
اخبار كشور

پروانه معصومی:
مردم فیلم های سخیف را تحریم کنند

پروانه معصومی  بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون درخصوص لزوم 
اصالح محتوای آثار توســط سازمان ســینمایی گفت: ما نیاز به حضور 
افرادی متخصص، کارشــناس و دلسوز داریم که دغدغه رشد و اعتالی 
فرهنگ و هنر را داشــته باشند و با سخت گیری فراوان جلوی تولید آثار 
بی ارزش و نازل که امروزه بخش اصلی تولیدات ســینمایی را تشــکیل 

می دهند بگیرند.
این بازیگــر در گفت وگو با ســینماپرس افزود: مســئوالن نظارت 
و ارزشــیابی سازمان ســینمایی باعث وفور فیلم های سخیف، مبتذل و 
مزخرف در سینما شده اند؛ ما نیاز به سخت گیری فراوان در حوزه نظارتی 
داریم و این ســخت گیری ها باید ادامه دار باشــد. درهای سینما نباید به 
روی هر کســی که به اسم فرهنگ و هنر می خواهد خزعبالت به خورد 
مخاطبان بدهد باز شــود؛ ما نیاز به حضور تیمــی  متخصص در حوزه 
نظارتی ســازمان سینمایی هستیم تا با اقتدار جلوی تولید این آثار نازل 

را بگیرند.
وی ادامه داد: متأســفانه ما با افرادی در سیســتم مدیریتی سینما 
رو به رو هســتیم که آنچنان توانایی ایستادگی و مقابله با مبتذل سازان را 
ندارند و گویا نمی توانند و یا نمی خواهند جلوی تولید این آثار فاقد ارزش 
هنری را بگیرند و همین باعث شــده تا دیگر به صورت اتفاقی و انگشت 

شمار با فیلم های فرهنگی و ارزشمند در سینمای کشور رو به رو باشیم.
این بازیگر پیشکســوت ســینما با بیان اینکه بنده بسیار متأثرم که 
اندیشــه و خرد از سینمای کشورمان دور شده است اظهار داشت: بارها 
اتفاق افتاده که بنده برای تماشای فیلمی  به سینما رفته ام و یا در منزل 
مشــغول تماشای فیلمی  بوده ام که نتوانســته ام آنها را تحمل کنم؛ اگر 
در سالن ســینما بودم بالفاصله آنجا را  ترک کردم و اگر در منزل بودم 
دستگاه را خاموش کرده ام تا دیگر ادامه چنین مزخرفاتی که به اسم فیلم 
و سینما تولید شده را نبینم. من نمی دانم این درجه از عقبگرد در حوزه 

تولید آثار فرهنگی و هنری چه معنایی دارد؟
معصومی  خاطرنشــان کرد: این نوع فیلم ها انســان ها را ابله و نادان 
فرض می کنند و مردم برای اعتراض به وضعیت موجود باید به ســینما 
نروند! مردم وقتی ایــن فیلم های نازل و بی ارزش را تحریم کنند و پول 
شان را به جیب این مبتذل ســازان نریزند دیگر تا این حد شاهد تولید 
چنین آثار بی ارزشــی نخواهیم بود؛ این باعث تأســف است که مردم ما 
می روند و چنین فیلم هایی را تماشا می کنند و پول و وقت خود را برای 

آثاری صرف می کنند که کمترین ارزشی ندارند.
بازیگر متخلف، مجبور به استعفا شد!

یک بازیگر که به طور غیرقانونی عضو هیئت  مدیره خانه سینما بود، با 
اعتراض برخی اصناف سینمایی از این سمت استعفا داد.

فاطمه معتمدآریا برخالف اساسنامه خانه سینما، همزمان با ریاست 
انجمن بازیگران، عضو هیئت مدیره خانه سینما هم شده بود. به رغم این 
تخلــف اما معتمدآریا حاضر به  ترک یکی از دو جایگاه نبود. یعنی حتی 
قانون مصوب تشــکلی که خودش عضو هیئت مدیره اش بود را هم زیر پا 
گذاشت! با این حال، اعتراض برخی از مدیران اصناف و هیئت مدیره، این 
بازیگــر را مجبور کرد تا به قانون تن بدهد و از عضویت در هیئت مدیره 

استعفا داد.
نکته قابل تأمل این اســت که این بازیگر با وجود برخورداری از دو 
ریاست در خانه سینما و همچنین تجلیل شدن همزمان در دو جشنواره 
دولتی فیلم و تئاتر فجر اما گفته بود که طی 40 سال اخیر از فعالیت و 

پیشرفت او ممانعت شده بود!
تازه ترین آمار درباره بینندگان تلویزیون

معاون سیما: به هر زبانی بتوانیم 
مشکالت جامعه را نقد می کنیم

معاون سیما با بیان اینکه 91 درصد مردم ایران بیننده سیمای ملی 
هستند، گفت: به هر زبانی که بتوانیم مشکالت مردم و جامعه را در رسانه 

