
باخت انتخابات  و نگرانی از آینده ای که پیش روست

 سامسونگ و ال جي به عنوان شرکت 
واسط از طریق چین دربازار ایران ماندند

 شاخص بورس تهران 
در یك قدمي فتح قله 500 هزارتایي قرار گرفت

   پايگاه خبري techrasa از رشد دو برابري ثبت 
اختراع مخترعان ايراني و گسترش تبادالت آنها با 

ديگر كشورها خبر داده است

   در س�ومین انتخابات درون حزبی دموکرات  ها 
که در ایالت نوادا برگزار ش�د، برنی س�ندرز، نامزد 
سوسیالیست این حزب با کس�ب 55 درصد آرای 
این ایالت همچنان پیشتاز دموکرات  ها باقی ماند. 
سندرز با کسب آرای 28 موکل برای نامزدی نهایی 
در مجم�ع انتخاباتی، گام بزرگی ب�رای پیروزی در 

انتخابات »سه     شنبه بزرگ«، برداشت

روزهای سخت 
اصالح طلبان

 رشد 100درصدي 
ثبت اختراع ایرانیان در جهان

 تداوم حضور کره اي ها 
در بازار ایران به سبك جدید!

سندرز  تقریباً  نهایی  شد 

 فایده حضور کاروان 
 100 نفره سینمای ایران 

در برلیناله چیست؟!

 لبخند بورس 
به منتخبان مجلس
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رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت عنوان کرد
محدودیت های FATF ضعیف تر از  تحریم های امریکا است

فایده حضور کاروان ۱۰۰ نفره سینمای ایران در برلیناله چیست؟!

رئیس جمهور با قدردانی از    سیاسی
حضور مردم در انتخابات 
مجلس شورای اسالمی تأکید کرد که این مجلس از روز 
تشکیل در سال آینده، مجلس همه است و همگان نیز 
باید با آن همکاری کنن�د و البته مجلس هم موظف به 
اس�ت.  نظ�ام  نهاده�ای  هم�ه  ب�ا  هم�کاری 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر ریاست جمهوری ، دکتر 
روحانی عصر دیروز در جلس��ه هیئت دولت اظهارداش��ت: 
همان طور که رئیس جمه��ور نه تنها نماین��ده 24 میلیون 
رأی دهنده به خویش بلکه نماینده 41 میلیون رأی دهنده و 
همه ملت ایران است. از روز افتتاحیه مجلس یازدهم، مجلس 
هم نماینده نه فقط 42 درص��د رأی دهنده، بلکه وکیل همه  
ملت ایران است.  روحانی گفت: مردم اکنون انتظار دارند که 
نمایندگان محترم به عنوان نماینده منافع ملی، مصالح ملی 
و حقوق همه ملت ایران عمل کنند. طبق قانون اساس��ی هر 
نماینده مجلس نه در برابر مردم حوزه انتخابیه خود که در برابر 
کل ملت ایران مسئول است. رئیس جمهور تصریح کرد: دولت 
تدبیر و امید از آغاز، با دفاع از حق مشارکت، در پی گسترش 
رقابت در انتخابات بود و با وجود سخت گیری ها، در رایزنی   ها چه 

در نهان و چه در آشکار برای رشد مشارکت سیاسی کوشید. 
   به کارگیری همه توان دولت برای سالمت مردم 

روحانی همچنین به موضوع بیماری کرونا اش��اره کرد و 
ضمن اعالم همدلی و همبستگی با همه مردم عزیز ایران و 

به خصوص شهروندان شهر  هایی که چند تن از هموطنان 
ما در آنجا جان خود را در اثر این بیماری از دست دادند، 
به اقدامات گس��ترده دولت برای مبارزه و ریشه کنی این 
بیماری پرداخت و خطاب به ملت ایران اظهار داش��ت: ما 
اطمینان می دهیم که همه توان خ��ود را به کار گیریم تا 
سالمت مردم تأمین شود و از این رو، دولت بالفاصله ستاد 
پیشگیری و مقابله را تشکیل داده و همه امکانات خود را 

