 #من  -ماسک  -میزنم
مرکل با ستایش مبارزه آسیاییها با کرونا اعالم کرد

سخنگوی دولت خبر داد

کرونا رهبری اقتصاد جهان را
تغییرمیدهد

شناسایی برخی عوامل ترور شهید
فخریزاده توسط وزارت اطالعات

در صفحه جهان بخوانید

در صفحه سیاسی بخوانید
سال بیست و ششم شماره  7507پنجشنبه  13آذر  17 ۱۳۹۹ربیعالثانی  16 1442صفحه
اولین موضع جو بایدن درباره توافق
هستهای بعد از پیروزی در انتخابات

دو فرض غلط
یک مصوبه

«ایران» مهمترین اعداد و ارقام الیحه بودجه سال آینده و جهتگیری های اقتصادی و اجتماعی آن را بررسی میکند

معیشت 1400

به برجام
برمیگردیم

«جــو بایــدن» ،رئیسجمهــوری منتخــب
امریکا در نخســتین موضعگیریاش درباره
برجام بعــد از پیروزی در انتخابات ریاســت
توگــو بــا روزنامــه
جمهــوری ،کــه در گف 
امریکایی «نیویــورک تایمز» صورت گرفت،
بار دیگر بر موضع بازگشــت به برجام تأکید
کرد و در عین حال آن را کاری دشوار دانست.

حقوق  ۴میلیون تومان و کمتر ،از مالیات معاف شد پیش بینی فروش روزانه حداقل ۱.۲میلیون بشکه نفت از سوی دولت
میزان افزایش حقوق سال آینده  ۲۵درصد شد یارانهها تکان نخورد یارانه نان و خرید تضمینی گندم در سال آینده بیشتر شد
وام ودیعه  ۷۰میلیونی مسکن برای خانوارهایی که فرزند سوم بیاورند درآمد نفت و فروش اموال دولتی  ۲برابر شد

صفحه  3را بخوانید

7

رئیس جمهوری در نشست هیأت وزیران تأکید کرد

کارشناسان ازالزام همراهی مردم
در پی کاهش محدودیتها و
رنگبندی جدید شهرها میگویند

کرونا در کمین
رنگها

قیمت درتهران و البرز  2000تومان  /دیگر استانها 1000تومان Thursday 3 Dec 2020

مصوبه مجلس برای دیپلماسی مضر است

جهانگیری ،واعظی و ربیعی دالیل مخالفت دولت با مصوبه برجامی را تشریح کردند؛ دخالت در امور اجرا ممنوع

5

نرخ رشد اقتصادی تابستانی کشور
به  2دهم درصد رسید

پایان رکود
اقتصادی ایران؟

ادامه در صفحه 2

پیششرطهای پیشفروش
نفت در بودجه 1400

9

با وجود شیوع کرونا
صورت گرفت

فروشآنالین؛
ناجی بازار۱۰میلیارد
دالری جمعه سیاه

13

مشکالت درمانی و اقتصادی افراد
دارای معلولیت در این روزهای سخت

6

چرا دستورالعمل وزارت بهداشت در
آژانسهای مسافرتی اجرا نمیشود؟

پرواز بدون توقف
کرونا بخاطر برخط
نبودنسامانهاستعالم

11

قاتل شوهر خواهر
از مجازات مرگ
رهایی یافت

پنجشنبه  13آذر 1399
سال بیست و ششم
شماره 7507
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چهاردهمینجشنوارهسینماحقیقت

نشستخبری
به صورت آنالین برگزار شد

گفتم می

حقیقت آنالین
نرگس عاشوری

خواهم نویسنده شوم

دیوار چهارم

مثل ترجمه کتاب «ژولورن»
برای این ســن مناســب بودند
وارد مطالعه جدیتر شدم
عشــق بــه خوانــدن از شــش
تمام کردم و مقطع راهنمایی
خوانــدن کتابهــای را
بــزرگ معاصر ایرانــی از جمله
ســالگی و بــا
خوانــدن آثــار نویســندگان
مخصوصــاً مجموعــه  24و
صادق چوبک ،غالمحســین
بــزرگ علوی ،صــادق هدایت،
مصــور،
که میتوانســتم از کتابخانه
«تنتن و میلو» شــروع شد
ســاعدی ،جالل آلاحمــد و ...را
جلدی
طور آثار بزرگ و کالسیک
امروز هم این کتابها ،با
پیدا کنم شروع کردم .همین
و تا خود
ایوب آقاخانی
هســتند و حتی پدرم
بالزاک ،تولســتوی که تا پایان
من انیس و همراه
جهــان نظیر آثار ویکتور هوگو،
کارگردان تئاتر
بودند؛ مادرم نقل میکرد
کتابی که برایش خریدم و به
تحصیالت دوران متوســطه کنارم
فرزندم به دنیا آمد اولین
وقتی
کــه از تــو شــنیدیم ایــن بــود
گذاشتم همین مجموعه
جــدی
ســمبلیک در کتابخانهاش
صورت
دوران کودکــی جذابتر از کــه اولیــن دیالوگهــای نویســنده بشــوم و این شــور همان
تــن» بود .شــاید برای برخــی
کــه میگفتــی میخواهم
«تن
فانتــزی کــه از کتابها به
و البته که مشخصاً فخری
کودکــی بــود کــه بــا تخیالت
من گذشت ،گذشته باشد
اما چیزی است دوران
آنچه بر
جدیتر میشــد .امروز هم اگر
کلمات و گفتن قصهاش ندارم
میرســید و برایم جدی و
سؤال کند حتماً
در نوشتن این
تحصیالت ابتدایی من
کودک باید بخواند از من
عشــق میورزم؛ از همان دوران
بودم کســی درباره آنچه
که به آن
مــرز عقالنی برای مطالعه
ســالهای خودم درگیر کتاب
گویــم کــه نباید برای او خط و
بسیار بیشــتر از همسن و
ایــن مجموعهها که می
دوران ابتدایــی بــود که تمامی
و بعــد از