ملی نقد می کنیم.
به گزارش خبرنگار کیهان، مرتضی میرباقری معاون سیما در مراسم 
نکوداشت روز خبرنگار که توسط روابط عمومی  رسانه ملی برپا شد گفت: 
بیش از 80 درصد مردم ایران، برنامه های صداوســیما را به طور متوسط 

سه ساعت و ۲0 دقیقه در شبانه روز می بینند.
وی ضمن درخواســت از رســانه ها برای نقد صداوسیما تأکید کرد: 
رســانه ملی و تلویزیون نیز جزئی از جامعه نقادان کشورند. ما در رسانه 
ملی این نقدها را به زبان فرمول یک، گاندو، مهران مدیری و بخش های 

دیگر سریال و برنامه ها مطرح می کنیم.
همچنین محمدحسین رنجبران، مدیرکل روابط عمومی  صداوسیما 
در این مراسم با  اشــاره به حاشیه سازی های یک جریان سیاسی خاص 
علیه رســانه ملی گفت: هموطنانمان در تماس با روابط عمومی  رســانه 
ملــی، ضمن طرح نظرات و انتقاداتشــان، از ما درخواســت دارند تا به 
مشکالت اقتصادی آنها بیشــتر توجه کنیم که در رأس آنها هزینه های 

روزمره و مشکل مسکن و اجاره است. 
افشاگری رسانه های غربی از آزار 

تماشاگران زن در ورزشگاه های فوتبال
نشــریاتی همچون »گاردین« و همچنین رســانه های خبری مانند 
رادیو صدای آلمان )دویچه وله( از افزایش چشمگیر آزار و اذیت جنسی 
زنان در ورزشــگاه های فوتبال اروپا، اخبار و گزارش های متعددی انتشار 

داده اند.
نشــریه گاردین در گزارشــی، میزان این افزایش جنسیت گرایی و 
تبعیض علیه زنان در ورزشــگاه های فوتبــال را 400 درصد اعالم کرد 
و نوشــت: »این رشد چشمگیر مزاحمت های جنســی بیشتر از طریق 
رسانه های اجتماعی اتفاق افتاده، چنانچه طی فصل فوتبالی 18- ۲017 
و در جریان مسابقات فوتبال لیگ انگلیس، ۲71 مورد توهین جنسیتی، 
نژادپرستانه و تهدیدات خشونت آمیز علیه زنان گزارش شد این اتفاقات 
در روز بازی ها 133 درصد و از طریق رسانه ها ۲85 درصد رشد داشته.«

به گزارش نشــریه »گاردین«، موضوع آزار و اذیت جنسی زنان اعم 
از تماشــاگران و عوامل برگزاری رقابت های فوتبال در ورزشــگاه ها که 
از گذشــته تاکنون ادامه داشته اســت و پدیده ای نو و جدید محسوب 

نمی شود.
بنابر گزارش این نشــریه انگلیســی، ســال های متمــادی زنان در 
ورزشگاه های ورزشی به ویژه در ورزشــگاه های فوتبال از این نوع آزار ها 
رنــج برده و در موقعیت هــای ناراحت کننده ای قرار داشــته و صدمات 
روانشــناختی و روحی عظیمی  را تحمل کرده اند که به باور روانشناسان 
ممکن است از آنها به عنوان اتفاقاتی عادی در ورزشگاه ها یاد شود ولی در 
زندگی روزمره به شدت مخرب بوده و اثرات روحی و روانی جبران ناپذیری 

برجای می گذارند.
آن گونه که نشــریه »گاردین« نوشته، باالتر از همه آزار و اذیت های 
کالمی، تحقیر زنان و خراب  کردن روحیه آنان است که شاید برای برخی 
مردان ورزشگاه نشین عادی باشــد اما ضربات روحی و روانی مخربی به 
زنان وارد می ســازد و این مسئله به شکل وحشتناکی در حال گسترش 

است تا حدی که سپ پالتر رئیس وقت فیفا نیز به آن اعتراف کرد.
در مســابقات لیگ فوتبال آلمان )بوندس لیگا( نیز علی رغم حضور 
جدی زنان در ورزشگاه های فوتبال اما گزارش مزاحمت های جنسی روز 
به روز افزایش یافته تا آن حد که حتی مســئولین برگزاری مسابقات را 

نیز درمانده و عاجز نموده است.
 بــر اســاس گــزارش رادیــو صــدای آلمــان )دویچــه ولــه(
در جریان بازی های فوتبال این کشور، شکایت های متعددی مبنی آزار 
و اذیت های جنســی در ورزشگاه های فوتبال از ســوی زنان به مدیران 
بوندس لیگا می رســد که اغلب ســعی می کنند آنها را به شکلی رفع و 
رجوع کنند اما ماجرا آن قدر جدی و حاد شد که در جریان بازی فوتبال 
تیم های شــالکه و نورمبرگ در ۲7 نوامبر ۲018، مسئولین این بازی ها 
در اظهارنظری شگفت خطاب به زنان قربانی آزارهای جنسی در ورزشگاه 

گفتند که بهتر است بازی های فوتبال را در خانه نگاه کنند!

