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به پیشنهاد رضا بهادر

منظومه بیقطر و قد

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی
به ریاست روحانی تأکید شد

سه شنبه های
شعر ایران

قوای کشور برای بهبود زندگی مردم
درکنار دولت به میدان بیایند

در صفحه شعر بخوانید

در صفحه سیاسی بخوانید

توصیههایپزشکیان
به همکاران مجلسی خود
در گفت و گو با «ایران»:

 نمایندگان یک نسخه بنویسند که مشکلمملکت حل شود
 امیدوارم نمایندگان معجزه کنند انتقادات صرف نتیجه نداردمخالف رد اعتبارنامه تاجگردون بودم3

زور آزمایی کنکور با کرونا

سرانجام زمان برگزاری کنکور ارشد و دکتری دانشگاهها
گـــزارش تغییر کرد و بر اســاس اعالم ســازمان ســنجش آموزش
هدی هاشمی کشور آزمون دکترای نیمه متمرکز سال  ۹۹روز پنجشنبه
 9مــرداد و آزمــون کارشناســی ارشــد ناپیوســته نیــز در روزهــای پنجشــنبه و
جمعــه 16و  17مردادماه  99برگزار خواهد شــد .به گزارش «ایران» ،یکشــنبه
شــب ،سازمان ســنجش آموزش کشــور در اطالعیهای از تغییر زمان برگزاری

آزمونهای دکتری و کارشناســی ارشد ناپیوسته خبر داد .در متن این اطالعیه
ســازمان سنجش آموزش کشورآمده بود« :به اطالع داوطلبان آزمون دکتری
و کارشناســی ارشــد ســال  ۱۳۹۹میرســاند با توجه به تصمیمات اتخاذ شده
تاریخ و زمان برگزاری آزمونهای دکتری و کارشناســی ارشــد ناپیوســته تغییر
یافته اســت .همچنیــن تاریخ و زمــان جدید برگــزاری آزمونها پــس از ابالغ
وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی اطالعرســانی خواهد شد ».چند

ســاعت بعد از این خبر ،ســازمان ســنجش اطالعیه مهم دیگری روی سایت
خود قرار داد که در این اطالعیه زمان نهایی و قطعی برگزاری آزمون سراسری
دانشــگاهها اعالم شــد« :بر اســاس ابالغیــه روز  ۲۳تیر ماه وزارت بهداشــت،
درمان و آموزش پزشکی ،آزمون دکترای نیمه متمرکز سال  ۹۹روز پنجشنبه 9
مرداد و آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته نیز در روزهای پنجشنبه و جمعه 16
و  17مردادماه  99برگزار خواهد شد.
صفحه  18را بخوانید

ناو در آتش
پنتاگون در سکوت

کارشناسان حوزه فناوری در گفت و گو
با «ایران» :ورود به بورس رمز موفقیت
شرکت های استارتاپی است
17

موسوی:
ایران آماده امضای
تفاهمنامههمکاریباهمه
کشورهای دوست است
2

بسته تازه سیاستی بانک مرکزی برای
ایفای تعهدات ارزی منتشر شد

4

صفحه ویژه ایران قرن
1317

نیمه دوم

مغازهپیرایش

لباسهای دوخته به هر اندازه با
همه رقم
مدها،همه وقت برای مشتریان
جدیدترین
حاضر است .سفارشات نیز از روی
محترم
قبول و توسط بهترین متخصصین
اندازه
به سرعت تحویل می گردد.
دوخته و

24تیر 22 1۳99ذیالقعده 1441
شماره  7۳9۳سهشنبه
 16سال بیست و ششم
صفحه

ساخت کاخ دادگستری

در تهران یکی است

همه کار با برق
کاری ،شستشو ،روغن کاری،
گریس
چسباندن الستیک تحت نظر
باز کردن و
متخصصینفنیماهر.
آب :خارج دروازه دولت از
شرکت شاد
صدمتر بطرف شمیران جنب کوچه
پیچ
دست چپ .شماره تلفن 2469
دوم

حکایت یک ازدواج سیاسی
ایران قرن بیست و شش

تهیه و تنظیم:حسن مجیدی
مرکزی جناح شمال -جناح
سه قسمت وعبارت از بنای
چندی پیش در محل ســابق
تــاالر بزرگ در قســمت
کاخ دادگســتری کــه از
جنــوب میباشــد.چندین ده
مشغول ساختمان آن میباشند
و محاکم مختلف قضایی
دادگاههای دادگستری
مرکزی برای دادگاههای مهم
بــا جدیت پیش مــیرود و
گنجایش عده زیادی تماشاچیان
عملیــات ســاختمانی آن
اختصاص داده شده که
اشکوب [طبقه] از عمارت
تــاالر پروســعتی مخصوص
تاکنون اســتخوانبندی سه
را خواهــد داشــت و یک
قالبگیری اشکوب چهارم
بزرگ قضایی خواهد بود.
آن خاتمه یافته ومشــغول
انجمنهای
داخلی وزارت دادگســتری در
دفاتر مربــوط به امــور
میباشند.
وزارت دادگســتری و تمام
قســمتهایی برای توقیف
برای
ایــن بنای باعظمت که
جناحین ســاخته میشــود و
هــای قضایی و ادارههای تابع
قانونی و یک تاالر تشریح
دادگاههای مرکز و حوزه
موقت متهمین و بنگاه پزشک
میشــود از طرف شمال به
دانشجویان بتوانند برای معاینه طبی
وزارت دادگســتری ساخته
خیام دایر خواهد شــد که
و از طرف غرب به خیابان
هــم رفته با پایان این بنای
خیابان آذر «دراندرون»
آنجــا حضور یابند و روی
محدود میباشد و یکی در
دیگر بر سایر ساختمانهای
طرف شرق به خیابان ارک
معظم یک ساختمان باشکوه
و از
باشکوه طهران خواهد شد.
زیبای طهران افزوده میشود.
از بناهای مهم و
آرمه ســاخته شــده و بعد
کوشش -چهارشنبه  11آبان 1317
اســتخوانبندی این بنا با بتون
روزنامه
شــود .بنای مزبور مشــتمل بر
اطــراف آن با آجر پر می

زاداری مرگ آتاترک در ایران
ع

اعلیحضرت همایون شاهنشاهی
حســب االمر مطاع مبارک
لشکری و کشوری در داخله
گردیده اســت پرچمهای
مقرر
نمایندگان دولت شاهنشــاهی
پرچمهای ســفارتخانهها و
و
تدفین مرحــوم [مصطفی
در خارجه تا ختام مراســم
ایــران
باشــد و به همین مناسبت
پاشــا] آتاترک نیمه افراشته
کمال
یک ماه عزادار خواهد بود.
دربار شاهنشاهی
ایران -شنبه  21آبان 1317
روزنامه

