس کل سازمان نظام پزشکی:

برای کنترل کرونا راهی
جز «واکسن» نداریم

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با تاکید بر این که
راهی جز اســتفاده از واکسن برای کنترل بیماری
کشــنده کرونا نداریم ،گفت :اگر واکسیناسیون در
زمان مناســب انجام نشــود ،جهشهای ویروس
میتوانــد اثر واکســن را کم کــرده و به اصطالح
ویروس از واکسن فرار کند.
به گزارش ایســنا ،دکتر محمدرضا ظفرقندی در
نشست خبری سازمان نظام پزشکی ،گفت :اهمیت
بحــث کنترل کرونا از طریق واکســن بر کســی
پوشــیده نیســت .ما با یک بیماری کشنده روبرو
هستیم که خوشبختانه راه کنترل آن تولید و تاثیر
واکسن است.
درحالیکه در برخی بیماریها که مردم سالها با
آن درگیرند ،مانند اچآیوی هنوز واکســن ندارند.
در زمینه تولید واکسن کرونا کار علمی ارزشمندی
در دنیا و با مدلهای مختلف انجام شد و موفقیت
باالی ۹۵درصد حاصل شــده که یک پیشــرفت
جهانی است.
ظفرقنــدی ادامــه داد :در ایرانهــم اقدامــات
ارزشــمندی در زمینه تولید واکســن انجام شده
و حداقل هشــت مرکز هم هستند که دارند روی
واکسن کرونا در کشور کار میکنند .باید توجه کرد
که راهی جز اســتفاده از واکسن برای کنترل این
بیماری کشنده نداریم.
کرونــا یک تا یک و نیم درصد مرگ و میر و چهار
درصد بســتری دارد و تولید واکسن برای کنترل
آن موفقیت علمی بزرگی محســوب میشود .چه
واکسنهایی که  MRNÀهستند ،چه واکسنهای
پروتئین ب ِیس و چه واکســنهای ویروس کشــته
شده و ضعیف شده میتوانند موثر باشند.
وی با بیان این که باید در زمان مناسب و سریعی
این واکســن تولید ،توزیع و اســتفاده شود ،گفت:
واقعیت موجود این است که مشخص شده که این
ویروس جهشهایی را انجام میدهد.
اکنــون در انگلیس شــاهدیم که رشــد بیماری
صعودی و عمودی شــده و مــرگو میر در برخی
کشورهای اروپایی باالی ۱۰۰۰تن در روز است.
در برخی قسمتهای انگلیس ۷۰درصد ابتالیشان
از ویروس جهش یافته است که زنگ خطری برای
همه است .در آفریقای جنوبی هم ویروس جهش
داشــته که ۹۰درصد ابتالها در برخی مناطق آنجا
هم از نوع جهش یافته است.
ظفرقنــدی تاکید کرد :اگر در یک زمان مناســب
واکسیناســیون انجام نشود ،این جهشها میتواند
اثر واکســن را کم کرده و بــه اصطالح ویروس از
واکسن فرار کند.
بنابراین موضوع مهم این اســت که واکسن برای
جلوگیــری از مرگ و میر و قطــع زنجیره انتقال
اهمیت دارد .از طرفی ما هر روز به نتایج جدیدی
میرسیم مثال گفته میشد که واکسن برای افرادی
که قبال مبتال شدند نیاز نیست ،اما مطالعات جدید
نشــان میدهد اگر ســطح آنتی بــادی این افراد
کاهش یافته باشــد ،باید تزریــق کنند که این در
میزان تولید واکسن هم موثر است .یا این که باید
تزریق واکسن بعد از مدتی تجدید شود.
به طوری که برخی کشــورها پیش خرید زیادی
از واکســن و چند برابر جمعیتشان انجام دادند تا
نیاز به دوزهای تکراری حتی برای سالهای بعد را
تامین کنند.
ظفرقندی تاکید کرد :واکســن باید هرچه سریعتر
در کشور خریداری شــود .با توجه به این که یک
واکســن کرونای ایرانی که ویروس ضعیف شــده
اســت ،فاز یک انسانی را شــروع کرده که تا آخر
بهمن ماه این فاز ادامه دارد.
بعد از آن هم فاز دو شــروع میشود که دو تا سه
ماه ادامه دارد و نهایتا هم فاز ســوم .بنابراین برای
تولید واکسن تولید داخلیمان نیاز به زمان نسبتا
طوالنی داریم تا این واکســن به نتیجه برسد .در
عین حال شرکتهای دیگر هم دارند کار میکنند،
انســتیتو رازی هم از هفته آینده فاز اول انسانی را
آغاز میکند.
وی دربــاره تامیــن واکســن وارداتــی ،گفــت:
واکســنهایی که در حال حاضــر به مرحله علمی
رســیده در کشورهای مختلف تولید شده است .ما
یک واکســن به نام اســترازنکا داریم که در سوئد
تولید میشــود که البتــه مطالعه علمــی آن در
آکســفورد بوده و تولیدش در سوئد است .کمااین
که اکنون اســترازنکا در کشورهای مختلف پایگاه
تولیــد انبوه دارد .به عنوان مثال ایران میتواند آن
را از روسیه وارد کند .زیرا یکی از مراکز تولید این
واکسن در روسیه است که طی قراردادی است که
آقای پوتین با استرازنکا امضا کرده است.
وی درباره ممنوعیت ورود واکســن کرونا از منابع
آمریکایی و انگلیســی نیز گفــت :در برنامه دولت
ما خرید واکســن آمریکایی چه فایزر و چه مدرنا،
اساسا در دستور کار نبوده است.
زیرا باالخره واکســنی که وارد کشور میشود باید
شرایطی را داشته باشــد؛ از جمله بحث اقتصادی
و بحــث حمل و نقل و انتقــال ارز که با توجه به
محدودیتها ،مشــکل انتقــال ارز برای این خرید
داشتیم و هم هزینههای آن قابل مقایسه نیست.
بــه عنوان مثال واکســن اســترازنکا حدو پنج تا
شــش دالر هزینه دارد در صورتی که واکسنهای
آمریکایی بسیار گرانتر بوده و زنجیره سرد زیادی
الزم داشــت .بنابراین عمدتا خریــد از اینمنابع
مطرح نبــوده ،امــا از کشــورهای مختلف دیگر
میتواند تامین شود.

ویژه شهرستان
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خبر
مدیرشرکتملیپخشفرآورد ههای
نفتیمنطقهگیالنخبرداد:

توزیع 2۴7میلیون لیتر
نفتگاز یورو  ۴در استان

رشت-خبرنگارهمدلی:مدیــر شــرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی منطقه گیالن ،کورش باالدســت ،از
توزیع  ۲۴۷میلیون لیتر نفتگاز با استاندارد یورو  ۴طی
9ماهه ســال جاری در استان خبر داد .به گزارش روابط
عمومی شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه
گیالن و به نقل از مدیــر منطقه ؛به منظور حفاظت از
محیط زیست و در راستای اجرای مصوبه هیئت وزیران
در حوزه پاالیش و پخش ،توزیع نفتگاز با اســتاندارد
یورو  ۴از  ۲۵مهرماه ســال  9۷در اســتان گیالن آغاز
شــد .وی در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی نسبت
به حفاظت محیط زیســت گفت:در استان گیالن ۱۲۵
جایگاه نفتگاز فعال است و توزیع نفتگاز ازمهرماه سال
 9۷با ســه باب جایگاه آغازشد و هم اکنون صد درصد
نفتگاز جایگاههای استان دارای استاندارد یورو  ۴است.
مدیر منطقه همچنین با توجه به تعهدات زیست محیطی
وزارت نفت و شــرکت ملی پاالیش و پخش در راستای
کاهش آالیندههای زیست محیطی و ارتقای سطح کیفی
فرآورده نفتگاز درسطح کشــور گفت:نفتگاز یورو ۴
نسبت به سایر استانداردهای قبلی دارای ارزش حرارتی
باالتری بوده و به دلیل گوگرد کمتر آالیندگی زیســت
محیطی بسیار پایینی دارد.

تالش برای نجات دختر
جان پدر فداکار را گرفت

کرمانشاه-خبرنگارهمدلی:معاوناجتماعیفرماندهی
انتظامی استان کرمانشاه گفت :پدر ۴۷سالهای در شهر
کرمانشاه که برای نجات جان دختر۱۷سالهاش وارد عمل
شده بود ،به علت سقوط از بالکن منزل که در طبقه پنجم
قرار داشــت ،جانش را از دست داد .سرهنگ محمدرضا
آمویی در این خصوص اظهار داشت :پس از اعالم مرکز
فوریتهای پلیســی  ۱۱0مبنی بر حادثه منجر به فوت
در محله گلستان کرمانشاه ،ماموران کالنتری ۲۲بهمن
در محل حاضر شــدند .وی ادامه داد :در بررســیهای
انجام شده از سوی ماموران مشخص شد دختر  ۱۷ساله
خانواده برای تعویض المپ ،وارد بالکن شده که ناگهان
تعادل خود را از دست میدهد .آمویی تصریح کرد :پدر
 ۴۷ساله وی نیز که در نزدیکی دخترش حضور داشته
با مشاهده صحنه و اینکه دخترش را در آستانه سقوط
میبیند ،برای نجات او اقدام میکند که متاسفانه در این
کش و قوس هر دو نفر از بالکن منزل که در طبقه پنجم
آپارتمان مسکونی قرار داشته به پایین پرتاب میشوند و
پدر خانواده به علت شــدت جراحت وارده جان خود را
از دست میدهد .وی با اشــاره به انتقال دختر مصدوم
خانواده به بیمارســتان ،افزود :طبق گزارشــات وی نیز
شــرایط جسمانی مناسبی ندارد .آمویی با ابراز تاسف از
وقوع این حادثه ،احتیاط را شــرط اول انجام هر کاری
دانست و از شــهروندان خواست زمان حضور در بالکن،
پشت بام و ...مسائل ایمنی را کامال رعایت کنند.
رئیسدانشگاهعلمیکاربردیکرمانشاه:

کالسهای ترم آینده را حضوری
برگزارمیکنیم

کرمانشاه-خبرنگارهمدلی:رئیسدانشگاهجامععلمی
کاربردی استان کرمانشاه گفت :با مجوزی که دانشگاه از
ستاد ملی مقابله با کرونا دریافت کرده ،کالسهای ترم
آینده را به شــکل حضوری برگــزار خواهیم کرد .دکتر
حسن شرفی در نشستی خبری که برگزار شد ،دانشگاه
علمی کاربردی را دانشگاهی نسل سوم دانست و اظهار
کرد :این دانشگاه صرفا برای بحث ترویج علم پایهگذاری
نشــده و هدف آن هم توسعه و گسترش مرزهای علم و
دانش نیست ،بلکه توسعه علم همراه با عمل است .شرفی
یکی از اهداف مهم این دانشگاه را تربیت دانشجویان پنجه
کارآمد اعالم کرد و افزود :با تربیت این دانشــجویان به
دنبال این هستیم تا پس از فارغ التحصیلی رفع نیازهای
کشور و اســتان را پیگیری کرده و به حل آنها بپردازند.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کرمانشاه خاطرنشان
کرد :میخواهیم دانشــجویانی تربیت کنیم که پس از
فراغت از تحصیل یک کسب و کار را برای خود راهاندازی
کنند ،موضوعی که متاسفانه تاکنون دانشگاههای ما به
خوبی به آن نپرداختهاند.

ادامه یادداشت از صفحه اول
ترامپ ،رئیس جمهور استثنایی

هیچ شخصی مبتال به کرونا نشد که در فاصلهای کوتاه
چند روزه درمان پیدا کند و با همان انرژی و توان اولیه و
بالدرنگ کار و فعالیت را شروع کند ،هم از استثنا بودن
او اســت .هیچ رئیس جمهــوری در آمریکا برای اثبات
ادعاهایش ،مردم را برای اعتراض به انتخابات دعوت به
گردهمایی نکرد و بعد با سخنان تحریکآمیزش سبب
حمله به کنگره نشــد و آن فضاحت را به بار نیاورد و او
را استثنا کرد.اگر در روز بیستم ژانویه در مراسم تحلیف
جانشینش شرکت نکند ،از استثنائات مراسمهای تحلیف
در ایاالت متحده قلمداد میشود که به نام ترامپ ثبت
خواهد شــد.در بی اعتبار کردن دمکراسی آمریکایی در
سطح جهانی او یک استثنا بود.اگر در چند روز باقیمانده
به دوران ریاســت جمهوریاش از سوی معاونش عزل
شود یک اسثنا بر اســتثناهایش افزوده میشود و اگر
استیضاح شود ،اولین رئیس جمهور این کشور است که
در یک دوره ریاســت جمهوری دو بار استیضاح شده و
اســتثنایی دیگر .و اگر ترامپ ،رئیس جمهور استثنایی
آمریکا و بلکه جهان نامیده شــود گزاف نیست و جالب
این که همه استثناهای ذکر شده برای ترامپ در تعاریف
داخلی آمریکا و بینالمللی از خصوصیات بارز منفی یک
رئیس جمهور است.
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معاوننیرویانسانیوسازماندهیفوالدمبارکه:

