سالروز شهادت امام سجاد
را تسلیت میگوییم
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در اقدامی قابل توجه و در واکنش به حساسیت مردم
نسبت به تغییر جلد کتب درسی

حجت نظری ،عضو هیأت مدیره باشگاه استقالل
در گفتوگو با «ایران»:

عذرخواهی
ش و پرورش از مردم
وزیر آموز 

اظهار نظرهای اطرافیان استراماچونی
ما را نگران میکند
در صفحه ورزشی بخوانید

در صفحه سیاسی بخوانید
سال بیست و ششم شماره  7443دوشنبه 24شهریور  25 ۱۳۹۹محرم  20 1442صفحه

روح اهلل زمانی و شمیال شیرزاد
کودکان کاری که با فیلم خورشید
ستاره سینما در جشنواره ونیز شدند

از دستفروشی در مترو
تا جایزه در ونیز
علی نصیریان در گفت وگو با«ایران»
استعدادهای کودکان کار را دریابید
 روح اهلل زمانی:امیدوارم روزی در
جهان هیچ کودک
کاری وجود نداشته
باشد
 شیرزاد :سال قبلدستفروشی میکردم
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نقدمنصفانه
در فضای دانشگاهها

همفکری برای گرهگشایی از مشکالت در نشست سران سه قوه

بــــــرای دانشـــــگاهیان
بســـــــیار مهــم اســت
یادداشت کــه هــر ســاله مراســم
آغــاز ســال تحصیلــی
دانشــگاهها بــا حضــور
رئیـــــس جمهــــــوری
برگــزار شــود چــرا کــه
محمود نیلی
احمدآبادی دانشــگاه موتور محرکه
رئیس توســـــعه و پیشــرفت
دانشگاه تهران در جامعـــــه اســــــــت
و خوشــبختانه هرســاله رئیسجمهــوری
در دانشــگاههای مختلــف حاضــر میشــد و
دغدغههای دانشجویان و رؤسای دانشگاهها
را میشــنید و در همــان جمــع هــم بــه وزیر
علوم دســتور پیگیــری میداد .فکــر میکنم
مراســم آغازیــن ســال تحصیلــی فرصــت
بسیار خوبی اســت تا دانشگاهیان نگاهی به
وضعیت دانشــگاهها و چالشها و مشکالت
کشور داشته باشند .امسال نیز به خاطر شیوع
بیمــاری کرونــا آییــن بازگشــایی دانشــگاهها
برای اولین بار به صورت مجازی برگزار شــد.
در ابتدای این مراســم دانشــگاهیان همانند
سالهای گذشــته از مطالبات و مشکالتشان
گفتنــد .یکی از موضوعات مهم این مراســم
که جــزو دغدغههای دانشــجویان بــود عدم
دسترســی بــه اینترنــت رایــگان بــود کــه این
مسأله با توجه به حجم برنامههای آموزشی
بارمالی ســنگینی را به دانشــجویان تحمیل
میکنــد امــا خوشــبختانه ایــن مســأله مورد
توجه رئیس جمهوری قرار گرفت ومقرر شد
موضوع مورد بررســی قرار گیرد .البته رئیس
جمهوری تمام مسائل و مشکالت مربوط به
دانشــگاهیان را شــنید و از رؤسای دانشگاهها
برای توسعه و آبادانی کشور کمک خواست.
همانطورکههمگانمیدانندتمامدولتها
به دانشگاهها و دانشجویانشان توجه ویژهای
داشته و در این زمینه سرمایهگذاری میکنند
چــرا کــه دانشــگاه به لحــاظ علمی پشــتوانه
دولتهاست.
ادامه درصفحه 4

میزبانی روحانی از رئیسی و قالیباف

 رئیس جمهوری  :همواره همکاریو هماهنگی سه قوه میتواند به رفع و
حل سریعتر مشکالت کشور کمک کند
 «رئیسی» رییس قوه قضائیه :بایدامید را در میان مردم ارتقا دهیم
 « قالیباف» رئیس مجلس :بارسنگینی بر عهده دولت و ریاست
محترم جمهور ی است
رئیس جمهوری در مراسم بازگشایی
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی :

دانشگاه
فضای نقد
حکومت ،حاکمان
و دولت است
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«خورشــید» طلــوع دوبــاره مجیــد مجیــدی در ســینمای
خودش اســت .یــادآور روزهای خوب مجیــدی که با زاللی
و خلــوص دنیــای کودکانه آمیخته اســت .مجید مجیدی
و نیمــا جاویــدی در مقــام نویســنده بخوبــی توانســتهاند
تعارضــات ،التهابــات و رؤیاپــردازی دوران نوجوانی را در
پس داستان به تصویر بکشند و روحاهلل زمانی این مفاهیم
را در بازی خود متجلی کند .کودککاری که با «خورشــید»
وارد بازیگری شــد و با تکیه بر توانمندی کارگردان در بازی
گرفتن توانست استعداد فطری و غریزیاش را بروز بدهد
و در مقابــل دو بازیگــر قدرتمنــد دو نســل بازیگری یعنی
علــی نصیریان و جــواد عزتی کــه جایگاه تثبیت شــدهای
دارنــد ،بدرخشــد .چه بســا همیــن بازیگران حرفــهای در
هدایت بازی او کمککننده بودند .با این همه بازی کردن
مقابل اســطورهای مثل علی نصیریان_ اگر چه در دو ســه
ســکانس_ بــرای یــک کــودک نابازیگر کار ســختی اســت.
نصیریان اما با تحسین بازی روح اهلل زمانی میگوید« :این
بچه نشان داد که برخوردار از چه استعدادی است.

ضرورت حیات اوپک
حتی بدون توافق

مهمترین مســائل کشــور که عمدتاً اقتصادی است
و البتــه مســائل منطقــهای مهمتریــن محورهــای
گفتوگوهــا و همفکریهای رؤســای ســه قــوه بوده
اســت .تأکیــد بــر همافزایــی و همکاری ملــی برای
مواجهــه و عبــور از مشــکالت مــردم هــم محــور
برجسته سخنان آنها بعد از پایان نشست بود.

گروه سیاســی /ســه رقیب انتخاباتی سال  96دیروز
در قامت رؤســای ســه قوه جمهوری اســامی ایران
در یــک قاب ظاهر شــدند .اولین جلســه ســران قوا
در ســال  99و بعــد از آغــاز بــه کار مجلــس عصــر
دیروز بــه میزبانی رئیــس جمهوری برگزار شــد .بر
اساس گفتههای روحانی ،رئیسی و قالیباف بررسی

روزگار اهالی بازارچه قوام الدوله چگونه می گذرد؟

صفحه 19را بخوانید

پیاده راهی
برای سواره ها

بــا عبور هر ماشــین ،زن میایســتد و خودش و چرخ دســتی را به
دیوار می چسباند .کمی که در معبر پیش می روم ،می فهمم که
من هم گاهی باید همین کار را بکنم .بعضی جاها حتی عابران
راهــی نمی بینند جــز آنکه به ناچــار داخل مغازهای شــوند تا با
ماشــین ها برخورد نکنند؛ اتفاقی که به گفتــه اهالی ،چندان هم
کمسابقه نیست؛ به هرحال اینجا پیاده راهی است که پیاده روی
در آن راحت نیست
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ســالم

هر روز با شــما در اینجا خواهیم بود ،صدای شــما ،حرف شما
و پیشنهاد شما را می شنویم و میخوانیم و بازگو می کنیم.
با ما همراه باشید ،بگویید و بنویسید
تلفن 021 - 88769075 :پیامک3000451213 :