تأسیسبانکرهنی

شــور دوم مطــرح گردیده و بعد
این الیحه برای
گــزارش کمیســیون دارایی مبنی بر
از خوانــدن
اولیه کمیسیون مواد به شرح
موافقت و تأیید خبر
زیر خوانده شد:
دارایی مجاز اســت بانکی به
مــاده  -1وزارت
ایران با سرمایه دویست میلیون
اسم بانک رهنی
بانک ملی ایران تأسیس کند.
ریال با مشارکت
دارایی سهم خود را در سرمایه
ماده  -2وزارت
ذخیره پشــیز بعد از وضع
این بانــک از محل
تهیه مســکوکات نامبرده و
هزینههای حزب و
که بعدا ً تعیین و به تصویب
از سایر محلهایی
ملی خواهد رسانید ،تأمین و
مجلس شــورای
پرداخت خواهد کرد.
هیأت وزیران خواهد رسانید.
اساسنامه بانک را به تصویب
پشتوانه پشیز محسوب و ماده 4
ماده  -3نوع عملیات و
پرداخته شده مطابق بهای اسمی آنها
بانک تا میزانی که از ذخیره پشیز
این قانون باشد ملغی میگردد.
ماده  -4سهام این
ذخیره پشیز که مخالف مفاد
کلیه مقررات قوانین مربوط به
اطالعات -یکشنبه  25دی 1317
قانون نهم اسفندماه  1315و
روزنامه

کاخ جدید وزارت امور خارجه

تواند از روی آن عبور کند.
یک ماشین با  15تن بار می
که
هوا و عدم رطوبت در زیر تمام
بــرای عبور لولهها و مجاری
کاخ جدید وزارت امور خارجه
قطر  201/5متر گردش میکنند
با به پایان رسیدن ساختمان
بنا مجاری وسیعی (کانال) به
بناهای باشــکوه طهــران افزوده
بنا از قبیل گاراژ و گلخانه و
یــک بنای معظــم دیگر به
ســایر متفرعات[ متعلقات] این
چند سال پیش ساختمان آن
شــود.این کاخ مجلل که از
بنا و جداگانه ساخته میشود.
می
غیره خارج از
مترمربع از زمینهای قســمت
آغــاز گردیده قریب  20هزار
 ëمختصات و ممیزات این بنا
که  4200متر آن زیربنا و بقیه
خارجــه عالوهبر تمام مزایایی که
شمالی باغ ملی را اشغال کرده
کاخ جدیــد وزارت امور
غربــی و محوطه پارک اختصاص
چندی نیز میباشد از جمله:
برای دو حیاط شــرقی و
دارد دارای ممیزات فنی
مرکب از سه طبقه ساختمان که
منظماً هوای خارج را تصفیه
داده شده است .کاخ جدید
دستگاه تهویه آن بطور خودکار
بــاال که در عین اتصال از هر
مخصوص پس از شستوشو به
طبقــه زیر برای کار و طبقه
کرده و بهوسیله ماشینهای
دو
جداگانه را تشکیل میدهد عمارت
فرســتد و هوای کثیف را از
حیث مجزا و ساختمان
قسمتهای مختلفه عمارت می
مخصوص پذیرایی است.
ســر میز مجاری جداگانه خارج میکند.
گنجایش حداقل دویســت نفر را در
تاالر بــزرگ و کوچک برای
 14درجه حرارت هوا را پایین
این طبقه مرکــب از چندین
 340مترمربع
مترمربع ،در تابستان ماشین سردکننده تا
مخصوص سخنرانی بهمساحت 340
غذاخوری ،بازی و غیره میباشد.از
تمام قسمتها گردش میدهد.
موزه ،سخنرانی ،پذیرایی،
غذا دارد تاالر
مترمربع ،تاالر بازی به مساحت آورده در
وســیعی که در زیر تمام بنا
قسمت مخصوص دخانیات (اسموکینگ روم) که تاالر موزه بهمســاحت 240
طبقه زیرین عالوهبر مجاری
سرسرا و
باال عالوه بر ایــن ،تاالرهای بزرگ در
گربهرو زیادی ساخته شده و
بین دو ایوان است گذشته وارد گنبد آیینه کاری میشود 80 .مترمربــع در طبقه
انضمام چند حفر شــده مجاری معروف به
در
بنا شده و بلندترین نقطه کاخ
مخصوص برای کندوریک و باز به
نتواند نفوذ کند روی آنها چندین
این گنبد در وسط ســاختمان
یک محل
ســاخته بــرای آنکه رطوبت مطلقاً
پذیرایی رجال عالی مقام نیز
( 32/5متر) میباشد .آیینهکاری داخل این گنبد بهترین طرز آپارتمــان مخصوص
و آسفالت کشیده شده است.
اطاق بزرگ و کوچک ( 42طبقه بتون و قیر
شاهکارهای صنعتگران ایرانی میباشد.
دارای حداکثر استحکام بوده و
شــده است.در طبقات کار 86
راهروهای پیبندی (فونداسیون) این بنا
و نمونهای از
 43اطاق در طبقه وســط) با
شده است .تمام نمای خارجی
اطاق در طبقه زیر و
تمام بهوسیله سیمان و قیراندود
 ëتاالرها
تراش ســاخته شــده ،قسمت
آیینهکاری داخل تاالرهای دیگر میشــوند ،تاالر وسیع ساختمان شده است.
 500مترمربع عمارت هم از ســنگ ســفید
از گنبد
مترمربع یک ســالن مخصوص
بزرگ زیرزمینــی بهمســاحت
چندین سال در کشورهای مختلف
پذیرایی به مســاحت 220
یک ماشــین
تهویه حرارت مخصوص وزارتخانه که
تاالر غذاخوری به مساحت
شــمالی بنا برای ماشــینهای
عمل آورده تهیه شده است.
رقص به مساحت  340مترمربع،
در جلوی خان
احتیاجات فنی اروپا در این قسمت مطالعاتی به
گنجایش حداقل دویســت نفر را
ماشینهای سردکننده و سایر
کوشش  -دوشنبه  29اسفند 1317
 340مترمربــع؛ این تاالر
مرکزی ،برق،
روزنامه
این بنا بهطوری محکم است
غذا دارد تاالر مخصوص سخنرانی بهمساحت ساختمانی شده اســت .سقف
در ســر میز
 6بهمن

 8دی

 14بهمن

موافقتنامه تقسیم آب
رود هیرمند میان
ایران و افغانستان به
امضا رسید.

