
آماده باش براي  گذراز كم آبي 
كاهش 34درصدي بارندگي،  تامين آب و برق در سال آينده را با دشواري مواجه مي كند

تدارك ايران و اروپا 
براي تداوم برجام 

كاهش چك هاي برگشتي 
در آذر ماه

فردا 12ژانويه 22دي، موعد چهارمين ضرب االجل تقويمي در 
قانون موسوم به اينارا (قانون بازبيني توافق هسته اي با ايران) 

مصوب كنگره آمريكاست. اين قانون 2 سال پيش بعد از امضاي برجام ميان ايران و 
قدرت هاي جهاني، در كنگره آمريكا تصويب شد و درواقع سازوكار حقوقي اجراي 

برجام در آمريكا را مشخص كرد.

تازه تريــن آمارهاي رســمي بانــك مركزي از دادوســتد 
صورت گرفتــه با چــك در آذرماه امســال نشــان مي دهد 

15,3درصد از تعداد چك ها برگشت خورده كه نسبت به آبان ماه امسال 0,1درصد 
و نسبت به آذرماه سال گذشته 0,2درصد كاهش يافته است. اين در حالي است كه 
از حيث ارزش ريالي چك هاي برگشــت خورده به كل چك هاي برگشتي، نسبت 
چك هاي برگشتي در آذرماه به 21,6درصد رســيده كه نسبت به آذرماه پارسال 

0,7درصد افزايش و نسبت به آبان ماه امسال 0,9درصد كاهش را نشان مي دهد.

ظريف ديروز درمسكو  با همتاي روس خود مذاكره كرد 
و امروز براي ديدار با وزراي اروپايي به بروكسل مي رود
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ورود ژاپن به عمليات 
مهار آتش نفتكش ايراني
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خانه نيما يوشيج پدر شعر نو ايران در محله دزاشيب تهران به دليل نبود 
اسناد ارتباط خانه با او از ثبت ملي خارج شد.ميراث

ديوان عدالت اداري با استناد به اين كه ســند خانه به نام نيما نبوده 
است، شكايت مالكان خانه را وارد دانســت و رأي به خروج خانه نيما از فهرست آثار 
ملي داد. رأي صادر شده در دادگاه تجديد نظر قطعي شد و بدين ترتيب جاي دفاع 
دوباره براي ماندگاري اين مكان رويداد تاريخ ادبيات ايران در فهرست آثار ملي نماند. 
سپيده سيروس نيا معاون ميراث فرهنگي استان تهران به همشهري گفته است كه 
رأي صادره در دادگاه تجديد نظر صادر شده و امكان اعتراض دوباره به آن وجود ندارد.

او با اعالم اينكه درصورت تمايل مجدد مالكان خانه نيما، مي توان اين اثر را بار ديگر 
به فهرست آثار ملي كشور بازگرداند گفت: پيش تر اين اتفاق براي خانه متين دفتري 
هم افتاده بود كه همين ديروز با اعالم رضايت مالك، اين خانه بار ديگر به فهرست آثار 
ملي كشوربازگشت. او در پاسخ به اين سؤال همشهري كه چرا ميراث فرهنگي استان 
تهران قادر به دفاع خوب براي ماندگاري خانه نيما يوشيج در فهرست آثار ملي نبود؟ 
گفت: اين خانه 2ماه پيش از فهرست آثار ملي با رأي ديوان عدالت اداري خارج شد و 
دفاعيات اداره ميراث فرهنگي تهران نيز در اختيار مقام قضايي قرار گرفت، اما قاضي با 
استناد به اينكه سند خانه به نام نيما نيست حكم به خروج خانه از فهرست آثار ملي داد.

خانه نيما يوشيج در محله دزاشيب تهران واقع اســت و ارتباط تاريخي و فرهنگي 
بسياري با خانه تاريخي ســيمين دانشــور و جالل آل احمد دارد. خانه نيما و خانه 
جالل همزمان با يكديگر به ثبت ملي رسيدند. خانه نيما يوشيج نه به دليل ارزش هاي 
تاريخي بنا بلكه به دليل اتفاقات مهم ادبي به عنوان مكان رويداد در شهر تهران به ثبت 
ملي رسيده بود. قرار بود خانه نيما نيز همچون خانه سيمين و جالل توسط سازمان 
توسعه فضاهاي فرهنگي شهر تهران در سال هاي گذشته خريداري و تبديل به خانه 
ادبيات ايران شود. همين ديروز علي محمد سعادتي مدير بافت و بناهاي تاريخي شهر 
تهران از آمادگي شهرداري براي جلوگيري از تخريب خانه نيما به شهرنوشت خبر داد. 
او با تأكيد بر ضرورت توجه به خانه مشاهير هنري و ادبي به عنوان ميراث فرهنگي و 
هنري شهر گفت: شهرداري تهران در سال هاي گذشته، خانه سيمين دانشور و جالل 
آل احمد كه نزديك خانه نيما يوشيج قرار دارد را خريداري و با همكاري خانواده اين دو 
نويسنده اين مكان در آينده اي نزديك به يك پايگاه فرهنگي و ادبي تبديل مي شود. 
وي با اشاره به خروج خانه نيمايوشيج از فهرست آثار ملي و احتمال تخريب اين خانه 
از سوي مالكان بنا گفت: اگر مالكان همكاري الزم با شهرداري تهران داشته باشند  

