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رئیس جمهوری واگذاری ســهام دستگاه های دولتی 
را نشــان از عزم راســخ دولت برای بهینه ســازی روند 
خصوصی ســازی در کشور برشــمرد و اطمینان داد که 
برنامه عرضه سهام شــرکت های دولتی در بازار سرمایه 

ادامه خواهد یافت.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی رئیس جمهوری، در 
جلسه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، »عبدالناصر 
همتی« رئیس کل بانک مرکزی از تالش های انجام شده 
برای اســتفاده از منابع ارزی در خارج از کشور، گزارشی 
ارائه کرد و با تشــریح توافقات خود با مسئولین عراق در 
سفر به این کشور، از تالش های گسترده تر برای استفاده 
از منابع ارزی در سایر کشورها و گشایش های مفیدی که 

در این خصوص صورت گرفته، خبر داد.
حسن روحانی در این جلسه پس از گزارش رئیس کل 
بانک مرکــزی، با تاکید بــر لزوم پیگیــری جدی برای 
دسترسی و استفاده از منابع ارزی مسدود شده کشورمان 
در خارج از کشــور گفت: هر چند تحریم هــای آمریکا 
شــرایط ســختی برای تعامالت اقتصادی کشور ایجاد 
کرده است، اما با تالش های انجام شــده، استفاده از این 
منابع در حال افزایش است و تخصیص منابع به مصارف 
 کاالهای اساســی و نیازهای تولیدی کشــور اســتمرار 

خواهد یافت.
در این جلسه همچنین محمدجواد ظریف، وزیر امور 
خارجه از سفر خود به چین و دیدار و توافقات با مقامات این 
کشور در حوزه تبادالت مالی و پولی و روابط دو کشور در 

حوزه حمل و نقل دریایی گزارشی ارائه کرد.
رئیس جمهوری پس از این گزارش، با بیان اینکه توسعه 
اقتصادی همه کشــورها به صورت ملموس با دیپلماسی 

اقتصادی گره خورده است، تصریح کرد: باید در این مقطع 
با تقویت اولویت های ارتباطی خود با چین، کشــورهای 
منطقه اوراســیا و همســایگان، در حوزه های مختلف از 
انرژی تا فناوری، برای توسعه روابط اقتصادی برنامه ریزی 

ویژه  ای انجام دهیم.
روحانی با بیان اینکه دولت به دنبال تسریع در پیگیری 
اجرای توافقات با کشورهای منطقه است، خاطرنشان کرد: 
فعال شدن کمیسیون های مشترک اقتصادی با کشورهای 
هدف ضروری است و در اهداف اقتصادی تجارت با شرق 
و همسایگان، توجه به سیاست صادرات  محور بودن باید 

در اولویت قرار گیرد.
رئیس جمهوری همچنین گسترش همکاری با اتحادیه 
اوراســیا را از نظر اقتصادی قدم بســیار مهمی دانست و 
گفت: ایران عالوه بر ظرفیت تولید و تامین واردات برخی 
از این کشورها، با توجه به قرار گرفتن در بهترین موقعیت 
ترانزیتی، می تواند مســیری مناســب بــرای ترانزیت 

کاالهای کشورهای عضو این اتحادیه باشد.
روحانــی در بخش دیگری از ســخنان خود واگذاری 

سهام دســتگاه  های دولتی را نشــان از عزم راسخ دولت 
برای بهینه سازی روند خصوصی سازی در کشور برشمرد 
و اطمینان داد که برنامه عرضه سهام شرکت های دولتی 

در بازار سرمایه ادامه خواهد یافت.
روحانی گفــت: برنامه عرضه ســهام شــرکت های 
دولتی در بازار ســرمایه در راستای چابک سازی، اجرای 
سیاست های کلی اصل ۴۴ و حمایت از بازار سرمایه به  ویژه 
هدایت نقدینگی به سوی اشتغال  مولد و در مجموع مردم  
محور کردن اقتصاد، شفاف سازی فعالیت  های اقتصادی 

و زدودن فساد از بدنة اقتصاد  انجام می گیرد.
رئیس جمهــوری در عین حال تاکید کــرد که رونق، 
پویایی و فسادزدایی جدی از اقتصاد کشور و ایجاد فرصت 
برابر برای آحاد مردم از طریق تداوم عرضه سهام بنگاه های 
بزرگ و متوســط باید با یک طرح دقیــق انجام گیرد که 
دولت چنین طرحی را تهیه کــرده و با دقت و جدیت در 

حال اجرای آن است.
روحانی از مصادیق عینی این برنامه را عرضه ســهام 
شرکت های بزرگ پتروشــیمی، پاالیشی، فلزی، بانکی، 
بیمه ای، خودرویی و زیرمجموعه  های آنها برشــمرد که 
از طریق عرضه مستقیم و صندوق های مالی قابل معامله 
)ای تی اف( و ســایر روش ها تحقق پیدا کرده و این روند 

ادامه دارد.
همچنین در این جلســه پــس از گــزارش »محمد 
اســالمی« وزیر راه و شهرســازی از پرداخت تسهیالت 
کرونایی به شــرکت های حمــل و نقل هوایــی و ریلی، 
رئیس جمهوری برای رفع موانع و تســریع و تسهیل در 
پرداخت مالی و تســهیالت در نظر گرفته و مصوب ستاد 

ملی کرونا دستوراتی صادر کرد.