1938

 14دی

 5آذر

تقی خواجه نوری کفیل
شهرداری تهران شد.

پی قطع روابط ایران و
در
فرانسه ،دولت ایران از دولت
مصر خواست حافظ منافع
دولت ایران در فرانسه باشد.
مصر این درخواست را
پذیرفت.

 20دی

ایران و فرانسه ،انوشیروان
در پی قطع رابطه
در فرانسه ،پاریس را با
سپهبدی سفیر ایران
سوی ایران ترک گفت.
قطار به

 29اسفند

ایران و مصر به سفارت
سفارتخانههای
شدند .این رویداد یک
کبری تبدیل
برگزاری مراسم نامزدی
ماه قبل از
پهلوی با فوزیه خواهر ملک
محمدرضا
پادشاه مصر صورت گرفت.
فاروق

 10بهمن

شهریور

1317

 11آبان
گزارشهای تمسخرآمیز
به دلیل انتشار
محاکمه  ۵۳نفر از
فرانسوی «پتی پاریزین»
مؤسس حزب دو روزنامه
اعضای
«اکسسیور» علیه ایران و رضاشاه،
در تهران آغاز شد .و
تهران و پاریس به دستور
توده
روابط سیاسی
رضاشاه قطع شد.

 19دی

از فقهای نامدار و برجسته
میرزاابوالحسن انگجی تبریزی
آیتاهلل
نقش برجستهای در افشای
مبارزان عصر پهلوی اول که
آذربایجان و از
در  7۵سالگی درگذشت.
کشف حجاب رضاخان داشت،
طرح

کاخ عابدین قاهره ،روابط
ایران و شــاهزاده مصری در
بازگشت ،به حکم پدر ولیعهد
جشنهای باشکوهی در قاهره
ولیعهد ایران که از سوئیس
کشور وارد فاز جدیدی شد.
فرزانه قبادی/
وارث میخواست .دو
برگزار شد .هر چند شکوه این
ازدواج میشد .دودمان سلطنت
تهران ،به مناسبت این وصلت
باید آماده
در عین حــال تأکید و
روزگار را برانگیخت ،اما همه
خوشــی از قاجارها نداشــت و
جشنها ،شگفتی رسانههای آن
پــدر دل
نخستین عروس خانواده سلطنت
ســال بعد از این ازدواج شهناز
خیلی زود رنگ باخت .دو
ویژهای بر اصالت خانوادگی
دختــران ایرانی گزینه چیز
فاصله کوتاهی شاه به اجبار
همین باعث شــده بود در میان
فرزند ولیعهد متولد شد .در
میکرد.
ولیعهد وجود نخستین
گرفت و تبعید شــد و ولیعهد به
جلب کند ،برای ازدواج با
ژوهانســبورگ را در پیش
مناسبی که نظر شاه را
میشد به جای محمد راه
جنگ و اشغال ایران ،همه چیز
محمود جم که دو ســالی
تخت سلطنت نشست .با شروع
نداشــته باشد.
مسئول بررسی گزینههای
روابط میان درباریان و شــاه و
فروغی رئیسالوزرا شــده بود،
تأثیر شــرایط قرار گرفت.
کشورها شد .مصر که تحت
علی
میان خانواده سلطنتی دیگر
هم از این قاعده مستثنا نبود.
مناســب در
خیلی زود شهبانویش
های مجلــل در کاخهــای
داشت،
دوستانه  -ولو در ظاهر -با ایران
شــش ســال بعــد از آن جشــن
سابقه روابط
یکی از شاهدختها به ایران
فوزیه ســفری به زادگاهش
صاحبقرانیه تهران و عابدین قاهره،
به گزینه اصلی شد .تصاویر
تبدیل
وصلت رضایت داد .بسیاری این
پیگیریهای دربار ایران برای
داشــت .ســفری بی بازگشــت.
ارســال شد و باالخره شــاه به
و بعضی تمایل شــاه ایران
ســلطنتی نتیجه نداشت .فوزیه فؤاد
تصمیــم انگلیس میدانند
بازگشــت عروس خانواده
ازدواج را
هرچه باشــد نمیتوان شرایط
شــاه ایران نوشت« :ازدواج
سال بعد در نامهای خطاب به
داشــتن ولیعهدی دو رگه،
برای
این وصلت بی تأثیر یک
ســعادتی را که حق هر دوی
وضعیت سیاســی دو کشور را در
بــرای اعلیحضرت و من ،آن
منطقه و
ما،
دانم که طالق برای هر دوی
به ارمغان نیاورد ....من می
دانست.
ولیعهد  19ساله ماست،
کشورهای خود فداکاری
شــاهدخت  17ســاله مصری و
دردآور اســت ولی ما باید در راه
فوزیه فؤاد
کشور را بهبود بخشند .ما
بود با ازدواجشــان روابط دو
ایران قرار
احمد راد که وزیر کنیم».
و افسرده و غمگین معرفی
دربار ملک فاروق را ســلطان
مورخان معاصر فوزیه را زنی آرام
مذاکــرات با
کــرد اما بعــد از احضار او
که مورد توجه و تفقد پدر
عروسی با زیبایی ستودنی
ایــران در مصر بــود ،آغاز
ســینکی بود که در کردهاند.
مختــار
زخــم زبانهای زنان دربار بود.
جواد سینکی در این منصب،
همســر خود بود اما مدام آماج
و جانشــینی
مورد عالقه مذاکره شد و
خاندان ســلطنتی پهلوی اما ابعاد
اعالم کرد« :درباره موضوع
شــخصیت نخســتین عروس
تلگرافی
ً ســوی قاهره حرکت نماید
مورخان معاصر از سر مصلحت
به عمل آمد .هیأتی فورا به
که شــاید
موافقت
چهاردهم خرداد  1317محمود جم دیگری هم داشــت شــاهدخت مصری تا سالهای پایانی
تا رسماً اعالم نامزدی کند»
کمتر به آنها پرداختهاند.
راهی قاهره شد تا مقدمات
عنوان زنی که در راســتای
خود در میــان هموطنانش به
وزیر وقت ،در رأس هیأتی
نخست
عمــر
اجتماعی زنان تالش میکند
احقــاق حقوق و بهبود وضعیــت
را فراهم کند.
قانون اساسی مادر ولیعهد
شناخته میشد .فوزیه وقتی ملکه
اســاس اصل سی و هفتم متمم
دغدغههای اجتماعی دارد،
بر
دلیل مجلس در اقدامی و
خود را دنبال میکرد .در همان
نســب ایرانی باشد .به همین
ایــران بود هم اهداف اجتماعی
باید دارای
کرد .در مصر هم اختالف
شــهناز «بنــگاه حمایت از زنان
فوزیه «صفت ایرانی» اعطا
ســالها و بعد از تولد دخترش
بیسابقه به
حکمی که شــیخ االزهرصادر
مدتی هم بعد از جدایی از
کودکان» را تأســیس کرد.
مذهبی شــاهدخت و ولیعهد با
ازدواج بین فرد باردار و
در جبهه جنگ بین اعراب و
طی این حکــم ممنوعیت
ایران به عنوان پرستار داوطلب
کرد ،بر طرف شــد.
قانونی و مذهبی ،مهر شاه
بعد از جدایی از محمدرضا
برداشته شد .این تبصرههای
حضور داشت .فوزیه فؤاد
سنی و شیعه
این ازدواج پنهان اسرائیل
مصر ازدواج کرد و در ســال
بر اراده سیاسی که در پس
پهلوی ،با یکی از افســران ارتش
تأیید دیگری است
اسکندریه مصر درگذشت.
رسمی ازدواج بین  2013در
بود.
چهارم اسفند 1317با ثبت
روز بیســت و