آیت اهلل کعبی:
بزرگان اصالحات باید پاسخگوی 
اوضاع نابسامان معیشتی مردم باشند

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: کسانی که با حمایت های خود 
این دولت را بر سر کار آوردند و بزرگان جریان موسوم به اصالحات 
که موضع »تَکرار« گرفتند، االن باید پاسخگوی افکار عمومی در 

خصوص اوضاع نابسامان معیشتی مردم باشند.
آیــت اهلل عباس کعبی، عضو مجلس خبــرگان رهبری در گفت وگو با 
مهر، در خصوص سهم جریان اصالحات در مشکالت معیشتی مردم، گفت: 
قوه مجریه مسئول معیشت مردم است ولی کسانی که با حمایت های خود 
این دولت را بر ســر کار آوردند و یا بزرگان جریان موسوم به اصالحات که 
موضع »تَکرار« گرفتند، االن باید پاسخگوی افکار عمومی در خصوص اوضاع 

نابسامان معیشتی مردم باشند.
وی با بیان اینکه آحاد ملت و مسئوالن دولتی دریافتند که دلبستن به 
بیگانگان اشتباه استراتژیک است، اظهار داشت: االن باید با پذیرش اشتباه، 

منطق مقاومت را پیگیر باشند.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: اگر گشایشــی در کشور ایجاد 
شود، ناشــی از اقتدار دیپلماسی مقاومت، ناشی از حرکت عظیم سپاه در 
ساقط کردن پهپاد آمریکایی، توقیف نفتکش در برابر نفتکش در مواجهه با 
انگلیس و گفتمان مقتدرانه رهبر انقالب در دیدار با نخست وزیر ژاپن است.
آیت اهلل کعبی با بیان اینکه مردم به خوبی درک می کنند که گفتمان 
مقاومت راهگشا است، اظهار داشت: مردم دریافتند که با گفتمان مقاومت 

زندگی آنها به سامان می رسد و مشکالت برطرف می شود.
وی با اشاره به اینکه جریانی در کشور دلبسته مذاکرات بود و اقتصاد را 
به مذاکرات ربط می داد، اظهار داشت: مسئولیت پیامدهای ناشی از عدم رفع 
تحریم ها پس از دوران مذاکرات و اینکه آنها در دولت طرح و برنامه ای هم 
برای حل مشکالت اقتصادی ندارند، بر عهده جریان غرب گرا در کشور است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: کسانی که با حمایت های 
خود دولت را بر سر کار آوردند و در ادامه نیز از اقدامات و برنامه های دولت 
حمایت کردند و تیمی که در جریان مذاکرات قرار گرفت، باید مســئولیت 
اوضاع نابسامان اقتصادی را بپذیرند و برای مشکالت کشور به ویژه تورم و 

گرانی ها طرح و برنامه اجرایی داشته باشند.
آیت اهلل کعبی با بیان اینکه مردم باید به شکل ملموس گشایش اقتصادی 
را ببینند، تصریح کرد: البته برای جبران اشتباه شاید مقداری دیر شده باشد 
ولی باالخره فصل، فصل انتخابات است و این جریان تالش دارد ناکارآمدی 

و ناکامی های خود را به گردن جریان منتقد دولت بیندازند.

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی:
علت شکست بیداری اسالمی در برخی كشورها 
ناتوانی در ساخت نهادهای انقالبی جدید بود

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: یکی از دالیل شکست 
»بیداری اسالمی« در برخی از کشورها مانند مصر ناتوانی انقالبیون 

در ساخت نهادهای جدید و ادامه یافتن نهادهای قدیمی بود.
حجت االســالم سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی، 
با حضور در ســازمان دارالقرآن کریم سازمان تبلیغات اسالمی  با روسای 
استان های کانون های فرهنگی تبلیغی سراسر کشور دیدار و گفت وگو کرد.

