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اغیار را محرم نمیشمارم
ظریف :عرایض بنده ذرهای از نقش بیبدیل شهید سلیمانی در بازآفرینی امنیت ایران،
منطقهوجهاننمیکاهد
شــهروند| محمدجــواد ظریــف در یــک پســت
اینســتا گرامی نوشــت« :عرایــض بنــده ذرهای
از عظمــت شــهید ســلیمانی و نقــش بیبدیــل
او در بازآفرینــی امنیــت ایــران ،منطقــه و جهــان
نمیکاهد».
در این پیام آمده است:
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پــروردگارا! مــا و بــرادران مــا را كــه در ايمــان بــر مــا
سبقت گرفتند ،ببخش و در دلهايمان كينهاى
نســبت بــه اهــل ايمــان قــرار مــده كــه تــو رئــوف و
مهربانى.
فرا رسیدن ایام شهادت موالی متقیان را تسلیت
عرضمیکنم.
همو که به قول موالنا
من چو تیغم پر گهرهای وصال
زنده گردانم نه کشته در قتال»
در ادامــه پســت اینســتا گرامی وزیــر امورخارجــه
آمده اســت « :یک هفتهای است که در پی پخش
برداشــت و تحلیــل تلــخ ایــن دانشــجوی روابــط
خارجــی از یک برهــه تاریخــی -آن هم صرفــا برای
انتقــال صادقانــه تجربیــات بــه مســئوالن آینده و
بدون هیچگونه قصدی برای انتشار وسیع یا حتی
محــدود آن -احساســات پــا ک عاشــقان شــهید
واالمقام سردار سپهبد قاسم سلیمانی و خانواده
آن شهید و بهخصوص شیردخترش زینب خانم-
کــه برایــم همچــون فرزنــدان خــودم عزیــز اســت-
جریحهدار شــده اســت .برخی هم تالش کردهاند
از ایــن شــرایط نا گــوار وســیلهای بــرای بره ـمزدن
همدلــی میــان آحــاد مــردم دالور ایــن مرزوبــوم یا
ابزاری برای اهداف کوتاه سیاسی بسازند.
از همــه بزرگوارانــی کــه در ایــن روزهــا -بــا علــم بــه
عشــق و همراهــی دیرینم با شــهید ســلیمانی -با
حمایــت و روشــنگریهای خــود بنــده را مرهــون
فشــان قرار دادهاند ،سپاســگزارم.الزم اســت
لط 
تأ کید کنم کــه عرایض بنده -که هیــچ ادعایی جز
ت آن نــدارم -ذرهای از عظمت
صداقت بــر قطعی ـ 
شــهید ســلیمانی و نقش بیبدیــل او در بازآفرینی
امنیت ایران ،منطقه و جهــان نمیکاهد .ولی ا گر
میدانستم جملهای از آن عرایض انتشار عمومی
پیدا میکند ،حتما همچون گذشــته آن را بر زبان
نمیآوردم .نه برای اینکه مردم را محرم نمیدانم،
بلکــه از آن جهــت کــه در جهــان بــه هــم پیوســته
کنونی که انتخاب مخاطب را ناممکن ساخته و در
آشفتهبازار سیاست ،اغیار را محرم نمیشمارم.
هر چــه داریــم از این مــردم اســت و همانگونه که
بــرادرم شــهید حاجقاســم جانــش را فــدای ایــن
مردم نمود ،من هم ا گر آبرویی دارم آن را با افتخار
فدای همین مردم میکنم که
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ما را سریست با تو که گر خلق روزگار
دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم
در ســحرگاه ضربتخوردن شاهمردان و به هنگام
اعمال شب قدر ،همه کســانی را که به باور خودم
بــه مــن تهمــت و افتــرا زدهبودنــد ،بخشــیدم.
امیدوارم مردم بزرگوار ایران و همه عاشقان سردار
و بهویژه خانواده بزرگوار سلیمانی عزیز نیز بنده را
ببخشایند.
رو سینه را چون سینهها هفت آب شو از کینهها
وآنگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو
باید که جمله جان شوی تا الیق جانان شوی
گر سوی مستان میروی مستانه شو مستانه شو
دیپلماسی و میدان در کنار هم قرار دارد».
روز قبــل نیــز محمدجــواد ظریــف در آییــن
گشــایش انجمن علمی دیپلماســی ایــران گفت:
«دیپلماسی در برابر قدرت نظامی نیست ،برخی
فکــر میکنند ا گر بپذیرند دیپلماســی مهم اســت
پس باید واداده باشیم اینگونه نیست».
او در این مراســم عنوان کرده اســت« :دیپلماسی
در کنــار قــدرت نظامی اســت .همین ســاختمان
کــه بــه نــام شــهید ســلیمانی نامگــذاری شــده،
هــر سهشــنبه شــاهد یــک جلســه مهــم بیــن من
و ســلیمانی بــود کــه ببینیــم چگونــه میشــود
دیپلماســی و میــدان در کنــار هــم قــرار گیــرد و
هــر موقــع کــه میــدان بــه دیپلماســی نیــاز دارد،
از دیپلماســی اســتفاده کنیــم و هــر زمــان کــه
دیپلماسی به میدان نیاز دارد ،از میدان برای آن
استفاده کنیم».
وزیر امــور خارجــه در این دیدار خاطرنشــان کرده
اســت« :در مذا کــرات بــن در صلــح افغانســتان
ا گــر حمایتهای ســردار ســلیمانی نبــود ،امکان
نداشت ما توفیقاتی را که به دست آوردیم ،کسب
میکردیــم؛ من بهعنــوان نماینده ایــران در بن در
ســال  ۱۳۸۰رابطــه تنگاتنگی با ســردار ســلیمانی
داشتم».
ظریف تأ کید کرد« :میزان همکاری ســردار شهید
ســلیمانی بــرای توافــق بــن ،از هرکــس دیگــری
بیشتر بود .دیپلماسی و توان میدانی مکمل هم
هستند نه تضعیفکننده هم به شرطی که ما این
واقعیترابپذیریم».