تولید پایدار شرکت مرهون زحمات کادر درمان است

اصفهان – یحیــی مرادیان-خبرنگار زمینه را برای کنترل ویروس در سطح کشور
همدلی:همزمان با ایام والدت باســعادت و درمان بیماران فراهم آورند.
حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار جمعی اکبــری ادامه داد :امروز کشــور ما در جبهۀ
از مدافعان ســالمت و اعضــای کادر درمان صنعت درگیر یک جنگ تمامعیار اقتصادی
بهداری شرکت فوالد مبارکه با حضور در محل شده و هربار که یکی از مشکالت حل میشود،
معراج الشهدای شرکت با مدافعان گلگونکفن بازهم از جهتهای دیگر مورد حمله دشمن
میهن اسالمی در هشت سال دفاع مقدس و قرار میگیریــم ،بنابراین اگر توانســتیم در
این شــرایط به روند تولید پایدار ادامه دهیم
امام شهدا تجدید میثاق کردند.
بــه همیــن مناســبت ،عبــاس اکبــری و ســالمت کارکنان و خانوادههــای آنها را
محمدی،معاون نیروی انسانی و سازماندهی حفظ کنیــم ،قطعا این امر مرهون اقدامات و
فوالد مبارکه ،ضمن تبریک این روز خجسته فعالیتهای تیم درمان شرکت فوالد مبارکه و
گفت :عدم کاهــش تولیــد در دوران کرونا عزیزان زحمتکش مراکز پزشکی استان است
مرهون زحمات کادر درمان در حفظ سالمتی و تکتک آنها در این امر نقش داشتهاند .امید
کارکنان شرکت است .وی گفت :در یک سال میرود اقدامات انجامشده نزد خداوند مقبول
اخیر مشکالت و سختیهای بسیاری داشتیم .افتد و همۀ کارکنان فوالد نیز سالمت باشند.
همانطور که میدانید ،همواره با بروز حوادث در ادامه ،حســین مدرسیفر ،مدیر بهداشت
و بالیای طبیعی که زندگی بسیاری از مردم حرفهای ،ایمنی و محیط زیســت نیز ضمن
را تحت تأثیر قرار میدهد ،عدهای هستند که تبریک روز پرســتار اظهار کرد :امسال سال
تالش آنها بیشتر از دیگران نمایان میشود .ویژهای برای کشــور بوده اســت؛ زیرا در اوج
در دوران شیوع کرونا نیز کشور شرایط بسیار جنگ اقتصادی ،متأسفانه شیوع ویروس کرونا
سختی داشت ،اما علیرغم تمامی مشکالت ،و مشکالت آن نیز بر کشور سایه افکنده است.
تالش ،ازجانگذشــتگی و ایثار کادر درمان وی ادامــه داد :خط مقدم مبــارزه با ویروس
و پرستاران بسیار مشــهود بود و این گروه با کرونــا نیز کادر درمان شــامل پرســتاران و
ایثارگری در شرایط سخت کرونایی توانستند پزشکان هستند و در این مدت عزیزان زیادی

از این قشر جهادگر به شهادت رسیدهاند.
به گفتۀ مدرسیفر ،اکنون وضعیت ویژهای در
کشــور وجود دارد ،زیرا همانگونه که اشاره
شــد ،در کنار جنگ تمامعیار اقتصادی دنیا
با ایران ،کادر پزشکی در تالشاند تا سالمت
مردم را در برابر ویروس کرونا حفظ کنند و در
این راه ازجانگذشــتگیهای بسیاری از خود
نشان دادهاند.
وی با اشــاره به نامگذاری روز والدت حضرت
زینــب (س) بهعنــوان روز پرســتار گفت:
پرستاری جایگاه بســیار واالیی دارد و نمونۀ
بــارز این امر حضرت زینب (س) اســت که
توانست سختترین مصائب را در کربال پشت
سر بگذارد؛ بنابراین ایشان بهترین الگو برای
پرستاران اســت .دکتر علیرضا نظری ،رئیس
مرکز طب کار و درمان شرکت فوالد مبارکه
نیز بهعنوان یکی دیگر از سخنرانان این مراسم
گفــت :از زمانی که ویروس کرونا در کشــور
شــیوع پیدا کرد ،کادر درمان تالش خود را
افزایــش داد و در خط مقدم مبارزه با آن قرار
گرفت .وی افزود :از بهمنماه سال گذشته تا
به امروز که نزدیک به یک سال است که کشور
با ویروس کرونا و مشکالت ناشی از آن درگیر
شده ،شاهد تالش بیشتر و شبانهروزی کادر

درمان شــرکت فوالد مبارکه ،جهت پیگیری
درمان کارکنان شــرکت و خانوادههای آنها
هستیم تا کمترین صدمه به آنها وارد شود.
نظــری ادامه داد :امــروز از همۀ فعاالن کادر
پزشکی و درمان شرکت فوالد مبارکه که برای
کنترل ویروس کرونــا در این محیط تالش
بسیاری کردهاند ،تشکر و قدردانی میکنیم و
امیدواریم هرچه زودتر این ویروس در جهان
ریشهکن شود.
دکتر امیرسامان روستایی ،رئیس مرکز درمان
و اورژانس شرکت فوالد مبارکه ،دیگر سخنران
این مراسم نیز اظهار کرد :روزهای سختی را
سپری کردهایم و پزشکان و پرستاران زیادی
در کشــورمان در راه مبارزه با ویروس کرونا
شهید شدند تا مردم کشــورمان در آسایش
و ســالمتی باشــند .وی افزود :شرایط فعلی
و شــیوع ویروس کرونا ســبب شده تالش و
همچنین میزان فعالیت کادر درمان بیش از
هر زمان دیگری آشکار شود و ما باید قدردان
این گروه باشیم.
روستایی گفت :پرستاری از بیماران کرونا کار
سادهای نیست و باید ازجانگذشتگی و ایثار
داشــته باشــند تا بتوانند به درمان این افراد
بپردازند.

ایزوایکوپرچمدارصنعتدریاییکشور

اولین نمونه ایرانی شناور اسکیف بهآباندازی شد
بندرعباس-خبرنگار همدلی:به گزارش
حــوزه ارتباطات و امــور بینالملل مجتمع
کشتیســازی و صنایــع فراســاحل ایران،
ایزوایکــو بهعنوان بزرگترین زیرســاخت
دریایی کشور کارنامهای روشن در طراحی،
ساخت و تعمیرات انواع شناورهای کوچک،
متوسط ،بزرگ و همچنین سکوهای نفت و
گاز و سازههای دریایی دارد.
با توجه به رونق صنایع مرتبط با شــیالت
در کشورمان ساخت و طراحی شناورهایی
نظیــر شــناورهای پشــتیبان صیــادی،
شناورهای ماهیگیری ،شناورهای اسکیف
(شناورهای جمع کنندهی تور ماهیگیری)
و … از اهمیت ویژهای برخوردار است.
امروز با تکیهبر توان مهندســی و تجهیزات
منحصربهفــرد تمامــی مراحــل مربوط به
طراحی و ســاخت انواع این شــناورها در
مجتمع کشتیســازی و صنایع فراســاحل
ایران انجام میگیرد .ســاخت این شناورها
در داخل از خروج میزان زیادی ارز از کشور
جلوگیری میکند.
بــا توجه به ســاخت یــک فروند شــناور
اســکیف در گــروه طراحــی ســاخت و
تعمیرات شناورهای کوچک و بهآباندازی
موفــق آن در پانزدهم دیماه ســال جاری

طی مصاحبــهای با مهنــدس «روحاهلل ابو
عســکری» ،مدیــر اجرایی گــروه طراحی
ساخت و تعمیرات شناورهای کوچک ،روند
طراحی و ساخت این شناور را جویا شدیم.
پیشازایــن متقاضیــان داخلی ســفارش
ســاخت ایــن کالس از شــناورها را بــه
کشــورهایی همچــون اســپانیا میدادند
امــا ایزوایکو با تکیه و اعتمــاد به نیروهای
متخصص داخلی موفق شــد برای نخستین
بار ســاخت این شــناور را در کشور محقق
سازد.
این شناور با فرم هیدرودینامیکی پیچیده
خود قادر است تورهای صیادی را بهوسیله
دو وینچ که بر روی عرشــه مســتقر است
جمعآوری کند.
این شــناور دارای ابعادی به طول  ۱۲متر،
عرض  ۵متر و  60سانتیمتر و ارتفاع  ۴متر
و وزنی بالغبر  30تن است.
این شــناور دارای طراحــی منحصربهفرد
اســت؛ و جای خرسندیست که در شرایط
تحریم نمونهی داخلی این نوع شــناور در
ایزوایکو طراحی و ساخته شد.
در ابتــدا نقشــههای ابتدایــی نمونههای
موجود بررســی و سپس نحوه عملکرد این
نوع شــناور از طریق برداشتهای میدانی

برآورد شــد .پس از جمــعآوری اطالعات
الزم با پشــتکار و تکیهبر توان مهندســی
داخلی نقشه ساخت شــناور اسکیف تهیه
و مراحل ســاخت آن آغاز شد .تجهیزاتی
که به دلیــل تحریم در دســترس نبود ،با
مهندســی معکوس و همچنیــن همکاری
کارگاههای ساخت و تراشکاری در سایزهای

مطلوب و باکیفیتی قابلقبول در مجموعهی
ایزوایکو ساخته شد.
ســاخت این شــناور با هزینــهای معادل
یکچهــارم هزینهی ســاخت در خارج از
کشــور به اتمام رسید که عالوه بر به صرفه
بــودن از خروج میزان زیادی ارز از کشــور
جلوگیری کرد.
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مدیرعاملشرکتگازاستانالبرز:

با همکاری مردم زمستان امسال
قطعی گاز نخواهیم داشت

کرج-فرخشــجاعی-خبرنگارهمدلی:مدیر
عامل شرکت گاز اســتان البرز از قطع نشدن گاز
مشــترکین با اجرای تمهیدات پیشبینی شــده
شرکت گاز استان البرز و همکاری خوب مردم به
عنوان مصرف کنندگان این انرژی خبر داد.
حســین تقینژاد گفت :خوشــبختانه بــا وجود
900هــزار مشــترک گاز در البــرز تاکنون هیچ
گونــه مشــکلی درانتقــال گاز بــه بخشهــای
مسکونی،خدماتی ،صنعت و کشاورزی این استان
نداشتهایم.
تقینژاد تاکید کرد :وظیفه همه مردم این اســت
که در تمام فصول ســال بهویژه فصل سرما از این
نعمت خدادادی به شکل صحیح حفظ و حراست
کننــد تا عالوه بر پیشــگیری از بروز مشــکالت
احتمالی ،زمینه بهرهمندی نسلهای بعدی هم از
این انرژی فراهم شود.
وی با اشــاره بــه اینکه صرفه جویــی به معنای
درســت مصرف کردن اســت ،خاطرنشــان کرد:
خواهــش ما از هم اســتانیهای عزیز این اســت
که همچون گذشــته به ماکمک کنند و با کاهش
مصرف گاز و با پوشش مناسب و پایین آوردن یک
یا دو درجه از دمای هوای اتاق پیک مصرف را نیز
در زمستان به خوبی طی کنیم.
این مســئول همچنین افزود :رعایت نکات ایمنی
را کــه تضمین مصرف بهینــه و ایمنی منازل در
استفاده از گاز اســت ،نیز باید جدی بگیریم ودر
هنگام نصب و اســتفاده از وســایل گرمایشی گاز
سوز به ایمنی شیلنگ گاز،دودکش بخاری و محل
اســتقرار آن توجه الزم را داشــته باشیم تا هم از
خطرات ممکن جلوگیری شــود و هم از گرمایش
الزم و مناســب به ازای میزان گاز مصرفی بهرمند
شویم.
تقینــژاد با تاکید بر رعایت مصــرف بهینه گاز از
سوی ادارات و سازمانهای مستقر در استان اظهار
داشت :ما ضرورت رعایت دمای  ۲۱درجه در این
مکانها را اعالم کردهایم و کار کنان دستگاههای
اجرایی نیز میتوانند با پوشش مناسب و استفاده
از لباس گرم درفصل زمستان کمک شایانی به این
مهم داشته باشند.
وی تصریــح کــرد :برای عبــور از فصل ســرما
و جلوگیــری از بــروز مشــکالت احتمالی همه
بخشهــای مصرف کننــده گاز اعــم از خانگی،
صنعتی و کشــاورزی باید الگوی مصرف مناسب
را رعایت کنند.
مدیر عامل شــرکت گاز البرز با اشــاره به اینکه
اکنون میزان مصرف گاز در کشــور ما چند برابر
کشــورهای در حال توســعه و پیشــرفته جهانی
اســت ،گفت :ما باید با آموزش ،فرهنگســازی و
تامین زیرساختهای مناسب در کاهش این میزان
مصرف گاز تالش کنیم.
تقینژاد یادآور شد :اکنون به دلیل شیوع ویروس
کرونا الزم است مردم بیشتر وقتشان را در منازل
خود ســپری کنند و همین امــر میتواند موجب
تشــدید مصرف گاز شــود پس ضروری است در
ایــن ایام به هم کمک کنیم تا ضمن مقابله با این
بیماری منحوس زمینه بهره مندی هرچه بیشــتر
این نعمــت الهی را برای همه اســتانیهای خود
فراهم کنیم.

