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مینا افرازه : محمدجواد جمالی با اشــاره به نقش 
انگلیــس در تکمیل و اجرای اهــداف آمریکایی ها، 
اظهار داشــت: انگلیس گرچه به عنوان استعمارگر 
کهن، دیگر چنیــن جایگاهــی را در معادالت بین 
المللی ندارد اما مسلماً آنها در راستای تکمیل پازل 
ضد ایرانی بصورت کاماًل هماهنگ شده با آمریکا و 
اسرائیل رفتار می کنند و در دنیا هماهنگ تر از این 
سه کشــور نداریم. البته با توجه به شرایط حاضر، 
ســایر کشــورهای اروپایی نیز کم کم از الیه های 
پنهان بیرون می آیند و اقدامــات تقابلی با ایران را 

افزایش می دهند.
حضور ســفیر انگلیس در بین تجمعــات اعتراضی 
مردم کشــورمان و در پی آن اظهارات تند مقامات 
انگلیس و تهدید بــه تحریم های بعــدی ایران، از 
جمله تحرکاتی بود که در رخدادهای چند روز اخیر 
کشور توسط انگلیسی ها صورت گرفت و البته این 
رفتار غیر دیپلماتیک و دخالت آشکار سفیر انگلیس 
در امور داخلی کشورمان سبب شــد تا نمایندگان 
مجلس نیــز طرح کاهــش روابط بــا انگلیس را به 

هیئت رئیسه ارائه کنند.
فضای ضد انگلیســی و مــوج انتقادات نســبت به 
دخالت های راب مک ایر ســفیر انگلیس در ایران، 
موجب شد ســفیر به بهانه ماموریت کاری بصورت 
ناگهانــی از کشــور خارج شــود. برخــی از منابع 
انگلیسی مدعی شــدند که مک ایر بابت ماموریت 
کاری که از مدت ها پیش تدارک دیده شده است به 
انگلیس بازگشت. البته گویا به نظر می رسد با برمال 
شدن حضورش در تجمعات و تالش برای تهیه فیلم 
و کلیپ و همچنین حکم شدن فضای ضد انگلیسی 
در کشــور، ســفیر انگلیس ترجیح داده است برای 
کاستن از واکنش های انتقادی و آرام تر شدن فضا 

از کشور خارج شود.
گرچه به اذعان انگلیســی ها، اقدام سفیر انگلیس 
امری عادی اســت اما بایــد گفت کــه طبق مفاد 
کنوانســیون ۱۹۶۱ روابط دیپلماتیک وین، حضور 
ســفرای خارجــی در تجمعــات غیرقانونی هیچ 

تناسبی با مسئولیت های ایشــان به عنوان نماینده 
سیاسی کشور متبوع خود ندارد و مخالف است.

همین موضوع سبب شــد تا نائب رئیس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلــس در گفت 
و گو با خبرنگار »قدس آنالیــن«، از اجرای پروژه 
ضد ایرانی »پنج چشم« توســط برخی کشورهای 

اروپایی سخن بگوید.

لزوم هماهنگی بین نهادهای مســئول برای 
اقدام واحد با انگلیس

محمد جواد جمالی در تشریح اهداف پشت پرده و 
برنامه های ضد ایرانی انگلیسی ها، اظهار داشت: ما 
خبرهایی داریم مبنی بر اینکه پروژه »پنج چشم« 
توســط انگلیس و چهار کشــور اروپایی دیگر برای 
مقابله با ایران کلید زده شــده است. این پنج کشور 
اروپایی درصددند با اســتفاده از شــرایط کشور و 
برخی نارضایتی های موجــود به افزایش اعتراضات 
در داخل ایران دامن بزننــد و همچنین برای تنش 
آفرینی بیشتر، اقدامات مســتقیم و غیر مستقیمی 

را در حمایت از دامن زدن به ناآرامی ها و اعتراضات 
انجام دهند. همچنین بر اساس این طرح، قرار است 
روابط ایران با کشورهای اروپایی نیز به سمت تنش 

و التهاب روز افزون پیش برود.
نماینده مردم فســا در مجلس تصریــح کرد: البته 
اقدامات ســفیر انگلیس نیز در راستای اجرای این 
پروژه اســت. ســفیر انگلیس حتی قبل از اینکه به 
تجمعــات ورود کنــد مجموعه توئیــت هایی را به 
زبان فارسی و انگلیسی علیه نظام منتشر کرده بود. 
توئیت آقای عراقچی هم که اظهار کرد »من تعجب 
می کنم ســفیر در تجمعات حضور یافته«، از همین 
منظر بود زیرا چنین اقدامــی در عرصه دیپلماتیک 