مستندی از فعالیتهای سیاسی تا سینمایی
بازیگر افسانهای مصر

نقشپررنگجمالعبدالناصر
در زندگیعمرشریف
مــارک لطفــی ،فیلمســاز مصــری بــا همراهــی
ا کســل پترســن کارگــردان ســوئدی مســتندی
دربــاره زندگی عمــر شــریف ســاختند.به گزارش
ورایتــی ،مســتند جدیــد «زندگــی و دوران عمــر
شــریف» تعمقــی در زندگــی بازیگــر افســانهای
مصــری و تأثیــر رویدادهای سیاســی دهــه ۱۹۵۰
بــر شــکلدادن بــه شــخصیت پیچیــده ایــن
شخصیت است.لطفی و پترسن در این مستند
نشان میدهند که چگونه سیاستهای جمال
عبدالناصر رئیسجمهــوری وقت مصر و فضای
سیاسی آن دوره ،موجب شد تا او نامش را تغییر
دهد و ســپس به دین اســام گروید و در نهایت
ن انــدازه که در
فــردی جهانوطن شــد که همــا 
قاهره زندگی میکرد ،لسآنجلس و پاریس را نیز
خانهاش میدانســت.این پروژه کــه به صورت
مشــترک توســط یک شرکت ســوئدی مستقر در
اســتکهلم و شرکت لطفی مســتقر در اسکندریه
ســاخته شــده ،از جملــه پروژههایــی اســت که
در جشــنواره مســتند دانمــارک جــای داشــت.
پترســن درباره این پروژه گفته اســت کــه از ابتدا
او و لطفــی دو دیدگاه کامال متفــاوت درباره عمر
شــریف داشــتند .او گفــت« :مــن او را نماینــده
غرب میدیــدم ،بهعنوان یک ســتاره برجســته
هالیــوودی ،مــردی پرزرقوبــرق و مشــهور
درحالــی کــه از نظــر لطفــی او نماینــده شــرق و
مصر بود و برداشــتی کامال متفاوت از او داشت.
او ،وی را یــک یهــودای مصــری میدانســت
و مــا نمیفهمیدیــم چطــور دیدگاههایمــان
درباره یکنفر اینقــدر متفاوت اســت».او تأ کید
میکند که زندگی شــریف بیشــتر در دل تحوالت
سیاســی میگذشــت و گاهی او مســتقیم در دل
آنها جــای داشــت.لطفی نیــز معتقد اســت عمر
شــریف مصر را ترک کــرد ز یــرا در دوران حکومت
یکــرد تحــت فشــار اســت.
ناصــر احســاس م 
همیــن فشــار موجــب شــد تــا او نامــش را کــه در
خانــوادهای کاتولیــک با ریش ـهای لبنانی متولد
شــده بــود ،تغییــر دهــد .او ســال  ۱۹۵۵وقتــی بــا
فاتــن حمامــه بازیگــر مصــری ازدواج کــرد ،بــه
دیــن اســام گرویــد.در ایــن مســتند همچنیــن
فعالیتهای سینمایی عمر شریف مورد بررسی
مهــای او از
قــرار گرفتــه و بــه یادماندنیترین فیل 
«الرنــس عربســتان»« ،دکتــر ژیوا گــو»« ،دختــر
بامزه» و «مسیو ابراهیم» بررسی میشوند.

