
گزارش به مردم در یک سالگی انتخاب
 رئیس جمهور در ششمین گفت وگوی تلویزیونی با مردم با تشریح جزئیات روند اصالح  اقتصادی 

به صراحت بر گران نشدن نان، بنزین و دارو تاکید کرد و گفت که وارد اصالحات اقتصادی مدرن شده ایم

K H O R A S A N N E W S P A P E R . C O M

 بازار اجاره بها 
در انتظار تکمیل پازل مالیاتی

مصوبه سران قوا برای سقف اجاره بها به همراه طرح مجلس و حداقل 2 ماده 
قانونی امکان ارائه بسته قانونی برای سامان دهی این بازار را فراهم می کند

روزنامه »خراسان 
رضوی« 5 هزارمین 

شماره خود را منتشر کرد

  مطالبات گندم کاران از دولت 
به بیش از 1400 میلیارد رسید

رضوی

 پروژه ای غیر انسانی 
برای کنترل ذهن

سازمان جاسوسی آمریکا برای 
کنترل اذهان چه کرده است؟

زندگی سالم

 درخواست تهران از  افغانستان 
برای انجام تعهدات حقابه هیرمند

9

 سایه روشن »رمزریال«

آغاز آزمایشی  پول دیجیتال ایرانی 
از شهریور ؛ ابهامات آن چیست؟

4

 زلزله سیاسی در آمریکا

اعتراضات آمریکایی ها درباره حکم 
لغو قانونی بودن سقط جنین

3

 سارق  مسلح در درگیری 
با پلیس کشته شد

ماجرای هجوم مسلحانه به گیم نت

8

   صفحه ۱۰

   صفحه ۱۱

رمزگشایی از بازگشت غرب 
به  میز مذاکره 

مذاکــرات چهار ســاعته میان جــوزف بورل مســئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ...

یادداشت روز

دکتر هادی محمدی

  صفحه 2

 خط و نشان عدلیه
 علیه موانع 

دانش بنیان ها 
آمادگی  دستگاه قضا برای حمایت 

از جهش تولید دانش بنیان
  صفحه ۹

مستوران قصه گو، جنجال 
دوئل بی نتیجه و معماری 

که هیچ متروپلی نساخت!
   صفحه های  ۶، 5 و ۷

یک شنبه
5 | تیر |1401

20 صفحه 
. 12صفحه سراسری + 4صفحه  زندگی سالم

 + 4صفحه روزنامه استانی
. 8 صفحه نیازمندی ها برای مشهد

. چاپ همزمان در مشهد و تهران

. 26  ذی القعده 1443 . 26 ژوئن 2022 
. سال هفتاد و چهارم . شماره 20970

. تکشماره 60000 ریال در مشهد
. تکشماره 45000  ریال در شهرستان ها

رضوی

بازگشت غرب به میز مذاکره
 پس از ۳ ماه وقفه و مواضع تند طرف غربی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که با هدف رایزنی برای احیای برجام به تهران سفر کرده، 

   صفحه ۱2از آغاز مجدد مذاکرات خبرداد. امیرعبداللهیان گفت: نفع کامل اقتصادی ایران از برجام مهم ترین موضوع ماست
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حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.

پیامك: 2000999                            تلگرام: 09033337010 تلفن: 37009111 051                 

 مسئوالن به جای این که جلوی تورم سرسام  •
آور و گرانی کمرشکن را بگیرند، با مصوبه اجاره 
خانه های کذایی موجر و مستاجر را به جان 
هم انداخته اند. موجر مصوبه را قبول نــدارد، 
مستاجر بیشتر از آن قانع نیست. مسئوالن چرا 

باید این کار را بکنند؟
 هم اجناس را گران کردند و هم حجم داخل  •

بسته بندی ها را کاهش دادنــد مثال لبنیات و 
خوراکی ها و...

 واقعا جای تاسف داره تو مملکتی که وجب  •
وجب از خاکش شهید داده شده به هر مغازه ای 
ــت داره به  ــی ری هر کی هر قیمتی دوس که م
مشتری مــی ده. چسب 123خریدم78هزار 
می گفت مارک جالسنج دقیقا100متر باالترش 
رفتم یک مغازه دیگه همون چسب با همون مارک 
با همون رنگ می گفت90هزار تومان. آقایان 

مسئول کاله تون رو بذارین باالتر!
ــد!  • ــ ــاز زدی ــ  نـــیـــروگـــاه بــرقــی بـــا تـــزریـــق گ