سوق پیدا کردم و حس کردم
کردم به سمت نمایشگر شدن
موقعیتها را داشــته باشــم و
است چون فکر میکنم خود
توانــم قــدرت اجــرای آن
کشــید .این یک نظریه شخصی
شــاید حداقــل بعد از می
دنیای نمایش شوم؛هنوز
باعث شد از  ۱۳سالگی وارد
هــا غوطــه ور خواهد شــد و
خیلــی بهتر از همین
او در کتاب
جامعه ما از مشکالت ،آغشتگی
مســیر درســت بیفتد .این
معتقدم بزرگترین منجی
یکی ،دو اشــتباه به
چه ممکن اســت این راه
انتخابهــای طبیعــی و انتخاب
مردم با کتاب اســت و اگر
آن اســت کــه او را بیــن این
من این اســت افراطــی
تمــام امکانات زودبازدهی
تنهــا بگذاریم .توضیح و باور
دیربازده باشــد اما بهتر از
فضــای مجازی
کتاب باشــد .من نجات
مغزاستخوان تهی میکند.
ســنین کودکی باید صرفــاً غرق
که تمام ارکان جامعه را از
کــه فــرد در
که کنار تختم ،اســت
صفحه «شنبههای کتاب» را به
کودکیام را به یاد نــدارم
دوســت دارم در این فرصت
واقعــاً هیــچ روزی از
در این صفحه به کسانی که
خانواده اســتراحت میکردند
دوستان اهل کتاب معرفی کنم.
کتابی نباشــد؛ ظهرها که همه
کتابخوانی بگذارند کتاب خوب
میخواندم و همان کتابها
میخواهند تازه پا بــه دنیای
گوشهای مینشستم و کتاب
من
هایی جذاب را برای معرفی
و مســحورم
ً
اصوال کتاب
بودنــد که مرا جذب جادوی خودشــان و مســخ تحکمی پیشنهاد میدهم و
جــذب کنــد و او را روی ریل
و
نمیتوانســت بــا هیچ اجبــار
انتخــاب میکنــم کــه خواننده را
کردنــد و ایــن اتفاق
موقعیتی که کتابها تصویر
هم به این صفحه دعوتید:
بیاید .خودم را در همــان
مطالعه بیندازد .شما
پیــش
همه اینها بشــدت خودم را پر
@ ayoubaghakhanioffic
کردند تصور میکردم و در
چقدر بیشــتر رشــد ial
می
شــفاف پیدا میکردم و هر
رنگ ،دقیق و