عاملی با  اشــاره به شکست »بیداری اســالمی« در برخی کشورها 
گفت: یکی از دالیل شکســت »بیداری اســالمی« در برخی از کشورها 
مانند مصر ناتوانی انقالبیون در ســاخت نهادهــای جدید و ادامه یافتن 

نهادهای قدیمی بود.
وی با  اشاره به خصوصیت سه دهه اخیر از تاریخ معاصر جهان افزود: 
سه دهه اخیر از تاریخ جهان که به عصر »جهانی شدن« نامگذاری شده، 
نشــان می دهد پیام جهانی قرآن کریم و اسالم در زمان فعلی نسبت به 
دوران گذشــته چقدر بیشتر مورد نیاز است. در واقع ما نیازمند تقویت 
نگاه جهانی در جامعه اسالمی ایران خصوصاً نظام مدیریتی کشور هستیم 
یعنی اگر جهانی تولید محتوا کنیم، حتما در سطح ملی نیز کارآمدی و 

تأثیرگذاری باال خواهد داشت.
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی خاطرنشان کرد: اکنون نزدیک 130 
شبکه ماهواره ای جامعه ما را تحت بمباران داده  های خبری و اطالعاتی 
قرار داده است و دشمنان با مطالعات جامعه شناسی دقیق درصدد هستند 
نقطه ضعف و پاشنه آشیل جامعه ما را بشناسند و به آن نقطه فشار وارد 

کنند تا جامعه ما را با فروپاشی ارزشی و اخالقی مواجه کنند.
به گزارش تسنیم، عاملی با  اشاره به مقتضیات و خصوصیات فعالیت 
قرآنــی ادامه داد: اگر فضــای کار خودمان که »خدمت به قرآن کریم« و 
بهره بردن از این کتاب الهی را درست درک کنیم قطعاً روش ها، اقدامات، 
تولیدات و... تغییر می کند و اگر در تولید محتوا به استانداردهای پائین و 

ضعیف اکتفا کنیم قطعاً شکست  می خوریم.

سردار سلیمانی در دیدار ظریف:
تحریم وزیر خارجه ایران

نشانه شکست كاخ سفید است

فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: تحریم وزیر خارجه ایران، نشانه 
شکست کاخ سفید است.

سرلشــکر قاسم ســلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در محل وزارت 
امور خارجه با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار و گفت وگو کرد.

فرمانده نیروی قدس ســپاه در این دیــدار ضمن خداقوت به ظریف، 
اقدام آمریکا درخصوص تحریم وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی  ایران را 
جنون آمیز و نشانه شکست قطعی کاخ سفید دانست و گفت: اقدام آمریکا 
در تحریم شــما ثابت کرد که جنابعالی به عنوان مسئول سیاست خارجی 
کشور، تأثیری عمیق بر افکار عمومی و به ویژه مردم آمریکا نسبت به جهالت 

رهبران این کشور دارید.
سردار سلیمانی دفاع از منافع ملی و صداقت در بیان را از خصوصیات 
ویژه آقای ظریف دانسته و افزود: به شما تبریک می گویم که به دلیل انتساب 
به رهبر معظم، حکیم و فرزانه عالم اسالم و جهان، مورد غضب و دشمنی 

آمریکا قرار گرفته اید.

اخبار ادبی و هنری

حضرت امام خمینی)ره(:
 مبادا از حرف های خارجی ها بترسیم و در پیاده کردن 

احکام خدا سستی کنیم.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

عیب جویی، القاب زشت، مسخره کردن 
در روابط اجتماعی ممنوع

»ای کسانی که ایمان آورده اید! نباید گروهی از مردان شما 

گروه دیگر را مسخره کنند، شاید آنها از اینها بهتر باشند، و نه 

زنانی زنان دیگر را، شاید آنان بهتر از اینان باشند، و یکدیگر 

را مورد طعن و عیب جویی قرار ندهید، و با القاب زشت و 

ناپسند یکدیگر را یاد نکنید.«
حجرات- 11

صفحه 3
چهار شنبه 1۶ مرداد 13۹۸
۵ ذی الحجه 1۴۴۰ - شماره ۲۲۲۵3

سرویس سیاسی- 
حجت االسالم روحانی رئیس جمهور کشورمان 
صبح دیروز به منظور دیدار با محمد جواد ظریف 
راهی وزارت امور خارجه شــد . روحانی در این 
دیدار که برای اعالم حمایت از وزیر امور خارجه 
و محکومیت تحریم او از ســوی آمریکا صورت 
گرفته بود، بار دیگر به دستاوردتراشی برای توافق 
شکست خورده و خسارت محض برجام رو آورد 
و در سخنرانی طوالنی خود بازهم منتقدانی که 
دلسوزانه این روزها را پیش بینی می کردند در کنار 

صهیونیست ها و رژیم آمریکا قرار داد!
اصرار به دستاوردتراشی برای برجام در حالی است 
که مرداد ماه 96 و در زمان آغاز به کار دولت دوازدهم 
دانشــگاه میرلند با انتشار نتایج یک نظرسنجی اعالم 
کرد 63 درصد از ایرانی ها معتقدند که توافق هسته ای 
وضعیت اقتصادی کشورشان را بهبود نبخشیده است 
و از هــر 10 نفر 7 نفر معتقدند که برجام باعث تغییر 

