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عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه  و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

رویداد

شهروند| روسای جمهوری اسالمی ایران و اتریش دیروز 
در یک نشســت خبری بر ضرورت گسترش و تحکيم روابط 
دو کشور تأکيد کردند. برجام حراست از منافع ایران در مقابل 
کينه توزی های آمریکا، روابط اقتصــادی، تجاری، فرهنگی، 
منطقه ای و بين المللــی، دوران یک جانبه گرایی قدرت های 

بزرگ و فروش نفت ایران از موضوعات مورد بحث طرفين بود.
 ایران برجام بدون آمریكا را ادامه خواهد داد

رئيس  جمهوری اســالمی ایران گفت: در صورتی که ایران 
بتواند از منافع برجام به خوبی اســتفاده کند، از آن حراست 
خواهد کرد و اگر بقيه امضاکنندگان توافق بتوانند منافع ایران 

را تضمين کنند، ایران برجام بدون آمریکا را ادامه خواهد داد.
اراده دو کشور در ادامه روابط تجاری و اقتصادی است

حســن روحانی افزود: اتریش برای ما به  عنوان یک کشور 
دوست در اتحادیه اروپا و در این منطقه است و روابط دو ملت 
ایران و اتریش به صدها ســال قبل برمی گــردد و همواره در 
دهه های اخير روابط دو کشــور رو به گسترش بوده است. وی 
ادامه داد: پس از برجام، تبادل هيأت های بســيار فراوانی بين 
دو کشــور انجام گرفته و امروز صدها شرکت اتریشی در ایران 
مشغول فعاليت هستند. اراده دو کشــور در این مذاکرات این 
بود که ما باید روابط تجاری، اقتصادی، فرهنگی، منطقه ای و 

بين المللی خودمان را ادامه دهيم.
برجام یک توافق مهم برای ایران و اتحادیه اروپا است

رئيس جمهوری اسالمی ایران از برجام به  عنوان یک توافق 
بسيار مهم برای ایران، اتحادیه اروپا و جهان نام برد و اظهار کرد: 
کار آمریکا خالف قانون، مصوبات شــورای امنيت و تعهدات 
چندجانبه است و بی تردید به ضرر آمریکا و ضرر دیگران خواهد 
بود؛ یعنی تصميمی که آمریکا اتخــاذ کرده به نفع هيچ کس 
نبوده و نيست و این جزو تصميمات عجيبی است که حکومت 

و دولتی برخالف منافع ملــی خودش و برخالف ملی دیگران 
تصميمی را  اتخاذ می کند. روحانی خاطرنشان کرد: ماندن ایران 
در صورتی است که بتواند از منافع برجام به خوبی استفاده کند، 
از آن حراست خواهد کرد اما این دو کفه باید کامال متوازن باشد 
و اگر غيرآمریکا بقيه امضاکنندگان برجام بتوانند منافع ایران را 
تضمين کنند، ایران برجام بدون آمریکا را ادامه خواهد داد. وی 
گفت: اميدواریم همان گونه که همه کشورها در اراده سياسی، 
قاطع و مستحکم هســتند، در اراده تجاری و اقتصادی هم به 
همان نسبت مستحکم باشند و مشکالتی اگر پيش  رو است، 

بتوانيم با کمک یکدیگر رفع و حل کنيم.
دوران یكجانبه گرایی به سر آمده است

رئيس جمهوری اســالمی ایران افزود: در مذاکرات بر این 
نکته تأکيد کردیــم که دوران یکجانبه گرایی به ســر آمده و 
کشوری نمی تواند درباره جهان و ملت های دیگر تصميم بگيرد 
و استقالل و حاکميت ملی کشورها را نقض کند؛ چرا که این 
برخالف منشــور، مقررات بين المللی و منافع جهان و صلح 
جهانی است. خرسندم به دو کشوری مســافرت کرده ام که 
تاثيرگذار در توافق برجام و ميزبان مذاکرات بودند تا توانستيم به 