 ، ز ســا مستند  ، لمــی عا کبــر  ا
عــکاس و مجــری برنامــه هنــر هفتم 
 در ۷۵ ســالگی و بر اثــر ابتال بــه کرونا 

درگذشت.
او چنــدی پیــش بــرای تهیــه یک 
مســتند با ســه تن از همکارانش برای 
فیلمبــرداری به بیمارســتانی رفته بود 
و به گفته خودش علیرغــم رعایت تمام 
 »موارد ضروری« هر چهــار نفر به کرونا 

مبتال شدند.
عالمی یکی از مجریان و کارشناســان 
مطرح تلویزیون بود. در دانشکده هنرهای 
دراماتیک رشــته رادیو تلویزیون خواند 
و مدرک دکترای ســینمای خــود را در 

انگلستان گرفت. 
عالمی متخصص برجســته عکاسی، 
نور و البراتور بود و سال ها ریاست البراتوار 
وزارت فرهنــگ و مدتی نیز مســئولیت 
 البراتوارهای ســازمان صدا و ســیما را 

برعهده داشت.
در کارنامه پربار اکبر عالمی در زمینه 
ســینما و نقد فیلم می تــوان می توان به 
اجرای برنامــه »هنر هفتم« و ســاخت 
مستندهای مروارید خلیج فارس و خلیج 
فارس و نواحی نه گانه در دهه های ۷۰ و ۸۰ 
و بازیگری در فیلم »بابا نان داد« در سال 

۱۳۵۱ اشاره کرد. ا
و مولف آثار ارزنده ای در زمینه عکاسی، 
جلوه های ویــژه، هنرهای تجســمی و 
تلویزیون از جمله فرهنگنامه ای در همین 
رابطه به زبــان انگلیســی، »تمهیدات 
سینمایی« و »فرهنگ جامع انیمیشن« 

است.
در کارنامــه ی حرفه  ای او، ســاخت 
برنامه های هنــری و فرهنگی تلویزیونی 

در زمینه ی ســینما همراه بــا اجراهای 
حرفه ای و مانــدگار و نقدهای تاثیرگذار 
فیلم، چند دهه تدریس در دانشگاه های 
هنر، ساخت حدود ۳۰ فیلم مستند برای 
صنایع داروســازی، پتروشیمی، نساجی 
و چوب به زبان های انگلیســی، فرانسه، 
اسپانیولی، آلمانی، ایتالیایی، عربی و .. به 

چشم می خورد.
تالیــف قــدرت واژگان، تمهیــدات 
ســینمایی، فرهنگ جامع انیمیشین و 
کتاب ظهور، در عکاسی و سینما، اثر سی 
آی و آر آی جاکوبسن، ازجمله آثار ترجمه 

شده ی اوست.
مرحوم عالمی عضو فرهنگستان های 
هنر و زبان و ادب فارســی از سال ۱۳۷9 
تا ۱۳۸6 بوده و از جملــه اعضای فعال و 
تاثیرگذار هیات موسس انجمن عکاسان 

ایران است.
اردشــیر عالمی، فرزند این کارگردان 
بــا تایید ایــن خبر در صفحه شــخصی 
خود نوشــت: »پدر رفت. فقــط پدر من 
نبــود، پدر چند نســل ایران بــود. تاثیر 
وجودش تا ســال ها باقی خواهــد ماند. 
از همه دوســتانی که در ایــن چند روزه 
 پیغام های بســیار محبت آمیزی برای ما 

فرستادند ممنونم.«
روحش شاد، یادش گرامی.

خبرخبر

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

 عرضه سهام شرکت های دولتی در بازار سرمایه ادامه می یابد
 اکبر عالمی؛ 

معلم اخالق و تصویر درگذشت

به رغم افزایش مخالفت شهروندان کشورهای عربی 
با عادی سازی روابط دولت ها و اسرائیل، ادامه دارد؛ 

سکوت اتحادیه 
عرب در قبال 

تشنج بومی

جهان 5

چندی پیش وزارت امور استراتژیک اســرائیل اذعان کرد، بیشتر 
پســت ها و اظهارات مــردم جهان عــرب در شــبکه های اجتماعی 
مانند فیســبوک و توئیتــر، علیه عادی ســازی روابط کشــورهای 
عربی و اســالمی با تل آویو اســت. بر این اســاس »ســایت والال« در 
گزارشــی فاش کرد که پژوهش وزارت امور اســتراتژیک اســرائیل 
نشان داده که 9۰ درصد از اظهارات شــهروندان کشورهای عربی در 
شــبکه های اجتماعی درباره عادی ســازی روابط با این رژیم منفی 
و در مخالفت با ایــن توافق بوده اســت. البته باید توجه داشــت که 
وزارت استراتژیک اســرائیل، براساس ســاختار و چارِت سازمانی در 
 حد و اندازة یــک وزارتخانه نیســت، بلکه در حد یک میــز در دولت 

به حساب می آید. 
بر هر ترتیب براساس نتایج پژوهش مذکور، 9۵ درصد از اظهارات، 
ضد عادی ســازی علیه امارات بود که رهبری روند عادی سازی روابط 
میان کشــورهای عربی با تل آویو را برعهده گرفته است. در سایه این 
پژوهش، وزارت امور استراتژیک رژیم صهیونیستی پیشنهاد تشکیل 
کمپین تبلیغات برای قانــع کردن اعراب درباره فواید عادی ســازی 
روابط با رژیم صهیونیستی را داده است. این پژوهش از ۱۵ سپتامبر که 
امارات و بحرین در کاخ سفید توافق عادی سازی روابط با اسرائیل را امضا 

کردند، یکی از مهمترین سندهایی است...

ابراهیم رئیسی اقدام بازپرس و مأموران را »تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی« ارزیابی کرد 

»اوباش گردانی« و تکرار داستان آمران و عامالن متخلف
شهرنوشت 6

تئاتر 8

 گزارشی از وضعیت این روزهای تئاترها

تعطیلات دلبخواهی!


