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بازگشایی خانه سینما

بازگشایی خانه سینما شاید مهمترین اتفاق ده روز 
گذشته باشد. اتفاقی که با استقبال شدید هنرمندان 
مثبت  های  واکنش  و  شد  مواجه  سینما  عرصه 
زیادی به همراه داشت.  خانه سینما پس از تقریبا 
با  و  سینما  ملی  روز  با  همزمان  تعطیلی  دوسال 
حضور گروهی از اعضای این نهاد صنفی پنجشنبه  
شد.  بازگشایی  سپتامبر   ۱۲  - ماه  شهریور   ۲۱
سینمایی  سازمان  جدید  رئیس  ایوبی،  الله  حجت 
کشور ضمن اعالم ازسرگیری فعالیت خانه سینما 
گفت: “خانه سینما منحل نشده بود بلکه در دولت 

قبل، وزارت ارشاد آن را تعطیل کرده بود.”

ممیزی پیش از انتشار حذف نمی شود

یکی از وعده های صریح و روشن ریاست جمهوری 
بود.  انتشار کتابها  از  پیش  برداشته شدن ممیزی 

به  زیادی  های  نشیب  و  فراز  تاکنون  مساله  این 
همراه داشته است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
که پیش تر صحبت هایی را درباره برداشتن ممیزی 
پیش از انتشار کتاب مطرح کرده بود و این حرفش 
بازتاب های زیادی داشت، گفت: نمی توانیم ممیزی 

قبل از چاپ را حذف کنیم.
علی جنتی درباره ممیزی کتاب و فیلم عنوان کرد: 
بارها گفته ام ممیزی یک اصل حاکمیتی است که به 
عهده دولت است. البته ما می خواستیم ممیزی قبل 
از چاپ را حذف کنیم که پس از بررسی دیدگاه ها 
که  روشن شد  و صاحب نظران،  ناشران  نظرات  و 
نمی توانیم ممیزی قبل از چاپ را حذف کنیم؛ پس 
ما باید شرایطی را فراهم کنیم تا هر کتابی که به 
وقت  اسرع  در  می شود،  ارجاع  فرهنگ  وزارت 
بررسی و پاسخ آن روشن شود که نویسنده و ناشر 

برای مدت طوالنی پشت در نمانند.
بنابراین به نظر می رسد یکی از وعده های ریاست 

جمهوری بدین ترتیب قابل تحقق نباشد.

۴۰ روز از ۱۰۰ روز

 وعده های در حال پیگیری:
 ۶ از ۴۶ 

 وعده های تحقق یافته:
 ۱ از ۴۶

اخبار مهم

85+13+2+J 40+60+L

تشکیل کارگروه برای بررسی وضعیت دانشجویان 
اخراجی و استادان بازنشسته

پاسخ  در  علوم  وزارت  سرپرست  توفیقی  جعفر 
شده  اینکه گفته  بر  مبنی  مهر  خبرنگار  سئوال  به 
های  درخواست  مجدد  بررسی  برای  کارگروهی 
اساتیدی که به اجبار بازنشسته شده اند و دانشجویان 
اخیر  سال  چند  در  تعلیقی  و  اخراجی  کارمندان  و 
تشکیل شده آخرین وضعیت این کمیته چگونه است 
و آیا اساتیدی که شرایطشان احراز شده می توانند 
باشد  سیاسی  نیز  اخراجشان  دلیل  اگر  برگردند 
برای  شده  تشکیل  کارگروهی  بله،  گفت:  چطور، 
اعضای هیات علمی،  به شکایت هایی که  رسیدگی 
دانشجویان و کارمندان داشته اند و این شکایت ها 
به طور مستمر دریافت می شود، در نهایت کمیته ای 
تشکیل شد که به صورت جدی به این شکایت ها 
رسیدگی کند. وی در ادامه افزود: این شامل اساتید 
بازنشسته، دانشجویانی که محروم از تحصیل شدند 
و کارمندان اخراجی می شود و این کارگروه که به 
خواهد  اعالم  را  نتایجش  برسد،  نتیجه  به  تدریج 

کرد.
به نظر می رسد دولت دکتر حسن روحانی در جهت 

تحقق  این وعده انتخاباتی پافشاری خاصی دارد و 
به شدت پیگیر عملی شدن این قول ریاست جموری 

است.

بازگشت ابتکار و شمخانی به دولت

معصومه ابتکار با حکم حسن روحانی رییس جمهور 
و  جمهور  رئیس  معاون  سمت  به  ایران  اسالمی 
رئیس سازمان محیط زیست منصوب شد.  ابتکار 
در دولت هفتم و هشتم نیز ریاست سازمان محیط 
زیست را بر عهده داشته است. انتخاب مهصومه 
ابتکار گامی دیگر در جهت حضور زنان در کابینه 
باشد تا یکی از انتظارات در خصوص حضور زنان 
متخصص در پست های باالی اجرایی محقق گردد.
پیش از این محمدجواد محمدی زاده ریاست سازمان 
محیط زیست را بر عهده داشت؛ فردی که به گفته 
ابتکار، طی هشت سال گذشته و در دوران تصدی 

گری وی، محیط زیست کشور به تاراج رفت.
همچنین انتصاب علی شمخانی٬ وزیر دفاع دوران 
اصالحات به عنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی از 
دید بسیاری از ناظران را به حل شدن مساله حصر 

رهبران جنبش سبز امیدوار کرده است. 