و وظایف سفارتخانه ها مرسوم نیست.
نائب رئیــس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس به خبرنگار ما گفت: انگلیســی ها 
کاماًل هماهنگ بــا آمریکایی ها رفتــار می کنند، 
همان طور کــه در موضــوع برجام شــاهد بودید 
اروپایی ها برنامه ریزی کرده بودند ترامپ در رابطه 
با برجام برخورد سخت با ایران داشته باشد اما این 

کشــورها راه برخورد نرم و میانجیگری را در پیش 
گرفتند. درنهایت باید گفت همه این کشورها برای 
تقابل با ایران همدست هستند و اروپایی ها عماًل ما 

را در برجام معطل نگه داشتند.
وی ادامه داد: انگلیسی ها همان کسانی هستند که 
ایران را به سه منطقه نفوذ تقســیم کردند و بعدها 
رضا شاه را روی کار آوردند و پس از آن نیز خودشان 
او را تبعید کردند و پســرش را بجــای او گماردند. 
هنوز یادمان نرفته که انگلیســی ها با زور و حیله، 
بحریــن را از ایران جدا کردنــد و در انتزاع قطعات 
دیگری از شرق کشورمان نقش برجسته ای داشتند. 
از سوی دیگر انگلیس همواره در اختالفات مرزی ما 
با عراق در تنش آفرینی نقش داشــته است، اما آنها 
باید بدانند که دیگر آن دوران گذشــته است و اگر 
بخواهند بیش از این توطئه چینی کنند، باید بدانند 
از ارباب شــان یعنی آمریکا قوی تر نیستند. ایران 
همانطوری که برای اولین بار اولین پس از ۷۰ سال 
به آمریکایی ها پاســخ نظامی داد دیگر انگلیسی ها 

که جای خود را دارند.
محمد جــواد جمالــی افزود: در پاســخ بــه توطئه 
انگلیسی ها، ما قطعاً هوشــیارانه عمل می کنیم تا در 
دام آنان نیفتیم و تصمیمی بر اساس مصلحت و عزت 
کشورمان اتخاذ کنیم. باید هماهنگی مناسب و سازنده 
ای بین کمیسیون امنیت ملی، وزارت خارجه و شورای 
عالی امنیت ملی ایجاد شــود تا همگی به یک هدف 

واحد در رابطه با انگلیسی ها برسیم.
این نماینده مجلس با اشاره به نقش انگلیس در تکمیل 
و اجرای اهداف آمریکایی ها، اظهار داشــت: انگلیس 
گرچه به عنوان اســتعمارگر کهن، دیگر چنین نقش 
و جایگاهی را در معادالت بین المللی ندارد اما مسلماً 
آنها در راستای تکمیل پازل ضد ایرانی بصورت کاماًل 
هماهنگ شده با آمریکا و اسرائیل رفتار می کنند و در 
دنیا هماهنگ تر از این سه کشور نداریم. البته با توجه 
به شــرایط حاضر، من معتقدم که ســایر کشورهای 
اروپایی نیز کم کم از آن الیه های پنهان بیرون بیایند 

و اقدامات تقابلی با ایران را افزایش دهند.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با »قدس آنالین«:

اجرای پروژه »پنج چشم« توسط انگلیس و دیگر اروپاییان

اینســتاگرام اکانت متعلق به روزنامه قدس را به 
دلیل انتشار مطالبی در باره سردار شهید سپهبد 

قاسم سلیمانی مسدود کرد.
به گزارش قدس آنالین، اینســتاگرام در اقدامی 
غیر حرفه ایی و به دور از ادعاهای همیشگی در 
خصوص آزادی بیان ،اکانــت روزنامه قدس را به 
دلیل انتشار مطالبی در باره سردار شهید سپهبد 

قاسم سلیمانی مسدود کرد. 
در هفته های اخیر اینســتاگرام صفحه مربوط 
به بسیاری از اشخاص معروف و پر مخاطب را به 
دلیل انتشار پست هایی با موضوع شهادت سردار 

سلیمانی مسدود کرده است.
عالوه بر قدس آنالین، صفحه دیگر رسانه ها نیز 
به دلیل انتشار مطالبی با موضوع شهادت سردار 

سلیمانی  مسدود شده است.
اینستاگرام متعلق به »مارک زاکربرگ« می باشد 
که عالوه بر اینستاگرام، واتس اپ و فیس بوک نیز 

در مالکیت اوست.
این شــرکت ها موظف به رعایت قوانین ایاالت 
متحده آمریکا هستند و بدیهی است این اقدام 
با دستور مستقیم دولت آمریکا و با هدف انحراف 

افکار عمومی دنیا انجام شده است. 