بسیج کرده است. 
رئیس جمهور با بیان اینکه همه دستگاه های دولتی، نیروهای 
مس��لح و نهادهای عمومی هر اقدامی را که الزم است برای 
س��المت عمومی انجام خواهند داد، گفت: هدف ما کنترل 
بیماری در کوتاه   ترین زمان با کمترین تلفات ممکن اس��ت 
و مس��ئولیت و فرماندهی با وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی است و اقدامات خودسرانه افراد یا دستگاه   ها در این 

مسئله به هیچ وجه تحمل نخواهد شد. 
   محدودیت  تحریم های امریکا خیلی ش�دیدتر از 

 FATF محدودیت های
دکتر روحانی در بخش دیگری از س��خنان خود به موضوع 
کارگروه اقدام مالی )FATF( اشاره کرد و اظهار داشت: در 
مورد FATF نظر دولت و مجلس مشخص بود و همه اقدامات 
اجرایی را انجام داد و لوایح چهارگانه از جمله دو الیحه پالرمو 
و CFT را نیز به تصویب رساند. قصد دولت، اعالم تصمیم 
جدی نظام در مبارزه با پولشویی و جرائم سازمان یافته و تأمین 

مالی تروریسم بود. رئیس جمهور تأکید کرد: تالش ما این بود 
اجازه ندهیم به رغم اینکه پیشتاز مبارزه با پولشویی و مقابله با 
تروریسم هستیم توسط امریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان 

ناقض این اقدامات معرفی بشویم. 
روحانی گفت: در هر حال FATF ، عدم تصمیم جمعی خارج 
از اختیار دولت و مجلس را بهانه قرار داده و مصوبه ای خالف 
مصالح ملت ایران صادر کرد که همانگونه که انتظار می رفت 
موجب خرسندی امریکا شد و توجیه گر تشدید تحریم های 
ظالمانه و غیرانسانی خواهد بود. اینک وقت آن است که آنها 
که بهانه به دس��ت امریکا داده اند، پاسخگوی موضع گیری 

غیرکارشناسانه خود باشند. 
رئیس جمهور با بیان اینکه بانک مرکزی و دس��تگاه های 
اقتصادی و تجاری م��ا برنامه ریزی الزم ب��رای تجارت در 
شرایط تحریمی انجام داده اند و تالش می کنند آثار منفی 
آن بر اقتصاد و مبادالت بین المللی ما را به حداقل برسانند، 
گفت: البته محدودیت  تحریم های امریکا خیلی شدیدتر 
و بیش��تر از محدودیت های FATF می باشد ولی تالش 
دولت برای آن بود که مصوب��ه FATF ، مجوزی به دولت 
امریکا برای فشار بیشتر به طرف های تجاری ما ندهد. دکتر 
روحانی تأکید کرد: این حق ملت بزرگ ایران و جمهوری 
اسالمی نبود و نیس��ت که در حالی که پیش��تاز مبارزه با 
تروریسم و پولشویی است، در لیست اقدام تقابلی یک نهاد 

بین المللی قرار گیرد. 

 آخرین بازی هفته بیستم 

فریدون حسن
  ورزشی

رقابت های لیگ برتر فوتبال 
عصر دیروز در ورزش�گاه 
خالی از تماشاگر آزادی بین تیم های استقالل و ذوب آهن 
اصفهان برگزار شد که آبی های تهران در روزی که برخی 
مصدومان خود از جمله اسماعیلی و قائدی را همراه خود 
می دیدند با برتری 2 بر یك عالوه بر جبران مساوی بازی 
رف�ت ب�ا 36 امتی�از خ�ود را ب�ه س�پاهان رس�اندند. 
اس��تقالل که نیاز مبرم به پیروزی در این مسابقه داشت از 
همان ابتدا با ارائه بازی رو به جلو به دروازه ذوب آهن فشار آورد. 

هرچند که ذوبی  ها هم با استفاده از تجربه برخی بازیکنان خود 
چون حدادی فر در ضد حمالت خطرناک نشان می داند. 

در س��وی مقابل فرهاد مجیدی بازهم دل به گلزنی مهاجم 
جدید خود یعنی ارسالن مطهری بسته بود. با این حال در 
حالی که همه نگاه  ها متوجه مطه��ری بود یک مدافع برای 

استقالل گلزنی کرد. 
دقیقه 28 بازی ارسال ریگی در محوطه جریمه ذوب آهن با 
ضربه سر روزبه چشمی به تیر افقی اصابت کرد تا در ریباند این 
محمد دانشگر باشد که با استفاده از غفلت دفاع ذوب آهن گل 

اول بازی و تک گل نیمه اول را به ثمر برساند. 