انتخاباتی  قول های  از  یکی  روز گذشته  ده  در طی 
خانه  بازگشایی  پوشید.  جامه عمل  روحانی  حسن 
سینما توسط وزارت ارشاد شاید نوید عملی شدن 

این  در کنار  باشد.  جمهور  رییس  های  قول  دیگر 
خبر، شاهد جنبش و جوشی در جهت عملی شدن 

دیگر وعده های ریاست جمهوری بودیم.

فرهنگی - اجتماعی

سیاست داخلی

انتقال پرونده هسته ای به وزارت امور خارجه

عرصه  در  روز گذشته  ده  مهم  اتفاقات  از  یکی 
سیاست خارجی انتقال پرونده هسته ای از شورای 
عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه بود و این 
سیاست  پرونده  ترین  مهم  مسئولیت  وزارتخانه 
خارجی را عهده دار شد. همزمان با روی كار آمدن 
رییس  تمایل  از  رسمی  غیر  یازدهم،اخبار  دولت 
از شورای  ای  انتقال مذاكرات هسته  به  جمهوری 
عالی امنیت ملی كه زمانی خود عهده دار مسئولیتش 
نهایتًا  داد كه  می  امور خارجه خبر  وزارت  به  بود 
شك و تردیدهای رئیس دولت در خصوص انتقال 
این پرونده پر تنش به یقین مبدل شد و به دستور 
وی پرونده هسته ای به وزارت امور خارجه رسید تا 
دستگاه دیپلماسی از این به بعد نهاد اجرایی شماره 

یك مذاكرات هسته ای با غرب باشد.

ماجراهای توییتر روحانی و ظریف پس از تبریک 
سال نوی یهودی

تبریک  خبرهای  انتشار  صاحبنظران  از  بسیاری 
مناسبت  به  ظریف  جواد  محمد  و  روحانی  حسن 
یکی  را  اجتماعی  های  در شبکه  یهودی  نوی  سال 
از راهکارهای بهبود چهره ایران نزد افکار عمومی 
جهانیان و آنرا مصداق دیپلماسی عمومی فعال می 

دانند.

دادگاه  سوی  از  ایرانی  بانک  هفت  تحریم  لغو 
اروپایی

اعالم كرد  اروپا طی حکمی  اتحادیه  دادگاه عمومی 
اتحادیه اروپا باید تحریم هفت شركت ایرانی شامل 
پست بانك، شركت بیمه ایران،  كشتیرانی گود الك، 
شركت  پرشیا،  ایران،  بانك  صادرات  توسعه  بانك 

بانك رفاه  مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی و 
را لغو كند.  دادگاه عمومی اتحادیه اروپا طی حکمی 
اعالم كرد اتحادیه اروپا باید تحریم های وضع شده 

علیه هفت شركت ایرانی را لغو كند.
عمل  این  تا  باشد  خوشبینانه  و  زود  بسیار  شاید 
دادگاه اروپایی را به عملکرد حسن روحانی در 40 
ریاست جمهوری  دار شدن سکان  عهده  روز پس 
مرتبط بدانیم زیرا شواهد و مدارکی در این خصوص 
بتوان  شاید  هر صورت،  در  ولی  نیست  در دست 
این اقدام دادگاه عمومی اروپایی را قدمی در کاهش 

تحریم ها در آینده دانست.

لغو برخی از تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا 
علیه ایران

دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری 
روز  است  ایران  تحریم های  بر  ناظر  که  آمریکا 
کارهای  روند  اعالم کردکه  بیانیه ای  در  سه شنبه 
تا  است  داده  را کاهش  تحریم ها  لغو  برای  اداری 
ارایه خدمات بهداشتی، امداد رسانی، محافظت از 
ایران  به  بشری  حقوق  پروژه های  و  وحش  حیات 
نیویورک  روزنامه  گزارش  به  بخشد.  تسریع  را 
مراسم  و  مسابقات  با  مرتبط  تایمز”فعالیت های 
مربیگری،  ورزشی،  بازیکنان  از  حمایت  ورزشی، 
داوری، آموزش و بسیاری فعالیت های دیگر” نیز 
مجاز شده اند. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا 
آمده است که این اقدام که الزامات مستثنی شدن از 
تحریم ها به صورت مورد به مورد را حذف می کند، 
نشانه “تعهد دولت )آمریکا( به تقویت روابط بین 

مردم آمریکا و ایران” است.
نتیجه  در  اقدام آمریکا  این  نیست  مشخص  هنوز 
پرده و عملکرد حسن روحانی  فعالیت های پشت 
انجام شده یا خیر؟ ولی هر چه باشد تحریم جدیدی 
علیه ایران وضع نگردیده و برعکس تحریم هایی نیز 

برداشته شده است.
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