
مستندی از فعالیت های سیاسی تا سینمایی 
بازیگر افسانه ای مصر

نقش پررنگ جمال عبدالناصر 
در زندگی عمر شریف 

 مــارک لطفــی، فیلمســاز مصــری بــا همراهــی 
کارگــردان ســوئدی مســتندی  پترســن  کســل  ا
دربــاره زندگی عمــر شــریف ســاختند.به گزارش 
ورایتــی، مســتند جدیــد »زندگــی و دوران عمــر 
شــریف« تعمقــی در زندگــی بازیگــر افســانه ای 
مصــری و تأثیــر رویدادهای سیاســی دهــه ۱۹۵۰ 
ایــن  پیچیــده  شــخصیت  بــه  شــکل دادن  بــر 
شخصیت است.لطفی و پترسن در این مستند 
نشان می دهند که چگونه سیاست های جمال 
عبدالناصر رئیس جمهــوری وقت مصر و فضای 
سیاسی آن دوره، موجب شد تا او نامش را تغییر 
دهد و ســپس به دین اســالم گروید و در نهایت 
فــردی جهان وطن شــد که همــان  انــدازه که در 
قاهره زندگی می کرد، لس آنجلس و پاریس را نیز 
کــه به صورت  خانه اش می دانســت.این پروژه 
مشــترک توســط یک شرکت ســوئدی مستقر در 
اســتکهلم و شرکت لطفی مســتقر در اسکندریه 
ســاخته شــده، از جملــه پروژه هایــی 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 
گفــت: »مــن او را نماینــده  شــریف داشــتند. او 
غرب می دیــدم، به عنوان یک ســتاره برجســته 
مشــهور  و  پرزرق وبــرق  مــردی  هالیــوودی، 
کــه از نظــر لطفــی او نماینــده شــرق و  درحالــی 
مصر بود و برداشــتی کامال متفاوت از او داشت. 
می دانســت  مصــری  یهــودای  یــک  را  وی  او، 
دیدگاه هایمــان  چطــور  نمی فهمیدیــم  مــا  و 
کید  درباره یک نفر اینقــدر متفاوت اســت.«او تأ
می کند که زندگی شــریف بیشــتر در دل تحوالت 
سیاســی می گذشــت و گاهی او مســتقیم در دل 
آنها جــای داشــت.لطفی نیــز معتقد اســت عمر 
شــریف مصر را ترک کــرد زیــرا در دوران حکومت 
اســت.  فشــار  تحــت  می کــرد  احســاس  ناصــر 
همیــن فشــار موجــب شــد تــا او نامــش را کــه در 
خانــواده ای کاتولیــک با ریشــه ای لبنانی متولد 
شــده بــود، تغییــر دهــد. او ســال ۱۹۵۵ وقتــی بــا 
کــرد، بــه  فاتــن حمامــه بازیگــر مصــری ازدواج 
دیــن اســالم گرویــد.در ایــن مســتند همچنیــن 
فعالیت های سینمایی عمر شریف مورد بررسی 
قــرار گرفتــه و بــه یادماندنی ترین فیلم هــای او از 
گــو«، »دختــر  »الرنــس عربســتان«، »دکتــر ژیوا

بامزه« و »مسیو ابراهیم« بررسی می شوند.

 ۱4۰۰ ۱3 اردیبهشــت  ــنبه  |  ۲۲4۰دوش 3ســال نهــم | شــماره   w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r . i r
رویداد

گــزارش ســه ماهه نخســت ســال جاری میــادی اوپــک نشــان  شــهروند| 
می دهد که تولید نفت ایران روند افزایشــی یافته و به میزان دوسال گذشته 

رسیده است.«
گرچه گزارش های غیررسمی از زمستان گذشته موید این موضوع بود که  ا
تولید نفت ایران در مســیر افزایشــی قرار گرفته اما حاال گزارش رســمی اوپک 

روند رو به بهبودی را پیش روی اقتصاد ایران در سال ۱4۰۰ قرار می دهد.
میــزان فــروش نفــت در بودجــه ۱4۰۰ روزانــه ۲.3میلیــون بشــکه در روز 
برآورد شــده اســت. عددی که هنــگام رونمایــی از الیحه بودجــه خیلی ها را 
شــوکه کرد که با توجه به روند کاهشــی فروش و شــرایط ناپایدار سیاسی این 
پیش بینی خوشــبینانه اســت. با این حال، گزارش ســه ماهه نخست اوپک 
نشــان می دهد که پیش بینی دولت در بودجه خیلی هم دور از انتظار نبوده 

و گزارش اخیر اوپک بر درستی این پیش بینی ُمهر تأیید زده است.
بودجه ۹۹ بر مبنای فروش ۶۵۰ هزار بشــکه نفت در روز بســته شده است. 
مشــخص بود که بودجه ریزان امید چندانی به فــروش نفت ندارند، البته در 
اواخر ســال ۹۹ فروش 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 ۲۰۲۰ و به دنبــال امیدواری 
کســن کرونــا، تقاضــای  اقتصادهــا بــه عادی شــدن شــرایط پــس از تزریــق وا
جهانی برای نفت بهبود یافت به طوری که کشــورهای غیرعضو اوپک ۶۲.۹ 

میلیون بشکه نفت تولید کردند.