موفقيت دست یابيم.
 بازگرداندن کامل صلح و امنيت به نفع منطقه

 و جهان خواهد بود
روحانی مسائل مرتبط با منطقه حساس غرب آسيا را از دیگر 
موضوعات گفت وگو با مقام های اتریشی بيان کرد و گفت: در 
همين ارتباط در خصوص موضوعاتی همانند اقدامات تهران 
برای مبارزه با تروریســم و کمک  به مردم عراق و سوریه، لزوم 
کمک رســانی به مردم یمن و نقش مخرب بعضی از کشورها 
ازجمله آمریکا و رژیم صهيونيستی گفت وگو کردیم. وی تصریح 
کرد:   بازگرداندن کامل صلح و امنيت به این کشــورها به نفع 

منطقه و جهان خواهد بود. ما همچنين راجع به مسائل دیگر 
بين المللی با هم گفت وگوهایی داشتيم. نظرات ایران و اتریش 
در مســأله برجام و ضرورت توسعه روابط مشــترک و درباره 
مسائل منطقه ای و بين المللی نظرات ما نزدیک و شبيه به هم 
است. رئيس جمهوری اسالمی ایران در پایان ابراز اميدواری کرد 
که این سفر باعث استحکام روابط ایران و اتریش به  عنوان دو 

کشور دوست شود.
عقد قرارداد برای مدیریت آب 

رئيس جمهوری عصر روز گذشته و پس از دیدار و گفت وگو 
با مقامات سویيس، برن را به مقصد وین پایتخت اتریش ترک 
کرد. پس از مراســم اســتقبال، مذاکرات خصوصی روحانی 
و الکســاندر فان دربلن رئيســان جمهوری دو کشور در کاخ 
هوفنهایم آغاز شده اســت. دفتر صدر اعظم اتریش در آستانه 
سفر رئيس جمهوری کشورمان به وین با صدور بيانيه ای اعالم 
کرد: این کشــور و اتحادیه اروپا مصمم به حفظ قراردادهای 
بانکی با ایران در شــرایط سخت کنونی هستند. براساس این 
بيانيه رئيس جمهوری ایران و همچنين سباستين کورتس، 
صدراعظم اتریش در جریان این سفر بر ضرورت اجرای برجام 
تأکيد خواهند کرد. در جریان این سفر چند تفاهمنامه ازجمله 
قراردادهایــی در زمينه همــکاری در حوزه های حمل ونقل 
و مدیریــت آب بيــن دو کشــور امضا خواهد شــد. محمد 
شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران که روحانی 
را در این سفر همراهی می کند، در دیدار رئيس دفتر اقتصادی 
اتریش قــراردادی با عنوان »اتریش-ایران، چشــم اندازهای 
همکاری های اقتصادی« را امضا می کنند. تعداد زیادی شرکت 
اتریشــی در ایران فعال هستند. اتریش و اتحادیه اروپا مصمم 
هستند قراردادهای بانکی با ایران را در شرایط سخت کنونی 

حفظ کنند.

باید و نبایدهای اکران فيلم خارجی

 سینمای ایران 
در دوراهی پراید و پرادو!

امینفرجپور
روزنامهنگار

 اکران فيلم های خارجی در ایران مناقشه ای به عمر 
چهل سال را پشت سر دارد. دعوایی که گاه در مقاطعی 
چون اولين روزهای پيروزی انقالب به ســيطره فيلم 
خارجی منجر شده و گاه نيز به ممنوعيتی شگفت؛ و 
جالب که در هر دوی این موارد نيز مصداقی می بينيم از 
مثل از این سو یا آن سوی بام فرو غلتيدن که آسيبش را 
هم سينما، هم سينماگران و هم مردمی می خورند که 
اشتياق تماشای آثار ارزشمند خارجی را بر پرده های 