اقتصاد
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بازگشایی تاالرها بعد از یک سال

رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی و تجهیز مجالس
تهران اعالم کرد که از روز گذشته تاالرهای پذیرایی
با یک ســوم ظرفیــت پس از یک ســال تعطیلی
بازگشایی شدند.
خســرو ابراهیمینیا در گفتوگو با ایســنا ،اظهار
کرد :بازگشــایی تاالرها به این معنی نیســت که
مهمانی برگزار میشــود ،بلکه فقط مجوز فعالیت
به صنوف این رســته داده شده است .نایب رئیس
دوم اتــاق اصنــاف تهران بــا بیان اینکــه مانند
گذشــته صاحبان تاالرها موظف بــه ثبت نام در
سامانه وزارت بهداشت هستند ،گفت :این واحدها
بــا رعایت دســتورالعملهای بهداشــتی از جمله
فاصلهگــذاری اجتماعی ،اســتفاده از یک ســوم
ظرفیت ،اســتفاده از لوازم یکبار مصرف مانند قند،
شــکر ،نمک ،فلفل و استفاده از ماسک و دستکش
بــرای همه کارکنان و با تاییدیــه اتحادیه فعالیت
میکنند .وی همچنین از ممنوعیت پذیرایی سلف
ســرویس به دلیل لمس آن از سوی افراد مختلف
و باال بردن ریســک ابتال به بیماری در تاالرها خبر
داد .ابراهیمینیا در پایان از شهروندان خواست که
در برگزاری مراسمها فاصله اجتماعی و پروتکلهای
بهداشــتی را رعایت کنند و تاکید کرد که فعالیت
این واحدها از ســوی ســازمانهای ناظر از جمله
وزارت بهداشــت ،اتاق اصناف و نمایندگان اتحادیه
رصد خواهد شد.
در پی شــیوع ویروس کرونا ،تاالرهای پذیرایی به
عنوان مشــاغل پرخطر از اســفندماه سال گذشته
تعطیل شــدند ،اما حــاال با رعایــت پروتکلهای
بهداشتی در مناطق زرد اجازه فعالیت پیدا کردند.
این مقام صنفی پیشتر از از ورشکستگی کامل این
صنف خبر داده و گفته بود که تســهیالت کرونایی
هم نتوانســته به اعضای ایــن صنف کمک کند .او
همچنین گفته بود که بر اســاس برآوردها حدود
 ۱۰۰هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در
پی تعطیلی تاالرها بیکار شدهاند.
رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد:

آغاز مذاکره با  2کشور
برای تجارت آزاد

رئیس ســازمان توسعه تجارت از مذاکره برای آغاز
تجارت آزاد با دو کشور و یک منطقه اقتصادی خبر
داد .به گزارش ایســنا ،حمید زادبوم در مراسم روز
ملی صــادرات اظهار کرد :خوشــبختانه در زمینه
تجارت آزاد مذاکرت جدیدی آغاز شده که در یک
ســوی آن ایران و در سوی دیگر کشور پاکستان و
صربســتان قرار دارند و از سوی دیگر مذاکره برای
تجارت آزاد با اوراســیا نیز ادامه داشــته است .وی
با بیان اینکه وزارت صنعــت ،معدن و تجارت در
ماههای گذشــته فراوانــی کاال در تجارت خارجی
را به عنوان یک اولویت جدی در دســتور کار قرار
داده ،تصریح کرد :در کنار فراوانی کاال بحث تسهیل
رفع تعهدات ارزی نیز مطرح بود که از سال ۱۳۹۷
تا امروز چه بانــک مرکزی و چه صادر کنندگان با
مشکالتی در رابطه با آن مواجه بودند.
به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت مصوبه یکصد
و هفتاد و هفت ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت
توانست فضا را در این حوزه به آرامش نزدیک کند
و روند رو به رشد صادرات که از چند ماه قبل کلید
خورده با بهبود شــرایط در این سیاســتها ادامه
خواهد یافت .به گفته زادبوم اصلیترین سیاســت
ایران در این حوزه تمرکز بر بازار کشورهای منطقه
و همسایه اســت و پس از آن کشورهای آسیایی،
کشــورهای آفریقایی و حتی آمریکای التین نیز از
دیگر مقاصد صادراتی ایران بهشمار میروند .رئیس
سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه اولویت ایران
تجارت با  ۱۵کشور همسایه و دو کشور هند و چین
اســت بیان کرد :در حال حاضر امکان جلوگیری از
خام فروشی در کوتاه مدت وجود ندارد ،اما ما تالش
کردهایم سیاســتهای حمایتی خود را به ســمت
کاالهای صادراتی با ارزش افزوده باالتر حرکت دهیم
تا در این حوزه کشور پیشتر جدیتری تجربه کند.
از ســوی دیگر با برگزاری جلسات مختلف تالش
شــده جایگاه ایران در بازار سنتی کاالهایی مانند
زعفران ،فرش و خشکبار نیز احیاء شود .وی خاطر
نشــان کرد :یکی از اصلیتریــن محورهایی که به
توسعه صادرات کمک میکند بحث تجارت آزاد و
توافقهــا در رابطه با این تجارت میان کشــورها و
مناطق مختلف اســت .ما تالش کردیم مذاکرات
برای تجارت آزاد با دو کشور پاکستان و صربستان
و همچنین منطقه اقتصادی اوراسیا را ادامه دهیم و
امیدواریم در آینده نزدیک این توافقها نهایی شده
و تعداد آنها نیز افزایش یابد.

w w w . h a m d e l i d a i l y . i r

سهامداران تاالر شیشهای به بازار ارزهای دیجیتال کوچ میکنند

فرارازچالهبورسبهچاه«بیتکوین»

در حالی تحلیلگران بینالمللی از احتمال ترکیدن حباب بیتکوین در روزهای آینده خبر میدهند
که دخالتهای غیرکارشناسی در بورس ،مسیر خیلی از سرمایهگذاران تاالر شیشهای را به بازار ارزهای دیجیتال منحرف کرده است
همدلــی| فاطمــه آقاییفــرد :روزهای
پرنوسان بازار ســرمایه ،دخالتهای گاهوبیگاه
ســکانداران اقتصادی در بورس ،قیمتگذاری
دســتوری ســهامهای لیدر و شاخصســاز از
سوی وزارت صمتیها ،کلی اظهارنظر و تصمیم
غیر کارشناســی در مقابــل افزایش جذابیت
ســرمایهگذاری در حوزه رمزارزها ،زنگ هشدار
دیگــری را به صدا درآورده و آن احتمال خروج
سرمایهها از تاالر شیشهای و پیچیدن میلیاردها
تومان نقدینگی ،به ســمت بیتکوین اســت.
اینروزها در حالی بیتکویــن بازار داغی را در
دنیا پیدا کرده که خیلی از ســرمایهگذاران در
نقاط مختلف جهان ،بخش زیادی از داراییهای
خود را به ســمت این ارز دیجیتال بردهاند و در
این میان کم نیســتند سهامداران ایرانی که به
دلیل دخالتهای مسئوالن در بورس ،در مقابل
روال غیرمنطقی و خســتهکننده بازار سرمایه،
بریدهاند و دراندیشه یک کوچ پر از ریسک دیگر
هستند؛ کوچ از تاالر شیشهای به سمت دنیای
پر رمــز و راز ارزهای دیجیتال یا رمز ارزها .روز
گذشته در حالی که شــاخص کل بورس یک
دوشــنبه پرنوسان دیگری را پشت سر گذاشت
و با  ۵هزار واحد افت دیگر ،عقبگرد دیگری کرد
و بــه یک میلیون و  ۳۰۱هزار واحدی رســید،
خیلی از فعاالن بازار ســرمایه در گفتوگوهای
خــود به خروج کلی سرمایههایشــان از بورس
اشــاره میکردند؛ خروج از بازاری که روزی به
دعوت مســئوالن در آن پا گذاشــتند ،اما حاال
ماههاست که پای ضررهای هنگفت خود نشسته
و صدایی از آنها نمیشنوند .بازاری که اگر در
گذشته با نگاهی به وضعیت بنیادی شرکتها یا
روند خوب نمودارها ،وارد آن میشدی ،مطابق
پیشبینیهای علمی نتیجه میگرفتی ،اما حاال
دیگر به دلیل سدی که جلوی آن گذاشته شده،
بیتفاوت به همه اخبار خوب و تحلیلها پیش
میرود .علی ،یکی از فعاالن ســه یا چهار ساله
بازار سرمایه ،با اشاره به روند غیر طبیعی بورس
و دخالت مسئوالن در بازاری که باید بر اساس
عرضه و تقاضا و نه ســرکوب قیمت پیش برود،

به «همدلــی» ،گفت« :بورس دیگر جایی برای
ســرمایهگذاری نیست ،توجه دولت به این بازار
و حمایتهای پوشالی مسئوالن از بورس ،باعث
شــده تا این بازار دیگــر از روال طبیعی خود
خارج شود و تحلیلهای بنیادی و تکنیکال نیز
برعکس عمل کند» .کم نیســتند از این دست
گالیههــا ،گالیههایی که همیــن دیروز هم در
توئیتر و استوریهای اینستاگرامی جا باز کرده
بودند و بعد از اعتراض دو روز گذشته سهامداران
بورس در مقابل سازمان بورس و اوراق بهادار و
بهارستان ،دوباره از فضای مجازی ،مطرح شدند.
روزهای نفسگیر بورس برای ســهامداران در
حالی مطرح اســت که چند وقتی میشود که
نگاه دنیا به بــازار ارزهای دیجیتال گره خورده
و اخبار داغی در زمینه رشــد پر ســر و صدای
بیتکوین شــنیده میشــود .نگاهی به نمودار
روز گذشته بلومبرگ ،نشان میدهد که قیمت
بیتکوین از اواخر ســال گذشته میالدی تا به
روزهــای اخیر رکورد قابلتوجهی را ثبت کرده
اســت؛ چهار روز پیش ،یعنی هشتم ژانویه بود
که قیمت بیتکوین به ۴۲هزار دالر پا گذاشت،
این رکورد در حالی ثبت شد که در آذر امسال
قیمت بیتکوین در کانــال ۱۸هزار دالری بود
و در اواخــر پاییز قله  ۲۴هــزار دالر را هم فتح
کرد .بعد از سال نو میالدی نیز قیمت بیتکوین

به بیش از  ۴۰هزار واحد رســید .این رشدهای
پی در پی در حالی بود که نرخ بیتکوین ،سال
 ۲۰۲۰را در کانــال ۷هــزار دالر آغاز کرده بود
و همهگیری کرونا باعث افت بهای آن شــد به
گونهای که قیمت بیتکویــن را طی چند روز
به کمتر از  ۴هزار دالر رساند ،اما مجدد پس از
چند ماه بازار با رشد قیمت همراه شد و تا کانال
 ۱۰هزار دالر خود را ترمیم کرد ،اما هم اکنون
این ارز مجازی به باالترین قیمت از سال ۲۰۱۷
تا امروز رسیده است .اما این رشد غافلگیرکننده
روز از دو روز گذشته گویا متوقف شده و دیروز
کارشناسان و تحلیلگران بلومبرگ با اشاره به
حباب قیمتی بیتکوین به سرمایهگذاران برای
ورود به این بازار هشــدار میدادند .روز گذشته
بود کــه قیمت هــر واحد بیتکویــن با افت
6.۲درصدی به کانال ۳۵هزار دالری رســید و
نگرانیها درباره ترکیدن حباب بیتکوین بیشتر
و بیشتر شد .این هشــدارها در حالی است که
کمتر کارشناســی در حوزه ارزهای دیجیتال یا
مسئولی در داخل کشور درباره این نگرانیها با
سرمایهگذارانی که در بورس ضررهای هنگفتی
را متحمل شــده و همچنان درگیر تصمیمات
سلیقهای هستند ،صحبت میکند .این در حالی
است که در ماههای گذشته ،با تمرکز مسئوالن
به بورس برای دعوت هر چه بیشتر مردم به این

بازار ،روزانه بیش از 6۰هزار کد بورســی صادر
میشــد؛ حاال ماهها گذشته ،بورس کمتر رنگ
سبز را به خود میبیند و گویا سرمایهگذارانی که
پولهای خود را در این بازار سوزاندهاند به دنبال
ورود به بازاری هستند که این روزها تحلیلگران
بینالمللی درباره حباب موجود در آن هشــدار
میدهنــد .ناگفته نماند که حبــاب ،پدیدهای
در سرمایهگذاری اســت کــه از واکنشهــای
احساســی سست افراد ناشــی میشود .پدیده
حباب زمانی اتفاق میافتد که تقاضای بســیار
باالی ســهام از طرف ســرمایهگذاران ،باعث
میشود قیمت سهام به سطحی فراتر از ارزش
واقعــی آن صعود کند که این ارزش واقعی باید
توسط عملکرد شــرکت مربوطه تعیین شود.
مانند حباب صابونی که بچهها دوســت دارند
آن را بــزرگ و بزرگتر کنند ،بهنظر میرســد
که حباب قیمت در سرمایهگذاری هم پیوسته
بزرگ و بزرگتر میشــود ،اما چون این تغییر
بنیانی ندارد ،پس از مدتی سرانجام این حباب
میترکد! وقتی چنین شد ،همهی پولی که روی
آن ســرمایهگذاری شده بود نیز بهطور ناگهانی
ناپدید میشود.
حاال نگاهی به گزارش روز گذشــته بلومبرگ
حکایت از تشــکیل یک حباب ســوداگری در
بازار بیتکوین دارد ،حباب ســوداگری نیز به
وضعیتی گفته میشود که در آن اخبار افزایش
قیمت اشتیاق سرمایهگذاران را تحریک میکند
و این اشــتیاق مانند یک پدیده روانشناختی
واگیردار از فردی به فرد دیگر منتقل میشــود.
در این میان اخبار و داســتانهای غلوشدهای
برای توجیــه افزایش قیمت خلق میشــوند
کــه ســرمایهگذاران بیشــتر و بیشــتری را
جــذب میکنند؛ این ســرمایهگذاران با وجود
تردیدهایشان درباره ارزش واقعی دارایی ،بهدلیل
غبطهخوردن به موفقیت دیگــران و گاهی به
دلیل هیجان ســوداگری و قمار ،اقدام به خرید
میکنند .داســتان اینروزهای سهامداران بازار
ســرمایه در مقابل خبرهای داغ افزایش قیمت
بیتکوین هم همین است.