اوضاع زندگی مردم عادی نشده است. 
روحانــی برای اثبات کارآمدی خود به ســند پاره 
شده ای اســتناد کرده که امروز خود به محل مناقشه 
ایران و غرب تبدیل شده است. او که ناتوان از ارائه آمار و 
برنامه اقتصادی برای نجات مردم از وضعیت رکود تورمی 
فعلی است، با انتقادات فراوانی در خصوص بی برنامگی 
در حوزه معیشت مردم دست و پنجه نرم می کند. با این 
حال دوباره صحبت های تکراری و خالف واقع خود را 
تَکرار کرده است؛ صحبت هایی که بارها برای جلوگیری 

از انحراف افکارعمومی به آنها پاسخ داده شده است.
حجت االسالم روحانی رئیس جمهور در دیدار با وزیر 
و اعضای ارشد وزارت خارجه گفت: خوشحالم که امروز 
فرصت دیدار با وزیر و معاونین، مدیران و مقامات ارشد 

وزارت خارجه را داشتم.
وی ادامه داد: سیاست خارجی ویژگی خاصی دارد، 
یک روابط تنگاتنگی با ملت دارد. ملت مشخص شده 
در یک جا محدوده ای اســت که داخل را از خارج جدا 
می کند و در واقع مرزهای جغرافیایی و مرزهای سیاسی 
داخل و خارج خودی و بیگانه ملیت ما را و همبستگی 

ما را کامل تر می کند.
روحانی تاکید کرد: وقتی ما می گوییم این سیاست 
خارجی یعنی نحوه تعامل کل یک ملت یک کشــور 
با دیگران؛ پس بنابراین سیاســت خارجی نمی تواند 
سیاستی باشــد که در یک جناح و حزب جمع باشد 

سیاست خارجی مربوط به کل ملت ایران است.
رئیس جمهور اظهار داشت: وزارت خارجه و شخص 
وزیر امور خارجه وقتی در سیاســت بیرونی و خارجی 
ما حرف می زند و حضور پیدا می کند به عنوان نماینده 
کل ملت ایران اســت و نه نماینده یک گروه و جناح. 
به همین دلیل دیپلماســی و سیاست خارجی ما باید 

یک پارچه باشد.
چنین ادعایی از ســوی رئیس جمهــور در حالی 
مطرح می شود که محمد جواد ظریف به عنوان مسئول 
سیاست خارجی کشور بارها از مواضع حزبی خود سخن 
گفته اســت . ظریف در شورای روابط خارجی آمریکا 
در پاســخ به سؤال هاله اسفندیاری مبنی بر اینکه آیا 
شکســت در مذاکرات هســته ای بر سیاست خارجی 
ایران تاثیرگذار خواهد بود؟ اگر بله، چگونه؟ می گوید 
شکست توافق باعث روی کار آمدن آمریکاستیزان در 
ایران خواهد شد! رفتاری که عینا در جریان مذاکرات 
ســعد آباد نیز تکرار شد و ظریف صراحتا به البرداعی 
گفت اگر مذاکرات به نتیجه نرســد رقبای سیاسی ما 

در کشور پیروز خواهند شد.
مجتهد سیاسی که معنای تعلیق را نمی داند!

رئیس جمهــور در بخش دیگری از ســخنان خود 
خاطرنشــان کــرد: وزارت خارجه دو جــا امانت دار 
هستند. ســفیر، وزیر و معاون وزیر باید در جمع نظر 
کارشناسی اش را بدهد؛ مخصوصا ظریف که یک نخبه و 

گزارش تحلیلی کیهان از سخنان دیروز رئیس جمهور

گوشت 100 هزار تومان، پراید 50 میلیون
دولت هنوز از برکات برجام می گوید!

کیش- خبرنگار کیهان :
فرمانده نیــروی دریایی ارتش از برگزاری 
رزمایش مشترک ایران و روسیه در سال جاری 

خبر داد. 
دریــادار حســین خانزادی در نشســت خبری 
آغاز مســابقه غواصی نظامی ۲019 روسیه افزود: بر 
اســاس موافقتنامه  نظامی بین مجموعه نیروهای 
مســلح ایران و وزارت دفاع روســیه، که نخســتین 
موافقتنامه نظامی بین دو کشور است، این رزمایش 

در سال جاری اجرا خواهد شد. 
بر اساس گزارش هایی که پیش از این منتشر شده، 

این رزمایش قرار است در شمال اقیانوس هند و دریای 
عمان برگزار شود و برنامه ریزی درباره آن جریان دارد.
فرمانــده نیروی دریایــی در بخش دیگری از 
ســخنان خود، برگزاری چهارمین دوره مســابقه 
غواصی ارتش های جهان در آب های خلیج فارس 
را نمایش اقتدار نیــروی دریایی ارتش جمهوری 
اســالمی ایران عنوان کرد و گفت : افزایش تعداد 
شــرکت کنندگان در این رقابت ها مهر تاییدی بر 
اقتدار امنیتی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران بوده و موجب دلگرمی هموطنان و ناامیدی 