ش��روع نیمه دوم با غافلگیری استقالل همراه بود. دقیقه 
49 دارکو بیدوف مهاجم ذوب از غفلت مدافعان استفاده 
کرد و کار را به تساوی کش��اند اما خوشحالی اصفهانی  ها 
زیاد دوام نداش��ت چرا که نفوذ دقیقه 51 علی دشتی با 
خطای دفاع ذوب آهن داور را مجبور کرد تا نقطه پنالتی را 
نشان دهد که وریا غفوری کاپیتان آبی  ها آن را به گل دوم 

این تیم تبدیل کرد. 
در دقیقه 85 ذوب آهن گل مساوی را زد اما گل این تیم در 
موقعیت آفساید به ثمر رس��ید تا مجیدی و تیمش نفسی 

راحت بکشند و 3 امتیاز بازی را کسب کنند. 

استقالل انتقامش را از ذوب آهن گرفت

 برای کس��ی که کم و بیش 

ایزد مهرآفرین
  آنالین

س��رش در کار سینما باشد 
شناخت و درک این موضوع 
که هر کدام از جشنواره های خارجی فیلم، سیاست شان و به 

قول معروف خط و ربط شان چیست کار دشواری نیست. 
هر جش��نواره فیلمی ب��رای خودش سیاس��تگذاری یا 
رویکردی دارد که بعضا یا خیلی مش��خص آن را عنوان 
می کند، یا نه به خاطر اینکه هدف شان مشخص نشود، آن 
را در داالنی از پیچیدگی های سیاسی، اجتماعی و حقوق 

بشری به سر می چرخاند. 
یکی از مهم  ترین جشنواره های سینمایی جهان که جزو 
جشنواره های »مادر« نیز به شمار می رود جشنواره فیلم 
برلین معروف به »برلیناله« اس��ت که هر س��اله تقریباً 
همزمان با جش��نواره فیلم فجر در ش��هر برلین برگزار 
می شود.  برلیناله، امسال هفتادمین سال برگزاری خود 
را پشت سر می گذارد و از این حیث جزو جشنواره های با 

سابقه و با قدمت سینمای جهان است. 
سینمای ایران همواره از س��ال های دور مورد توجه این 
جش��نواره بوده و جوایز ریز و درش��تی هم از آن کسب 

کرده است. 
ایران از س��ال 1353 )19۷4 میالدی(، همواره در یکی 
از بخش های جش��نواره فیلم برلین حضور داشته است. 
»س��اموئل خاچکیان « و »هوشنگ ش��فتی« دو بار در 
س��ال های 1958 و 19۶3 با فیلم های »شب نشینی در 
جهنم« و »شقایق س��وزان « در این جش��نواره حضور 

داشته اند. 
اما رکورد بیش��ترین حض��ور در برلیناله ب��رای »جعفر 
پناهی« است که با هشت فیلم که البته نمایش شماری از 
فیلم های او در چارچوب برنامه بزرگداشت بوده، بیشترین 

حضور     را در برلین داشته اند.
جدای از خ��رس نقره ای ک��ه چندین بار س��ینماگران 
ایرانی موفق به دریافت آن شده اند سینمای ایران دوبار 
با فیلم های »جدایی نادر از سیمین « )اصغرفرهادی( و 
»تاکسی « )جعفر پناهی( خرس طالیی این جشنواره را 

از آن خود کرده است. 
اما دقیقا بعد از سال 88 و اتفاقات و حوادث سیاسی آن 
سال در ایران ، رویکرد این جشنواره نیز به سینمای ایران 

کاماًل سیاسی و به معنی واقعی کلمه ضد ایرانی شد. این 
یک واقعیت انکار ناپذیر اس��ت که جشنواره فیلم برلین 
طی س��ال های اخیر رویکردی ضدایرانی داشته و ابایی 
هم از ابراز آن نداشته اس��ت. حتی جایزه دادن به فیلم 
ضعیف و ش��لخته ای مثل »تاکس��ی « ناش��ی از همین 
رویکرد اس��ت یا همین ل��وس بازی خالی نگه داش��تن 