روابط سیاسی ایران و فرانسه
هشتم دی متعاقب چاپ
که در
توهینآمیز علیه رضاشاه
کاریکاتور
از مطبوعات آن کشور
در یکی
بود ،مجدداً برقرار شد.
قطع شده

تقسیم آب هیرمند بین ایران و
الیحه مربوط به قرارداد
موجب این الیحه میبایست
افغانستان به مجلس تقدیم شد .به
کمال خان تقسیم شود و
هیرمند از نقطهای به نام بند
آب
مضیقه گذاردن و فشار به
افغانستان اعالم کرد که قصد
دولت
آب هیرمند به سیستان ندارد.
ایران از طریق نرساندن
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قانونی را تصویب کرد
مجلس شورای ملی
میداد مهلت واگذاری
که به دولت اجازه
باستانی ،کتابخانه و موزه
مدیریت کل آثار
آندره گدار فرانسوی برای
آثار عتیقه به
مدت  ۵سال دیگر تمدید
دومین بار به
در  1۳دسامبر  19۳۳رخ
شود .تمدید اول
داده بود.

امریکا نوشــت بیشــتر مصدومان به خاطر استنشــاق دود
آتش ســوزی یا سوختگی سطحی روانه بیمارستان شدند.
در زمان شروع آتش سوزی  ۱۶۰ملوان در ناو بانهام ریچارد
حضور داشــتند کــه از محل تخلیه شــدند .بانهــام ریچارد
یــک ناو تهاجمــی آبی-خاکی با یک هزار خدمه اســت که
از ســال  ۱۹۹۸در نیــروی دریایــی امریکا فعالیــت میکند.
بــا وجود اهمیت موضــوع هنــوز وزارت دفــاع (پنتاگون) و
یــا نیروی دریایــی ایاالت متحده در مــورد چگونگی و علل
وقــوع این رخداد که در منطقهای نظامی و حفاظت شــده
به وقوع پیوســته واکنشی نداشتهاند« .نورنیوز» در تحلیلی

گردآوری:

محمد گرشاسبی

چهار فرضیه را در این رویداد مطرح کرده است :اول اینکه
به دلیل دخالت ارتش در سرکوب خشونتبار و کمسابقه
تظاهــرات اعتراضــی ضدنژادپرســتی اخیر در امریــکا و با
توجه به شکافهای عمیق اجتماعی در این کشور ،برخی
عناصــر معتــرض در داخــل ارتــش امریکا دســت بــه این
اقــدام زدهاند .احتمال دوم اینکــه وقوع رخدادهایی از این
دســت میتواند سرنوشــت انتخابات را دســتخوش تغییر
جــدی کند ،لذا احتمال برنامهریــزی و اجرای این اقدام در
چارچوب رقابتهای حزبی نیز متصور است .احتمال سوم
اینکه انفجار ناو امریکایی میتواند اقدامی از ســوی دولت

ترامــپ برای امنیتــی کردن فضا و امکان حمله بیشــتر به
مخالفین و سرکوب شدیدتر اعتراضات باشد ،به ویژه آنکه
ترامپ در چهارسال گذشته نشان داده برای حفظ جایگاه و
موقعیت خود از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد .احتمال
چهارم اینکه؛ انفجار و آتشسوزی در ناو امریکایی میتواند
در اثر انجام یک عملیات سایبری با منشأ بیرونی و یا انجام
عملیات ویژه باشد ،چرا که دولت امریکا با انجام اقدامات
مشابه علیه کشورهای دیگر به صورت طبیعی باید انتظار
داشته باشد که در معرض عملیات انتقامی و تالفیجویانه
قراربگیرد.
صفحه  11را بخوانید

دعوت به مراسم ویروسی
حــدود دو هفتــه پیــش بود که در مراســم عروســی دوســتش شــرکت کرد .اصــاً تمایلی
گـــزارش
نداشــت اما چه میشــد کــرد در برابر اصرار دوســت صمیمی و گلهمنــدی او از اینکه اگر
مریمطالشی به عروســیام نیایی ،دیگر نه من ،نه تو و حســابی از دســتت ناراحت میشــوم .دلشــوره
هــم داشــت ولــی باالخره تصمیم گرفت دل را به دریا بزند و همراه شــوهرش به مراســم برود .عروســی در
باغ تاالری واقع در جاجرود برگزار شــد .حدود  300میهمان دعوت بودند .شــب خوبی بود و به همه خوش
گذشــت .شــاید این زن جوان زیادی به خودش ســخت گرفته بود و بیش از حد نگران بود .اما حاال فهمیده
که نگرانیاش بیخود نبوده .اول شــوهرش عالئم پیدا کرد و با فاصله کمی ،عالئم ســراغ خودش هم آمد؛
تب و بدن درد .دلشــان میخواســت فکر کنند یک ســرماخوردگی ســاده اســت اما تســت کرونا چیز دیگری
میگفت .حاال هردو مبتال شدهاند و در خانه روزهای سختی را میگذرانند .زن میگوید آنقدر بدن درد دارد
کــه اصــاً نمیتواند از جایش تکان بخورد و شــوهرش هم کــه قبالً مدعی بوده کرونا ســراغ او نمیرود ،حاال
هر روز با شما در اینجا خواهیم بود ،صدای شما ،حرف شما و پیشنهاد شما را میشنویم و
میخوانیم و بازگو می کنیم .با ما همراه باشید ،بگویید و بنویسید
تلفن 021 - 88769075 :پیامک3000451213 :