به دلیل انتشار مطالبی درباره سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی،  
اینستاگرام اکانت روزنامه قدس را مسدود کرد

آزادی بیان به سبک آمریکایی
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جواد فراهانی: آمریکایی ها بــه خوبی می دانند عراق 
یکپارچه به هیچ وجه در خدمت منافع آنها نیست و در 
صورت تجزیه عراق و ایجاد بحران است که می توانند امور 

را آنگونه که می خواهند اداره کنند.
به گزارش گروه بین الملل قدس آنالین، پس از موافقت 
پارلمان عراق با اخراج نیروهای خارجی از این کشور و در 
رأس همه نیروهای آمریکایی، بحث و جدل های متعددی 
طی روزهای اخیر در مورد آینده سیاســی عراق پس از 

خروج نیروهای آمریکایی مطرح شده است.
در این اثنا اختالف طرف های تأثیرگذار داخلی در اشکال 
مختلف آن اعم از گروه های سنی، شیعه و ُکرد چشمگیر 
بوده است. از طرفی اکثریت مردم و گروه های سیاسی 
عراق خواهان خــروج نیروهای آمریکایی از کشــور در 
سریعترین زمان ممکن هستند ودر مقابل برخی از طرف 
های سیاسی سنی و ُکرد را مشاهده می کنیم که نسبت به 
این موضوع نگران اند و برخالف خواسته عموم مردم، به 

نحوی تمایل به بقای آمریکایی ها دارند.
یکی از مهمترین موضوعات مورد مناقشه که به صورت 
غیرعلنی در مورد خروج نیروهای آمریکایی از عراق مطرح 
می شود، تالش برخی شــخصیت های سیاسی سنی 
نزدیک به ائتالف »البناء« برای ایجاد اقلیم سنی نشین در 

مناطق پرجمعیت اقلیم کردستان است.
موضوع درخور توجه آن است که به تازگی هیئتی سیاسی 
از اهل سنت عراق با نمایندگان آمریکا در امارات دیدار 
کرده و بر این امر تأکید کردهاند که طرح تشکیل اقلیم 
ســنی در اصل طرحی آمریکایی با هدف منتفی کردن 

طرح خروج نیروهای این کشور از عراق است.
پایگاه تحلیلی-خبری »الوقت« در مقاله ای به تحلیل 
اهداف موجود در طرح تشــکیل اقلیم ســنی در عراق 
پرداخته و می نویسد: آنگونه که به نظر می رسد واشنگتن 
در شرایط کنونی که تحوالت و تحرکات گروه های مختلف 
و مردم عراق در تعارض با منافع و تمایالت آن است تالش 

می کند تا طرح ایجاد یک اقلیم سنی را اجرایی کند.
سوالی که اینجا مطرح می شود این است که تا چه حدی 
امکان اجرای طرح تشــکیل یک اقلیم جدید در عراق با 
حمایت آمریکا امکان پذیر است؟ به عبارت دیگر تبعات 

احتمالی این طرح چیست؟
پیش از اشاره به تبعات و پیامدهایی که آمریکا با اجرا 
کردن این طرح با هدف تجزیه عراق با آن مواجه می 
شود، ابتدا باید این موضوع را در چارچوب قانونی آن 

بررسی کنیم.