نقره ای این مرز و بوم دارند.
آنهایی که روزهای نخســتين انقــالب را دیده اند، 
یادشان است که ســينماها در جست وجوی مفری 
 برای ادامه حيات، یک سر در اختيار فيلم های خارجی 
قرار گرفتند. اتفاقی که در ادامه واکنش ســينماگران 
ایرانی را موجب شــد و نتيجــه اش ممنوعيت فيلم 
خارجی برای ساليان سال و واسپردن ميدان رقابت به 
سينماگر ایرانی بود. سياستی شبيه ماجرای استيالی 
ایران خودرو و سایپا بر بازار خودرو، که فرجامش را در 

قيمت و کيفيت و رضایتمندی مردم می بينيم... 
هفته گذشته وقتی به ناگاه دیدیم که چند سينما 
 فيلم جنجالــی تمام پول هــای جهــان را نمایش 
داده اند، قضيه در ظاهر چنين جلوه کرد که ممنوعيت 
چهار دهه ای اکران فيلم خارجی سر آمده و گفته شد 
که ســينمای ایران رســما وارد دوران آزادی نمایش 

فيلم های خارجی شده است.
اما...

آن چه در شــکل فعلی شاهدیم، در وضع وحالی که 
سينمای دنيا درام های شخصی و کوچک را به تلویزیون 
رانده و شکوه و عظمت را به سينما آورده، هر چه باشد 
اکران آزاد فيلم خارجی نيســت. نــه در نوع نمایش 
فيلم ها، نه در انتخاب فيلم ها و نه حتی در شمار و البته 
کيفيت سالن هایی که قرار است این فيلم ها را اکران 

کنند...
الگوی اجرای اکــران آزاد فيلم های خارجی را نه در 
برنامه های تاق و جفت ســينمای خودمان که باید در 
کشورهایی ســراغ گرفت که این برنامه را سال هاست 
اجرا کرده اند و البته کار عجيبی هم نکرده اند و منتی 
هم نگذاشــته اند. اکران آزاد فيلم خارجی یعنی این 
که فيلم هایی که سينمای دنيا اکران می کند، به طور 
هم زمان اکران شــوند. فيلم هایی که با روند حاکم بر 
توليدات ســينمای جهان، روز به روز بــزرگ تر می 
شوند. عظيم تر، باشکوه تر و غيرتلویزیونی تر. فيلم هایی 
که تماشاشان روی پرده قطعا حس و لذتی متفاوت از 
دیدن دی وی دی یا بلوری شــان دارد؛ که این نيز خود 
ابزار و امکاناتی می خواهد، مثل سالن های آیمکس و 
سه بعدی و هزار دارایی متفاوت دیگر- که همين بغل 
گوش خودمان در باکو و ترکيه و دوبی هســت و ما در 

رویاشان شب را به صبح می رسانيم.... 
بله؛ اکران فيلم خارجی این نيست که فيلمی را که در 
بهترین شکل ممکن شش ماه از اکرانش گذشته به هزار 
ضرب وزور به خورد مردم بدهيم و چون مردم از فيلم 
استقبال نکنند، آن وقت این طرح بماند و مشتی شعار؛ 
که ای ایهاالناس دیدید که مردم ایران فقط فيلم های با 

فرهنگ بومی را دوست دارند؟ 
نه؛ این اکران آزاد نيست. با هيچ متر و معياری...

یادداشت

اینستاگرام فیلتر می شود؟
فعاليت برخی از افراد تحت عنوان سلبریتی 
در فضای مجازی و جمــع آوری پول به بهانه 
کمک به افراد بی بضاعت باعث شد که دادستانی 
کل کشــور به عنــوان مدعی العمــوم به این 
موضوع ورود کند و روز گذشته اخباری مبنی 
بر فيلترینگ اینســتاگرام نيز به گوش  رسيد، 
اما آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، روز گذشته 
در تویيتر خود نوشــت کــه موضوع پيگيری 
برخی برای »فيلتر« ســرویس های مختلف 
اینترنتی تازگی ندارد و این یک موضوع قدیمی 
برای انحــراف افکار عمومــی از مطالبه گری 

شفاف سازی سوء استفاده کنندگان ارزی است.