مریمعالیی

حال خوش این زندگی یعنی
بال و پر زیبای پروانه
رقص قشنگ سبزهها در باد
یا قد کشیدنهای یک دانه
حال خوش این زندگی یعنی
پرواز نرم دسته قوها
تصویر شبنم روی شمعدانی
حس عجیبی الی شببوها
حال خوش این زندگی یعنی
در زیر باران با تو خندیدن
یک سیب خیلی قرمز و شیرین
از باغ لبخند خدا چیدن
حال خوش این زندگی را من
در نغمههای نی لبک دیدم
معنای صلح و دوستی را من
در خنده خورشید فهمیدم

سرخپوستها

مجموعهشعرحامدابراهیمی
مجموعــه شــعر سرخپوســتها
اثرحامــد ابراهیمپور بتازگی از ســوی
نشــر آنیمــا ،منتشــر شــده اســت که
دربرگیرنده شــعرهای ســالهای ٩۴
تا  ٩٧شــاعر میباشــد .در آثــار قبلی
شــاعر ،دشوارنویســی ،نوآوریهــای
فرمــی و ارجاعــات
بــرون متنی متعــدد (خصوصــاً ارجاعات
سینمایی) دایره
مخاطبان ایشان را تا حدودی محدود میکرد
امــا در این مجموعه،
شــاعر دشوارنویســیها و ارجاعات برون
متنــی را محدود کرده و
به مخاطب کتابخــوان عام ،نزدیکتر
شــده اســت ،البتــه این
بــدان معنا نیســت که ســطح فرمی و
محتوایی شعرها پایین
آمده باشد .نام کتاب که به هوشمندی
انتخاب شــده است؛
اشــاره به سرخپوســتانی دارد که هیچگاه
درک نشــده و همیشه
مورد ظلم واقع شــدهاند .نزدیک به آن
چیزی
که ما در جهان امروز شاهد آن هستیم.
وسط روز ،اتفاقی نیست
آمدی دیدنم چراغ بیار
چیزی از آفتاب باقی نیست
باز کن روزه سکوتت را /مادر
کودکان نارس من
ِ
گرِه بسته ،بسته خواهد ماند
گریه کن مریم
مقدس من...
ِ
شهر مردگان بودیم
ساکن ِ
هرچه جز مرگ ،غیرعادی بود
صف کشیدیم ِ
پشت تنهایی
شهر ،سلول انفرادی بود
تلخ مستجاب شدن
حسرت ِ
وسط
خواندن دعا بودم...
ِ
به پیشنهاد بهنود بهادری

سوناتمهتاب

یکترجمهشعراززلمابهادر

زلمــا بهــادر را پیش از این با ســالها
کار روی شــعر و ترجمــه پــل ســالن
میشــناختیم و توانایــی او را در
برگردان از زبان آلمانی میدانستیم.
بهنودبهادری
مترجمــی که شــاعر باشــد بیشــک
میتواند درک درســتی از اســتعارات
و کنایات شــاعر داشــته
باشــد و برگردان لغت بــه لغت نکند.
نشــر (مهــر و دل)
بتازگی (منظومــه بلند ســونات مهتاب) اثر
یانیس ریســتوس بــه
ترجمه زلما بهــادر چــاپ و پخش کرده
اســت .منظومهای بلند
که چون جهان هســتی :عشق ،مرگ،
پریشــانی و ...را در خــود
دارد .شــعری خوشــخوان و جذاب که
بــرای مخاطب ایرانی
بخش اعظم این جذابیت مدیون فهم
مترجــم از ریتســوس
اســت .در فضایی که ترجمههای شــعر
در ایــران اکثراً فاقد
شــاعرانگی اســت این کتــاب را میتوان به
شاعران و مخاطبان شعر پیشنهاد داد.
این خانه دارد مرا خفه میکند
ً
خصوصا آشپزخانه که مثل اعماق دریاست
قهوه جوشهای آویزان
که سوســو میزنند
شــبیه چشــمان گرد و بــزرگ ماهیهای
وارونه
و بشقابها
که
به آهستگی ستارگان دریایی شناورند
جلبک و
خزههایی که الی گیسوانم گیر کردهاند
و من نمیتوانم آنها را دربیاورم
بعداًهم نمیتوانم
من نمیتوانم به سطح آب برسم
و سینی
هایی که در سکوت از دستانم میلغزند
من غرق میشوم
و میبینم
حبابهایی را که همین طور از نفسهایم

معارفه با مرگ

بررسییکشعرازسپیدهمختاری

فلوراتاجیکی

اکرمالفخانی

به سن مراقبه نزدیکم
دیگر
چنانکــه ســاعت بــه دوران
خفتگیاش
در زمســتانی میایســتد بــه ســن
مراقبه نزدیکم

و ثلث آخر زندگیام
معارفهای
باید باشد میان مرگ و میانسالگی
در آن گذشته مفتوح
چرا آن پرندهزایی هر ساله
که تودههای پر ،با
نبوغ جنسی من ،در هوا رها میشد
و یا حتی سالمت دندانهایم
در آن دهان صورتی نوبالغ
موضوع مهمی نبود که شمارش شود؟
اشاره دارترین،
ِ
انگشت زمستان به ِ
سمت من است
اینک توج ِه زیبایی را
به
همزیستی برف و شقیقه فرامیخوانم
و آن تالش
عاشقانه ما که شمدها را پس میزد
با ریزش
ناگهان دو بهمن ،به خواب خواهد رفت
قبل از هر چیز در
خوانش اولیه این شــعر موسیقی درونی
به شــکل گوشنوازی
مانند موســیقی یک فیلم تصویرها را
همراهــی میکنــد.
ترکیبات و کلمات خــاص و منحصر به
فرد مثالً در شــعر باال
پرنده زایی یا اشاره دارترین انگشت
از بارزتریــن
خصوصیــات کالم اســت .نمادهــا و نشــانهها
بســیار قدرتمند عمل
کردهاند .شــاعر از همان ابتدای کار
شــما را به آرامشی
عمیق دعوت میکند که هنوز آن سوی
پنجــره وجــودش
طوفانها و بحرانهــای کودکی و بلوغ را
نظارهگر است.
«به ســن مراقبــه
نزدیکم» و ایــن به طرز شــگفتانگیزی
خود درونی شــاعر را
در تعارض بــا هیجاناتی که هنوز هم
نیمــه مردانه وجودش
را فعال نگه داشــته درگیر میکند.
آنیمــوس فعالــی که
رهایــی از هیجان بــا ابــراز رفتارهای
پسرانه مانند پرتاب
گلولههای پر که منجر به رفتاری زنانه
چــون رهایی و زایمان
اســت ،ادغام کرده اســت و با گفتن
از بیاعتنایــی دهــان
صورتــی نوبالــغ اعتراض خــود را به
ناگفتهها و ناشنیدهها بیان میدارد.
شــمارش دندانها،
ســن مراقبه ،ســاعت و فصــل خبر از
توجــه شــاعر بــه
عنصر زمــان در طــول زندگــی و مواجهه
مدام خود با آن دارد.
ســپیده در این شــعر
زمان و گــذر از زمان ،گذشــته ،حال و
آینــده خود را
درنوردیــده و از گالیههای بلوغ به معارفه با
مرگ رسیده است.
پذیرش ،عــدم انکار و
رویارویی زیبا بــا اولین عالمتهای
میانسالگی به شکل
زیبایی در «همنشینی برف و شقیقه»
ً
نشــان داده شده گرچه
ظاهرا شعر با سرمای برفی بهمن
و خــواب رفتن ظاهری
ســاکن به خود میگیــرد اما تالش
شــاعر برای نگه
داشــتن انرژی حیات و لیبیــدو در انتهای
شعر مشهود است.
شــاعر شعر را به
خواب میبرد اما نمیگوید برای همیشه
به خواب خواهد رفت
و میداند بعد از هر خوابی بیداری
خواهــد بــود .کلمــات
دارای رنگ ،شــکل ،عمــق ،محتوا و
صدا ومعنا هستند.
ســپیده
مختــاری
بــا
ایــن
اشــعار نشــان داده اســت رنــگ
کلمــات را دیــده و
صدای کلمات را میشــنود و به عمق و
محتوای آنها آشنایی دارد.
کلمات در اشعار او در
جاهای مناسب خود قرار میگیرد و
دور از سادهنویســی
های متداول امروز یا هذیانگوییهایی
کــه جــای فخامت
اشــعار را میگیــرد تعادل شــعریاش
برای هر سطحی قابل فهم است.