مکانیزم قانونی تشکیل اقلیم جدید در عراق
در ارتباط با تشــکیل اقلیم های فدرالی، قانون اساسی 
عراق به صراحت از تشــکیل دولت فدرالی حمایت می 
کند. براساس ماده ۱۱۶ قانون اساسی نظام فدرالی عراق 
از پایتخت و اســتان های دیگر و ادارات محلی تشکیل 
می شــود و به موجب بند دو ماده ۱۱۷، عالوه بر اقلیم 
کردســتان به عنوان یک اقلیم قانونی و پذیرفته شده، 
تشکیل اقلیم های جدید البته براساس قانون و در صورت 

دارا بودن شرایط الزم نیز مورد تأیید است.
به طور کلی می توان گفت که طرح تشــکیل یک اقلیم 
سنی از لحاظ قانونی ممکن اســت اما مسئله این است 
که آیا در تمام سال های پس از ۲۰۰۳ تاکنون، مسائل 
مربوط به مرزها و اقلیم ها براســاس قانون اجرایی شده 

یا آنکه واقعیت های میدانی نقش تعیین کننده را در این 
خصوص ایفا کرده است؟

تردیدی نیســت، همانطور که در سال های گذشته هم 
اینگونه بوده، قانون اساســی و به ویژه موضوع تشکیل 
اقلیم های جدید متأثر از شــرایط سیاسی کشور بوده و 
در سایه شرایط کنونی اجرای طرح تشکیل اقلیم سنی 
غیرممکن است؛ چراکه در شرایط بسیار سخت کنونی 
این اتفاق می تواند باعث تشدید اوضاع سیاسی و اقتصادی 

شده و هیچ نتیجه مثبتی به دنبال نداشته باشد.
هدف آمریکا از تشــکیل اقلیم سنی در عراق 

چیست؟
 اقدام آمریکا در تحریک اهل سنت عراق به تشکیل اقلیم 
جدید در شــرایط کنونی برای تحقق پنج هدف اصلی 

صورت می گیرد:

- منتفی کردن فرآیند اجرای قانــون پارلمان در مورد 
اخراج نیروهای آمریکایی

- افزایش فشار بر سیاستمداران و دولت عراق جهت توقف 
تالش ها برای اخراج نیروهای آمریکایی

- سوق دادن عراق به سمت تجزیه: آمریکایی ها به خوبی 
می دانند عراق یکپارچه به هیچ وجه در خدمت منافع آنها 
نیست و در صورت تجزیه عراق و ایجاد بحران است که می 

توانند امور را آنگونه که می خواهند اداره کنند.
- تاسیس یک اقلیم ســنی امکان حفظ پایگاه های 
نظامی آمریکا در مناطق سنی نشــین به ویژه پایگاه 
»عین االســد« که مهمترین پایگاه آنها درعراق است 

را تقویت می کند.
- آخرین هدف آمریکا از تشکیل اقلیم سنی تداوم بحران 
و افزایش سطح نزاع در عراق است؛ به گونه ای که از این 
طریق احساسات عمومی اهل سنت تحریک شده و برای 

حمایت از این طرح به خیابان ها می آیند.
اما علی رغم تمام برنامه هایی که برای اجرای این طرح 
ریخته شده، می توان پیامدهای خطرناکی را برای آمریکا 
در صورت اجرا پیش بینی کرد که از جمله این پیامدها 

عبارت است از:
- برخالف تصورات آمریکا عموم مردم عراق با طرح تجزیه 
و تقسیم شدن این کشور مخالف هستند و حتی اکثریت 
کردها و سنی ها نیز به هیچ وجه تمایل ندارند که عراق 

استقالل خود را از دست بدهد.
- سیاستمداران عراقی اعم از شیعه، کرد و سنی اراده ای 
برای تشکیل اقلیم ســنی ندارند و تعداد کمی از مردم 
خواهان اجرای این طرح هســتند و اراده سیاسی برای 

تجزیه عراق به شدت پایین است.
- اراده رزمندگان شیعه برای مقابله با آمریکا در صورت 
مقاومت در برابر طرح اخــراج نیروهای خود از عراق 
بسیار اهمیت دارد؛ به گونه ای که پس از ترور سردار 
شهید سلیمانی و شــهید ابومهدی مهندس، مقتدی 
صدر و فرماندهان الحشد الشــعبی به صراحت اعالم 
کرده اند که اجازه نخواهنــد داد نیروهای آمریکایی 
به اشــغالگری خود در عراق ادامه دهند و در صورت 
مقاومت آمریکا در مقابل تصمیــم پارلمان، حمله به 

پایگاه های آمریکایی حتمی خواهد بود.
براین اســاس می توان با اطمینان کامل گفت که 
هدف اساسی آمریکا از تشکیل اقلیم سنی تجزیه 
عراق اســت اما این طرح ازهم اکنون شکســت 

خورده است.