نمی دانستید با کمبود گاز از کار می افتد؟ چرا 
به فکر نیروگاه های خورشیدی در کلیه شهرها 
نیفتادید؟ چرا نیروگاه بــادی نزدید؟ چرا با 
امکانات ارزان شیشه های خانه را دوجــداره 

نکردید؟ 
 این هایی که از حکم الهی قطع انگشتان دزدان  •

انتقاد می کنند، اگه یک گوشی قسطی داشتن یا 
یک پراید قسطی که خرج زندگی شون رو باهاش 
می دادند و  توسط یکی از همین دزدان سرقت 

می شد آیا باز هم مخالفت می کردند؟
ــای رئیسی به موضوع  • ــت آق  بهتر اســت دول

قــراردادهــای فوتبال ورود کند. ایــن دو تیم 
استقالل و پرسپولیس دولتی هستند. مردم این 
موضوعات را خوب می بینند. بهتر است قرارداد 
مالی فوتبالیست ها طبق نرخ تورم دولت محترم 
20درصد نسبت به پارسال افزایش داشته باشد.

 همسر من نظامی هستند و من صاحب سه  •
فرزندم و حقوق همسرم با افزایشی که پیدا 
کرده تازه شده ۵میلیون و۵00 هزار تومان! 
با ایــن گرونی ها و خــرج و مخارج بچه ها به 
نظرتون ما چطوری باید زندگی کنیم؟ من 
اصال می تونم به کالس تابستونی برای بچه 

هام فکر بکنم؟ می تونیم به یک سفر یا حتی 
یک تفریح کوچک فکر کنیم؟

 جالبه عده ای در حال به نیش کشیدن جوجه  •
کباب، برای جوجه های رها شده در بیابان اشک 

تمساح می ریزند!
 من یک مستاجرم و تا االن 10میلیون رهن و  •

1میلیون و 600 هزار اجاره می دادم اما دیشب 
صاحبخونه گفت 30تومان رهن و 3میلیون 
هم اجاره از ماه دیگه باید بدی. نداری خونه رو 
خالی کن! حاال من کارگر با زن و دو تا بچه از کجا 
بیارم؟! چه کار کنم خدایا! یا امام رضا)ع( خودت 

به دادم برس.
ــاس و خــدمــات  • ــن ــلــده نـــرخ اج دولـــت اگـــه ب

زیرمجموعه خودش رو درست کنه، الزم نیست 
برای اموال مردم تعیین تکلیف کنه.

  شما به عنوان روزنامه ای که از پایتخت معنوی  •
ایران منتشر می شوید چقدر در برابر بدحجابی 
بانوان حساس هستید؟ بدحجابی هم خالف 
شرع است و هم خالف قانون. حال آدم مؤمن به 
هم می خورد از این همه هنجارشکنی روزافزون 

در جامعه اسالمی!
 لـــوازم یدکی ماشین، فضایی گــرونــه! یک  •

ــرت تعویض شد  با اج پراید  سنسور اکسیژن 
چندصدهزار تومان! مگه چه خبره؟

 قرار شد قیمت چند قلم کاال افزایش پیدا کنه  •
آخه توی شوینده ها آرد مصرف می شه یا روغن 
یا قند و شکر که افسار پاره کرده. هر کی به هر 

کی شده! ...
 حــدود 10 درصــد به حقوق ها اضافه کردن  •

کسی که 30 سال زحمت کشیده زورشان میاد 
پول بیشتری بدهند بعد به چند تا مربی خارجی 
میلیاردها تومان می دن. از پول همین ملت خب 

به خود همین مردم بدین نه به چند تا اجنبی!
 بنده راننده تاکسی هستم. به جرم این که  •

مسافر بدحجاب داشتم از طرف پلیس امنیت 
اخالقی برام پیام اومــده که در صورت تکرار با 
شما برخورد قضایی می شود. بنده هم به شدت 
مخالف این بی حجابی افسار گسیخته هستم 
ولــی من کجای ماجرا هستم که پیام تهدید 

آمیزش برای من بیاد؟

 با توجه به نرخ 40 درصد تورم، افزایش نرخ  •
اجاره هم به همین نسبت زیاد می شود. بعضی 
ــرار معاش  ــاره دادن منزل خــود ام ــراد با اج اف

می کنند.
محترم  • مخاطبان  از  خیلی  نظر  بــرخــالف   

روزنامه، حرف مردم را چه در حال و چه در آینده 
آن هم صرفا فقط با چــاپ شــدن و حتی چاپ 
نشدن شان بسیار تأثیرگذار می دانم حتی اگر 
هیچ وقت به تأثیری که به دنبالش هستند نرسد.