شبها
از تو چه پنهان
حس میکنم تیرچراغ برق
چراغ قوه
مثل ِ
در دست کوچهست
شبها
از تو چه پنهان
با عطر ذکر الله عباسی
من اوج میگیرم
با مهربانی میدهم دست
از تو چه پنهان
شبها خیال من
بیدار میمانَد
از روشنی ،از عشق
با ماه میخوانَد

مریمزرنشان

هادیشفاییه
شــاید چهار یا پنــج متر در هفت
عکاس
یا هشــت متر ،که حاال درست به
خاطر نــدارم .فقط یادم هســت
کــه ارتفــاع
دیوارهایــش نســبت بــه دیوارهــای معمول
امــروز بیشــتر بود.
به ســبب واقع شــدن در ضلع جنوبی
باغ ،پنجرههای این
اتاق رو به شــمال باز میشــد .عالوه
بــر ایــن ،در دیوار
جنوبــی آن ،نزدیک به ســقف هم یک
پنجــره کوچک
وجود داشــت که از آنجــا آفتاب به داخل
میتابید.خواهش
کردم اجازه بدهد عکســی از او بگیرم.
وضع نوری اتاق هیچ مناسب نبود.
کســانی کــه در
روزهــای آفتابــی با آســمان الجــوردی در
اتاقهــای رو بــه
شــمال عکــس رنگــی ،مخصوصــاً اگــر
اســالید گرفتهانــد
تصاویــر خفهای را که رنــگ آبی بر آن
حاکــم بوده به
خاطر دارند .خوشــبختانه شــعاع باریکی
از آفتــاب از پنجــره
کوچــک نزدیــک بــه ســقف روی میز
رئیــس میتابیــد،
امــا وضع ایــن شــعاع چنان نبــود که
بهصورت شــخص
بتابد و آن را روشــن کند .اواســط بهار
بــود و ایــن شــعاع
باریــک وضعــی نزدیک بــه عمودی
داشــت وانگهی
بین شــعاع نورانی و دیــوار فاصله برای
ایســتادن و
قــراردادن دوربین نبود .بــا کمی جلو و عقب
بردن صندلی در
وضعی قرارش دادم که شــعاع نورانی
از پشــت ســرش
تابیــد و ماننــد پروژکتــوری گردی ســر و
موهــای ســفیدش
را روشــن کرد .امــا صورت ،کــه عامل
اصلی یک پرتره
اســت ،در نور ضعیفتــری ماند که آن
هــم بــا دادن
روزنامــهای به دســتش و قــرار دادن آن در
جایی و حدی که
خود دیده نشــود و شــعاع خورشــید به
آن بتابــد و
منعکس شــده صورت را روشــن کند اصالح
شد و تصویری
بسیار لطیف و شاعرانه بهوجود آمد.

کبوتر سفید صلح
دوباره پر گشوده است
پیام دوستی بَرَد
به دشتهای دوردست
پیاممهربانیاش
به گوش ابرها رسید
دهان تشنه کویر
بلور آب را چشید
درآسمان بیکران
تو ای پرنده رها!
گره بزن به بال خود
دوبال کوچک مرا

خاتونحسنی

وقتی که رعد و برق میزد
من واقعاً ترسیده بودم
تنها ،گرسنه خیس وخسته
بر شاخهای چسبیده بودم

همسایهمان آمد سراغم
از شوق جیک و جیک کردم
او قار و قارو قار میخواند
خود را به او نزدیک کردم
یک بال او روی پرم بود
یک بال او زیر سرم بود
او خیس شد من خواب رفتم
همسایه مثل مادرم بود

معصومه
معصومزاده

دور میشدم
نقطه شد تمام خانهها و شهرها
نقطه شد زمین
خندهدار بود
جنگها برای ذرهای غبار بود

ëëتأخیردرارســالمبلغســهامعدالت/آقایحســینی:در تاریخ  6خرداد جهت فروش
نظــــــــر سهام عدالتم به یکی از شعب بانک مسکن مراجعه نموده و فرم رضایتنامه را پر نمودم
مـــــردم اما تا به حال پولش را واریز نکردند.
ëëدرج آیاتوروایات درایســتگاههای مترو/سلیمانبلغار :به مسئوالن محترم شرکت مترو توصیه میشود
فعالیتهای فرهنگی خود را در داخل قطارها و ایستگاههای مترو بیشتر از سالهای گذشته انجام دهند .از
جمله فعالیتها ،درج آیات و روایات اسالمی است که برکات و آثار آن برای مسافران محترم باقی میماند.
ëëسهامعدالتافرادفوتشده/آقایمحمدازگچساران :خواهرم چند سال قبل فوت شده و طبق حکم دادگاه
سهامعدالتایشانبهمادرممنتقلمیشود.اخیراًسایتسهامعدالتدرخصوصفوتیهاتعطیلشدهاست.
درخواست میکنم این سایت را مجدداًبازگشایی نمایید تا بنده و امثال بنده بتوانیم به کارهایمان رسیدگی کنیم.
ëëمرور روزنامهها در تلویزیون توسط موبایل و تبلت /خانم اصالنی از ورامین :در برنامه صبحگاهی صبحی
دیگر در شبکه 7تلویزیون ،مجری برنامه بهجای اینکه روزنامهها را بیاورد و از روی آن بخواند اما از روی گوشی
وتبلتتیترروزنامههارامرورمیکنند.اینکارباعثمیشودفرهنگروزنامهخوانیازبینبرود.بندهباشماره
 162هم تماس گرفتم اما تا حاال نتیجهای نداشته .لطفاًپیگیری نمایید.