دشمنان است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران با اشــاره به اینکه مســابقه نظامیان جهان به 
ابتکار کشــور روسیه از 11 سال پیش در 17 رشته 
آغاز شده است افزود: نیروی مسلح جمهوری اسالمی 
ایران از 3 ســال پیش به این مسابقات ملحق شده و 
این چهارمین دوره حضور غواصان ایران در مسابقات 

غواصی نظامی روسیه است.
امیر دریــادار خانزادی در خصوص برگزاری این 
مسابقات در جزیره کیش گفت: این جزیره با دارا بودن 
ظرفیت ها و زیرساخت های مناسب همچنین شفافیت 

آب دریا برای دومین میزبانی ایران برگزیده شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه مسابقات 
جام دریا در کشور آذربایجان، مسابقات دربی دریا و 
اربابان سالح در روسیه و غواصی عمق در جزیره کیش 
برگزار می شود گفت: دو فروند ناو موشک انداز نیروی 
دریایی ارتش، هفته گذشته به روسیه اعزام شده اند 
همچنین یک تک تیرانداز از جمهوری اســالمی در 

رقابت های اربابان سالح شرکت می کند.
وی با اشــاره به حضور جانشین فرمانده نیروی 
دریایی روسیه برای نظارت بر این مسابقات در جزیره 
کیش افزود: این موضوع نشــان دهنده اهمیت این 

رقابت ها برای کشور روسیه است.

رزمایش ایران و روسیه سال جاری برگزار می شود

سازمان سنجش آموزش کشور نتایج اولیه 
و اسامی نفرات برتر پنج گروه آزمایشی آزمون 

سراسری سال ۹8 را اعالم کرد.
سازمان سنجش آموزش کشور اسامی نفرات برتر 
پنج گروه آزمایشی آزمون سراسری سال 98 شامل 
گروه های آزمایشی علوم انسانی، علوم ریاضی و فنی، 

علوم تجربی، هنر و زبان های خارجی را اعالم کرد.
 بر اســاس اعالم این سازمان، در گروه آزمایشی 
علوم ریاضی و فنی، »علیرضا ســخایی راد« از اهواز، 
»محمدصادق مجیدی یزدی« از تهران، »دانا افاضلی« 
از تهران، » آریا جاللی« از الهیجان، »علی عباسی« 
از شهرکرد، »سیدارشــان دلیری« از ساری، »پارسا 
امینی« از مشهد، »فاطمه جعفری« از تهران، »مهران 
منتظر« از تفت و »محمدمهدی ابوترابی« از تهران به 

ترتیب نفرات اول تا دهم هستند.
همچنین درگروه آزمایشــی علوم تجربی نفرات 
اول تــا دهم بــه ترتیب رتبه عبارتنــد از » ایزدمهر 
احمدی نژاد« از تهران، »محســن راستکار« از تبریز،  
»فرهنگ امیری« از شــیراز، »رسا ظفری« از تبریز، 
»محمدرضا ارشــدی صوفیانی« از تبریز، »امیررضا 
بسکابادی« از مشــهد،  »گلسا مصباحی« از شیراز،  
»ریحانه فرخی ملکی« از رشت، »سیاوش کیانپور« 
از اهواز، »امیرحسام زارع« از بیرجند و »سید مهدی 

زارع زاده ابرقویی« از ابرکوه.
در گــروه آزمایشــی علوم انســانی نیز »فاطمه 
شبخیز« از الر،  »مریم اسماعیلی« از تهران، » امین 
ایمانپور« از تبریز،  »سیدآمنه موسوی لقمان« از بهار، 
» علی حاجیان« از الر، »فاطمه رستموندی آغمیونی« 
از تهران،  »محمدعرفان هوشــیاری« از تهران،» آتنا 
طاهری« از تهران،  »محمدحسین سه دهی« از تهران 

و »ملیکا دادخواه تیرانی« از اصفهان به عنوان نفرات 
اول تا دهم معرفی شدند.

در گروه آزمایشــی هنر، »ساراسادات کریمی« 
از تهــران،  »صبا محمدی مفــرح« از تهران، »پریا 
سینائیان« از تهران،  »مرجان حاتمی ورزنه« از تهران 
و »پارسا رحمان مشهدی« از تهران به عنوان پنج نفر 

اول انتخاب شدند.

درگروه آزمایشــی زبان های خارجــی، »صالح 
شاملو احمدی« از تهران، » امیرشایان چادگانی پور« 
از اصفهان، »شــهریار رجایی فیروزآبادی« از تهران، 
»پریناز باســتانی« از تهران و »کسری محمدی« از 
تهران به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را کسب نمودند.