مروری

برزندگی تاج اصفهانی به

بهانه سالروز درگذشتش

کتابستان

پارتیتور

فرصتی برای شناخت بهتر
نویسنده فراری از شهرت

خبرنگار

گلزارهزاردستانموسیقی

خودکرده اســت ،امــا اگر خواهان
اطالعــات بیشــتری از
کســب
مریم شهبازی
هســتید بد نیســت به سراغ
فاکنر
خبرنگار
قاســم مؤمنــی از کتــاب
ترجمــه
از هیاهو و شــهرت بود ،اگر
فراری
«مقدمــه کیمبریــج بــر ویلیــام
ناچار مقابــل دوربینهای
هــم به
نوشــته «تریــزا م.تاونــر»
فاکنــر»
میایســتاد گرفتار ژســت
خبــری
دانشــگاه تگزاس بروید که
و پوشــیدن کــت و شــلوار
استاد
گرفتــن
پیش از ســوی انتشــارات
چنــدی
کــراوات یا دســتمالگردنهای
با
و فرهنگــی منتشــر شــده
علمــی
چنانــی نبــود؛ آنقــدر کــه
آن
مطالــب ایــن کتــاب بــه
اســت.
تصاویــر به یــادگار مانده
نهایــت
دســته تقســیم میشــود:
همــان لبــاس خاکیرنگ
چنــد
از او بــا
زندگینامه ،تحلیل متن ،بررســی
همیشگی و کت و شلوار فاستونی
تأثیــرات ،تاریخنــگاری و ...در
و رو رفتــهاش هســتند.
رنــگ
مطالعه کتاب مذکور حتی
تعجــب نکنیــد ،بیتوجهــی بــه
خالل
نقدهایــی دربــاره نوشــتههای
طلبی ،شــبیه آنچــه در
بــا
شــهرت
روبــهرو میشــوید ،حتــی
او هــم
بازیگران یا سیاســتمداران ســراغ
مقدمه کیمبریج بر ویلیام فاکنر
ë
جــزو مخاطبانــی هســتید
در میان اهالی کتاب اتفاق
اگــر
 ëنویسنده :تریزا م .تاونر
داریم
تازگــی کتابخوانــی را
کــه به
عجیبــی نیســت؛ بویــژه وقتیکــه
 ëمترجم :قاسم مؤمنی
کردهانــد مشــکلی نیســت،
ویلیــام فاکنــر ،بزرگترین
آغــاز
 ëناشر :علمی و فرهنگی
بحث
توانیــد از این اثر بهره بگیرید؛
نویــس امریکایــی بیــن دو
می
رمان
از ایــن طریــق آشــنایی
حداقــل
جهانــی در میــان باشــد؛
جنــگ
بــا خالــق آثــار مانــدگاری
بیشــتر
نویســنده عزلتنشــینی که وقتی
همچــون «خشــم و هیاهــو»،
دوره ریاســت جمهــوری
در
گور»و «یک گل سرخ برای
«گوربه
اف کنــدی» بــه ضیافــت
«جــان
امیلــی» پیــدا خواهیــد کــرد .این
هنرمنــدان در کاخ ســفید دعوت
شــیوهای نوشتهشــده که
کتاب به
را نپذیرفت و گفت«:پیرتر
شد آن
تمایلی بــه مطالعه فصل به
هســتم کــه رنــج ســفری
اگــر
از آن
آن به ترتیبی که نویســنده
فصــل
طوالنــی را بــرای صــرف شــام بــا
نداشــته باشید میتوانید با
غریبــه تحملکنــم!» در
آورده
مشــتی
شروع کنید که مدنظرتان
بخشی
گوشهنشــینی فاکنر همین
وصف
اما نکته مهم دیگر اینکه
اســت،
کــه بزرگتریــن آرزوی او
بــس
عالقهمنــدان ادبیات جهان
بخوانیــد« :آرزویــم ایــن اســت
همه
را
تواننــد مخاطــب ایــن اثــر
عنــوان شــخصی حقیقــی
می
کــه به
از دانشآموز و دانشجوی
باشند؛
تاریــخ محــو شــوم و ...هــم بــر
از
سالخوردهای که بهتازگی
ادبیات گرفته تا حتی افراد
گــورم و هــم در آگهــی فوتم
که پنجاه و هشت رشته
ســر
اطالعات چندانی در این
«کتاب نوشت و مرد،».آرزویی
تصمیم به کتابخوانی گرفتهاند و
بنویســند:
مرده و هم بــا خلق آثاری
اســت محقق شــده ،هم
جهان از آن زمینه ندارند.
ســالی
مهــم در ادبیات داســتانی
مانــدگار جایگاهی

گالریگردی را
آنالین انجام بده

اســت از  25آذر تا  2دیماه
جشــنواره ســینما حقیقت قرار
تقویم اجرایی جشــنواره  ۱۸تا
چهاردهمین
برگزار شــود .پیش از این
به صورت آنالین
تهران بر اثر شیوع ویروس
شــده بود اما وضعیت قرمز
 2۵آذرماه اعالم
هفتــهای مواجــه کرده اســت.
جشــنواره را بــا تأخیــر یک
برگــزاری
اســت که تمــام بخشهای
کرونــا ســینماحقیقت اولین جشــنوارهای
فیزیکی حذف شــده است.
جشــنواره
برگزار میشــود و بخش
آن بهصورت آنالین
صورت آنالین برگزار شد.
گذشته به
نشست مطبوعاتی این جشنواره روز جشــنواره در کنار شــهنام صفاجو
حمیدیمقدم دبیر این دوره از
درباره کم وکیف برگزاری
محمد
این رویــداد) توضیحاتی
(مدیر روابط عمومی
پاســخ گفــت و در نهایت
به ابهامات اهالی رســانه
جشــنواره ارائــه کــرد،
رضا عابدینی رونمایی شد.
سینماحقیقت با طراحی
پوستر جشنواره
و کیف برگزاری جشنواره
کنار ســایت هاشور که به
 ëکم
شــده در این نشســت در
اطالعات ارائه
برای اهالی رســانه و فعاالن
طبق جشــنواره به شــکل اختصاصی
فیلیمو هــم آثار این دوره
عنوان خانه
گرفته شــده ،تیوا ،نماوا و
حــوزه مســتند درنظر
منــدان بــه نمایــش خواهد
فــروش بلیــت بــرای عالقه
از جشــنواره را بــا
احتمالی بین پنج تــا  ۱0هزار
تک ســانس و با قیمــت
گذاشــت .بلیتهــا
فیلم را در بــازه زمانی  6الی
بــود .مخاطب میتواند ســه
تومــان خواهــد
گردشــی اســت و اگر کســی زمان
ببینــد .نمایــش فیلمها
هفــت ســاعت
ســامانه دیگــر آن را ببیند.
دســت داد میتوانــد در
نمایــش فیلمــی را از
به صاحبان آثار پرداخت
فروش بلیت در این سامانهها
تمام هزینههای
صورت غیررقابتی برگزار
الملل جشــنواره امسال به
میشود .بخش بین
در جشــنوارههای جهانی
بخش که برگزیــده فیلمها
میشــود و آثــار این
هاشور به نمایش در میآید.
است فقط در سایت
کوتاه 2۵ ،مســتند نیمهبلند و
مســابقه  ۶۷اثر ( 2۶مســتند
شــهید آوینی  ۳۱فیلم حضور
در بخــش
پذیرفته شــده و در بخش
 ۱۶مســتند بلند)
امســال به جشــنواره اضافه
بــرای بخش روایت کرونا که
دارد .همچنیــن
فیلم هم در بخش خارج
انتخاب شــده است .امســال ۱0
شــده  2۵فیلم
جوایــز هــم فــارغ از بخش
بخــش
از مســابقه نمایــش داده میشــود .در ســلیمانی و محسن فخریزاده
منظور پاسداشت قاسم
شــهید آوینی به
مقاومت به جوایز جشــنواره
برای بهترین فیلم در حوزه
یک جایزه ویژه
اضافه شده است.
برگزارکنندگان جشــنواره بهمنظور
نمایش فیلمها ،به ابتکار
برگزاری جشنواره به اسم
عالوه بر نکوداشــت اهالی مســتند  ۷روز
بزرگداشــت یا
همین منظور نکوداشت
نامگذاری شده است .به
یکی از فعاالن این حوزه
منوچهر طیاب و حمید سهیلی
خســرو ســینایی ،اکبر عالمی،
مستندســازهایی همچون
زندهیادان
پاسداشــت و یادآوری آثــار
قــرار اســت در کنار
فرشــاد فداییان برگزار شــود.
مهوش شیخاالســالمی و
کامــران شــیردل،
تعامل با بزرگان سینمای
آنالین آموزشــی به منظور
برگزاری کارگاههای
فعاالن ســینمای مســتند از
ایجــاد فضای گفتوگو بین
مســتند جهان و
تولیــدات تلویزیونی ارائه
جشــنواره اســت که در قالب
بخشهای جانبی
خواهد شد.