آرش خلیل خانه: سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره 
به اینکه گام پنجم آخرین مرحله کاهش تعهدات فنی 
ایران در برجام بود تصریح کرد اگر اقدامات و شرایط غیر 
عادالنه در ماده ۳۷ توافق هسته ای از سوی اروپایی ها 
صورت گیرد ، ایران اقدامات جدید و جدی در خصوص 

همکاری با آژانس اتخاذ خواهد کرد
سید عباس موســوی با اشاره به فشــردگی و ترافیک 
تماس ها و دیدارهای دیپلماتیــک در روزهای اخیر در 
تشریح این رویدادها گفت: ســفر امیر قطر را داشتیم. 
همچنین آقای عماد خمیس نخســت وزیر سوریه در 
راس هیأتی به ایران سفر کردند. هفته آینده سفر رییس 
دومای روسیه را خواهیم داشت. وزیر راه و شهرسازی 
ما نیز امروز به اوکراین سفر کردند. روز گذشته نیز وزیر 
امور خارجه ونزوئال به ایران ســفر کردند. در روزهای 
گذشته شاهد حضور دکتر ظریف در هند بودیم و ایشان 
گفت وگوهایی مهمی در این سفر داشتند که عالوه بر 

مقام های هندی با ۶ مقام خارجی حاضر در این نشست 
نیز دیدار کردند. 

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاســخ به سوالی در 
خصوص واکنش تهران به عدم اجــرای تعهدات اروپا 
و اجرای مکانیســم حل اختالف گفت: ما همچنان در 
برجام هستیم و ایران بعد از خروج آمریکا از برجام اعالم 
کرد برای ایجاد توازن موادی را که حقش است در برجام 
اجرا خواهد کرد. ادعای اروپایی ها قابل قبول نیست چرا 
که ایران از ۲۱ ماه قبل مکانیسم حل اختالف را فعال کرد 
و اقدام اروپا فاقد مبانی حقوقی است و استدالالت فنی و 

حقوقی زیادی داریم که به آنها ارائه کردیم.
وی در خصوص اظهار نظر سران تروئیکای اروپایی مبنی 
بر حفظ برجام با وجود فعال کردن مکانیزم حل اختالف، 
و پاسخ تهران گفت: اگر به اعالم است که ایران هم اعالم 
کرده که به برجام پایبند است اما برای ما عمل آنها مهم 
است. گام پنجم ایران گام پایانی بود اما اگر اقدامات آنها 

ادامه پیدا کند گامی موثر اتخاذ خواهیم کرد.
وی با اشــاره به اینکه گام پنجم آخرین مرحله کاهش 
تعهدلن فنی ایران در برجام بود تصریح کرد  اگر اقدامات 
و شرایط غیر عادالنه در ماده ۳۷ توافق هسته ای از سوی 
اروپایی ها صورت گیرد ، ایران اقدامات جدید و جدی در 

خصوص همکاری با آژانس اتخاذ خواهد کرد.
موسوی در خصوص شکایت عراق از ایران به دلیل نقض 
حاکمیت این کشور در حمله به پایگاه های آمریکایی گفت: 
اقدام دفاعی و پاسخ ما به آمریکایی به اطالع دولت و نیروهای 
مسلح عراق رسیده بود و دلیل این اقدام عراق را رسانه ها باید 
از مقام های عراق بپرسند. حاکمیت عراق همیشه برای 
ما مهم است و ایران با دخالت کشورهای خارجی در این 
کشور مخالف است. زمانی هم که عراق در مبارزه با داعش از 
ایران کمک خواست با اجازه دولت در این کشور حضور پیدا 
کردیم. البته اعالم کرده ایم که از هر کشوری علیه امنیت ما 

توطئه صورت بگیرد، پاسخ خواهیم داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در واکنش به 
سخنان بوریس جانسون مبنی بر لزوم جایگزینی »توافق 
ترامپ« با برجام گفت: اینکه اسم یک فرد را روی توافق 
بگذاریم یعنی خیلی مسلط به توافق نیستیم؛ ما توافق 
اوباما را امضا نکردیم و مذاکره طوالنی ما با آقای کری 
نبود بلکه ما با نماینده دولت آمریکا مذاکره کردیم. ایران 
در شرایط حاضر اصال آمادگی ندارد در خصوص منویات 

آنها مذاکره کند.
وی درباره ضرب االجــل کارگروه ویژه اقــدام مالی و 
سرنوشــت لوایح FATF  در مجمع هم اظهار داشت: 
ما دیدگاه و نظرات خود را در مجمع مطرح کرده ایم اما 
اعضای مجمع به دالیل مختلفی نتوانسته اند به جمع 
بندی برسند و اولویت های دیگری در حال حاضر برای 
نظام علی رغم اینکه مسئله لوایم مذکور هم مهم هستند 
و عدم تصویب آنها لطمات اقتصادی خواهد زد برای نظام 

ایجاد شده است.