نتایج اولیه کنکور اعالم  شد
نتایج اولیه ســایر داوطلبان آزمون سراسری نیز 
www. بر روی پایگاه ســازمان ســنجش به نشانی

sanjesh.org قرار گرفته است.
رئیس سازمان سنجش کشور در نشست خبری 
دیروز خود گفت: در این آزمون 83۲ هزار نفر مجاز 
به انتخاب رشته شدند و فرایند انتخاب رشته از ۲0 

تا ۲4 مرداد ماه انجام خواهد شد،
ابراهیم خدایی با اشــاره به اینکه تمام داوطلبان 
حتی غایبان جلســه می توانند در انتخاب رشــته با 
سوابق تحصیلی شرکت کنند، درباره ظرفیت پذیرش 
دانشگاه ها اظهار داشت: 767 هزار و 47۲ نفر ظرفیت 
داریم که 596  هزار نفر بدون آزمون و 171 هزار نفر 

با آزمون پذیرش می شوند.
به گفته وی، درآزمون سراسری امسال، 58 درصد 
داوطلبــان خانم و  4۲ درصد آقا بودند و تعداد 637 
هــزار نفر در گروه علوم تجربی شــرکت کردند که 

بیشترین تعداد داوطلبان را شامل می شد.

اعالم نتایج اولیه و اسامی نفرات برتر آزمون سراسری سال 98 دانشگاه ها 

از  آیین جشن پیوند آســمانی ۱۵۰ زوج 
خانواده های سپاه استان قم در سالن بیداری 
اسالمی جامعه الزهرا)س( با حضور خانواده های 

این زوج ها و جمعی از مسئوالن برگزار شد. 
احمد امیرآبادی فراهانی  نماینده مردم قم و عضو 
هیئت رئیســه مجلس شورای اسالمی در این آیین 
خاطرنشان کرد: ان شاءاهلل باید تالش و کوشش کنیم 
در مجلس شــورای اسالمی قوانینی در تسهیل امر 

ازدواج و نیز فرزندآوری به تصویب برسد.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه امام علی بن 
ابیطالب)ع( استان قم نیز در این آیین، با تبریک به 
زوج های جوان و هفتــه ازدواج، بر پیروی از مکتب 
اهل بیت عصمت و طهارت تاکید و اظهار کرد: مودت 
و محبت از جمله مواردی است که موجب دوام و قوام 

زندگی خانوادگی می شود.
حجت االسالم والمسلمین احمد ولی زاده با اشاره 
به نقشه ها و توطئه های دشمن خاطرنشان کرد: امروز 
یکی از توطئه های دشمن، تهدید کانون خانواده هاست 

که باید با هوشیاری و بصیرت با آن مقابله کرد.
اجرای سرود جمهوری اسالمی ایران توسط گروه 
رزم نوازان سپاه امام علی ابن ابیطالب)ع( استان قم، 
مولودی خوانی توسط مداحان اهل  بیت، شعرخوانی 
و اجرای نمایش و رونمایی از تابلوی نقاشی با موضوع 
»قداست ازدواج« از دیگر برنامه های این آیین بود.  

همچنین نمایشــگاهی از پوسترهایی در رابطه 
با سبک زندگی اســالمی در حاشیه این آیین برپا 

شده بود.

برگزاری جشن ازدواج ۱۵۰ زوج در قم

مجتهد سیاسی است. برخی ها در سیاست درس خوانده 
و تجربه هم دارند ولی به مقام اجتهاد نرســیدند، ولی 
وزیر امروز خارجه ما یک مجتهد سیاسی است.حاال یک 
عده درس سیاست خوانده اند و تجربه هم دارند اما به 

مقام اجتهاد نرسیدند.
پیشتر و در جریان نشست خبری ظریف نیز یکی 
از روحانیــون اصالح طلب از وی به عنوان اولیاء الهی ! 
یــاد کرده بود . این عبارت غلوآمیز، تصنعی و عجیب 
و غریب در وصف وزیر امور خارجه در حالی اســت که 
سال 96 و ۲1 ماه پس از انعقاد خسارت محض برجام 
وندی شرمن مذاکره کننده سابق آمریکا ضمن تحقیر 
ظریف به خاطر عدم فهم زبان انگلیسی از دلیل باقی 
ماندن تحریم ها در متن برجام رمزگشــایی کرده بود . 
وی طی سخنانی با تمسخر و پوزخند گفته بود :» 1+5 
و اتحادیه اروپا توافق کردند که تحریم های هســته ای 
را )موقتا متوقف کنند(، lift لغتی اســت که در زبان 
انگلیسی به معنی )معلق نگاه داشتن ,و یا موقتا متوقف 
کردن( است اما طرف ایرانی lift را به معنی )پایان دادن 
و خاتمه دادن ترجمه می کرد و به همین دلیل هم ما از 
این لغت استفاده کردیم - یکی از کارهایی که شخص 
در دیپلماســی انجام می دهد این است که توجه کند 