سینما

مرور

خاطرات کارگردانی که کم کم

معــروف بــه تاجالواعظین
پــدرش شــیخ اســماعیل
دلنشــین ،آشــنا به گوشــهها و
عــالوه برداشــتن صدایــی
ندا سیجانی
این میراث گرانبهایی بود
ردیفهــای آوازی ایرانی بود و
خبرنگار
بهرهمند شــد و ســرآغازی
النفس و بــا مناعت طبع
«شــادروان تــاج مــردی ســلیم
جالل تــاج اصفهانی ازآن
اش به خاطر مال کــه
اســتادان بزرگ که همیشــه از
هرگز در طــول مدت زندگــی
بــود برای آموزش آواز نزد
بــود .وی
،تــا آنجا که تاج اصفهانی را
کرنش نکرد و به این خاطر
آنها به نیکی یاد کرده اســت
و مســائل مادی به کسی
دنیا
منحصربه فرد میدانند ،مکتبی
تعریــف و تمجید میکرد
مــدح کســی را نگفت و از همه
صاحب مکتب و شــیوه
محمدرضا شــجریان ،حســین
کرد ،شــاید کســی بــه خاطر
همــه را بــا نــام خیر یاد می
کــه شــاگردانی همچــون
و
اصغرشاهزیدی ،علیرضا افتخاری،
بــار از فردی گالیــه کرده و
نداشــته باشــد که او حتی یک
خواجه امیری ،علی
پرورش یافتهانــد؛ در واقع این
کســی رنجشــی میدید و
گفتــه باشــد .او حتی اگــر از
حمیدرضــا نوربخــش و...
بــد
بازمانده مکتب اصفهان اســت
رنج و آزردگی را با ســکوتی
خاطرش آزرده میشــد ،این
هنرمند بــزرگ آخریــن
هــای ایــن مکتب را در شــیوه
تاج همیشه از استادانش
بزرگوارانه تحمل میکرد .استاد
همــواره کوشــید تــا ارزش
دوســتانش با مهربانی و و
حفظ کند ،البته تاج اصفهانی
احتــرام فراوان یاد میکرد؛ با
آوازخوانی خود مراعات و
با
دســتگاههای ایرانی را داشــته
.این بخشــی ازصحبتهای
عطوفت رفتــار میکرد و»...
تجربه آواز خوانی در همه
بــارز و قابــل توجــه او تأکیــد
احترام و ادب به استادش
محمدرضا شــجریان در ادای
اســت ،امــا از دیگــر نــکات
اینکه عالقه خاصی به اشعار
ســال ازمــرگ جــالل تــاج
برانتخاب اشعاراست بویژه
تــاج اصفهانــی اســت۳۹ .
همایون» از مشــهورترین
ایــران میگذرد و همچنان
ســعدی داشــت« .صفحه آواز
اصفهانی اســطوره بزرگ آواز
اصفهانی اســت که ســال  ۱۳۱2در
ســالروز مرگــش ( ۱۳آذر)
عاشــقان و شــاگردانش در
آثــار جاللالدیــن تاج
متوالی از شهرت و محبوبیت
ودرتکیه ســیدالعراقین دورهم
تهران ضبط شد و دهههای
درتخــت فوالد اصفهان
معیار در بررسی مکتب آواز
روی سنگ قبر اونوشته شده
برخوردار بود و اکنون نیز از آثار
جمع میشــوند ،درآنجا که
ایرانی» .جالل تاج اصفهانی
«آرامگاه هزاردســتان گلزار
اصفهان است.
شهر اصفهان متولد شد.
سال ۱2۸2در