امكان بازسازي خانه وجود دارد.
مدير بافت و بناهاي تاريخي شــهر تهران در پاسخ به اين ســؤال كه آيا شهرداري 

برنامه اي براي خريد خانه نيما يوشيج همچون خانه سيمين و 
جالل دارد گفت: منطقي نيست كه شهرداري تمامي خانه هاي 

تاريخي و فرهنگي شهر را خريداري و به تنهايي براي آنها هزينه كند، ضمن اينكه 
مديريت شهري هم از حيث مالي توان مشخصي دارد.

دريانوردان درچين؛ چشم انتظاران در تهران به سوي جدي تر   و حرفه اي تر شدن 

يادداشت يادداشت

خانواده هاي 30دريانورد ايراني نفتكش «ســانچي»، 
5روز است كه دقايق را در بيم و اميد سپري مي كنند. 
در البي ساختمان شــماره2 شــركت ملي نفتكش 
گردهم آمده اند تا آخرين اخبار را مســتقيم از درياي چيــن دريافت كنند؛ جايي 
كه نفتكش ايراني حاوي 970هزار بشكه ميعانات گازي با يك كشتي فله بر چيني 
تصادف كرد و آتش گرفت. ديروز پس از گفت وگو با مديرعامل شركت ملي نفتكش، 

به ميان خانواده هاي چشم انتظار عزيزان ايران رفتم.
اطفاي حريق نفتكش و تســريع در روند امدادرساني بود. پيش تر از برخي 1 با چند خانواده كه صحبت كردم، انتظار بحق شــان، سرعت بخشيدن به 
مسئوالن شنيدم كه مقامات امداد و نجات چيني، همكاري مورد انتظار را براي اطفاي 
سريع آتش نفتكش نداشته اند. داليلي هم ابراز كرده اند؛ ازجمله اينكه ميعانات گازي 
اگر  نسوزد، مي تواند باعث بروز آلودگي زياد دريا شود. اينجا اما نجات جان انسان هايي 
مطرح است كه ممكن است در اتاق اضطراري مخصوص حوادث پناه گرفته باشند. 
پس كمترين تعللي پذيرفته نيست و اگر دولت چين به بهانه هاي مختلف، در موضوع 
اطفاي حريق و امداد و نجات همكاري نكند بايد جوابگوي افكارعمومي ايرانيان باشد؛ 

صريح اينكه، فعال همكاري چيني ها راضي كننده نيست.
نشان مي دهد كه او فرصت پوشيدن لباس هاي مخصوص را داشته و احتماال 2 براساس آنچه از مسئوالن شنيدم، پيكر دريانورد پيدا شده در آب هاي چين 
براساس استنشاق گاز ناشي از حريق، جان به جان آفرين تسليم كرده است. حادثه 
هم در ساعتي رخ داده كه شيفت ها بررسي مي شده است؛ پس احتماال همه پرسنل 
آماده بوده اند. نقطه برخورد كشــتي فله بــر هم احتماال به گونــه اي بوده كه اتاق 
اضطراري پايين نفتكش، مصون بماند؛ بنابراين به نظر كارشناسان، مي توان احتمال 

داد كه دريانوردان به آن اتاق رســيده باشــند. اين اتاق براي 
زندگي اضطراري به مدت 10روز طراحي شــده است. با اين 

اوصاف است كه لز وم امداد رساني سريع تشديد مي شود. در اين  شرايط هر احتمالي 
را بايد جدي گرفت.