بانک مرکزی به کره جنوبی هشدار داد

جدال مالی تهران و سئول در فاز حقوقی
همدلی| دعوای مسئوالن ایرانی و کرهای برای
بازپسگیری منابع مالی قفل شده در این کشور
همچنان ادامه دارد .روز گذشــته بود که رئیس
کل بانک مرکــزی در زمینه بازگشــت منابع
مالی از این کشــور یکبار دیگر اولتیماتوم داد و
ضمن تأکید بر اســتقالل رفتار کره جنوبی در
قبال منابع ایران در این کشور گفت۷« :میلیارد
دالر متعلق به ملت ایران بیش از ۲ســال است
که در بانکهای کره جنوبی متوقف شــده ،این
نکته امری غیرقابل قبول اســت و قطعاً ایران
نسبت به تداوم این مســئله بیتفاوت نخواهد
بود» .آخرین واکنش عبدالناصر همتی به منابع
قفل شده در کره جنوبی در حالی بود که چند
روز پیش هم پایگاه خبری آســیا تایمز حجم
کل داراییهــای خارجی بلوکه شــده ایران را
۱۰۰میلیارد دالر برآورد کرد .به گزارش ایسنا،
خبرگزاری رســمی کره جنوبی -یونهاپ -به
نقل از منابع بانک مرکزی این کشور اعالم کرد
به دلیل تحریمهای آمریــکا پس از خروج این
کشــور از برجام ،حدود  ۱۰تریلیون وون (۹.۲
میلیارد دالر) از داراییهای ایران در این کشور
مســدود شده اســت .از این مبلغ سه تریلیون
وون از شــهریور سال  ۹۸پس از واریز در شعبه
بانک ملت سئول مسدود شده و هفت تریلیون
وون دیگــر نیز در دو بانک صنعت کره و ووری
مسدود شدهاند .پایگاه خبری آسیا تایمز نیز با
اشــاره به داراییهای مسدود شده ایران در کره
جنوبی نوشته است حدود  ۱۰۰میلیارد دالر از
داراییهای ایران در نقاط مختلف جهان به دلیل
تحریمهای آمریکا مسدود شــده است .در ماه
میسال  ۲۰۲۰عبدالناصر همتی -رئیس بانک
مرکزی ایران -گفته بود دو بانک کرهای مانع از

دسترسی ایران برای استفاده از پول خود و خرید
دارو و مواد غذایی شدهاند که هدف تحریمهای
آمریکا نیستند .چند روز بعد از انتشار این گزارش
بود که دیروز روابط عمومی بانک مرکزی از اقدام
دیگر مسئوالن برای پس گرفتن این منابع خبر
داد .بــه گزارش روابط عمومــی بانک مرکزی،
عبدالناصر همتی در دیدار با چوی جونگ کان،
قائم مقام وزیــر امور خارجه کره جنوبی ضمن
ابراز امیــدواری درخصوص نتایج این مذاکرات
اظهارداشــت« :بانکهای کشــور کره جنوبی
سالهاســت منابع ما را در این کشــور متوقف
کردهاند و موضوع را تعیین تکلیف نمیکنند و
حتی به سپرده ما سود نیز تعلق نگرفته است».
وی با بیان اینکه مسدود شدن پولمان در کره
جنوبی چالش اصلی ما با این کشور است ،عنوان
کرد« :ما در سایر کشورها نیز منابعی داشتیم
و علی رغم تحریمهای آمریکا از آنها اســتفاده
کردیم و به آنها دسترسی داشتیم؛ اما در مورد
کره جنوبی که یکی از شرکای تجاری مهم و
اصلی ایران بوده است ،هنوز نتوانستیم به منابع
مان در این کشــور دسترسی داشته باشیم».
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سفر سال
پیش خود به ســئول گفت« :یک سال و نیم
پیش با مقامات کره جنوبی و از جمله معاون
نخستوزیر و وزیر اقتصاد آن کشور درباره این
موضوع مذاکراتی داشتم و آنها قول مساعدت
و همکاری دادند که متأســفانه عملیاتی نشد.
حتــی نامهنگاریهایی نیز بــا مقامات کرهای
انجام شــد که علیرغم قول و قرارها نتیجهای
در پی نداشت و ما نتوانستیم از منابع مان حتی
برای خرید کاال و دارو استفاده کنیم» .رئیس
کل بانک مرکزی تصریح کرد۷«:میلیارد دالر

حق طبیعی و مسلم ملت ایران بیش از دو سال
است در بانکهای کره جنوبی توقف شده است
و البته امیدوارم این مســئله که مانعی بر ســر
روابط ایران و کرهجنوبی است هر چه سریع تر
برطرف شــود و قطعاً هدف اصلی این مذاکرات
نیز حل مشکل بانکی است» .رئیس شورای پول
و اعتبار ،درخصوص عملکرد کشور کره جنوبی
در قبال منابع ایران در این کشور تصریح کرد:
«این رفتار کشــور کره جنوبی خطای بزرگی
اســت و اساســاً این نکته که کره با تبعیت از
دستور کشوری ثالث پول ایران را مسدود کند
غیرقابل قبول اســت» .وی یادآور شد« :تأکید
میکنم شرکای تجاری باید در شرایط حساس
و سخت در کنار یکدیگر باشند و ّاال در شرایط
عادی دادن اجازه برداشت از حسابها که هنر

و کار خارق العادهای نیســت بر همین مبنا ما
نیز انتظار داریم دولــت کره جنوبی به صورت
مستقل و بدون در نظر گرفتن دستورات دولت
در حال اخراج آمریکا در این باره تصمیمگیری
کند» .رئیس کل بانــک مرکزی ضمن تأکید
مجــدد مبنی بر پیگیریهــای حقوقی در این
باره گفــت« :در صورتی کــه این موضوع حل
نشــود برای احقاق حقوقمان و استفاده از حق
طبیعی و منابعمان در کره ،پیگیریهای حقوقی
را که شــروع کردهایم را ادامــه خواهیم داد».
همتــی با بیــان اینکه کره جنوبــی نباید به
آمریکاییهــا اعتمــاد کند ،گفــت« :معتقدم
کرهجنوبی نباید مبنای روابط قدیمی و صمیمی
خود با ایران را براســاس روابط سایر کشورها و
شخصی همچون ترامپ قرار دهد».

خبر
تازهترین آمار پرداخت وام کرونا

مهلت ثبت نام وام جدید
کرونا تا آخر دی

برابر آخرین آمارها ،بیش از  ۵۲۲هزار پرونده جهت
دریافت وام کرونا در سیستم بانکی به ثبت رسیده
و بیش از هشــت هزار میلیارد تومان تسهیالت به
متقاضیان و صاحبان مشاغل آسیب دیده از کرونا
پرداخت شده است.
به گزارش ایســنا ،فــاز اول پرداخت تســهیالت
حمایتی کرونا ،پــس از چند مرحله تمدید مهلت
ثبــت نــام در آذر ماه به پایان رســید با این حال
روند پرداخت تســهیالت کرونا بــه متقاضیان در
بانکها متوقف نشد و برابر مصوبه ستاد ملی مقابله
با کرونا مقرر شد پرداخت تسهیالت به پروندههایی
که در سیســتم بانکی وجــود دارد ،کماکان ادامه
داشته باشد.
برابــر اعــالم اداره کل هدایــت نیــروی کار و
کاریابیهای وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی،
تاکنون  ۵۲۲هزار پرونده دریافت وام در سیســتم
بانکی به ثبت رسیده و از مجموع  ۱۳هزار میلیارد
تومان تســهیالت درخواستی ،بیش از هشت هزار
میلیــارد تومان به متقاضیان و صاحبان مشــاغل
آسیب دیده از کرونا پرداخت شده است.
در ادامه حمایت دولت از صاحبان مشــاغل شدیدا
آسیب دیده از کرونا ،ستاد ملی مقابله با پیامدهای
اقتصــادی کرونا ،پرداخت تســهیالت حمایتی به
کسب و کارهای حوزه گردشگری ،فرهنگ و هنر و
ورزش و جوانان را به تصویب رساند.
بــر این اســاس در فاز دوم ،پرداخت تســهیالت
به ســه گروه از مشاغل و کســب و کارهای حوزه
گردشــگری ،فرهنگ و هنر و ورزش و جوانان آغاز
خواهد شد که این گروه تا پایان دی ماه میتوانند
برای ثبت نام و تشکیل پرونده بانکی جهت دریافت
وام اقدام کنند.
پرداخت تســهیالت کرونا در مرحله دوم به سمت
بنگاه محوری تغییر یافته و چارچوب پرداخت وام
مشابه تسهیالت قبلی اســت با این تفاوت که در
این مرحله بنگاهها و واحدهای اقتصادی بر اساس
چارچوب تعیین شــده از سوی دســتگاه اجرایی
مربوطه تسهیالت مذکور را دریافت خواهند کرد.
برابر اعــالم معاونت اشــتغال وزارت کار ،در این
مرحله از پرداخت تســهیالت کرونــا ،چهار حوزه
گردشــگری و صنایع دستی ،حمل و نقل ،فرهنگ
و هنــر و ورزش و جوانان مورد توجه قرار گرفته و
رقمی در حدود  ۸۰۰۰میلیارد تومان تسهیالت به
این بخشها پرداخت خواهد شد.
پیــش از این مهلت ثبت نام وام کرونا برای فعاالن
حوزه گردشگری تا پایان آذرماه بود که با موافقت
کارگروه مقابله با کرونا این مهلت تا پایان دی ماه
تمدید شــد .بر این اساس متقاضیان واجد شرایط
دریافت تسهیالت کرونا در هر سه گروه گردشگری،
فرهنگ و هنــر و ورزش و جوانان تا پایان دی ماه
برای ثبت نام در ســامانه کارا و دریافت وام کرونا
فرصت دارند .بازپرداخت اقســاط تسهیالت کرونا
نیز با سه ماه تنفس از خرداد ماه سال  ۱۴۰۰آغاز
خواهد شد تا به تابآوری بیشتر این دسته کسب
و کارها کمک شود.
به گزارش ایسنا ،برابر مصوبات ستاد مقابله با کرونا
مقرر شده برای کمک به صاحبان کسب و کارهایی
که به دلیل شرایط ناشــی از شیوع بیماری کرونا
در فعالیت خود دچار مشکل شدهاند ،تسهیالت با
نرخ  ۱۲درصد پرداخت شــود که برای این منظور
متقاضیــان باید از طریق ثبت نام در ســامانه کارا
وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعــی اقدام و پس
از تاییــد ســامانه و معرفی به بانک ،تســهیالت
درخواستی را از طریق شعب بانک دریافت کنند.

فرهنگ وهنر
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دریچه
آرنولد شوارتزنگر ترامپ را بدترین
رئیس جمهوری آمریکا خواند

همدلی| بازیگر «ترمیناتــور» ترامپ را بدترین رئیس
جمهوری آمریکا خواند و گروهی را که به کنگره حمله
کردند ،معادل نازیهایی خواند که یک شــب کشــتار
در آســتانه جنگ جهانی به راه انداخته بودند .به نقل
از هالیوود ریپورتر ،آرنولد شــوارتزنگر ویدیویی عمیقاً
شــخصی منتشر کرد که در آن شــورشهای خشن و
مرگبار ساختمان کنگره آمریکا در واشنگتن را به ظهور
آلمان نازی تشبیه کرد .این بازیگر سینما و فرماندار سابق
کالیفرنیا در پیغام طوالنی خود به این نکته اشــاره کرد
که  ۲ســال پس از اتمام جنگ جهانی دوم در اتریش
به دنیا آمد ،اما خانوادهاش مجبور شــد با عواقب سابقه
پدرش کنار بیاید کــه در زمان جنگ در میان نازیها
خدمت میکرد .شوارتزنگر گفت به این ترتیب خودش
اثر کریستالناخت یا «شب شیشههای شکسته» آلمان
نــازی را حس کرد .او این واقعه را به عنوان «شــبی از
کشتار یهودیها در سال  ۱۹۳۸که توسط گروهی نازی
معادل گروه پراد بویــز آمریکا صورت گرفت» توصیف
کرد .او گفت :چهارشنبه شب شیشههای شکسته اینجا
در ایاالت متحده روی زمین ریخته بود .اما شورشــیها
فقط پنجرههای کنگره را نشکستند .آنها ایدههایی را
خرد کردند که ما نادیده میگرفتیم و بنیادهایی را زیر پا
گذاشتند که کشورمان بر پایه آنها بنا نهاده شده است.
شوارتزنگر در ادامه از دونالد ترامپ انتقاد کرد و هشدار
داد که آمریکاییها باید نســبت به عواقب «خودخواه و
بدبین بودن» آگاه باشند.او گفت :ترامپ از طریق گمراه
کردن مردم با دروغ یک کودتا راه انداخت .رئیسجمهور
ترامپ یک رهبر شکستخورده اســت .او در تاریخ به
عنوان بدترین رئیسجمهور ثبت خواهد شــد .بهترین
چیز این است که او به زودی به اندازه یک توییت قدیمی
بیاهمیت میشود.شوارتزنگر همچنین از اعضای حزب
جمهوریخواه که حزب خودش است به خاطر همراهی
کــردن با دروغهای ترامپ انتقاد کــرد و با نقل قول از
رئیسجمهور تئودور روزولت گفت :میهنپرســتی به
معنای ایستادن همراه کشور است .به معنای ایستادن
همراه رئیسجمهور نیست .ویدیوی شوارتزنگر تا به حال
نزدیک به  ۳۰میلیون بازدید داشته است.
هیأت داوران «فیلم فجر :»۳۹