اوپک در گزارش خود اعــام کرده که میانگین تولید نفت در ســه ماهه اول 
سال ۲۰۲۱ سبد نفتی اوپک ۲۵.۰4 میلیون بشکه در ماه بوده است.

براســاس گزارش اوپک، میزان تولید نفت خام ایران به تدریج در ماه های 
ژانویــه ۲میلیــون و ۹۸هزارتــن و در مــاه فوریــه بــه ۲میلیــون و ۱۶۷هزارتــن و 
درمــاه مــارس بــه ۲میلیــون و 3۰4 هــزار تــن رســیده کــه ایــن میزان رشــد در 

مجموع سبد نفتی اوپک رشد ۱3۷ درصدی 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 33درصدی است.

پســت  یــک  در  محمدجــواد ظریــف  شــهروند| 
بنــده ذره ای  گرامی نوشــت:   »عرایــض  اینســتا
از عظمــت شــهید ســلیمانی و نقــش بی بدیــل 
او در بازآفرینــی امنیــت ایــران، منطقــه و جهــان 

نمی کاهد.«
در این پیام آمده است:  

ُقوَنا ِباْلِيَماِن  َربََّنا اْغِفْر لََنا َوِلِْخَواِنَنا الَِّذيَن َســبَ
َوَل َتْجَعــْل ِفي ُقلُوِبَنا ِغلًّ لِلَِّذيــنَ آَمنُوا َربََّنا إِنََّك 

َرُءوٌف َرِحيٌم )حشر:  ۶۰( 
پــروردگارا! مــا و بــرادران مــا را کــه در ایمــان بــر مــا 
سبقت گرفتند، ببخش و در دل هایمان کینه  اى 
نســبت بــه اهــل ایمــان قــرار مــده کــه تــو رئــوف و 

مهربانی.
فرا رسیدن ایام شهادت موالی متقیان را تسلیت 

عرض می کنم.
همو که به قول موالنا

من چو تیغم پر گهرهای وصال
زنده گردانم نه کشته در قتال«

گرامی وزیــر امورخارجــه  در ادامــه پســت اینســتا
آمده اســت: » یک هفته ای 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 هیچ گونه قصدی برای انتشار وسیع یا حتی 
ک عاشــقان شــهید  محــدود آن- احساســات پــا
واالمقام سردار سپهبد قاسم سلیمانی و خانواده 
آن شهید و به خصوص شیردخترش زینب خانم- 
کــه برایــم همچــون فرزنــدان خــودم عزیــز اســت- 
جریحه دار شــده اســت. برخی هم تاش کرده اند 
گــوار وســیله ای بــرای برهــم زدن  از ایــن شــرایط نا
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 روشــنگری های خــود بنــده را مرهــون 
لطف شــان قرار داده اند، سپاســگزارم.الزم اســت 
کید کنم کــه عرایض بنده- که هیــچ ادعایی جز  تأ
صداقت بــر قطعیــت  آن نــدارم- ذره ای از عظمت 
شــهید ســلیمانی و نقش بی بدیــل او در بازآفرینی 
گر  امنیت ایران، منطقه و جهــان نمی کاهد. ولی ا
می دانستم جمله ای از آن عرایض انتشار عمومی 
پیدا می کند، حتما همچون گذشــته آن را بر زبان 
نمی آوردم. نه برای اینکه مردم را محرم نمی دانم، 
بلکــه از آن جهــت کــه در جهــان بــه هــم پیوســته 
کنونی که انتخاب مخاطب را ناممکن ساخته و در 

آشفته بازار سیاست، اغیار را محرم نمی شمارم.
هر چــه داریــم از این مــردم اســت و همان گونه که 
بــرادرم شــهید حاج قاســم جانــش را فــدای ایــن 
گر آبرویی دارم آن را با افتخار  مردم نمود، من هم ا

فدای همین مردم می کنم که

ما را سریست با تو که گر خلق روزگار
دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم

در ســحرگاه ضربت خوردن شاه مردان و به هنگام 
اعمال شب قدر، همه کســانی را که به باور خودم 
بــه مــن تهمــت و افتــرا زده  بودنــد، بخشــیدم. 
امیدوارم مردم بزرگوار ایران و همه عاشقان سردار 
و به ویژه خانواده بزرگوار سلیمانی عزیز نیز بنده را 

ببخشایند.
رو سینه را چون سینه ها هفت آب شو از کینه ها

وآنگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو
باید که جمله جان شوی تا الیق جانان شوی

گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو
دیپلماسی و میدان در کنار هم قرار دارد.«

آییــن  در  ظریــف  محمدجــواد  نیــز  قبــل  روز 
گشــایش انجمن علمی دیپلماســی ایــران گفت: 
»دیپلماسی در برابر قدرت نظامی نیست، برخی 
گر بپذیرند دیپلماســی مهم اســت  فکــر می کنند ا

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 نام گــذاری شــده، 
هــر سه شــنبه شــاهد یــک جلســه مهــم بیــن من 
کــه ببینیــم چگونــه می شــود  بــود  و ســلیمانی 
گیــرد و  کنــار هــم قــرار  دیپلماســی و میــدان در 
کــه میــدان بــه دیپلماســی نیــاز دارد،  هــر موقــع 
کــه  کنیــم و هــر زمــان  از دیپلماســی اســتفاده 
دیپلماسی به میدان نیاز دارد، از میدان برای آن 

استفاده کنیم.«
وزیر امــور خارجــه در این دیدار خاطرنشــان کرده 
کــرات بــن در صلــح افغانســتان  اســت: »در مذا
گــر حمایت های ســردار ســلیمانی نبــود، امکان  ا
نداشت ما توفیقاتی را که به دست آوردیم، کسب 
می کردیــم؛ من به عنــوان نماینده ایــران در بن در 
 ســال ۱3۸۰ رابطــه تنگاتنگی با ســردار ســلیمانی 

داشتم.«
کید کرد: »میزان همکاری ســردار شهید  ظریف تأ
ســلیمانی بــرای توافــق بــن، از هرکــس دیگــری 
بیشتر بود. دیپلماسی و توان میدانی مکمل هم 
هستند نه تضعیف کننده هم به شرطی که ما این 

واقعیت را بپذیریم.«
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گرانفروشی، بیشترین 
تخلف در ماه رمضان

معاون بازرسی و نظارت سازمان 
صمت استان تهران بیشترین 

عناوین تخلف مشاهده 
شده در بازرسی های ویژه ماه 
رمضان را گرانفروشی، تقلب و 
کتور عنوان کرد  عدم صدور فا

و گفت: »خرما در سازمان 
میادین میوه و تره بار بین 

2۵هزار و ۵۰۰ تا 26هزار و۵۰۰ 
تومان عرضه می شود، اما 

این قیمت در فروشگاه های 
زنجیره ای 1۰درصد باالتر 

مصوب شده است.«سعید 
محمدی پور در گفت وگو با 

ایسنا، از انجام بیش از 1۳هزار 
بازرسی طی 1۵روز اول اجرای 
طرح ضیافت ویژه ماه مبارک 

رمضان خبر داد و گفت: »از 
این تعداد بازرسی بالغ بر 2هزار 

پرونده تخلف به ارزش ریالی 
۸۰7 میلیون تومان به مراجع 
قضائی ارسال شده است.«او 

همچنین بیشترین عناوین 
تخلف مشاهده شده را 

 گرانفروشی، تقلب و 
کتور عنوان کرد  عدم صدور فا

و گفت: »خرما در سازمان 
میادین میوه و تره بار بین 

2۵هزار و ۵۰۰ تومان تا 26هزار 
و۵۰۰ تومان عرضه می شود و 
این قیمت در فروشگاه های 

زنجیره ای 1۰درصد باالتر 
مصوب شده است.«به گفته 

این مقام مسئول، کاالهایی 
که در این طرح تحت بازرسی 

قرار گرفته اند شامل نان، خرما، 
زولبیا و بامیه، میوه و سبزی 
و کاالهای اساسی شامل 

قند، برنج، روغن و گوشت 
هستند.محمدی پور در پایان 
با اشاره به ادامه طرح ضیافت 

تا پایان ماه مبارک رمضان 
تصریح کرد: »شهروندان 

می توانند درصورت مشاهده 
هرگونه تخلف صنفی مراتب 

را به سامانه 12۴ گزارش 
کنند.«قیمت نرخ زولبیا و بامیه 

ماه رمضان در واحدهای درجه 
یک کیلویی ۴۸هزارتومان و 

در واحدهای درجه دوکیلویی 
۳۸هزارتومان اعام شده 

است.

سیگنال مثبت نفت به اقتصاد مخابره شد 

تولید نفت ایران ۱3۷ درصد افزایش یافت

ظریف: عرایض بنده ذره ای از نقش بی بدیل شهید سلیمانی در بازآفرینی امنیت ایران، 
منطقه و جهان نمی کاهد

اغیار را محرم نمی شمارم
 - مراسم احیای شب نوزدهم ماه رمضان ۱۴۰۰ با حضور اقشار مختلف مردم 
مومن و خداجوی در سراسر میهن اسالمی و با حفظ شیوه نامه های بهداشتی 

و در فضای باز برگزار شد.