زبان اهمیت دارد -«
این در حالی اســت که محمد جــواد ظریف 30 
تیر 1394 و بعد از انعقاد توافق هســته ای در مجلس 
حضور پیدا کرده و گفته بود : »اصال تعلیق در هیچ جا 

نیامده اســت در هیچ جای برجام واژه تعلیق نیامده و 
هرکس تعلیق ترجمه کرده اشتباه ترجمه کرده است. 
در برجــام اصال تعلیق وجود ندارد و تاریخ اجرای لغو 
هم زمانی اســت که آژانس گزارش دهد که ایران این 
اقدامات کمی را انجام داده است.« نه چرخ سانتریفیوژها 

چرخید و نه چرخ اقتصاد!
روحانی در ادامه به موضوع شعارهای تبلیغاتی در 
انتخابات بویژه در موضوع سیاســت خارجی پرداخت 
و گفت : وی خاطرنشــان کرد: برای دولتی که از آغاز 
تبلیغاتــش با مردم سیاســت خارجی را به رای مردم 
گذاشته مســئله مهمی است. در دولت های قبلی هم 
سیاســت های خارجی قاعدتا در چارچوب منافع ملی 
اتخاذ می شده که من به آن ها کاری ندارم اما در دولت 
ما هم اول و هم دوم نظرم را در سیاســت خارجی به 

رای مردم گذاشته ام.
گفتنی اســت یکی از وعده های مهم روحانی در 
انتخابات سال 139۲ این بود که هم چرخ سانتریفیوژ 
بایــد بچرخد و هم چــرخ زندگی مــردم. این وعده 
رئیس جمهور که در اعتراض به سیاست خارجی دولت 
قبلی عنوان شده بود، باعث شد مردم به راه جدیدی که 
وی معرفی کرده بود اعتماد کنند تا شاید با استراتژی 

جدید، مشکالت کشور کاهش پیدا کند.
با این حال، طی شــش سال گذشته، دولتمردان 
تالشی برای تحقق یافتن این گفته نکردند؛ البته طبیعی 
بود که با مدیریت نامناسبی )که دولت در حوزه هایی 

مثل اقتصاد( داشــت، جایی برای محقق شدن وعده 
مذکور باقی نمی ماند. بــه عبارتی آنچه تاکنون اتفاق 
افتــاده این بوده که در ایــن دولت به بهانه چرخیدن 
چرخ زندگی مردم چرخ ســانتریفیوژها کند شده و از 
طرف دیگر، همان چرخ زندگی مردم هم نه تنها بهتر 

نچرخیده بلکه چرخش آن کندتر هم شده است. 
بنویسید تعامل گسترده با جهان 

بخوانید با آمریکا و اروپا!
رئیس جمهــور در بخش دیگری از ســخنان خود 
همچنین گفت: یکی از شــعارهای اصلی در انتخابات 
تعامل سازنده با جهان بود. شاید یکی از دالیل کسانی 
که به مــن رای دادند همین اصل تعامل ســازنده با 

دنیا باشد. 
روحانی افزود: تعامل سازنده با جهان کار دشواری 
اســت؛ تقابل با جهان آسان ترین کار است، فحاشی و 
سخنرانی علیه دنیا هنر نیست و تقابل با دنیا هنرمندی 
نمی خواهد. ممکن اســت در برهه ای کشوری در برابر 
جمع یا کشــور دیگری مسیر تقابل را انتخاب کند اما 
اساس در روابط و سیاست خارجی تعامل سازنده است. 
مقام معظم رهبری در دور دوم دولت هم تعبیر تعامل 
گسترده با جهان فرمودند و بنابراین این سیاست نظام 

و خواست مردم است. 
رئیس جمهور در حالی ســخن از تعامل سازنده 
با دنیا به میان می آورد که طی شــش سال گذشته 
هرگاه چنین واژه ای اســتفاده شده منظور و هدف 
اصلی آمریکا و کشورهای اروپایی بوده اند و به عبارتی 
یکی از دالیل عدم موفقیت سیاست های وزارت امور 
خارجه وی خالصه کردن دنیا در آمریکا و اروپا بوده 
اســت که نتیجه آن پس از 6 سال چیزی جز اتالف 
 و هدررفــت عمر و منابع انرژی ملــت ایران نبوده 

است. 
حفظ ارزش پول ملی

 با رونق تولید یا حذف ۴ صفر!
رئیس دولت تدبیر و امیــد در ادامه گریزی هم به 
مسائل اقتصادی زد و با اشاره به مصوبه هیئت دولت در 
تبدیل ریال به تومان گفت: استدالل من درباره مصوبه 
اخیر دولت و تبدیل پول ملی از ریال به تومان این بود 
که ما باید با زبان مردم حرف بزنیم. امروز در گفت و گوی 
مردم ریال جایگاهی ندارد و بیشتر در بانک ها و مکاتبات 

رسمی ریال نوشته می شود.
بقیه در صفحه ۱۱
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