پالت

برپاســت .بازخوانی چنین
آذرمــاه به شــکل آنالیــن
٣٠
شــکلی از ارزیابی کیفی آثار
نمایشــگاهی بعد از  1۶ســال
گالری ایرانشهر را ترغیب
حســاب میآید .اما آنچه
مریم سادات گوشه
نیز به
نمایشــگاه کرده اســت؛
همــکاری بــرای برگــزاری این
خبرنگار
به
فعالیت کارگروهی نقاشــان
خانــه خارج شــد و اگر هم
نقطهگذاری مجدد بر تاریخ
روزهایی که نمیتــوان از
و اهــداف یک تشــکل نه
ایــن
جــا تعطیل اســت بهترین
 ٣٠اســت ،چــرا که انــرژی
ً
قطعــا همه
بتوان خارج شــد
گــروه
پایان یک مســیر طوالنی
بــرای اینکه ایــن اوقات
بلکــه در میانــه راه یا در
نشســتن در خانــه اســت ،اما
در آغاز
فقدانی که به عنــوان عارضه
کار
ســری بــه گالریهایــی زد که
اســت که آشــکار میشــود.
بطالت نگــذرد میتوان
جمعــی ما در ایــن حیطه
بــه
دارند البته به شکل آنالین.
جامعــه تجســمی ،در کارهــای
برنامههایی برای این ایام
این نمایشــگاه آثــاری از
بررســی و تأمل اســت .در
قابــل
زهتــاب ،احمــد مرشــدلو،
فریــده شاهســوارانی ،شــهناز
 ëآثار آنه محمد تاتاری
علــی ،منیژه صحــی و...
محمــد تاتــاری در گالری
وکیلــی ،مهرداد محــب
آثــار آنه
احمــد
نمایشــگاه انفــرادی صورت آنالین برپاســت .این
اعتماد از  7تا  18آذرماه به
دیده میشود.
صورت هنر سنتی است.
نمایشــگاه شــامل آثار تاتاری به
تابآوری در زمان کرونا
بــه وحدت و مــردم نظر
نمایشگاه کوارنتوریوم:
معتقد اســت هنر ســنتی
ë
گالری محسن برپاست از
تاتاری
منبعی الهــی برخوردارند.
نمایشــگاه گروهی که در
که همــه ادیان بــزرگ ،از
این
آنالین پذیرای مخاطبان
آیینها میباشــد کــه ارتباط
دارد
ظاهر متفاوت اند .ردپای
آذرماه تا  11دی ماه به صورت
همــان نقــاط مشــترک بیــن
ادیان در باطن یکســان و در
11
ساســان ابری ،آنیتا اشتاین
این
پیدا
ادیان
را بدنبال خواهد داشت.
اصیــل را میتوان در ایــن
است .در این نمایشــگاه آثار
در هنرمندان دیگر
میخورد که به کیوریتوری
حکمت جاویــدان مشــترک میان آیین هاســت ،و
پیتر گارموش به چشــم
کــرد .این همــان نقاط
ویدر و
انجمــن فرهنگــی اتریش
نیروانــا پرویــزی و بــا حمایت
 ëقاف در گالری ایرانشهر
فطرت انسان جاری است.
ایــن نمایشــگاه در مــورد
گالری ایرانشــهر از گروه
خاور دور به روشنایی توجه
شــده اســت .موضــوع
نمایشــگاه گروهی قاف هم در
تمام کارهای کشورهای
فعالیت خود برگــزار
در
در شب نور را از خورشید
نقاشــان حرفهای اســت کــه
آوری در زمان کروناست.
شــده ،همانند اینکه ماه
مبتنی  ٣٠تشــکلی از
نمایشــگاه از  7تا تاب
خاصی
معتقد اســت که کل حیات
 1٣7٩آغــاز کرده اســت .این
میگیرد ،شیخاشــراق
نداریم .این را از ســال
هیــچ چیز دیگری جز نــور
به نور اســت چون

گروه سیاســی /رئیس جمهوری روز گذشــته در نشست
هیأت دولت ،خالصه مواضع ،بررســیها و جمعبندی
اعضــای هیــأت وزیــران از مصوبه هســتهای سهشــنبه
گذشــته مجلس شــورای اســامی را اینطور جمعبندی
کــرد« :دولــت بــا مصوبــه (مجلــس) موافــق نیســت
و آن را بــرای رونــد فعالیتهــای دیپلماتیــک مضــر
میدانــد ».آنچه روحانی به صــورت کلی بیان کرد ،در
پایان این نشســت ،از سوی اســحاق جهانگیری معاون
اول رئیــس جمهــوری و محمــود واعظی رئیــس دفتر
رئیــس جمهوری به تفصیل تشــریح شــد .مطابق این
اظهــارات ،مخالفــت دولــت با ایــن مصوبــه چند وجه
دارد؛ نخســتین دلیل مخالفت که شاید مهمتر از سایر
مــوارد باشــد ،تغییــر ریــل مســأله مذاکــرات هســتهای