 استفاده از فیلترشکن 
برای تلگرام تعقیب قضائی دارد

دادســتان اصفهان گفت: استفاده از تلگرام قطعا به 
وسيله فيلترشکن انجام می شود و فيلترشکن عنوان 
جزایی داشــته و قابل تعقيب و پيگيری است. حسن 
رحيمی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به استفاده برخی 
از مراکز رســمی از تلگرام گفــت: طبيعتا تصميمی 
حاکميتی مبنی بر استفاده  نکردن از تلگرام گرفته شده 
و به همه ســازمان ها، مراکز و دفاتر ابالغ شده است. به 
دليل مسائل خاصی که وجود دارد و مشکالت امنيتی 
که در این بستر متوجه کشــور است، هيچ کس اجازه 
استفاده از تلگرام را ندارد. همه افراد، سازمان هایی که از 
تلگرام استفاده می کنند، اگر عنوان و گزارش شود، مورد 

تعقيب قرار می گيرند.

شرط رئيس جمهوری در نشست خبری با همتای اتریشی  

 منافع ایران تضمین شود
 برجام را  ادامه می دهیم

هفته هـای  در   شـهروند  روزنامـه 
اخيـر در شـكل و محتـوا متحـول 
و  نظـرات  از  را  مـا  اسـت.  شـده 
 انتقـادات خـود بی نصيـب نگذارید 
و بـا مـا از طریـق شـماره پيامـک 

باشـيد تمـاس  در   5000262662
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حضرت آیت اهلل خامنه ای در پيغامی شــفاهی از اقــدام پيگيرانه و حضور ميدانی حجت االســالم 
موسوی فرد، امام جمعه  خرمشهر برای رفع مشکل آب شرب شهرهای خرمشهر و آبادان و روستاهای 
همجوار قدردانی کردند. در هفته  اخير به دنبال شکسته شــدن خط لوله انتقال آب غدیر که آب شرب 
شهرهای خرمشهر و آبادان و مناطق همجوار را تأمين می کرد، مردم این دو شهر با مشکل جدی آب شرب 

مواجه شده بودند.
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17/45
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روزی که ناصر سراج خبر هک سایت وزارت صنعت و 
واردات خودروهای گرانقيمت توسط چند شرکت خاص 
را می داد، کمتر کسی فکر می کرد ابعاد ماجرا این همه 
گســترده باشــد. هر چند وزارت صنعت در نخستين 
واکنش، اظهارات رئيس ســازمان بازرســی را تکذیب 
کرد، اما پاسخ بعدی که رسيد، وزارت صنعت نيز کمی 
عقب نشست و گفت ماجرا را به احتماالت حواله کرد و 
گفت شاید اتفاق افتاده باشد. سازمان بازرسی اما قدمی 
جلوتر رفت و اعالم کرد عامل هک دستگير شده، اعتراف 
هم کرده است. جالب آن که پس از این اظهارات معاون 
شــریعتمداری وزیر صنعت نيز موضوع را از احتماالت 
خارج کرد و گفت: »عامالن هک سایت از درون وزارت 
صنعت بوده اند! نادر قاضی پــور، نماینده اروميه اکنون 
اطالعات جدیدی به سایت »رویداد 24« داده است و از 
نقش ادمين سایت خبر می دهد که توسط معاون وزیر 

صنعت منصوب شده بود.
قاضی پور می گوید: »یکــی از معاونان وزیر صنعت، 
فردی به نام »خ« را ادمين ثبت ســفارش قرار داده بود. 
این شخص با افراد بيرون وزارتخانه هماهنگ و 6481 