میترایگانه

وقتی که با هم قهر کردیم
گلدان دلهامان ترک خورد
گلهای سرخ دوستیمان
پرپر شد و خشکید و پژمرد
دیگر زمان زنگ تفریح
اوقاتمان شد چای بیقند
از قاب عکس چهرههامان
دزدیده شد تصویر لبخند
مثل دو تا گنجشک تشنه
امروز هردو بیقراریم
باران امید
ای کاش چون ِ
بر قلب همدیگر بباریم

افسونامینی

جنگ؟!
نه!

هرگز به جنگ فکر نمیکنم
وقتی تمام دنیا
فرصت کمی است
برای گفتن دوستت دارم

 .۱در یک تقسیمبندی
کلــی میتــوان اقتصاد
یادداشت در تمــدن غربــی را بــا
تفوق آن در حوزه مالی
و  ،ITتمــدن ژاپنی را با
قدرتبرترشرکتهای
عیسی منصوری جهانــیاش ،تمــدن
معاونتوسعه چینی را با نقش آن به
کارآفرینی و
اشتغال عنوان کارخانه جهانی
وزارت کار
وصف کــرد .به همین
ترتیب ،تمــدن بودایی را با توریســم ،تمدن
آفریقایی را با تأمین مواد خام و نهایتاً نقش
اقتصــادی محــدوده تفــوق تمدن اســامی
را بــا تأمیــن نفت توصیــف کــرد .این یعنی
دو تمــدن اخیــر کمتریــن تأثیرگــذاری را در
راهبری اقتصاد جهان دارند .سهم صنعت
اســتخراج و تولید نفت از اقتصاد جهانی در
ســال  ۲۰۱۹حــدود  ۳.۸درصــد بوده اســت.
صنایــع دنیا را میتوان به دو دســته تقســیم
کرد؛ تولیدکننده -محور و خریدار-محور.

برجام؛ مدل موفق
همکاری دیپلماتیک

کرونا مثل نقل و نبات از در و دیوار مجالس عروسی می بارد

ســالم

گروهفرهنگی/سه
شنبههایشعرباانتخابعنوان«کلمه
کادر» بــرای این
بخش از صفحه در نظر دارد گوشــههایی
از تاریــخ ادبیات
امــروز را بــه روایت عکس مــرور نماید.
ایــن روایتهای
ایســتا را با کلمه همراه کردهایم و چشــم
در راهیــم از ایــن
پس میزبــان کلمه کادرهــای مخاطبان
ارجمند از شــعر
امروز باشــیم .نخســتین روایــت خود را
به نیما که نماینده
شــعر امروز اســت اختصاص دادهایم
و حضــور ارجمند
او را با عکس و یادداشــتی از شــادروان
«هادیشفاییه»بهنمایشگذاشتهایم.

صفحه  18را بخوانید

عکس آرشیوی است

تشویق صادرکنندگان
متعهد؛ تنبیه
صادرکنندگانمتخلف

آتــش ســوزی در نــاو امریکایــی بانهــام ریچــارد در
کالیفرنیــا دســت کــم  ۵۷مجــروح بــر جــای گذاشــته
اســت .ایــن نــاو کــه بــرای تعمیــرات دورهای در پایــگاه
دریایی شــهر ســن دیگــو در جنــوب کالیفرنیا پهلــو گرفته
بــود ،یکشــنبه صبــح دچــار آتــش ســوزی شــد و همزمان
صــدای انفجــار هــم از عرشــه ایــن نــاو بــه گــوش رســید.
تصاویــر هوایــی از محــل حادثه نشــان میدهــد که بخش
عمدهایازاینناو ۲۵۷متریازدودپوشیدهشدهوقایقهای
آتش نشــانی مشــغول اطفای حریق هســتند .بیبیســی
بــه نقل از چارلز براون ،یکی از ســخنگویان نیــروی دریایی

بررسی
مجموعهشعر«الکنانندااللیال»برزوگوران

«منظومه بیقطر و قد» مجموعه
لیــال بازتولیــد معشــوق بینقــص
شعر «بهار الماسی» است که نشر
ابیــات اســت .معشــوق امــا در
سیبســرخ با تیراژ  ۵۰۰نســخه در
شــعرهای بــرزو گــوران عشــوهگر،
 ۸۶صفحه منتشر کرده است .این
فتــان و متظاهر نیســت .معشــوق
کتاب گزیدهای از  ۳۲شــعر شــاعر
شــعر گــوران ،بهانــهای اســت در
اســت که در دو بخــش به موضوع
زیســت یــا گریز از
دســت شــاعر برای بیان عاطفهای
وطــن پرداخته اســت .از ایــن حیث این
جمعی .عاطفه شــاعر
مجموعه در ردهبندی
از فرط جمعیبودن به سیاست تنه
شــعر مهاجرت قــرار میگیرد ،چرا
زده است .راوی شعر
که شــاعر در این
دفتر «الکنانند اال لیال» برای روایتگری
مجموعه توانسته با بهرهگیری از فرهنگ
و تجربیات شــاعرانه
جمعــیاش نیــاز به مخاطــب دارد امــا نه مخاطبــی صرفاً
در فضای ادبی کشور میزبان ،عناصر
شــنونده .مخاطب
زبانی و ســاختاری
شــعر گوران شــنوندهای فعال اســت که
شعر فارســی را با ادبیات معاصر غرب
خــود ،از فعلیتــی
گــره بزند .به این
جمعــی برخوردار اســت .همین عبــور از
ترتیب گرچه شــعرش با زبــان رایج این
فردیت و رســیدن به
دهه شاعران داخل
عواطف جمعی انســانی از سوی راوی
ایران فاصله دارد ،هنوز نبض جامعه
و روایتشنو اســت که
در محتوای آن میتپد
شعرهای این مجموعه را خواندنی و
و اثر را از عموم شعرهای دهههای
محل تأمل ساخته است.
پیشــین و کنونــی
متمایز میکند .مجموعــه در کلیت خود
شب شب است
یک روایت طوالنی
اســت از ســه شــخصیت« :من»« ،تو»
چه سود از دانستن این که
و «او» که زیست در
وطن را به نوبه خود تجربه میکنند.
چرا خبر نکرده است
کابــوس شــب بــودن
یعنــی ایــن /خویــشآواری یــک نســل
آفتاب غروبش را
وهمنــورد /کــه به امید
دریا /از گرمابههــای مرمر گرم /زدند به
و یا که آیا
چاک سایهها /یعنی ما/:
که به نام مقدس فردا  /به نام مبدل
«قند» /از پشــت
چراغ را به وظیفه روشن میکنیم
غرقیم
توی
گند/
او/:
که
خشــک
خشک /توی
یا به عادت
لجن /تو /:که
مفت مفت /مثل من  /من / :که زن...
و یا دانستن این که
بخش نخســت کتاب را
شــعری بلند تشکیل میدهد که در
خــالل تصاویــر
مرغ سحر کدام گوشه افتاده است
نمادیــن کهن و با اتــکا بر زبان پســتمدرن
شب شب است
تضادهای ســرزمین
مــادری را تصویر میکنــد و بخش دوم
و دریاها دور
تجربــه مهاجرت
«من» و «تو» اســت کــه دور از وطن گاهی
یا دل به ماهور بزن
با یأس و ســرخوردگی و
گاهی با غرور و امید پی هویت خود
و شرح ،مختصر کن
میگردنــد .هرچــه به پایــان
مجموعه
نزدیک
تر
می
شــویم
یا دفتر دانایی را مبند
گویی شاعر به نوعی
برداشت رندانه از رنج ناگزیر میرسد:
از پیشانی ارفعکوه
جایــی کنار  /بته
حســرت /دور از نرگس زرد /مَــردی پردرد/
رد روجا را بگیر
هی هی ما را /نِی میزند...
لیال میگفت صبح
بیخبرنمیآید.
به پیشنهاد ناصر ندیمی