گرانفروشی،بیشترین
تخلف در ماه رمضان
معاونبازرسیونظارتسازمان
صمتاستانتهرانبیشترین
عناوینتخلفمشاهده
شدهدر بازرسیهایویژهماه
رمضانرا گرانفروشی،تقلبو
عدمصدور فاکتور عنوان کرد
و گفت«:خرمادر سازمان
میادینمیوهوترهبار بین
۲۵هزار و ۵۰۰تا۲۶هزار و۵۰۰
تومانعرضهمیشود،اما
اینقیمتدرفروشگاههای
زنجیرهای۱۰درصدباالتر
مصوبشدهاست».سعید
محمدیپوردر گفتوگوبا
ایسنا،از انجامبیشاز۱۳هزار
بازرسیطی۱۵روز اولاجرای
طرحضیافتویژهماهمبارک
رمضانخبردادو گفت«:از
اینتعدادبازرسیبالغبر۲هزار
پروندهتخلفبهارزشریالی
۸۰۷میلیونتومانبهمراجع
قضائیارسالشدهاست».او
همچنینبیشترینعناوین
تخلفمشاهدهشدهرا
گرانفروشی،تقلبو
عدمصدور فاکتور عنوان کرد
و گفت«:خرمادر سازمان
میادینمیوهوترهبار بین
۲۵هزار و ۵۰۰تومانتا۲۶هزار
و۵۰۰تومانعرضهمیشودو
اینقیمتدرفروشگاههای
زنجیرهای۱۰درصدباالتر
مصوبشدهاست».به گفته
اینمقاممسئول ،کاالهایی
کهدر اینطرحتحتبازرسی
قرار گرفتهاندشاملنان،خرما،
زولبیاوبامیه،میوهوسبزی
و کاالهایاساسیشامل
قند،برنج،روغنو گوشت
هستند.محمدیپوردرپایان
بااشارهبهادامهطرحضیافت
تاپایانماهمبارکرمضان
تصریح کرد«:شهروندان
میتواننددرصورتمشاهده
هرگونهتخلفصنفیمراتب
رابهسامانه ۱۲۴گزارش
کنند».قیمتنرخزولبیاوبامیه
ماهرمضاندر واحدهایدرجه
یککیلویی۴۸هزارتومانو
در واحدهایدرجهدوکیلویی
۳۸هزارتوماناعالمشده
است.
اینفوگرافی
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خبر

سیگنال مثبت نفت به اقتصاد مخابره شد

تولید نفت ایران  137درصد افزایش یافت
شــهروند| گــزارش ســهماهه نخســت ســالجاری میــادی اوپــک نشــان
میدهد که تولید نفت ایران روند افزایشــی یافته و به میزان دوسال گذشته
رسیده است».
ا گرچه گزارشهای غیررسمی از زمستان گذشته موید این موضوع بود که
تولید نفت ایران در مســیر افزایشــی قرار گرفته اما حاال گزارش رســمی اوپک
روند رو به بهبودی را پیشروی اقتصاد ایران در سال  ۱۴۰۰قرار میدهد.
میــزان فــروش نفــت در بودجــه  ۱۴۰۰روزانــه ۲.۳میلیــون بشــکه در روز
برآورد شــده اســت .عددی که هنــگام رونمایــی از الیحه بودجــه خیلیها را
شــوکه کرد که با توجه به روند کاهشــی فروش و شــرایط ناپایدار سیاسی این
پیشبینی خوشــبینانه اســت .با این حال ،گزارش ســهماهه نخست اوپک
نشــان میدهد که پیشبینی دولت در بودجه خیلی هم دور از انتظار نبوده
و گزارش اخیر اوپک بر درستی این پیشبینی ُمهر تأیید زده است.
بودجه  ۹۹بر مبنای فروش  ۶۵۰هزار بشــکه نفت در روز بســته شده است.
مشــخص بود که بودجهریزان امید چندانی به فــروش نفت ندارند ،البته در
اواخر ســال  ۹۹فروش نفت وضعیت بهتری پیدا کرد که این مســأله ناشــی از
روی کارآمدن دولت جدید در آمریکا بود.
در گــزارش اوپک آمده اســت که در پایان ســال  ۲۰۲۰و به دنبــال امیدواری
اقتصادهــا بــه عادیشــدن شــرایط پــس از تزریــق وا کســن کرونــا ،تقاضــای
جهانی برای نفت بهبود یافت بهطوری که کشــورهای غیرعضو اوپک ۶۲.۹
میلیون بشکه نفت تولید کردند.
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اوپک در گزارش خود اعــام کرده که میانگین تولید نفت در س ـهماهه اول
سال  ۲۰۲۱سبد نفتی اوپک  ۲۵.۰۴میلیون بشکه در ماه بوده است.
براســاس گزارش اوپک ،میزان تولید نفت خام ایران به تدریج در ماههای
ژانویــه ۲میلیــون و ۹۸هزارتــن و در مــاه فوریــه بــه ۲میلیــون و ۱۶۷هزارتــن و
درمــاه مــارس بــه ۲میلیــون و  ۳۰۴هــزار تــن رســیده کــه ایــن میزان رشــد در
مجموع سبد نفتی اوپک رشد  ۱۳۷درصدی را رقم زده است.
در مدت یادشــده عربستان ســعودی از تولید ۹میلیون و ۷۷هزار بشکه در
مــاه ژانویه به ۸میلیــون و ۹۰میلیون بشــکه در ماه مارس کاهــش تولید را به
ثبت رسانده که کاهشی در حدود ۳۳درصدی است.

عکسخبر3
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مراسماحیایشبنوزدهمماهرمضان۱۴۰۰باحضور اقشار مختلفمردممومنوخداجویدرسراسرمیهناسالمیوباحفظشیوهنامههایبهداشتی
ودر فضایباز برگزار شد.