نباید تسلیم تاریکی و مرگ شد

همدلی| داوران بخش مســابقه سینمای ایران سی و
نهمین جشــنواره فیلم فجر ،پیش از آغــاز داوری آثار
«سودای ســیمرغ» نوشــتاری را خطاب به مخاطبان
سینمای ایران منتشــر کردند .به نقل از روابط عمومی
جشنواره فیلم فجر ،داوران بخش مسابقه سینمای ایران
سی و نهمین جشنواره فیلم فجر پس از دریافت احکام
داوری و پیش از آغاز داوری آثار «ســودای ســیمرغ»
نوشتاری را خطاب به مخاطبان سینمای ایران منتشر
کردند .صبح دیــروز  ۲۲دی ماه با حضور داوران بخش
سودای سیمرغ در دبیرخانه ســی و نهمین جشنواره
فیلم فجر ،سیدمحمدمهدی طباطبایینژاد احکام داوران
این دوره جشــنواره را به آنها اعطا کرد و هیأت داوران
بر اساس برنامهریزی انجام شــده ،کار داوری آثار حائز
شرایط شرکت در جشنواره را آغاز کردند .هیأت داوران
سی و نهمین جشــنواره فیلم فجر پیش از آغاز داوری
خود ،متن زیر را خطاب به مخاطبان ســینمای ایران
منتشر کردند«:امسال در شــرایط همهگیری ویروس
جان عزیز را از میان هم وطنانمان از دست
کرونا هزاران ِ
دادهایــم .در چنین زمانی ،چه انگیزهای برای تماشــا و
قضاوت و تشویق سینمای ایران میماند جز ایمان راسخ
به این باور که هرگز نباید تسلیم تاریکی و مرگ شد و
تسلیم شدن تنها مایه خوشحالی آنانی است که سینمای
ایران را از اساس نمیخواهند.هیأت داوران جشنواره سی
و نهم فیلم فجر با اشراف به این امر که ارکان سینمای
ایران در میانه بحرانهای متعدد ،آســیب جدی دیده و
تمامی صنوف دچار مشــکالت متعدد شدهاند ،امیدوار
است امسال و در خاصترین دوره جشنواره فیلم فجر،
بتواند بدون هیچ پیشداوری و با کمترین خطای ممکن،
به داوری عادالنه فیلمهای سینمای ایران بنشیند.ما به
عنوان بخشی از بدنه سینمای ایران همراه شما هستیم و
قطعاً کارمان ،بی کاستی نخواهد بود .پر واضح است که
در این دوره ویژه جشنواره فیلم فجر ،به دلیل نبود هیات
انتخاب و منوط شــدن نمایش فیلمها به نامزدیشان
توســط داوران ،هیــات داوران یکی از ســختترین و
پرمســئولیتترین دورهها را پشت سر خواهد گذاشت.
این چند خط در حکم سال ِم ما به شما مخاطبان عزیز
جشنواره فیلم فجر بود .به امید داشتن جشنوارهای که
بتواند لحظاتی ،دلمان را روشن کند و با آرزوی روزهای
ایران عزیزمان.
بهتر برای ِ
هیأت داوران سی و نهمین جشنواره فیلم فجر
محمداحسانی ،ســاره بیات ،مرتضی پورصمدی ،بهرام
توکلی ،نیما جاویدی ،سیدجمال ساداتیان و مصطفی
کیایی»
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مروری بر چهرههایی که در بزرگترین جشنواره سینمای ایران شانس بیشتری دارند

جشنوارهفیلمفجرامسال؛ماندگاریاخستهکننده
همدلی| برای شــرکت در جشنواره فیلم
فجر که امســال برخــالف دورههای قبل،
هیــأت انتخاب هــم نداشــت ۱۱۰ ،فیلم
متقاضــی بودند که پــس از تطبیق آنها با
قوانین و فراخوان جشنواره ،اسامی  ۶۲فیلم
بلند سینمایی حائز شرایط شرکت در بخش
داوری جشــنواره فیلم فجر (که بیش از 4۰
فیلم طبق جدول منتشر شده پروانه نمایش
ندارند) معرفی شدند.
دبیرخانه جشــنواره سی و نهم طی روزهای
گذشته به بررســی  ۱۱۰فیلم ثبتنام شده
و ارزیابی فرمهــای ثبتنام از نظر تطابق با
آییننامه جشنواره پرداخت.
بر این اساس ،فرمهای متقاضیان شرکت در
این دوره جشــنواره از نظر سال تولید ،دارا
بودن پروانه ســاخت سینمایی ،ارائه نشدن
فیلم در دوره گذشــته جشــنواره و ...مورد
بررســی قرار گرفتنــد و در نهایت  ۶۲فیلم
از بین آثار متقاضی (حدود  ۵۷درصد آثار)
واجد شرایط شرکت در جشنواره سی و نهم
شناخته شدند.
وضعیت پروانه نمایــش فیلمهای این دوره
نیز در این فهرست مشخص شده که در این
بین  ۱4فیلم تاکنــون پروانه نمایش صادر
شــده و  4۸فیلم در دســت بررسی شورای
پروانه نمایش فیلمهای سینمایی قرار دارد.
البته از بین فیلمهای متقاضی شــرکت در
سی و نهمین جشــنواره فیلم فجر ۵ ،فیلم
روشــنایی (کامشــاد کوشــان) ،ترانههای
پدری (محمد بصیــری) ،بانکزدهها (جواد
اردکانی) ،موافقت اصولی (امیر پورکیان) و
کوسه (علی عطشانی) به علت مسائل فنی و
آماده نبودن از شرکت در جشنواره انصراف
دادند.
با توجه به نــام فیلمهای راه یافته به بخش
رقابتی جشــنواره ،بازار پیش بینی برندگان
ســیمرغ هم داغ شده اســت؛ جایی که به
نظر میرســد «چهرههای» بازیگریاش از
فیلمسازها بیشتر باشد.
در ســی و نهمین دوره جشنواره فیلم فجر
صاحبــان  ۱۱۰فیلم فرم پــر کردهاند تا در
دورهای اســتثنایی بدون هیــأت انتخاب،
آثارشــان فقط داوری شــود و شاید همین
سبب شد تا بعضیها فیلمهای خود را فارغ
از اینکه ســینمایی هســتند یا ویدیویی و
اینکه در چه سالی تولید شدهاند به فهرست
متقاضیان اضافه کنند.
دیــروز اما لیســت فیلمهــای راه یافته به
بخــش رقابتی یکی از متفــاوت ترین ادوار
جشــنواره فیلم فجر منتشر شد تا بر اساس
پیشبینیهایــی که قبال هم انجام شــده
بــود ،به این نکته تاکید شــود که در میان
فیلمهای متقاضی حضور در جشنواره فجر
کارگردانهای سرشناس به اندازه بازیگران
فنی مطرح نیســتند ،در حالی که
و عوامل ِ
پیشبینی میشد فیلمسازان شناخته شده
دیگری هم در فجر امســال حضور داشــته
باشند ،اما به نوشته ایســنا ،برخی از آنها
به دلیل شــرایط ویژه جشــنواره امسال و

نامشخص بودن وضعیت برگزاری ،راضی به
نمایش فیلم خود در این دوره نشدهاند.
حمیــد نعمــتاهلل و نرگــس آبیــار و در
کنارشــان روح اهلل حجازی ،محمدحسین
مهدویان ،محســن قرایی و آیــدا پناهنده
از جملــه کارگردانهای مطــرح این دوره
شناخته میشوند که باید بازیگرانی همچون
حمیدرضا آذرنگ ،ستاره اسکندری و بهزاد
خداویســی را هم به عنــوان کارگردانهای
فیلم اولی و هنرمندانی آشنا برای مخاطب،
به آنها اضافه کرد.
امــا نکته قابل توجه این دوره از جشــنواره
نامداران غایباند که تعدادشان نسبتاً بیشتر
و چشمگیرتر است.
اصغر فرهادی ،وحید جلیلوند ،سعید سهیلی،
کمال تبریزی ،شهرام مکری ،رضا درمیشیان
و داریوش مهرجویی چهرههایی هستند که
به دالیل مختلف فیلمشان در جشنواره فجر
نیســت و بهجز آنها بایــد بازیگرانی را هم
نام برد که برخالف پیشبینیها جایشان در
این رویداد خالی است مثل ترانه علیدوستی
و یــا نوید محمدزاده که فقط یک ســال را
برای دوری از ســینما در نظر گرفته بود و
حاال غیبتش در جشنواره به دو سال رسیده
است.
با این حال بازیگران سرشــناس دیگری در
فیلمهایــی که احتماال به داوری میرســند
حضــور دارند و شــاید رقابــت آنها تنور
جشنواره را بیشتر گرم کند.
جمشــید هاشــمپور یا همان جمشید آریا
امسال در چند فیلم مختلف بازی کرده که
و با حضور در «شیشــلیک» محمدحسین
مهدویان« ،گیجــگاه» عادل تبریزی« ،راند
چهــارم» علیرضا امینی و بــرای «مرجان»
حمیدزرگرنــژاد میتــوان او را یکــی از
رکوردداران بازیگری دانست.
از دیگــر ســتارههای قدیمــی ســینما به
ابوالفضــل پورعرب هم باید اشــاره کرد که
پــس از چند ســال کــم کاری و دوری از
جشــنواره فجر در این دوره با فیلم «غیبت
موجه» عباس رافعی حضور دارد.
رضــا عطاران از دیگر پرکارهای جشــنواره

امســال اســت کــه عــالوه بــر کمــدی
«شیشــلیک» ،در فیلم «روشــن» روحاهلل
حجازی هم بازی کرده است.
فیلم «ابلق» نرگس آبیار از کارهای شاخص
ایــن دوره اســت کــه بهــرام رادان ،الناز
شاکردوســت ،هوتن شکیبا و گالره عباسی
در آن بــازی کردهانــد .رادان اولین تجربه
همکاری خود را با آبیار در این فیلم پشــت
سرگذاشــته و باید دید شاکردوست ،شکیبا
و عباســی که پیشتر با این کارگردان کار
کردهانــد در کســب جایزه چقــدر موفق
میشوند.
در کنار فیلم آبیار از اثر جدید محسن قرایی
هم به عنوان یکی از فیلمهای پر بازیگر یاد
میشود .در این فیلم پرویز پرستویی ،هدیه
تهرانی ،باران کوثری،هادی حجازیفر ،بابک
کریمی و مهتاب نصیرپور از جمله بازیگران
اصلی هستند .ابتدا قرار بود شهاب حسینی
هم در این فیلم بــازی کند که کنارهگیری
کرد.
البتــه او کــه یک فیلم کــودک را در مقام
تهیهکننــده در جشــنواره دارد ،در فیلــم
«طالخون» ابراهیم شیبانی هم بازی کرده
و شــاید اگر «مست عشــق» حسن فتحی
هم در جشــنواره بود ،او نیــز از پرکارهای
جشنواره میشد.
اما دو بازیگــری که حتما کنجکاوی زیادی
نسبت به دیده شــدن کارشان وجود دارد،
لیال حاتمی و امین حیایی هستند که تجربه
دیگــری را در فیلمی از حمیــد نعمتاهلل
ثبت کردهاند .فیلم «قاتل و وحشــی» سال
گذشته هم متقاضی شرکت در جشنواره بود
که مشــکل مالکیت فیلم مانع اصلی آن از
جا ماندن عنوان میشد ولی زمزمههایی هم
درباره اصالحات زیاد آن شنیده شده بود.
ســحر دولتشــاهی و پژمان جمشیدی هم
از بازیگران ســیمرغ گرفته و نامزد سیمرغ
جشــنواره فجر هســتند که در فیلم «خط
فرضی» فرنوش صمــدی همبازی بودهاند.
البته جمشــیدی در «شیشــلیک» هم از
بازیگران اصلی در کنار عطاران است.
حامــد بهداد و باران کوثری با بازی در فیلم

«گیجگاه» بــه کارگردانی عــادل تبریزی
و فرشــته صدرعرفایی بازیگر «شــهربانو»
از دیگر ســیمرغدارهای فجر هســتند که
جدیدترین کارهایشــان در جشنواره امسال
متنقاضی است.
پارســا پیروزفر ،الناز شاکردوســت و هوتن
شکیبا بازیگران فیلم «تیتی» آیدا پناهنده
هستند که در صورت پذیرش فیلم از سوی
مسئوالن جشــنواره ،به دلیل آنکه قب ً
ال در
جشنوارههای خارجی نمایش داده شده بود،
از دیگر مدعیان جایزه میتوانند باشند.
فاطمــه معتمدآریــا و محســن تنابنــده
هــم امســال در فیلــم «روزی روزگاری
آبادان» حمیدرضا آذرنگ کــه اولین فیلم
سینماییاش را ساخته بازی کردهاند.
همچنین محمدرضا فروتن ستاره سالهای
نــه چندان دور ســینما هــم در این دوره
بــا اولیــن فیلم بلند ســینمایی حســین
ســهیلیزاده با نام «نیلگون» ممکن اســت
در جشــنواره حضور داشته باشد .در کنار او
باید به مهدی هاشــمی هم اشــاره کرد که
در کمدی «یقه سفیدها» بازی کرده است.
و در آخــر باید از یکــی از کنجکاویهای
جشــنواره امسال به ویژه در بخش بازیگری
نام برد .فیلم «چپ راست» که رامبد جوان،
پیمان قاسمخانی ،ســروش صحت و حامد
محمدی در آن بازی کردهاند؛ چهار بازیگری
که همگی تجربه ساخت کمدی دارند و حاال
در کنار هم یک فیلم کمدی ساختهاند.
به این اســامی قطعا نامهــای دیگری هم
میتوان افزود ،ولی با توجه به شروع نشدن
داوری جشــنواره صرفا به آثار و هنرمندانی
اشاره شــد که بدون تماشــای فیلمها هم
میتوان پیشبینی اولیهای از آنها داشت.
در پایــان باید دید با توجــه به همهگیری
ویروس کووید ۱۹آیا جشــنواره فیلم فجر
امســال میتواند در ادوار برگزارشــده این
جشنواره به عنوان دورهای شاخص به ثبت
برســد یا نبود هیأت انتخاب به حدی روی
ســطح کیفی آن اثرگذار خواهــد بود که
آینــدگان از این دوره اصــال نامی به میان
نیاورند؟