صندلی جعفر پناهی. 
   فرآیند انتخاب فیلم    ها چگونه بود؟

در سال های اخیر خانم »آنکه لویی« نماینده جشنواره 
برلین بود که به ایران می آمد و در دفاتر س��ینمایی و به 
شکل غیر رسمی فیلم    ها را می دید و برای جشنواره برلین 

انتخاب می کرد. 
   »آنکه لویکه« نماینده برلین

اما »لویکه« که هرساله برای انتخاب فیلم به ایران می آمد 
در سال 95 به همراه نسخه    هایی از چند فیلم سینمایی و 
در حال خروج از کشور توسط نیرو های امنیتی بازداشت 
ش��د. نیرو های امنیتی چمدان لویکه را ضبط و بازرسی 

کردند. 
در این وضعیت لویکه نیز تصمیم می گیرد سوار هواپیما 
نشود. چمدان پر از فیلم لویکه از فیلم    ها خالی می شود 
و آثاری که او برای بازبینی انتخاب کرده بود، از او گرفته 
می شود. به »لویکه« گفته شده مشکلی برای ترک ایران 
ندارد و او که در ابتدا حاضر به خروج از ایران بدون فیلم   ها 
نبود در روز دو   شنبه هشتم آذرماه 95 ایران را ترک کرد. 
بعد از این اتفاق برلین دیگر نماینده ای به ایران نفرستاد 
و راه و چاره ای دیگر راجس��ت وجو کرد. فیلمسازانی که 
می خواستند فیلم های شان در برلین حضور داشته باشند 
باید فیلم را به جشنواره ارس��ال می کردند و یک هیئت 
انتخاب که چند ایرانی نیز عضو آن هس��تند، مس��ئول 
انتخاب آثار ایرانی ش��دند. ولی یک شرط برای انتخاب 
فیلم های ایرانی گذاشته شده بود و آن اینکه آثار نباید به 
هیچ عنوان دولتی یا حاکمیتی باشند و اگر مجوز ساخت 
از نهاد های دولتی گرفته باش��ند، امتیاز منفی برای آنها 

محسوب می شود. 
در برلیناله امسال س��ینمای ایران با سه فیلم »شیطان 
وجود ندارد« )محمد رسول اف(، »نامو« )نادر ساعی ور( 
به تهیه کنندگی مستانه مهاجر و س��رمایه گذاری نوید 

محمدزاده و پژمان بازغی و فیلم »یلدا« ساخته »مسعود 
بخشی« حضور دارد. 

دو فیلم اول اساساً مجوز ساخت و پروانه نمایش ندارند 
و فیلم »یلدا« ه��م در بخش غیر رقابت��ی به نمایش در 

می آید. 
   »شیطان وجود ندارد« ساخته محمد رسول اف

حال نکته جالب و س��ؤال برانگیز اینجاست که با وجود 
چنین آثاری که حتی حاضر به دریافت مجوز از نهاد های 
قانونی نشده اند، چرا کاروان سینمای ایران برای حضور 
در برلین باید ب��ا بیش از 1۰۰ نفر راهی این جش��نواره 

شود؟
در اینجا چند س��ؤال پیش می آید که بد نیست مدیران 

سینمای کشور به آنها پاسخ دهند. 
اولین پرسش این است که هزینه اعزام این گروه عریض 
و طویل را در چنین ش��رایط اقتصادی نابس��امانی چه 
کسی پرداخت می کند. آیا مدیران و سینماگران و بعضاً 
منتقدان و خبرنگاران با هزینه ش��خصی به این س��فر 
می روند یا نه از کیسه بیت المال خرج آنها داده می شود؟

پرسش دوم این است که کارکرد و خروجی این کاروان 
چیست؟ آیا ما در بازار برلین فروش فیلم داریم که حتی 
اگر داشته باشیم نیازی به این تعداد نیرو هست یا نه؟ یا 
اینکه مدیران سینمایی در مورد رویکرد محتوایی و ضد 
ایرانی جش��نواره برلین اعتراضی می کنند یا با مدیران 