 بنده مستاجری داشــتــم، حــدود یــک سوم  •
قیمت مرسوم بهش رهن دادم. از ابتدایی ترین 
هزینه هایی که متوجه خودش بود، سرباز می زد 
و آخرش هم با طلب و حق به جانب خود، تخلیه 

کرد. وضع مالی اش هم مطلوب بود.
 شرکت برق همیشه می نالد که مصرف برق  •

نسبت به سال گذشته آن افزایش پیدا کرده 
است. آقایان! رفتید در سدها نیروگاه برق زدید، 
نمی دانستید که خشکسالی ها برق آن ها را قطع 

می کند؟!
ــن چــه وضــعــشــه؟! روز پنج شنبه صفحه  •   ای

3بین الملل را آگهی بانک زدی کامل و صفحه 
بعدش رو به باهنر اختصاص دادی که برای ما 
چه ارزشی داشت؟ راضی نیستیم صفحات را 
به آگهی اختصاص می دهید. اگه آگهی دارید 

صفحه جدا چاپ کنید.
 دولت که خودش نسبت به نیاز مردم نتوانسته  •

مسکن ایجاد کند با این قانون اجاره هم اگر چهار 
تا سرمایه گذار بخواهند تو این حوزه وارد بشوند 
با این قانون های من درآوردی سرمایه گذاری 
نمی کنند و می روند سراغ جاهایی که سوددهی 

داشته باشد.
 اگر دولت وام ودیعه مسکن را که خیلی ها به  •

دلیل کارشکنی بانک ها موفق به دریافت آن 
نیستند حذف کند اجاره ها میاد پایین و بازار به 

ثبات می رسد.
دولت به جای تصویب طرح دو فوریتی سامان  •

ــاره بها یه طرح 4 فوریتی بــرای تورم  دهی اج
اجناس، تصویب کنه که خیلی واجب تره!

االن دو ماه است اعتراض بــرای قطع یارانه  •
فرستادیم. دریغ از پاسخ دولت پاسخگو!

 رمزگشایی از بازگشت غرب 
به  میز مذاکره 

مذاکرات چهار ساعته میان جوزف بورل مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا و امیرعبداللهیان 
وزیرخارجه کشورمان یک خروجی مهم داشت 
و آن از سرگیری مذاکرات متوقف شده احیای 
برجام در روزهــای آینده بود. آن قدر نزدیک که 
بورل تاکید کرد منظور از آینده نزدیک  »فوری« 
است اما چرا غرب  که کمتر از یک ماه قبل بانی 
ــورای حکام آژانــس  قطعنامه ضد ایرانی در ش
بین المللی انرژی اتمی بود به این نتیجه رسیده 
که می تواند دوباره با ایران گفت وگوها را از سر 
بگیرد؟ آن هم در شرایطی که آقای بورل تاکید 
ــاره مذاکرات عــالوه بر موافقت  دارد شــروع دوب
ایــران، موافقت آمریکا را نیز کسب کرده است. 
اکنون سوال این است؛چه اتفاق مهمی افتاده 
است که طرف غربی که به ویژه طی هفته های 
اخیر بر به بن بست رسیدن مذاکرات  تاکید داشت 
و به طور تلویحی و گاه به صراحت تهدیدهایی 
ــره مطرح  ــذاک را مبنی بــر بــه پــایــان رســیــدن م

می کرد،اکنون به میز مذاکره بازگشته است؟
برای ارائــه  پاسخی دقیق به این سوال  قاعدتا 
باید از جزئیات مذاکرات طرفین مطلع بود اما  
نشانه های دیگری وجود دارد که توجه به آن ها تا 
حدی  پاسخ را شفاف خواهد کرد.جدا از این که  
به نظر می رسدطرفین در شرایط فعلی تمایلی به 
افزایش تنش ندارند، پاسخ قاطع هسته ای ایران 
به قطعنامه اگرچه متناسب با متن قطعنامه بود و 
می توانست بیشتر از این هم باشد، به طرف های 
مقابل نشان داد ایــران در این بــازی اگر برنده 
نباشد اجازه نخواهد داد طرف دیگری هم خود را 

پیروز ببیند و حتی آماده است اقدامات  تکمیلی 
دیگری هم انجام دهد. خبرهای موثق رسیده به 
خراسان هم نشان می دهد سناریوهای بعدی 
ایران برای پاسخ به اقدامات مخرب طرف مقابل 
آماده شده بود و می توانست برای طرف مقابل  