در همکاری کیومرث مرادی و فرشاد فزونی

«آژیدهاک»بهرامبیضاییبهصحنهمیآید
همدلی| کیومرث مرادی از کارگردانهای شناختهشــده تئاتر
ایران است که آثار متعددی را طی  ۲دهه گذشته روی صحنه برده
که بسیاری از آنها از نمایشهای پرمخاطب تئاتر ایران بودهاند که
نظر منتقدان را هم به خود جلب کردهاند.
در شــرایط کرونایی پیش آمده برای تئاتر ،مرادی به تدریس در
زمینه کارگردانی و بازیگری تئاتر ادامه داد و اجازه نداد که درگیر
رخوت کرونایی حاکم بر تئاتر شــود .اما در آخرین تماسی که با
مرادی داشــتیم و در خصوص برنامهریزیهای جدید خود برای
تولید و اجرای تئاتر صحبت کردیم ،از ابتالی او به بیماری کرونا و
طی کردن شرایط سخت این بیماری مطلع شدیم.
کیومرث مرادی درباره وضعیت سالمت و بهبودی خود به خبرنگار
مهر گفت :بیش از  ۳هفته پیش به کرونا مبتال شــدم و  ۲هفته
بســیار سختی داشتم .بیماریام به گونهای بود که حدود  ۱۰روز
نمیتوانستم از روی تخت بلند شوم .با وجود اینکه خیلی مراقبت
کرده بودم ،خیلی ساده به کرونا مبتال شدم چون در شهر تهران
مردم رعایت درســتی در این زمینه ندارند ،البته گناهی بر گردن
مردم نیست زیرا زیربنای درستی در این خصوص وجود ندارد.
او با اشــاره به اینکه دوره ســخت بیماری سپری شده و شرایط
جسمانی خوبی دارد و فعالیتهایش را از سر گرفته است ،درباره
برنامه خود برای تولید و اجرای اثری نمایشی در شرایط فعلی تئاتر،
یادآور شد :واقعیت این است که فارغ از آموزش تئاتر و کارهایی که
در این زمینه انجام میدهم ،حدود  ۶ماه است با فرشاد فزونی و با
اجازهای که از استاد بهرام بیضایی گرفتم ،روی متن «آژی دهاک»
کار میکنم .فرشاد فزونی آهنگسازی و نوازندگی کار را عهده دار
است و من به عنوان برخوان اثر حضور دارم.
مرادی ادامه داد :از  ۶ماه پیش فکر میکردم که این اجرا را برای
ســالروز تولد استاد بیضایی روی صحنه ببرم که به دلیل شرایط
کرونا این امر میسر نشد.
کارگردان نمایشهای «دیر راهبان» و «افســون معبد سوخته»
درباره دالیل انتخاب و برخوانی نمایشنامه «آژی دهاک» توضیح
داد :در نمایشــنامه «آژی دهاک» استاد بیضایی برخوانها را بر
اساس گوسانها و شیوه خوانش آنها نوشته است .گوسانها ساز
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رویداد
داوران بخش موسیقی جشنواره
«هنر زنده است» معرفی شدند

همدلی| داوران بخش موســیقی جشنواره «هنر زنده
است» با پیشنهاد فردین خلعتبری آهنگساز و دبیر این
بخش معرفی شدند .به نقل از روابط عمومی جشنواره
«هنر زنده است» ،با پیشــنهاد فردین خلعتبری دبیر
بخش موسیقی و تأیید شورای سیاستگذاری جشنواره،
احمد پژمان ،محمدرضا علیقلی ،پیمان یزدانیان و حامد
ثابت بهعنوان اعضای داوری بخش موســیقی جشنواره
«هنر زنده است» انتخاب شدند .فراخوان اولین جشنواره
آنالیــن «هنر زنده اســت» در چهار بخــش فیلم به
دبیــری کمال تبریزی ،تئاتر به دبیری بهروز غریبپور،
موســیقی به دبیری فردین خلعتبری و دیجیتال آرت
به دبیری محمود کالری بیســتونهم آذرماه منتشــر
شد و عالقهمندان جهت شرکت در بخشهای مختلف
جشنواره آنالین «هنر زنده است» میتوانند با مراجعه
به ســامانه جشنواره به مطالعه متن فراخوان و ثبت اثر
بپردازند .نخســتین دوره جشــنواره آنالین «هنر زنده
است» توسط مؤسسه فرهنگی هنری «برداشت آخر»
و مجموعه فرهنگی هنری «مربع  »۱۱برگزار میشود.
این در حالی است که پردیس تئاتر و موسیقی باغ کتاب
نیز یکی از حامیان این جشنواره است .این جشنواره به
صورت رقابتی و غیررقابتی در شــبکههای اینترنتی با
حمایت مادی بخش خصوصی و حمایت معنوی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی از  ۱۰لغایت  ۲۰اسفندماه سال
جاری برگزار میشود.

راهیابی  1۵6اثر به مرحله دوم انتخاب
بخش نقاشی تجسمی فجر

همدلی| رضوان صادقزاده یکی از اعضای هیات داوری
بخش نقاشی جشنواره تجسمی فجر از انتخاب  ۱۵۶اثر
در مرحله اول بخش نقاشــی خبر داد .به نقل از ستاد
اطالع رســانی سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی
فجــر ،رضوان صادق زاده که با همراهی احمد وکیلی و
غالمعلی طاهری داوری این دوره از آثار رشته نقاشی را
به عهده داشتند در خصوص نتیجه نهایی داوری بخش
اول گفت :در بخش نقاشی ۱۹۷۰ ،اثر از  ۸۳۹هنرمند در
جشنواره شرکت کرده بودند که در نهایت قریب به ۱۵۶
اثر به مرحله داوری نهایی راه پیدا کردند.
او با بیان اینکه با صرف زمان بســیار این آثار را دیدیم
و آثار راه یافته به بخش داوری نهایی با رأی اکثریت به
ایــن بخش راه پیدا کردند ،افــزود :در مرحله بعد باید
برگزیدگان مرحله اول اصل آثار را ارسال کنند تا داوری
نهایی صورت بگیرد.
صــادق زاده درباره کیفیت آثار ارســالی نیز گفت :در
مجموع درباره آثار رسیده باید بگویم آثار کمتر به بیان
معاصر رسیده بودند .آثاری که انتخاب شدند سطح قابل
قبولی در عرصه نقاشــی دارند و کسی که به تماشای
آثار در جشنواره فجر میآید میتواند شاهد آثار خوبی از
نقاشان عموماً زیر سی سال کشورمان باشد.
او دربــاره معیار انتخاب آثار نیز گفت :ما آثاری را که در
حوزههای دیگر مثل چاپ دستی ،خوشنویسی ،طراحی،
نقاشــی قهوه خانهای و ..بود رد کردیم اما اگر کسی با
رویکرد نقاشی قهوه خانهای اثری معاصر ارائه کرده بود
آن را پذیرفتیم .برای من شخصاً مهمترین معیار نوآوری
در کار است و اینکه اثر لحن و لهجه خودش را داشته
باشد و هنرمند به زبان خود دست پیدا کرده باشد.
صادق زاده که چندین دوره دبیر جشــنواره تجســمی
جوانان بوده است درباره حضور آثار برگزیدگان سه دوره
این جشنواره نیز گفت :این یکی از نکاتی بود که سالها
به آن فکر کرده بودیم که پیگیر برگزیدگان این جشنواره
باشیم .این اتفاق بسیار خوبی است که برآیند برگزیدگان
همه جشــنوارهها و بینالها را بتوانیم در یک جشنواره
معتبر ببینیم.
سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر بهمن  ۹۹به
دبیری علی اشرف صندوق آبادی و در مرکز فرهنگی و
هنری صبا برگزار می شود.

اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره
موسیقی کالسیک ایرانی معرفی شدند

میزدنــد و در دل نوازندگی قصه خود را تعریف میکردند .آنها
مدام در سفر بودند و با سفرهای خود قصههای شهرهای مختلف را
به شهرهای دیگر میبردند .این جهان موسیقایی برای من و فرشاد
فزونی خیلی جذاب بود.
او افزود« :آژی دهاک»  ۱۱بند دارد که فرشاد فزونی بر اساس آن
 ۱۱قطعه بسیار زیبا و متفاوت را نوشت و شروع به اجرا کردن کرد.
مرادی با بیان اینکه من به عنوان یک نقال مدرن به مدرن بودن
اجرا فکر کردم تا اجرا پــل ارتباطی جهان و زبان «آژی دهاک»
با تماشــاگر امروز باشد که شــاید گوش کردن و دیدن همزمان
برایش سخت است ،اظهار کرد :کار بزرگی که فرشاد فزونی انجام
داد تصویری کردن قصه و مســیر زندگی «آژی دهاک» توســط
موســیقی بود و موســیقی افکتیو و زنده خیلی به من به عنوان
برخوان برای به تصویر کشیدن قصه بر صحنه کمک کرد.
این کارگردان با سابقه تئاتر درباره زمان و مکان مدنظر برای آغاز
اجرای برخوانی «آژی دهاک» یادآور شــد :با دبیر سی و نهمین
جشنواره تئاتر فجر صحبت کردیم تا به عنوان یک گروه مهمان،
نمایش «آژی دهاک» را در جشنواره رونمایی کنیم که با موافقت
ایشــان همراه بود .در ابتدا هدف مان اجرا در جشنواره تئاتر فجر

نبود ولی وقتی به شرایط کرونایی موجود رسیدیم تصمیم گرفتم
در سالی که ناامیدی وجود دارد ،تولید و پژوهش تئاتر را متوقف
نکنم.
کارگردان نمایشهای «خواب در فنجان خالی» و «مرگ و شاعر»
ضمن اظهار امیدواری از اینکه به اجرای بزرگی از نمایش «آژی
دهاک» دســت پیدا کنیم ،به مهر گفت :خیلی امیدوارم این اثر
بتواند نماینده خوبی از شــخصی باشد که استاد همه ماه بوده و
تئاتر ایران به او بدهکار است .اجرا و خوانش آثار استاد بیضایی باید
در تئاتر ایران تداوم داشته باشد.
مرادی با بیان اینکه بعد از اجرای «هشــتمین سفر سندباد» اثر
استاد بیضایی در دهه  ۷۰آرزو داشتم اثر دیگری را از استاد روی
صحنه ببرم ،تأکید کرد :یکــی از بزرگترین اهداف من به عنوان
یکی از شاگردان مستقیم استاد بیضایی برای اجرای نمایش «آژی
دهاک» برقراری ارتباط نسل جدید با ایشان است چون بسیاری از
نسل جدید نمیدانند چگونه با اثری از استاد بیضایی مواجه شوند.
او در پایان ســخنان خود با تأکید بیان کرد که نمایشنامه «آژی
دهــاک» و این قصه در دنیای کرونایی معنای متفاوتی را نمایش
میدهد.

همدلی| اعضای شورای سیاستگذاری سومین جشنواره
موسیقی کالســیک ایرانی با صدور احکامی جداگانه از
سوی معاون هنری وزیر ارشــاد معرفی شدند .به نقل
از روابط عمومی معاونــت امور هنری وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،سید مجتبی حسینی معاون امور هنری
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در احکامی مجید کیانی،
علی اکبر شــکارچی ،داریوش پیرنیــاکان ،حمیدرضا
نوربخش ،سیامک جهانگیری ،امیر شریفی ،امیر مردانه،
محمد الهیاری (مدیرکل دفتر موسیقی و رئیس شورای
سیاســتگذاری) و فاطمه کرم پــور (مدیرکل فرهنگ
و ارشــاد اسالمی بوشــهر) را به عنوان اعضای شورای
سیاستگذاری سومین جشنواره موسیقی کالسیک ایرانی
منصوب کرد .در احکام معاون امور هنری وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی برای اعضای شورا آمده است:
«با عنایت به سوابق ارزشمند علمی ،پژوهشی و تجربیات
ارزشــمند جنابعالی در عرصه فرهنــگ و هنر ایران به
موجب این حکم به عنوان عضو شــورای سیاستگذاری
جشنواره موسیقی کالسیک ایرانی منصوب میشوید.
امید است با استعانت از خداوند متعال در جهت اعتالی
فرهنگ و هنر ایران موفق و موید باشید».
سومین جشــنواره موسیقی کالسیک ایرانی اسفندماه
سال جاری برگزار میشود.