اســت ،آن هــم در شــرایطی کــه بــا تغییــر دولــت در
امریــکا ،روزنههــای امیدبخش برای حل مســأله و رفع
فشــارهای حداکثری بر ملت ایران پدیدار شده است.
دلیل دیگر مخالفت ،دخالت در حوزه اجرا و اختیارات
دولــت و نیز نادیــده گرفتن بار مالی ایــن مصوبه برای
دولت است.
زاویــه دیگــر ،آنطــور کــه جهانگیــری اشــاره کــرد ،ایــن
واقعیت اســت که سیاســتگذاری کالن و راهبردی برای
مســأله هســتهای در شــورای عالــی امنیت ملــی اتخاذ
شــده اســت و دولت یا وزارت خارجه ،تنها مجری این
سیاســتها بودهاند ،اما نمایندگان با مصوبه سهشــنبه
خــود ،این حق را انحصــاراً به خود تفویض کردند .یک
محور مشــترک در این اظهارات هــم تأکید بر این نکته

بــود ،حــاال که بعــد از  3ســال مقاومت مــردم در برابر
تحریمهــا روزنههایی برای رفع تحریم به وجود آمده،
چــرا مجلســیها روی خــوش نشــان نمیدهنــد و راه
دیگری میروند؟
مصوبــه سهشــنبه نمایندگان اگر چه «اقــدام راهبردی
برای لغو تحریمها» نام دارد ،اما کارشناسان با ارزیابی
جزئیات آن معتقدند اساســاً شرایط مسأله هستهای و
تحریمها را به قبل از  92باز میگرداند و حتی احتمال
ایجاد اجماع جهانی و بازگشــت قطعنامههای شورای
امنیت علیه ایران هم وجود دارد.
یــا آنچنان که علی ربیعی ،ســخنگوی دولــت گفته این
مصوبه زمینهســاز دائمی شــدن تحریمها میشــود نه
لغــو آنها .محــور اصلی این مصوبه کــه از آن به عنوان
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صفحه فرهنگی
آخر هفته «ایران»
پا به  45سالگی میگذارد

President.ir

معلوالن
در انزوای کرونا

جای تأسف بسیار دارد
که قواعد سیاستورزی
یادداشت حرفهای در ایران ،فارغ
از تفاوتهایــی که بین
نگاههــا و گرایشهــای
مختلف وجــود دارد در
مــوارد بســیاری درگیــر
حسین مرعشی
سخنگوی حزب مسائل شعاری و غلبه
کارگزاران سازندگی احساســات بــر عقــل و
منطق شــده اســت .گو اینکه سیاستورزی و
باالتر از آن ،کشــورداری مترادف و همســنگ
طرح شــعار اســت .این وضعیت را میتوان
به روشــنی در ماجرای بخشی از واکنشهای
اخیــر بــه ترور شــهید محســن فخــریزاده و
خصوصاً طرح مصوب مجلســیها مشاهده
کــرد؛ طرحی کــه در عنــوان آن بحث کاهش
تحریمهــا مطرح شــده امــا بــا ابتداییترین
محاســبات میتوان ثابت کرد کــه نتیجه آن
کامــاً عکــس این خواهــد بود .ماجرا بســیار
ســاده اســت؛ امــروز در منطقــه خاورمیانــه
میتــوان گفت کــه باالنس قــدرت اصلی در
دوگانــه ایران-اســرائیل تبلــور پیــدا میکند.
حتی ایفــای نقش قدرتهــای دیگری چون
عربســتان یا بازیگرانی مانند امارات متحده
عربی نیــز تا حد زیــادی متأثر از ایــن دوگانه
است.