خودرو را ثبت سفارش می کند، از این رو مبالغ بسياری 
را از این راه دریافت می کند.« قاضی پور البته برای معاون 
وزیر صنعت در این تخلف نقشی قایل نيست و می گوید: 
»معاون وزیر یک نفر را برای ادمين سایت معرفی کرده 
بود، اما این فرد با باز کردن ثبت سفارش ها روی به خيانت 
آورد.« با آن که خسروتاج، معاون وزیر صنعت گفته بود 
فردی که سایت را هک کرده، از درون وزارتخانه بود، اما 
قاضی پور می گوید: »این فرد توسط معاون وزیر خارج از 
بدنه به وزارتخانه آورده شده است!« در مجموع آن طور 
که عضو کميسيون صنایع به »رویداد 24« گفته است، 
تاکنون سه نفر دستگير شده اند. با این همه او می گوید 
هنوز پرونده ابعاد دیگــری دارد، بنابراین افراد دیگری 
تحت تعقيب هستند. سيده حميده زرآبادی، نماینده 
قزوین خبر داده است که کميســيون صنایع و معادن 
مجلس گزارشی برای ارســال ماده 236 پرونده به قوه 
قضائيه آماده کرده تا بدون نوبت بررســی شود. درواقع 
خودروهایی که وارد شــده، حتی اگر بعضی از آنها چند 
دست هم فروخته شــده باید برگردد و این کار باید در 

کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود.

به مجلس سنا و شورای اسالمی 
نیاز داریم

عضو  باهنر  محمدرضا   
مجمع تشخيص مصلحت 
نظام می گوید: با یک مجلس 
نمی توان کشور را اداره کرد و 
ما به دو مجلس نياز داریم و 
در نتيجه قانون اساسی باید اصالح و دو مجلس سنا و 
شورای اسالمی در کنار هم تشکيل شود. او همچنين 
گفته؛ کسانی که تمایل به حضور در انتخابات دارند، 
هم برای انتخاب شدن با چالش مواجه خواهند شد و 
هم درصورتی که به عنوان رئيس جمهوری انتخاب 
شوند، با چالش های بزرگی در مدیریت کشور مواجه 
خواهند بود. در نتيجه این افراد نباید تصور کنند وضع 
کشور گل و بلبل است و کار آسانی برای مدیریت آن 

دارند.

انتشار جدول خاموشی ها
حقی فام  رضا  محمود 
توزیع  هماهنگــی  معاون 
توانيــر گفــت: براســاس 
برآوردهــای صورت گرفته، 
شــرکت توزیع بــرق پنج 
استان اصفهان، مشهد، همدان، البرز و کرمانشاه اقدام 
به انتشار جدول احتمالی خاموشی ها کرده اند و قرار 
است در استان هایی که پيش بينی می شود، در برخی 
 نقاط خاموشــی داشــته باشــيم، ایــن جداول 

منتشر شود.

بی سوادان در حاشیه شهرها
رئيس  زاده  باقر  علی 
سازمان نهضت سوادآموزی 
می گویــد: درحــال حاضر 
 ، ن چســتا بلو ن و سيستا
آذربایجان غربی، لرستان و 
کرمان باالترین آمار بی سوادی در کشور را دارند، اما 
عمده بی سوادان در نقاط حاشيه شهرها هستند. او 
همچنين گفته؛ معموال در هر پایه ای هر سال بين 15 
تا 20 هزار نفر ترک تحصيل می کنند یا قبول شده پایه 
قبلی هستند که دیگر در پایه جدید ثبت نام نمی کنند 
یا حتــی حين  ســال تحصيلی به دليل مســائل 
اقتصادی،  اجتماعی و فرهنگی که وجــود دارد، از 

چرخه آموزش خارج می شوند. 

در پی اصالح کارت های 
بازرگانی

ســیدعباس صالحی 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گفت: با اصالح قوانين مربوط 
بــه کارت هــای بازرگانی 
می توانيم اميدوار باشيم که 
دیگر شــاهد اختالالت در واردات کاغذ و همچنين 
حوزه توزیع آن به مطبوعات نخواهيم بود. او می گوید؛ 
نواقصی در مورد کارت های بازرگانی وجود داشت که 
امروز در هيأت دولت مصوبه خوبی تصویب شد که 
براســاس آن اصالح کارت های بازرگانی می تواند 
کمک کند تا دیگر اختالالت این چنينی را ازجمله در 

حوزه کاغذ نداشته باشيم.

پیام رهبر  انقالب 
برای رفع مشکل 
آب خرمشهر
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