امسال از بيستم تا سي ام دي ماه، جشنواره سي وسوم 
فجر در حال اجراســت. اين جشــنواره بخش هاي 
مختلفي دارد؛ موسيقي سنتي و رديف دستگاهي، 
موســيقي با نگاه تجربه گرا و معاصر، بخش اركســترال و كالســيك، بخش 
بين الملل، موسيقي نواحي، بخش بانوان، بخش هايي هستند كه در جشنواره 
نمايندگاني بــراي اجرا دارند. از دوره ســي ويكم ريل گــذاري جديدي براي 
جشــنواره انجام شــد كه در آن بخش بســيار مهمي به نام جايزه «باربد» به 
جشنواره اضافه شد كه مختص داوري آثار و توليدات سال است. اين بخش براي 
تأثيرگذاري كيفيت آثار توليدي به جشنواره اضافه شده و تأثير بسزايي هم در 
تحول توليدات موسيقي داشته است.  در بخش بين الملل نگاه بسيار جدي تر 
و حرفه اي تري به جشنواره داشته ايم. گروه هايي كه در اين سه  دوره به بخش 
بين الملل جشنواره دعوت شــده اند، چهره ها و گروه هاي شاخص بين المللي 
بوده اند. حضور اين گروه ها باعث شــده كه ما بتوانيم در مسيري قدم برداريم 
كه ديگر فستيوال هاي معتبر جهان در آن قدم برمي دارند. امسال بعد از 2دوره 
برگزاري، درخواست  هاي زيادي از سوي نمايندگان گروه ها براي معرفي آنها 
و حضور در جشنواره داشتيم. امســال 19گروه در اين بخش حضور دارند كه 
محوريت آنها حوزه «ايران فرهنگي» است؛ هرچند از كشورهاي آلمان، ايتاليا، 
اتريش، اســپانيا و فرانســه نمايندگاني حضور دارند. همينطور از كشورهاي 
تركيه، مغولستان، هند، چين، ژاپن و... سعي كرده ايم در بخش داخلي نيز اين 
تنوع را حفظ كنيم و از تمامي فعاالن موســيقي كشور دعوت كنيم كه در اين 
جشن حضور داشته  باشند و خوشبختانه موفق بوده ايم. در مجموع فكر مي كنم 
كه جشنواره به سمت جدي تر و حرفه اي تر شــدن مي رود. بخش هاي رقابتي  
را هم كه فكر كرديم بهتر است در جشنواره موسيقي فجر نباشند، مجزا شده 
و تبديل به جشنواره اي مستقل با نام «جشنواره كالسيك ايراني» شدند كه تا 
به حال 2دوره آن برگزار شده است. بخش بين المللي پژوهش هم امسال براي 
نخستين بار اضافه شده؛ اين بخش در مركز همايش سازمان فرهنگي اكو واقع 
در اقدسيه برگزار مي شود و 2پژوهشگر غيرايراني در آن حضور خواهند داشت. 
اين بخش يكي از كيفي ترين بخش هاســت و اميدوارم مورد توجه قرار بگيرد؛ 

هرچند خوشبختانه استقبال خوبي از آن شده است.
مجموعا جشنواره سي وســوم با بيش از 90 اجرا امســال در حال انجام است. 
متأسفانه انسداد فضاي مجازي و فيلتر شدن تلگرام و اينستاگرام در روزهاي 
اخير روي اطالع رساني جشنواره تأثير گذاشت اما به هرحال در فضاي شهري 
بيلبوردهاي اعالن جشــنواره نصب شده اســت. اميدوارم مخاطبان، مردم و 
عالقه مندان به موسيقي اجراها را از دست ندهند و آرزوي، برگزاري جشنواره اي 

خوب  را دارم.

حميدرضا نوربخش
دبير جشنواره موسيقي فجر

رضا زندي
خبرنگار  و تحليلگر نفتي

ديوان عدالت اداري خانه  نيما يوشيج 
را از فهرست آثارملي كشورخط زد

استناد ديوان عدالت اداري براي خروج خانه نيما
از فهرست آثار ملي كشور، نبودن سند به نام نيما يوشيج است 

ادامه در 
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دولت و مجلس ،  موافق 
رفع فيلترتلگرام هستند
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نايب رئيس كميسيون امنيت ملي 
مجلس در گفت وگو با همشهري: 

با وجود مخالفت دادستاني، امكان 
بازكردن تلگرام وجود دارد

نفتكش ســانچي همچنــان در 
آتش مي ســوزد و تالش ها براي 
مهار شــعله هاي آتش بــا اعزام 
چندين كشــتي ديگــر به محل 
وقوع حادثــه وارد مرحله تازه اي

 شده است.

كاهش آلودگي هوا، اولويت 
شورا در طرح ترافيك جديد

 هر روز شواهد بيشــتري از ناكارآمدي طرح ترافيكي 
كه از سال 1358در تهران اجرا شده، به گوش مي رسد. 

شايد همين نكته اعضاي كميسيون ســالمت و محيط زيست شوراي اسالمي 
شــهر تهران را برآن داشــت تا طي جلســه اي طرح جديد ترافيكي پايتخت 
را مورد بررســي قرار دهند و بازنگري بر طرح قديمي و فرســوده شــهري را 

خواستار شوند.

صفحه3 را 
بخوانيد

طنين سازها و آوازها 
جشنواره موسيقي فجر از ديشب آغاز شد

گفت وگوهايي با حامد همايون،  بهزادعمراني 
و سرپرست هاي گروه هاي «گام» ، «جالبوت»
«داماهي»، «داتار» و «گره»

مي خواهم سفير ايران 
در جهان باشم

15| بين الملل

گفت وگوي اختصاصي همشهري
با گري لوئيس، نماينده سازمان ملل 
كه چند روز ديگر با پايان مأموريتش 

ايران را ترك مي كند

ضميمه 6و7 را بخوانيد 
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