رنگین کمانی از مضامین
مشــارکت بانــوان فیلمســاز در
ë
افزایــش  22/6درصــدی
زنــان فیلمســاز در بخش
بــا وجــود
حضــور
چهاردهمیــن دوره جشــنواره ســینما( ،آثــار  20فیلمســاز زن حضور
نســبت بــه دوره دوازدهــم
مســابقه ملــی
فیلمســاز زن در بخش مسابقه
داشــته اســت .امســال 6
داشــت) کاهش
«سینماحقیقت» در بخش دوم
دبیر جشــنواره چهاردهم
خبری اختصاص داشت
حضور دارند.
ســؤال نمایندگان رسانههای
این نشســت که به
بخــش مســابقه دو دوره اخیر
حضور فیلمســازان زن در
دربــاره کاهــش
اتفاق را باید در کیفیت آثار
دوازدهم و اینکه چرایی این
نســبت به دوره
«ایران» گفت« :دوســتان ما
ترکیب هیأت انتخاب ،به
جســتوجو کرد یا
ســازنده و گاهــی حتی گروه
به اثــر توجه میکردند ،نه
در حــوزه انتخــاب
حضــور آزاده بیزارگیتــی در
شــناختند ».او بــا اشــاره بــه
ســازنده را نمی
سه حوزه مســتند کوتاه،
جشــنواره اعالم کرد« :در
شــورای سیاســتگذاری
گرفتیم و افرادی بشــدت
مستندســازان خانم بهــره
نیمهبلنــد و بلنــد از
حضور داشــتند ».به گفته
و گفتوگــو و تبادل نظر
مؤثــر در آرا ،صحبــت
سیزدهم ۱۴ ،فیلمساز خانم
ســال گذشــته و در جشنواره
حمیدی مقدم،
جشــنواره چهاردهم رشــد
مختلــف حضــور داشــتند و در
در بخشهــای
تعداد به  ۱۹نفر رسیده است.
آثار گفــت اما در عین حال
داشتیم و این
از تالشهــا برای صیانت
حمیــدی مقدم
شــده امکان رخنه وجود
هم اعالم
عنــوان کرد همانطور که در فراخوان فیلمســازان در میان گذاشــته و
احتمال قاچاق صادقانه با
کردهاند .او درباره انتخاب
دارد .مســأله
موضوع در جشنواره شرکت
همه با علم بر این
نمایش ایــن آثار هم تأکید
ســوژههای ملتهب و احتمال
مســتندهایی با
ســازمان سینمایی مشکلی
معاونت نظارت و ارزشــیابی
کرد با همکاری
موضوعات ملتهب را هم
پیش نیامده ،امســال همین
زمینه ممیزی
اجتماعی را خوب بیان کنند به
در فیلمسازانی که توانستهاند مسائل
و نمایش مسائل ندارند.
داریم
یافتهاند و منعی برای طرح
بخش مسابقه راه
همچنیــن از کاهش بودجه
چهاردهــم «ســینماحقیقت»
دبیــر جشــنواره
 ۷00میلیون تومان جشنواره
داد« :پارسال با  ۳میلیارد و
جشنواره امسال خبر
میلیارد تومان برگزار کنیم».
کردیم اما امسال قرار است با 2
رنگینکمانــی از مضامین
را برگزار
امســال
به گفته حمیدی مقدم ،جشــنواره اجتماعی فیلمهای تأثیرگذاری
حوزه مسائل زیستمحیطی،
فولکلــور و خرده فرهنگها
است« :در
امســال به آیینها ،رســوم و
داریم .همچنین
هــای برونمرزی ،داخلی و
کردهایم؛ مقاومت ،حوزه
مثل گذشــته توجــه
مقدس و ...از بخشهایی است
های گفتمان انقالب و دفاع
مسائل حوزه
این مضامین وجود دارد».
در این دوره فیلمهایی با
که

زمینــه خــروج ایــران از برجــام یــاد میشــود ،موظــف
شــدن ســازمان انرژی اتمی به تولید اورانیــوم با غنای
20درصــد و ذخیرهســازی ســاالنه  120کیلوگــرم از این
نوع اورانیوم و توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی
اســت .این مصوبــه از آنجا کــه دوفوریتی بود ،شــورای
نگهبــان هــم بالفاصلــه نظر خــود را دربــاره آن اعالم
کــرد و ایرادی را وارد دانســت که نماینــدگان دیروز آن
را اصــاح کردنــد .بدیــن ترتیــب که فرصــت یکماهه
بــه طرفهــای برجــام بــرای انجــام تعهدات خــود به
2ماه تبدیل شــد و بعد از این مدت اگر تعهدات انجام
نشــود ،دولت موظف اســت اجرای پروتــکل الحاقی را
متوقف کند.
صفحه  2را بخوانید

محصوالت چند رسانهای «ایران»

ســالم

هر روز با شــما در اینجا خواهیم بود ،صدای شــما ،حرف شــما و پیشنهاد شــما را می شنویم
و میخوانیم و بازگو می کنیم .با ما همراه باشید ،بگویید و بنویسید
تلفن 021 - 88769075 :پیامک3000451213 :

ëëتوصیه بهداشــتی برای مبارزه با
نظــــــر
کرونا /منصــور ولی از بندر ترکمن:
مـــردم
اگــر شستوشــوی مرتــب داخــل
بینــی بــا آب نمک در ســطح کشــور انجام شــود ،در
عــدم ابتال بــه بیماری ســرماخوردگی و کرونا بســیار
مؤثر خواهد بود.
ëëمبلــغ دریافتــی بازنشســتگی از دوران شــاغل بودن
خیلــی کمتــر اســت /حســین ارم از بابــل :در تاریــخ
 99/7/5بازنشســته شــدهام و دریافتی بنــده از زمانی
که شــاغل بودهام خیلی کمتر شــده اســت .متأسفانه
همسانســازی را برای مــا انجام ندادهانــد .وقتی هم
بــا مســئوالن تماس مــی گیریم یــا جــواب نمیدهند
یــا دوپهلــو جــواب مــا را میدهنــد 30 .ســال خدمت
کردهایم و این حقمان نیست.