اهداف خبیثانه تشکیل »اقلیم سنی«

طرح جدید آمریکا برای 
تجزیه عراق و بقا در منطقه

موسوی در نشست خبری با خبرنگاران:

نظام فعاًل مسائل مهمتری از FATF دارد
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صبا کریمی: در این مطلب به شــما خواهیم گفت که 
در جشنواره سی و هشــتم فجر باید منتظر رقابت چه 

فیلم هایی در بخش اصلی و رقابتی جشنواره باشید.
به گزارش گروه فرهنگی قدس آنالین، شامگاه گذشته 
۲۰ دی ماه پس از پایان جلسه جمع  بندی نهایی هیات 
انتخاب  که شامل محمد احسانی، محمود اربابی، همایون 
اسعدیان، یلدا جبلی، رضا درستکار، سید محمود رضوی و 
حسین کرمی است، اسامی فیلم هایی که در بخش سودای 
سیمرغ جشنواره فجر امسال با هم به رقابت می پردازند، 

معرفی شد.
بر اســاس رای هیئت انتخاب ۲۲ فیلم برای رقابت در 
بخش سودای سیمرغ معرفی شدند و همچنین پنج فیلم 
پسرکشی )محمدهادی کریمی(، زنبور کارگر )افشین 
صادقی(، بی صدا حلزون )بهرنگ دزفولی زاده(، عروسی 
مردم )مجید توکلی( و عنکبوت )ابراهیم ایرج زاد( را نیز به 

عنوان فیلم های رزرو انتخاب و اعالم کرده است.
در ادامه نگاهی اجمالی به لیست فیلم های منتخب در 
بخش سودای سیمرع ســی و هشتمین جشنواره فجر 

خواهیم داشت.

»آبادان یازده ۶۰«، کارگردان: مهرداد خوشبخت، 
تهیه کننده: حسن کالمی

فیلم سینمایی »آبادان یازده ۶۰« به کارگردانی مهرداد 
خوشبخت و تهیه کنندگی حسن کالمی در لیست فیلم 

های منتخب »سودای سیمرغ« است.
تازه ترین محصول مرکز فیلم و سریال سازمان اوج اثری 
متفاوت در حوزه دفاع مقدس است که به شروع جنگ 
ایران و عراق خواهد پرداخت. در خالصه داستان این فیلم 
سینمایی آمده است: مردم غیور آبادان ... شهر در آستانه 

سقوط قرار گرفته است!
علیرضا کمالی، حســن معجونی، شــبنم گــودرزی، 
حمیدرضا محمدی و نادر سلیمانی در این فیلم سینمایی 

ایفای نقش می کنند.
عوامل پشت صحنه این فیلم سینمایی عبارت است از: 

مدیر فیلمبرداری: مهدی جعفری، فیلمبردار دوم: داود 
محمدی، مدیر هنری: عبدالحمید قدیریان، مدیرتولید: 
رحمت عبــداهلل زاده، مدیــر صدابــرداری: جهانگیر 
میرشکاری، طراح چهره پردازی: محمود دهقانی، مدیر 
برنامه ریزی و  و سرپرست گروه کارگردانی: امیرشهاب 
اسماعیلی، طراح صحنه: جعفر محمد شاهی، طراح لباس: 
زهرا صمدی، تدوین: سهراب خسروی، جلوه های بصری: 
جواد مطوری، جلوه های ویژه میدانی: محسن روزبهانی، 
آهنگساز: بهزاد عبدی، منشــی صحنه: ساناز فراهانی، 
عکاس: علی نیک رفتار، مشاور رسانه ای: مهرداد معظمی.