با همین واژههای معمولی
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علی داریا

شاعر و عکاس

کشــتم شپش ،شپش کش شــش پارا!! کنکاشآبــادی جان! گاهی به یاد این جملههای نامفهوم،
امــا ســخت نوســتالژیک میافتم کــه تکرارش
لبخندی تلخ برلبانم مینشــاند که چه روزگاری
داشتیم کل علی!!
 برحسب اتفاق من هم فی الواقع! و در این اواخربه همین حرفها فکر میکردم ،و امروز بیشــتر از
همیشه به همین مقوله شپش کش!!
 چطــور کنــکاش جــان! نکنــد داری مقولــهشــگفتانگیز تلهپاتی را مطــرح میکنی و تو هم
به نوعی کشتهای شپش ،شپش کش شش پا را؟!
 نه دلفین جان ،چی میگی جانم ،شــپش و کککجا بود ،تله پاتی سیری چند؟!
 پس چه بود آن روایت؟! روایتی نبود ،چندی پیش ،در خبرهای مجازیآمــده بود :که یــه بنــده خدایی (انــدرو هیل،
ویروسشــناس دانشــگاه لیورپول) اعالم کرده،
داروی ارزانقیمتی که برای کشــتن شــپش سر
استفاده میشــه ،میتونه در فراری دادن ویروس
کرونا هم نقشآفرین باشــه و زمان بستری بودن
بیمــار مبتال به کرونا ،در بیمارســتان رو به نصف
تقلیل بده (و البته گفتــه قیمت این دارو هم دو
پوند بیشــتر نیست) که من معادلش رو به تومان
خودمون نمیدونم.
عجب حکایتی کلعلی!!کلعلی کدومــه ،من کنکاش آبــادیام دلفینجان ،بعدش هم کدوم حکایت من فقط یک خبر

علمی در حوزه پزشکی رو نقل کردم ،همین.
 نه کنکاش آبادی جان! داشــتم به سماجت اینکنه روزگار یعنی کرونا فکر میکردم که نوع بنی
بشر رو تا کجا برده و دوباره او را ،به عصر شپش و
شپش کش برگردانده!
 بله باز جای شــکرش باقیه که بــرای در امانموندن از کرونا ،الزم نیســت به غارها پناه ببریم،
واال هــم غار به اندازه کافی نبود ،هم بســترهای
بازگشت به غارنشینی فراهم نبود و هم اجاره غار
سر میگذاشــت به فلک و اساسا امکان تامینش
فراهم نمیشــد ،و اگر هم فراهم میشد در نهایت
از گرسنگی جان به جان آفرین تسلیم میکردیم.
هــر چند مــا انســانها ،دیگر برای همیشــه از
غارنشــینی عبور کردهایم ،چرا کــه ،چه آنان که
در برجها و پنتهاوسها و بهشــتهای واقعی در
روی زمین زندگی میکنند و چه کپرنشــیانها،
کوخنشــینان و حاشیهنشــینان شــهرها در غار
تنهایی خود غنودهاند ...
 کنکاش جــان!! ممکنه بحث روعوضش نکنی؟!آخه شپش و شپش کش کجا و بهشتهای زمینی
کجا تصدقت؟!
 میخواستم بگم چیزی جز خداوند ابدی نیست،کرونا ســرانجام بار و بندیلش را میبندد و میرود
چه با شــپش کش ،چه با واکسن یا هرچیز دیگر،
همانطور کــه ترامپ دارد در نابــاوری خودش و
هوادارانش میرود ،همانطور که پاییز سپری شد.
 کنکاش جــان من هم باید بــروم دبیر صفحهمنتظر اســت صفحــه آخر و ســتون ناهمدلی را
ببندد ،ممنــون از ســخنان امیدوارانهات در این
روزهای تلخ و ســخت آلوده! اگر یک جمله دیگر
بگویی گریهام میگیرد تصدقت...
تصدقتان :دلفین ساحل آبادی

حافظه تاریخی

تشکیلشورایسلطنت
روز  ۲۳دی  ۱۳۵۷و در آخریــن روزهای حضور
محمدرضا شــاه پهلوی در ایران ،شورای سلطنت
تشــکیل شد .علی امینی ،نخســتوزیر اسبق در
ماههــای آبان و آذر  ۱۳۵۷از شــاه خواســت به
تشکیل شورای سلطنت رضایت دهد و شرط کرد
که اعضای این شورا ضرورتا نباید پس از تحوالت
ســال  ۱۳۴۲وابستگی آشــکاری به رژیم پهلوی
داشته باشند.
امینی ،شــخص خــود ،دکتر کریم ســنجابی،
محسن پزشــکپور و دکتر غالمحسین صدیقی را
برای احراز این مقام مناســب میدانست ،اما شاه
به رغم ابراز تمایل اولیه نسبت به این ایده امینی،
پس از مشــورت با افرادی مانند اردشیر زاهدی،
غالمعلی اویســی و سپهبد رحیمی حرف خود را
پس گرفت؛ با این حال در پی گسترش انقالب و
به ویژه پس از تظاهرات بزرگ تاسوعا و عاشورای
سال  ۱۳۵۷شاه به سراغ اجرایی کردن ایده علی
امینی رفت.
ظاهر امر اینگونه نشان میداد که شاه برای اداره
موقت کشــور در غیاب خود این شورا را تشکیل
داده است ،اما برخی شواهد نشان میدهد که این
شورا وظیفهای به مراتب مهمتر برعهده داشت.
آنچنان که بعدها گفته شــد ،این شورا موظف بود
تا با امام خمینی تماس بگیرد و در صورت امکان
با دادن امتیازاتی با ایشان به توافق برسد.
شــاه به عملکرد این شورا بسیار امیدوار بود و در
اولین گام بر آن شد گروهی از چهرههای سیاسی
مذهبی شــاخص در میان انقالبیون و برخی افراد
خوشــنام دیگر را برای برعهده گرفتن این مقام،
معرفــی و در واقع رضایت آنــان را برای پذیرش
این ســمت جلب کند ،اما پس از مدتی آشــکار
شــد که هیچ یک از چهرههــای انقالبی در میان
احــزاب و گروههای مختلف حاضر به عضویت در
آن نیســتند ،افرادی کــه در  ۲۳دیماه ۱۳۵۷
برای عضویت در شــورای سلطنت انتخاب شدند،
عبارت بودند از :شاپور بختیار نخستوزیر ،محمد
سجادی رئیس مجلس ســنا ،جواد سعید رئیس
مجلس شــورای ملی ،علیقلی اردالن وزیر دربار،
عبداهلل انتظام ،ارتشبد قرهباغی ،دکتر علی آبادی
دادستان سابق کل کشــور ،محمدعلی وارسته و
ســیدجاللالدین تهرانی .که از میــان این افراد،
دکتر علــی آبادی از همان ابتدا اســتعفای خود
را نوشــته ،نزد آیتاهلل مطهری و شورای انقالب
گذاشته بود.
پس از بررســیهای بسیار ،شــاه تصمیم گرفت
ریاست شورای سلطنت را به شخصی واگذار کند
که هم به روحانیت نزدیک بوده و هم مورد اعتماد
دربار باشد و این چنین بود که شاه این مقام را به
سیدجاللالدین تهرانی سپرد.

ایــن اثر برگرفته از شــاهنامه فردوســی
است که نمایشــنامهنویس در پرده پنجم
(یــا پایانــی) از ماجرای مرگ ســهراب،
فرزند رســتم ،هنجارشــکنی میکند؛ به
ایــن معنی که رســتم در گفــت و گو با
ســهراب کم میآورد و در صدای طبلها
جان میسپارد .در پرده پایانی ،درامنویس
تصویری از سهراب را به نمایش میگذارد
که«:گرد پیری بر سهراب فرود آمده است.
عینکی بر چشم و زیر نور چراغ مطالعه ای،
مشــغول خواندن کتابی است .این همان
رســتم در صحنه دانشکده است .او نیایش
میکند( »...ص  )۴۳در فرجام نیایشی که
ســهراب از لب برمــیآورد و از اهورامزدا
میخواهــد کــه دو دلی و نابــاوری را از
روی زمین بــردارد .در همان حال پیکی
مانند پیک رســتم وارد میشــود .پیکی
که« :از شــورای شــهر تلگرافی رسید»...
( پــرده میافتد) .گویا نمایشــنامهنویس
شــورای شــهر را رســتم وارونه میداند؛
رســتمی که در ســهراب متجلی شــده
است .پایان نمایشــنامه در تعلیق میماند
که بــه چه منظوری ســهراب اســتحاله
شــده را به آن جا دعــوت کردهاند .یکی

روی پوست شهر

رسول اسدزاده

بــازار تهــران تا بــوده به بینظمــی و در
تنیدگی تنهای کاســب و مشــتری و
هم
ِ
بیننده شهره بوده است .نوعی آشوبِ انسانی
که در بطن خود نظم هم دارد .همان چیزی
آمدن توریستها و کسانی
که باعث به وجد
ِ
اســت که دلشــان برای تهران تنگ است.
آنارشی منظم که شاید
نمونه بسیار عالی از
ِ
بشــود در کامبوج ،هند ،پاکستان و برخی
کشــورهای آفریقایی شــبیه آن را یافت .از
شــیوع کرونا پایمان به بازار باز نشــده بود.
دیروز با خودمان گفتیم بازا ِر بزرگ به خاطر
محدودیت و بیماری البد خلوت اســت .در
فکرم فاصله بین ایســتگاه پانزده خرداد تا
سبزه میدان را با سرعت باد صبا میپیمودم
عجیب بین چهار راه لشــگر تا
که ترافیک
ِ
پانزده خرداد دو تا چک افسری بیخ گوشم
کاشت .ساخت زیر گذر و تاسیسات مترو در
آتش ترافیک
این مســیر انگار مازوت روی ِ
ریخته اســت .یک بلبشــوی آخرالزمانی از
موتور و اتوبوسهای دیزلی و تاکســیهای
زوار در رفته در این خیابان به پاست .اوضاع
ورودی بازار هم بهتر از مســیر رســیدن به
آن نبود .ســابق بر این عجله در بازار تهران

داستانک
تهرانی که با علما رابطه خوبی داشت ،در کارنامه
خود چند عنوان وزارت و ســناتوری داشــت .به
واســطه همین سوابق بود که روز  ۲۶دی ۱۳۵۷
در جلســه شــورای ســلطنت که در حضور شاه
تشکیل شد ،ســیدجاللالدین تهرانی به ریاست
این شورا انتخاب شد.
به عقیده حامیان ســلطنت ،شــورای ســلطنت
هرچنــد نقطه پایان ســلطنت محمدرضا پهلوی
بود ،امــا در عین حال وســیلهای بــرای انتقال
سلطنت به فرزند شاه بهشمار میآمد.
بر این اســاس گروه زیادی از نیروهای سیاسی
فعال ،امیدوار بودند که به وســیله این شورا ،نهاد
سلطنت در ایران را حفظ کنند.
شــاه نیز تصور میکرد با اســتفاده از این شورا
میتواند اوضاع را آرام کند .اما این خواســته شاه
محقق نشد.
گفته شــده بود که پس از خروج شــاه از کشور
شورای سلطنت عهدهدار تمام وظایف و اختیارات
مقام ســلطنت خواهد بود .با این حال فقط  ۲روز
پس از خروج شــاه از کشــور ،امام خمینی طی
سخنانی شورای ســلطنت را غیرقانونی خواند و
دخالت آنان در امور کشــور را جرم دانســت و از
آنان خواست به ســرعت از این شورا کنارهگیری
کنند.
در روز  ۲۸دی ســیدجاللالدین تهرانــی رئیس
شورای سلطنت ،برای مذاکره با رهبر انقالب وارد
پاریس شد.
شــرط امام برای صدور اجازه مالقات به تهرانی،
استعفای وی از شورای سلطنت بود .عالوه بر این،
او باید در متن استعفانامه تأکید میکرد که شورا
غیرقانونی است.
تهرانی نیز ناچار استعفانامه خود را امضا و به امام
تقدیم کرد .به این ترتیب در پی اســتعفای رئیس
شورای سلطنت و غیرقانونی اعالم کردن این شورا،
شورای سلطنت بیآنکه اقدامی در راستای اهداف
تعیین شده انجام داده باشد ،پس از فعالیتی یک
هفتهای ،عم ً
ال منحل شد و آخرین تالش شاه برای
حفظ ساختار سلطنت ناکام ماند.