ëëانســولین پیــدا نمیشــود /آقــای ســعیدیپور از
شــاهین شــهر اصفهان :همســرم دیابــت دارد و دکتر
برایــش انســولین نوشــته اســت ،امــا در هیــچ کــدام
از داروخانههــای اســتان اصفهــان انســولین پیــدا
نمیشود.
ëëبیمه سالمت /منصور خامسی :برخی از داروخانهها
اعالم میکنند که ما با بیمه سالمت قرارداد نداریم و
داروها را به صورت آزاد حســاب میکنند؛ از مسئوالن
درخواست رسیدگی داریم.
ëëتأخیــر در ترخیص کاال در گمرک /آقای کاســب :چرا
گمــرک در ترخیــص کاالها بــا تأخیر اقــدام میکند؟
این تأخیرها خود باعــث گرانی کاال و همچنین نایاب
شــدن آنهــا میشــود جــا دارد مســئوالن پیگیــر ایــن
موضوع باشند.

آیا خلیج گرگان از زیر تیغ جراحی
زنده بیرون میآید؟

خلیجگرگانتنهاخلیجدریایخزرفرصت
زیادیبرایاحیاندارد.رگهایحیاتیاش
مسدودشدهاست.اگرنجاتنیابد،سرنوشت
دریاچهارومیهراپیدامیکند.مشاورانگزینه
الیروبیرارویمیزتصمیمگیرانگذاشتهاند
اماپاسخیبرایاینسؤالکهخلیجگرگان با
الیروبی نجاتمییابد؟ندارند.باوجوداین
اصراردارندکهخلیجگرگانالیروبیشود.

بارکد را اسکن کنید
وگزارش ویدئویی
آیا خلیج گرگان از زیر
تیغ جراحی زنده بیرون
میآید؟ را ببینید

از رکود تا بدرود با استاد بازیگر
اخبار جوایز سینمای ایران در این هفته؛
از جمله جایزه  ۴۰هزار یورویی جشنواره
تورینو /گذری کوتاه بر زندگی و آثار پرویز
پورحسینی؛ بازیگری با تکنیک ،حس
و بیان تأثیرگذار در نقشهای متفاوت/
پیشنهاد فیلم این هفته «اینجانب!
دنیل بلیک» ساخته کن لوچ/
گروه چندرسانهای «ایران»

بارکد را اسکن کنید
وگزارش ویدئویی
از رکود تا بدرود
با استاد بازیگر
را ببینید

دولــــــت در الیــــــحـــه
بودجــــــه  ۱۴۰۰عــاوه
یادداشت بــر درآمدهــای نفتــی،
درآمـــــد حاصــــــــل از
پیشفــروش نفــت را
نیــز لحــاظ کرده اســت
کــه باید با دقت بیشــتر
بهمن آرمان
کارشناس مسائل بــه ایــن منبــع جدیــد
اقتصادی درآمــدی نگریســت.
کارشناســان اقتصــادی کشــور کــه بــا محافل
بینالمللــی در ارتبــاط هســتند ،همگــی
پیشفــروش نفــت را بــا توجــه بــه تحریمها
بــه عنوان یکــی از منابــع درآمــدی دولت در
شرایط کنونی منطقی نمیدانند و معتقدند
که احتمــال موفقیتآمیــز بودن انتشــار این
اوراق بسیار کم است و گنجاندن آن در بودجه
ممکن اســت به کســری بودجه در سال 1400
بینجامــد و این کســری بودجه بــر ارزش پول
ملی و شــاخصهای دیگر اقتصاد مانند نرخ
تــورم نیز اثر بگذارد .دولــت بارها اعالم کرده
کــه این منبع جدیــد درآمدی را بــرای تأمین
زیرســاختهای کشــور درنظر گرفتــه و منابع
حاصــل از آن صرف بودجــه عمرانی خواهد
شد؛ اما نخست آنکه با گنجاندن آن در الیحه
بودجــه ،منبــع درآمــدی جدید را بــرای خود
پیشبینــی کرده کــه امکان تحقق آن بســیار
اندک است.
صفحه  9را بخوانید

پوپولیسم
مطالبهگری

حتی مطالبهگــری هم
میتوانــد تبدیـــــل بــه
یادداشت ابــزار پوپولیســم شــود
و مثــل ســایر واژههای
شــریف ،مثــل عدالت
یا مثل استقالل توسط
پوپولیستها مصادره
امیر ناظمی
رئیس سازمان شــود؛ پوپولیســمی که
فناوری اطالعات در آن فــرد مطالبهگــر
با تولیــد محتوایــی در
فضــای مجــازی ،مطالبــه را تبدیل بــه ابزار
بینظیــری برای جذب ســایرین و ســاختن
یــک لشــکر از مطالبهگــران میکنــد؛ در
حقیقــت فــردی کــه در حــال یک پرســش
مطالبهگرانــه از کســی اســت که مســئولیتی
در قبــال آن پرســش نــدارد در زمیــن بــازی
پوپولیسم مشــغول بازی است .در حقیقت
مفهــوم «پوپولیســم مطالبهگــری» یعنــی
اســتفاده ابزاری بــرای ایجاد «یــک مطالبه
درســت؛ امــا از فــردی نادرســت» .بــرای
مثال فــرض کنیــد قیمت لپتــاپ و تبلت
افزایــش مییابد .بدیهی اســت که لپتاپ
تابع قیمت دالر اســت .همین اتفاق ســاده
میتوانــد تبدیل بــه ابزار خوبی بــرای طرح
یک مطالبهگری پوپولیستی باشد...
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