»آتابــای«، کارگــردان: نیکــی کریمــی، 
تهیه کننده:نیکی کریمی

نیکی کریمی از جمله بازیگرانی است که عالقه خود را 
به فیلمسازی هم نشان داده است. او امسال با »آتابای« 
که خود نیز تهیه کنندگی آن را برعهده دارد در جشنواره 
حضور خواهد داشت. این فیلم اواسط تیرماه در خوی، یکی 
از تاریخی ترین شهرهای استان آذربایجان غربی مقابل 

دوربین رفت. فیلمنامه »آتابای« توسط هادی حجازی فر 
و بر اساس طرحی از نیکی کریمی نوشته شده و هادی 
حجازی فر، جواد عزتی، سحر دولتشاهی و دانیال نوروش 

از جمله بازیگران آن هستند.
عوامل اصلی این پروژه عبارتند از؛ مدیر تولید: حســن 
مصطفوی، مدیر فیلمبرداری: سامان لطفیان، دستیار 
کارگردان و برنامه ریز: ایمان توکلی، طراح صحنه و لباس: 

اصغر نژاد ایمانی.

»آن شب«، کارگردان: کوروش آهاری، تهیه کننده: 
محمد درمنش

فیلم سینمایی »آن شب« نخستین فیلم بلند کوروش 
آهاری که فیلمنامه آن توســط کوروش آهاری و میالد 
جرموز نوشته شــده اســت، درباره یک زوج ایرانی در 
آمریکاست که در یک هتل محبوس شده اند در حالی که 
نیروهای بیگانه ای آن ها را وادار می کنند که با رازهایی 
که از هم پنهان کرده اند روبه رو شوند. »شب« فیلمی از 
کمپانی ماموت پیکچرز است که با همکاری کمپانی سون 

اسکای اینترتینمنت ساخته می شود.
  الکس بروتو به همراه جفری االرد)سرمایه گذار فیلم کشتار 
با اره برقی در تگزاس( و شریل استاروالکیس)فیلم نگهبان 
شب( تهیه کنندگی این فیلم را برعهده دارند. تری جرج 
)برنده جایزه اسکار( مشاور تهیه کننده فیلم است.  محمد 

درمنش نیز تهیه کننده ایرانی این فیلم است.

»ابر بارانش گرفته«، کارگــردان: مجید برزگر، 
تهیه کننده: مجید برزگر

فیلم سینمایی »ابر بارانش گرفته« چهارمین فیلم بلند 
مجید برزگر در مقام کارگردان است که در سی وهشتمین 
جشنواره ملی فیلم فجر امسال نمایش داده شود. داستان 
و فرم متفاوت این فیلم در ادامه فیلم های پیشــین این 
کارگردان است که چندی پیش و در سکوت خبری در 
تهران و شمال ایران فیلم برداری شده است. فیلم نامه این 
فیلم توسط مجید برزگر و آرمان خوانساریان نوشته شده 

و تهیه کنندگی اثر را خود برزگر عهده دار است.
نازنین احمدی، مزدک میرعابدینی، علی ثانی فر، ارشیا 
نیک بین بازیگران اصلی فیلم هستند.حمیدرضا  مالکی، 
کاوه هادی مقدم، سورن مناساکانیان، منصوره ایزد پناه، 
پریسا بهپوری، ناهید حدادی، رامین محمدیان، محمود 
کیان، پریسا خواجه دهی، ساالر دریامج، یحیی حقیقت 
خواه، نهال موسوی، ســعید میرزایی، شهین کاظمی، 
جمال ســادات، رها تقوایی، علی موسوی نژاد و حمید 

امیدوار از بازیگران این فیلم هستند.
در خالصه داستان »ابر بارانش گرفته« آمده است:»سارا، 
پرستار ۳۵ ساله و مجرب به بیمارانش کمک می کند تا 
آرام شوند حتی آنها که امیدی به زنده ماندنشان نیست«

عوامــل اصلی ایــن فیلم ســینمایی عبارتنــد؛ مدیر 
فیلمبرداری: مسعود امینی تیرانی، طراح صحنه و لباس: 
لیال نقدی پری، صدابردار، طــراح صدا و صداگذار: ایرج 
شهزادی، تدوین: حمیدرضا برزگر، طراح چهره پردازی: 
الهام صالحی، برنامه ریز و مدیر تولید: علی درخشنده، 

جلوه های ویژه میدانی: آرش بیگ آقا.