حسن صفرپور

داستان نویس

امــروز برای من یک روز معمولی بود .کمی
متعادل و راحت بودم؛ دوست داشتم همیشه
همینطور باشم .اگر چه عالئمی از خستگی
همیشگی داشتم ،اما امیدوار بودم و بر این
باورم کــه امیدواری در من تعادل به وجود
مــیآورد .بر خالف میلم که اغلب تمایل به
پیادهروی دارد ،ترجیح دادم ســوار تاکسی
شوم ،هم اینکه کاری پیش آمده بود و هم

آنارشی منظم

استخراج
معدن
نشان از پویایی و رونق این
ِ
ِ
پول داشــت ،ولی دیروز چیزی که به چشم
میآمد نه پویایی بود نه رونق!! ســیل مردم
تجمع
گرانــی اجناس،
بــرای ارزانخری و
ِ
ِ
دادزنها ،معامله جوشزنها و داللها ،بازار
تهران را تبدیل به یــک دارالمجانین تمام
عیار کرده اســت .تا پای رهگذر به ورودی
بازار کفاشــان میرســد یک دو جین مر ِد
جــوان و میانســال مانند ســاقیهای مواد
مخدر دور و ور او پیدا میشــوند ،مدام در
گوش عابر تکرار میکنند ،فرش دســتباف؟
فــرش میخوایی؟ آقا فــرش دارم ،هر چی
بخوای دارم  ...این نحوه مشــترییابی چیز
شــدن این
جدیدی نیســت ،ولی بیشــتر
ِ
مشــتری قاپها و باال رفتن سن و سالشان
بد جور توی ذوق میزند .یک جور نشــانگر
میان
و
دماسنج کسادی و فقر هم هست .از ِ
ِ
گذرها و ســراها که عبور میکنی باز همین
بساط است .انبوه مردم با چشمهای خیره،
ماسکهایی که در آلودهترین روزهای تهران
نفس را تنگتر کرده و دستهایی که بیشتر
مراقب کیف و موبایل هستند .آشوب انسانی
امواج طوفان نوح
در بــازار تهران ما را مانند
ِ
به مقصد میرسان َد .حجره در سرای جدانلو
اســت ،جایی که چشم کاســبان و داللها
طوری به من و همســرم خیــره مانده که
دوئــل کنندهها به هــم!!! از بین دعوتها و
ســوالهای بیپایــان و آزاردهنده خودمان

روزه سکوت

مسیر طوالنی .ســکوت کرده بودم ،و باید
بگویم در اصل حرفی برای گفتن نداشــتم.
راننده تاکسی سعی میکرد سر صحبت را
بــاز کند؛ نمیدانم آدمها چه اصراری دارند
تا به هم میرسند حتما حرفی برای گفتن
داشته باشــند .مقاومت کردم که مخاطب
حرفهایش نباشم تا سخنرانی اش را ادامه
ندهد .پرسید« :چکاره ای» گفتم«:بیکارم».
از خدا خواســته چند دقیقهای در اوصاف
بیکاری سخنســرایی کرد؛ بعد با نیم رخی
خســته نگاهم کرد و با کشیدن آهی از ته
دل ادامه داد«:پسرم اذیتم میکنه و مرتب
میگه ماشین میخوام» .اصرار داشتم ساکت

را به ســاحل نجات میرسانیم ،حجره پنج
متــر هم نیســت ولی آسانســورش مارا به
زیر زمینی میرســاند که ده برابر بزرگتر
است .حاجی پشــت میزش نشسته دندان
خالل میکند ،ســه پادوی پیــر فرشها را
باال پاییــن میکنند ،زبان میریزند و چنان
پنهان مغز من و
روانشناســانه به الیههای
ِ
همسرم نفوذ میکنند که تسلیم میشویم.
حاجــی همچنــان نشســته و وقتی حرف
از خریــد با چک به میان میآید ،از شــغل
ما میپرســد ،میگویم خــودم کارگر مترو
هستم همســرم هم یکمعلم بیکار شدهی
غیرانتفاعــی ،با لحن حق به جانب میگوید
غیر انتفاعیها که خوب پول دارند ،مترو هم
که مال پسر رفســنجانی هست .نوه من در
مدرسه فرهنگ ثبت نام کرده ،تازه همهاش
در خانه است و سی میلیون شهریه هم داده
 ...همســرم میگوید فرهنگ همان مدرسه
حــداد عادل اســت  ...حاجــی متلک را به
خودش نگرفته که «شما که ساکن ولنجک
هستی و صد متر مغازه در بازار فرش داری
دیگــر چرا ُغر میزنی؟» بــا کلی توضیح و
َد َونگ راضی شده با چک به ما دو تکه فرش
بفروشــد ،از سرسرا بیرون آمدن هم سخت
اســت ،باز باید به چند نفــر بگویی به پیر
به پیغمبر خرید کردهام تا دســت از سرت
بردارند .از بازار مســقف که خارج میشویم
انگار موجودی زنده ما را باال آورده....

باشــم ،چیزی نگفتم .باز شــروع کرد«:آقا
شــما قاضی ،بدهــکاری دارم ،اونم زیاد و
پســره نافهم اصال کوتاه نمیاد»؛ سکوتم را
نشکســتم .ول کن نبود و بــا صدای بلند
گفت«:نمیخوای جواب بــدی؟» وادار به
جواب دادن شدم؛ با بیرغبتی گفتم»:داری
براش بخــری؟» و با نفــرت و بغض ادامه
دادم«:بندازش از خونه بیرون مرتیکه احمق
رو!» از تاکســی که پیاده شدم به این فکر
کردم که اگر بخواهم حساب کنم که تا سن
جوانی و غرور ،پدر و مادر چه قدر فقط غذا
به ما دادند و ...حساب از دستم خارج شد و
مسیر را اشتباه رفته بودم.
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منتقد و پژوهشگر ادبیات

دیگر از هنجارگریزیهای این نمایشــنامه
آن است که رستم و ســهراب همدیگر را
میشناسند و به جای آن که دست به یقه
شــوند با همدیگر بحث میکنند و رستم
در این ماجرا شکســت میخورد و در برابر
استداللهای «همســرایان» و سهراب از
درگیری پرهیز میکنــد .در ادبیات کهن
ایران زمین ،هماره پدرکشــی تقبیح شده،
ولی در برابر پسرکشی سکوت کرده است
یا به نحوی پســران را خائن به آرمانها و
اندیشــههای پدر دانستهاند و مرگ را حق
مسلم پســرانی تلقی کردهاند که در برابر
پدر قد علم کردهاند .تقویفر با استعانت از
نمایشنامهنویسان یونان کهن ،همسرایانی
از بزرگان دربار و چند دختر پســر حامی
سهراب در نمایشــنامه به کار میگیرد .با
چند کار هنجارگریزانه در این نمایش ،شاید
بحث درباره ضعفها و نقایص این درام در
حاشــیه بافته شود .به عنوان مثال ما چند
و چندین کلمه عربی میبینیم که از زبان
مولف و وزیر و شاه کاووس و موبد موبدان
و مابقی شخصیتهای داستان به عینه در
نمایشنامه آمده است .مثل« :اعظم ،قلب
و قلوب ،تعظیم ،حاجــت ،تکلیف ،حقیر،
احتجاج ،وظیفه ،حکم ،عقل و امثالم »...از
نگاه این نگارنده ،نمایشــنامهنویس با چند
دســتکاری در داستان رســتم و سهراب،
خیلی ســریع ،مرثیه را به طرف مضحکه
و گروتســک برده اســت .از نگاه ویکتور

هوگو ،درام با درهمآمیزی حماسه و مرثیه
و کمدی و گروتســک شکل میگیرد .این
کار باید با تمهیــدات خاص در هالهای از
کلمات مطنطن به سمت مسائل و واژگان
روزمره نشــان داده شود .مسئله بعدی در
این نمایشــنامه ،تاکیدی است بر خرد که
فردوســی آن را با یک نگاه اهورایی در هم
میآمیزد و آن را حکمت مینامد .حکمت
با عقل استداللی که خدا را در صحنه حذف
میکند ،متفاوت اســت .نمایشنامهنویسان
یونان قدیم مثل ســوفوکل و غیره به جای
خــدا از خدایان حرف میزننــد .خدایان
گاهی خودی نشــان میدهند و پهلوانان
را تنبیه میکنند ،امــا در نهایت آن عقل
فلســفی را از صحنــه حــذف نمیکنند.
شــیوهای که تقویفــر در ایــن نمایش
به کار گرفتهاند ،پسامدرنیســتی اســت.
پســامدرنها گاهی با طنز و تمسخر همه
کالن روایتهای جهان باستان و مدرن را
به ســخره میگیرند و فضایی تیمارستانی
در متن ایجاد میکنند و شــخصیتهای
اســاطیری را از عرش به فرش مینشانند
و عقل و خرد کالســیکها و مدرنیستها
را به چالــش میگیرنــد .تقویفر در این
نمایشــنامه ،از خرد ،اسلحهای میسازد تا
پیران قوم را ســر جایشان بنشاند .در این
مورد هم شــاید بر تقویفر حرجی نباشد؛
چون در کارهای پســامدرنها ،پارادوکس
حرف اول را میزند.

Davide Bonazzi- Italy

جزئیات سعدی

یکی را که سعی قدم پیشتر
به درگاه حق ،منزلت بیشتر
یکی باز پس خائن و شرمسار
بترسد همی مرد ناکرده کار
بهل تا به دندان گزد پشت دست
تنوری چنین گرم و نانی نبست
بدانی گه غله برداشتن
که سستی بود تخم ناکاشتن

مشق کلمات
برنامه پنهان:
ویژگيهای رفتــار یا نگرشهایی که در مدرســه
فرا گرفته ميشــود اما در برنامه آموزش رســمي
گنجانده نشده است .برنامه پنهان «برنامهی اعالم
نشده» مرتبط با آموزش است -براي مثال ،آموزش
جنبههای گوناگون اختالفات مربوط به جنسیت.

درست بنویسیم

کاربرد نادرست «ال»:
«ال» نشانه معرفه عربی است و کاربرد آن همراه
واژههای فارسی درست نیست:
حســب الفرمان ـ حسب فرمان ،حسب الدستور ـ
السفارش ـ حسب سفارش.
حسب دستور ،حسب ّ

ترازین

ماده  ۱۶۷قانون امور حسبی

مژگان مسلمی

کارشناس حقوق

اگر از شــخصی چکی داشته باشیم و صادر کننده
چک فــوت کند و وراث متوفی حاضر به پرداخت
مبلغ چک نباشند ،تکلیف چیست؟
برابر ماده  ۱۶۷قانون امور حسبي باید با مراجعه
به شــورای حل اختالف تقاضاي مهر و موم ترکه
را نمایید و اموال متوفي را توســط نماینده شورا
مهر و موم کنید.

یادداشت
شعر؛ آمیزهای از اخالق و عرفان
امیر اصالن شکوهی

نویسنده و شاعر

گروهــی از اهالــی قلم و شــاعران تــازهکار براین
باورند که شــعر فقط درراه مبــارزات ملتها برای
رســیدن به آرمانهایی شــعارگونه و اجتماعی باید
به خدمت گرفته شــود؛ درحالیکه شــعر بیشتر از
آنکه عامل رســتاخیز ملتها باشد ،نقش بزرگی در
زندگی معنوی و اخالقی و حتی عرفانی بشــر دارد.
شعر عنصری اســت که از کانون عشق و صداقت و
صمیمیت سرچشمه میگیرد و دنیایی سرشار از مِهر
و ُعطوفت را بُنیان مینهد .از شاعر نباید انتظار داشت
که جنــگ و جدال و قســاوت و خونریزی را ترویج
کند و احساســات توده جامعه را جریحهدار کند ،که
یکچنین طبعآزماییای بهدور از روحیه و احساسات
شاعری است .زبان شعر زبان لطیفترین احساسات
بشــری است ،در دســتور کار و هدف شعر بیشتر از
هــر چیز روی جنبهها و آموزههــای ادبی و اخالقی
و عاطفی و الهی تمرکز شــده .راجع به احساســات
شاعران کرارا ً گفته و نوشتهشــده است که شاعر از
روحیهای لطیف و طبعی حســاس برخوردار است.
در شعر نظامی ،مینیاتوریست معروف تاریخ ادبیات
ایران ،لحظههایی از بیان احساســات عاشقانه بشری
به ثبت رسیده که با هیچ بیان و نوشتهای یک چنین
ظرافتی هنرمندانه و شــگفتانگیز ُمتَجلّی نمیشود
و در هیــچ تعریفی اینهمه نازکخیالی و نقرهکاری
نمیگنجد .بوســتان سعدی نیز مجموعهای از نکات
برجســته اخالقی و تربیتی اســت .همــه آثار فاخر
شاعران بلندآوازه تاریخ ادبیات ما دانشنامه مجموعه
صفات عالی انســانی و دانشگاه اخالق است .در این
همه آثار بلندی که گنجینه و گنجنامه ادبیات فارسی
است ،در هیچ کجا جنگ و جنایت و خونریزی توصیه
نشــده ،بلکه جنایتهای تاریخــی محکوم و مطرود
شــناخته شده است .بهار یکی از بزرگترین شاعران
غرا با اســتقبال از
قرن ما در خالل قصیدهای بلند و ّ
منوچهری دامغانی ،جنگ را بهشدت مذموم میداند.
او میگوید« :فغــان ِز جغد جنگ و ُمرغوای او/که تا
ابد بریده باد نای او/بریده باد نای او و تا ابد/شکسته و
پر و پای او/چه باشد از بالی جنگ صعبتر/
گسسته ّ
کــه َکس اَمــان نیابد از بالی او» .در همهجا شــعر
محرک و ُم َع ِّرف احساســات لطیف و نماد مهربانی و
نرمش و نوازش بوده است .این ذات و طبیعت شاعر
اســت که وقتی در جامعهای بیعدالتی و ستمگری
و رشــوهخواری بروز کند ،زبان شاعر هم بدون اراده
مستقیم او از وجدان َمغفوله شاعر شروع به خیزش
و مقابله میکند .تابلوها و دورنماهایی را که شــاعر
با رســتاخیز واژهها ترســیم میکند ،خود هشداری
است به جامعه و اینجاست که شاعر افکار عمومی را
مجذوب و معطوف ظرافتهای هنری خود مینماید
و مصداق مشــهود(هنر در خدمت مردم) میشــود.
در کشــورهایی که قلم آزادی محدودی دارد ،شاعر
با الفاظی دوپهلو و کنایی و با ایهام و اســتعاره عدم
رضایت جامعه را از شرایط موجود نشان میدهد ،اما
در جوامعی که از آزادی قلم بیشــتری برخوردارند؛
شاعر با الهام از طبیعت و نقش زیباییهای آن ذوق
و قریحه خدادادی خود را به نمایش میگذارد .شاعر
جریان طبیعی جامعه را تغییر نمیدهد اما تابلوها و
دورنماهای شاعر است که افکار عمومی را به بیداری
و هوشیاری دعوت میکند ،تابلوهایی که با اثر واژهها
به نمایش در میآید.