عقبنشینی یا گذار تمدنی؟

عکس :توئیتر نیروی دریایی امریکا

وروداستارتاپها
به بورس

الکنانندااللیال

دخترخوبآشپزخانه

محدثه عراقی به پیشنهاد داوود سوران
مجموعــه شــعر «دختــر خــوب
آشــپزخانه» نخســتین اثر مکتوب
محدثه عراقی میباشد که عمدتاً
در قالب چهارپــاره و زبان محاوره
سروده شده است.
ایــن مجموعــه شــامل  ۲۵شــعر
توســط انتشــارات آثار
برتر در اردیبهشت ماه سالجاری و
در  ۶۰صفحه به چاپ
رســیده و در دســترس عالقهمندان
به شعر قرار دارد.
اکثر اشــعار این
مجموعه با زبــان صمیمی و درعین حال
در بعضی اشــعار،
ممتنع ســروده شــده که عالوه بر اینکه
مُهر تأیید بســیاری از
مخاطبان خــاص و حرفهای ادبیات
را بهدنبــال داشــت،
دیگــر مخاطبــان جامعــه ادبیــات و
همینطور دیگر اقشــار
جامعه هم با این مجموعه ارتباط
خوبی برقرار کردند.
بعضی از اشعار این مجموعه توسط
خوانندگان خوب وطنی اجرا شده است.
با منی واژه واژه در نفسم
همسفر با ترانه این همه سال
آفریدم تو را درون خودم
یک تجسم ،از ایدهآل خودم
فارغ از هر چه بوی رفتن داشت
تکیهگاه من و نیاز منی
آفریدم تو را درون خودم
تو ،حقیقیترین مجاز منی...
میتوانم بدون دلشوره
تا ابد با تو همسفر باشم
هی بخوانم تو را و هی نروی
با تو در شعر در به در باشم...

طیبهشامانی

من دوست دارم دوست باشم
با بچهها ،هر جای دنیا
در پیش من معنی ندارد
زرد و سیاه و زشت و زیبا
من دوست دارم توی دنیا
یک ذره درد و غم نباشد
از آشتی با هم بگوییم
دعوا و جنگی هم نباشد
ای کاش میشد جای این بمب
بر روی خانه گل ببارند
یا جای مین در سرزمینم
یک شاخه از زیتون بکارند
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مجموعه شعر بهار الماسی
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طــوری حالش بد اســت کــه میگوید آرزوی یک خواب راحــت و بیدرد به دلش
مانده است.

صفحه  13را بخوانید

پنجمین سالروز توافق
هســتهای در حالــی فرا
یادداشت رســیده اســت کــه روند
اجــرای ایــن توافــق در
دو ســال گذشــته بــه
دلیــل خــروج یکجانبه
حسن بهشتیپور امریــکا و بازگردانــدن
کارشناس تحریمهــای هســتهای
مسائل بینالملل با دســتاندازی جدی
مواجهشدهاست.هرچندکهبرجامدرتحقق
منافع اقتصــادی ایران ذیل همین تحریمها
چنــدان دوره موفقــی را طــی نکرد امــا نباید
همه دستاوردهای آن را به جنبه اقتصادی آن
محدود کرد .واقعیت این است که برجام یک
مدل موفق از همکاریهای دیپلماتیک برای
حل یک مســأله از طریق گفتوگو بود بدون
اینکه به جنگ منتهی شــود .منتقــدان امروز
برجــام باید این واقعیت را در نظر بگیرند که
در صــورت فقــدان ایــن توافق چه شــرایطی
حاصلمیشد.
صفحه  3را بخوانید

عیارسنجی توان شرکتهای
ایرانی در توسعه صنعت نفت

تعطیــات و اثــرات
منفی پاندمــی ویروس
یادداشت کرونــا اکثــر کشــورهای
جهــــــــان و بویـــــــــژه
کشــورهای نفتخیــز را
با چالشهای گســترده
رضا پدیدار اقتصــادی مواجــه کرده
رئیس کمیسیون اســت .برپایــه آخریــن
انرژی اتاق بازرگانی گــزارش هــای آژانــس
تهران
بینالمللیانرژی،شیوع
این ویروس با اثرگذاری براقتصادهای جهانی
و بخصوص در بخش تقاضای نفت خام و گاز
طبیعی ،ســرمایهگذاری جهانی را در محدوده
یکسومکاهشدادهاست.پیشبینیمیشود
با توجه به روند کنــد از بین رفتن کووید ،19این
کاهشتاسال 2022ادامهداشتهباشد.ازطرفی
یک موضوع مهم ،نیاز صنعت نفت به حجم
باالی سرمایهگذاری ساالنه است که تعدیل آن
ممکن است به میادین و زیرساختهای نفتی
موجودصدمهبزند.
صفحه  4را بخوانید