آشنایی با فیلم هایی که »سودای سیمرغ« در سر دارند

عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با قدس آنالین:

ناهمخوانی افزایش ۱۵ درصدی حقوق  کارمندان 
با نرخ تورم

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در گفتگو با قدس آنالین:

حق بیمه حق التدریسی ها همزمان با پرداخت حقوق
ارسال می شود

ینده مشــهد و  رضاطلبی: نما
کالت در مجلــس شــورای 

اسالمی گفت: افزایش ۱۵ 
درصدی حقوق ها در سال 
آینده، گرهی از کارگران و 
کارمندان باز نخواهد کرد.

امیرحسین قاضی زاده هاشمی 
در گفتگــو با قــدس آنالین اظهار 

کرد: افزایش ۱۵ درصدی حقــوق کارمندان 
و کارگران برای ســال آینده تناسبی  با تورم 

موجود در جامعه ندارد.
وی تصریح کرد: بر اســاس قانون،  سالیانه 
باید حقــوق کارکنان دولت بــه میزان نرخ 
تورم افزایش پیدا کنــد بنابراین با توجه به 
نرخ تــورم ۵۰درصدی در کشــور ، افزایش 
حقوق ها نیز برای سال ۹۹در صورت رعایت 

قانون باید در این محدوده باشد.
نماینده مشــهد و کالت در مجلس شورای 
اســالمی با بیان اینکه افزایش ۱۵ درصدی 

ن و  رگــرا ز کا حقوق هــا گرهــی ا
کارمنــدان در ســال آینــده باز 
نخواهد کرد، افــزود: دولت در 
الیحه بودجه ســال آینده و بر 
اســاس منابع مالی کــه پیش 
بینــی کرده اســت پیشــنهاد 
افزایــش ۱۵تا۲۰درصدی حقوق 
کارمندان را ارائه کرده است که قطعا 
با توجه به مشــکالت اقتصــادی موجود در 
جامعه گرهی از مســائل کارمندان و قشــر 

حقوق بگیر را باز نخواهد کرد .
قاضی زاده هاشــمی با بیــان  اینکه بودجه 
در حــال حاضــر در کمیســیون تلفیق در 
حال بررســی اســت و باید منتظر نظر این 
کمیســیون در باره این موضــوع بود، اظهار  
کرد: مجلس بایــد منابع مالــی و درآمدی  
جدید را در بودجه پیش بینی کند تا امکان 
افزایش حقوق ها به میزان بیش از ۲۰درصد 

در سال آینده امکان پذیر شود.

رضاطلبی: مدیــرکل آموزش و 
پرورش خراسان رضوی گفت: 

حــق بیمــه نیروهــای حق 
التدریــس پــس از پرداخت 
حقــوق آنهــا، بــه تامیــن 
اجتماعی پرداخت می شــود 

از ایــن رو هرگونــه تاخیــر در 
پرداخــت حقوق حــق التدریس ها 

موجب عقب افتادگی ســابقه بیمــه ای آنها 
خواهد شد.

قاسمعلی خدابنده در گفتگو با قدس آنالین 
اظهار کرد: حق بیمه نیروهای حق التدریس 
پــس از پرداخــت حقــوق آنها، بــه تامین 
اجتماعی پرداخت می شود تا سابقه بیمه ای 

برای آنها ثبت شود.
وی تصریح کرد: از ایــن رو زمانی که حقوق 
آنها با تاخیر پرداخت می شــود بیمه تامین 
اجتماعی آنها نیز با تاخیر ارسال خواهد شد و 
مراجعه افراد مشکلی را برطرف نخواهد کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان 
رضــوی تصریح کــرد: در حال 
حاضر ســعی بر این اســت تا 
حقوق حق التدریس های آزاد 
، ماه به ماه و  به روز پرداخت  
شود و مشــکلی در این زمینه 
وجود نــدارد امــا پرداخت حق 
التدریس شــاغلین ۹ماه است تاخیر 

دارد و از فروردین ماه پرداخت نشده است .
خدابنده افزود: از طرفی حــق التدریس ها 
بسته به تعداد ساعتی که کالس درس دارند 
برای آنها سابقه بیمه ارسال می شود از این 
رو ممکن اســت ماهانه به طور کامل سابقه 
بیمــه از طرف آموزش و پــرورش برای آنها 
ارسال نشود و کسرو کمبودهایی در این باره 
وجود داشته باشــد اما افرادی که به صورت 
حق التدریس تمام وقت با مدارس همکاری 
دارند بیمه انها نیز به صورت کامل ارســال 

می شود .