جشنواره رایزنی می کنند یا نه؟
پرسش دیگر این اس��ت که چرا طی این همه سال هیچ 
گونه شفاف سازی در خصوص کارکرد و دستاورد حضور 
مدیران ایرانی در جشنواره های خارجی صورت نگرفته 
است که حداقل عالقه مندان  سینما بدانند فایده حضور 

آنها در این رویداد    ها چه بوده است؟!
مشخص نیست اعزام این افراد به جش��نواره برلین چه 
توجیه و دس��تاوردی دارد؛ جشنواره ای که در سال های 
اخیر رویکردی ضد ایرانی داشته و به محفلی برای تبلیغ 

علیه ایران تبدیل شده است. 
متأسفانه مرسوم شده که موقع برگزاری جشنواره هایی 
چون کن و برلین، گروهی از مدیران سینمایی راهی این 
جشنواره    ها شوند، بدون اینکه مشخص شود انجام این 

مسافرت    ها چه لزومی داشته است؟!

يادداشت هاي امروز

وقتی جان ورزشکاران اهمیتی ندارد
شميم رضوان

13

رأي به تحول در مديريت و ايستادگي
 در برابر دشمن / سيدعبداهلل متوليان

2

آمادگی برای دفاع هوشمند
هادی محمدی

15

رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت عنوان کرد

 محدودیت های FATF ضعیف تر 
از  تحریم های امریکا است

  این حق ملت ب��زرگ ای��ران و جمهوری اس��المی نبود 
و نیس��ت ک��ه در حالی که پیش��تاز مب��ارزه با تروریس��م و 
 پولشویی است، در لیس��ت اقدام تقابلی یک نهاد بین المللی 

قرار گیرد | همین  صفحه 

ويژه  جوان  

  دعوت به يادگیري وابستگي از رژيم قبل!
صفحه 2

صفحه 2

۸۰ درصد مبتاليان به كرونا  نياز به درمان خاص ندارند

   سیاسی

رهبر انقالب:
ملت ایران با درخشش مطلوب در امتحان بزرگ انتخابات، فرصت طلبي و تبلیغات همه جانبه دشمنان را ناکام گذاشت

  مبتالیان ویروس کرونا در ایران در آخرین گزارش دیروز  به 43نفر افزایش یافت و از این تعداد هش��ت بیمار 
جان خود را از دست دادند. به همین خاطر هم در کشور شرایط ویژه اي برقرار است و براي کاهش رفت و آمد مردم 
در اماکن شلوغ روزگذشته تمامي مدارس، دانشگاه ها، س��ینماها و اماکن فرهنگي شلوغ تعطیل شد. همچنین 
رئیس جمهور در حکمي به وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکي دستور داد ستاد ملي مدیریت بیماري کرونا را 
تشکیل دهد. با وجود این به گفته معاون کل وزیر بهداشت ابتال به ویروس کرونا در 9۷درصد موارد منجر به مرگ 

نمي شود و حتي 8۰درصد مبتالیان به کرونا نیاز به درمان خاصي ندارند. عالوه بر این هر فرد مبتال به کرونا، ممکن 
است حدود 2/2 نفر را مبتال کند، نه تعداد بیشتر . با تمام اینها شایعات مجازي درباره کرونا و نگراني مردم موجب 
شده تا بازار لوازم بهداشتي همچون ماسک و موادضدعفوني کننده حسابي داغ شود و سوء استفاده کنندگان از ترس 
مردم، پول زیادي به جیب بزنند. به همین خاطر هم خرید و فروش ماسک در داروخانه ها ممنوع شد و بناست در 

پایگاه هاي سالمت، خانه ها و مراکز بهداشت به صورت رایگان بین خانواده ها توزیع شود |  صفحه 3

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
دوشنبه 5 اسفند 1398   -    29 جمادی الثانی 1441
سال بیست و دوم- شماره 5875 - 16 صفحه

قیمت: 1000  تومان

ضدعفونی کردن واگن های خط يک مترو اصفهان - محمد رضا شريف - ميزانبرخورد با احتکارکنندگان ماسک و مواد ضدعفونی کننده - هادي الزيري - ايرنا

تشکر رهبری از »درخشش مطلوب ملت«