 30ëëدر صــد از ســهام عدالتــم را فروختــهام امــا هنــوز کامــل واریز
نظــــــر
نکردهاند /مهدی نریمانی :بازنشســته نیروهای مسلح هستم و 30
مـــردم
درصد از سهام عدالتم را به خاطر درمان همسرم فروختم .بعد از
یک ماه شروع کردند به واریز وجه .با توجه به اینکه با یکی از همکاران خودم که مورد
مشــابه داشــتم و به فاصله یکی دو روز اقدام به فروش کردیم ،یکی از بانکها برای
ایشــان  6میلیــون تومان و بانک دیگــر برای من حدود دو میلیــون و  300هزارتومان
واریز کردهاند .به بانک و دفتر ســهام عدالت مراجعه کردیم اما ما را پاس میدهند
به یکدیگر .لطفاً مسئوالن محترم پیگیری کنند.
ëëآقایان گرانفروش لطفاًبه فکر قیامت هم باشــید /آقــای گل زرند :قابل توجه آقایان و
شرکتهای حقیقی و حقوقی گرانفروش محترم .الاقل به فکر قیامت باشید و خدا را
در کارهایتان در نظر داشته باشید و اینقدر به مردم ظلم وستم و گرانفروشی نکنید که
فردای قیامت خجالت زده از خداوند نشوید  .خدا در کمینگاه است.

بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی ریاســت
جمهــوری ،حجتاالســام والمســلمین حســن
روحانــی به خبرنــگاران گفت :این جلســه رؤســای
ســه قــوه اولیــن جلســه بعــد از تشــکیل مجلــس
یازدهــم اســت .همواره همــکاری و هماهنگی ســه
قوه میتواند به رفع و حل ســریعتر مشکالت کشور

کمــک کنــد و بــی تردید مجلــس و قــوه قضائیه در
بسیاری از مسائل و بویژه در شرایط خاص امروز که
همزمــان با تحریمهــای حداکثری و بیمــاری کرونا
مواجه هستیم ،میتوانند در کنار دولت ،رفع کننده
مشکالت مردم باشند.
صفحه  2را بخوانید

پایان پروژه آبرسانی به  26هزار روستایی خوزستانی

«ایران» به مناسبت  60سالگی اوپک منتشر کرد

پرونده آب غیزانیه پس از
 40سال تکمیل شد

 60سال با سیاست نفتی
یا نفت سیاسی
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همراه با یادداشتها و خاطراتی از:
علی شمس اردکانی  ،ممدوح سالمه ،نرسی قربان ،مهدی عسلی،
روبرتو اف آگویلرا و سیدمحمد غرضی
8و9

زمان باز شدن فرودگاه بینالمللی چابهار
معلوم نیست

راه هوایی دروازه اقتصادی
ایران بسته شد
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«ایران» بزودی کتاب خاطرات بولتون را
به زبان فارسی منتشر می کند

اتاقی که
در آنجا
اتفاق افتاد

کتاب خاطرات جان بولتون مشاورامنیت ملی سابق
ترامپ از  453روز حضور در کاخ سفید بزودی
ازسوی مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران منتشر میشود
خاطرات بولتون هر روز در «ایران» بهصورت پاورقی منتشر می شود

در لحظه بخوان
ایران بخوان
nline

www.ion.ir

ســــــازمان اوپـــــک در
یادداشت ســال  1960بــا همــت
ایران ،عراق ،عربستان
ســــــعودی ،کویــت و
ونزوئــا تشــکیل شــد.
هــدف اصلی تشــکیل
نرسی قربان ایــن ســازمان تضمین
کارشناس بینالملل حقـــــوق کشـــــــورهای
انرژی صادرکننــده نفــت در
مقابل شــرکت های بینالمللی نفت بود که
در آن زمان کنترل تولید ،پاالیش حملونقل
و بــازار نفــت جهــان را در دســت داشــتند و
قیمتهای نفت را یکجانبه تغییر میدادند.
اتحاد این کشورها باعث شد که شرکت های
نفتــی نتواننــد مقاصــد خــود را با کــم و زیاد
کــردن تولیــد از یــک کشــور و ایجــاد اختالف
بین آنها عملی ســازند .تاریخ اوپک نشانگر
آن اســت کــه موفقیتهــای این ســازمان در
مقابل شــرکتهای بزرگ نفتی و کشورهای
حمایتکننده آنها در سایه همکاری اعضای
آن بوده است .در چهار سال اول تشکیل این
ســازمان دکتر فــؤاد روحانــی ،از طــرف ایران
مقام دبیر کلی ســازمان را به عهده داشت و
توانست ساختار اصلی سازمان را شکل دهد.
صفحه 9را بخوانید