شوکه کننده باشد.
ــران با  همچنین افــزایــش مــبــادالت خارجی ای
کشورهای مختلف به ویژه کشورهای همسایه،  
بازگشت برخی پول های بلوکه شده به ایران یا 
امکان استفاده و خرید ایران از آن منابع،  افزایش 
فروش نفت ایران به صورت مستقیم و با واسطه 
و سایر راه هــای دور زدن تحریم به ویژه با توجه 
به نیاز بازار انرژی به نفت ایران  به دلیل  جنگ 
اوکراین،  در کنار عبور دولت از گردنه حذف ارز 
ترجیحی، باعث شد آمریکا و متحدان اروپایی اش 
احساس کنند که ادامه این روند می تواند ایران را 
به مرحله غیر قابل کنترلی در حوزه پیشرفت های 
هسته ای برساند، تا حدی که دیگر برجام هم 
نتواند این موتور روشن شده را مهار کند.البته 
ایران نیز بارهااعالم کرده است که هیچ عالقه ای 
به افزایش سطح تنش ندارد و برجام در صورت 
احیا باید  انتفاع کامل اقتصادی برای کشورمان 
داشته باشد. بااین حال به نظر می رسد بعد از 
یک دوره افزایش تنش در سه ماه اخیر که اوجش 
را در تصویب قطعنامه ضد ایرانی شاهد بودیم، 
طرفین به این نتیجه رسیده اند که ادامه بازی 
بزدل به نفع هیچ طرفی نیست و حتی می تواند 
فضا رابرای سوء استفاده  طرف های ثالث مانند 
رژیم صهیونیستی که هیچ عالقه ای به احیای 

برجام و کاهش تنش ندارند، باز کند.
فعالیت های اخیر بورل و معاونش مورا در روزهای 
ــران و آمریکا بــرای آفتابی  اخیر و چــراغ سبز ای
کردن فضای تیره و تار مذاکرات، نتیجه اش سفر 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران 
بود و طرفین روز گذشته بیش از چهار ساعت در 
یک دور گفت وگو کردند.  هرچند هنوز مشخص 
نیست بسته پیشنهادی بورل در این سفر چه بوده 
و آیا پیشنهادهایی وسوسه کننده برای تهران 

و در چارچوب خطوط قرمز کشورمان به 
ویژه انتفاع کامل ایران از منافع اقتصادی 
برجام را در خود داشته یا نداشته، اما همین 
توافق اولیه برای از سرگیری مذاکرات در 
ــای آینده که به گفته انریکه مــورا در  روزه
گفت وگویی کوتاه با بنده  احتماال هفته 
آینده خواهد بــود،  نشان می دهد طرف 
مقابل فهمیده که ایران در برابر فشارهای 
سیاسی به ظاهر فنی در آژانس و فشارهای 
اقتصادی،  حاضر به کوتاه آمدن از خواسته 
اصلی اش در برجام نیست و اصوال برجامی 
را که نتواند انتفاع اقتصادی ایران را تضمین 
کند بی فایده می داند. جمهوری اسالمی 
ایران همچنان چند خواسته اصلی و منطقی 
خود را پیگیری می کند که گرفتن تضمین 
الزم برای پایداری توافق،  راستی آزمایی 
برای موثر بودن توافق و رفع همه تحریم های 
برجامی و متناقض با برجام برای خوب بودن 
توافق سه محور اصلی این خواسته هاست 
و بــدون این ها نمی توان امیدی به توافق 
احتمالی داشت. به نظر می رسد همچنان 
توپ در زمین طرف مقابل است،  هم آمریکا 
که با خروج غیرقانونی خود از برجام این 
تنش را ایجاد کــرد و هم اروپایی ها که با 
به رغــم مخالفت لفظی،  همراهی عملی 
اثرات تحریم های آمریکا را دوچندان کردند 
و با تصویب قطعنامه شورای حکام در لفظ نیز 
کنار آمریکا ایستادند.  طرف مقابل همچنان 
باید به دنبال تصمیم سیاسی خود باشد تا 
مذاکرات آینده نیز به سرنوشت مذاکرات 

قبلی و بن بست ایجاد شده نینجامد.
روزهای آینده،  حساس و به لحاظ مذاکراتی 
پیچیده است و می تواند تکلیف این کالف 
درهم پیچیده را تا حد زیادی روشن کند.  
از  بیشتری  جزئیات  تــا  ــود  ب منتظر  بــایــد 
مذاکرات طوالنی تهران و خواسته های دو 
طرف و توافقات احتمالی منتشر شود تا 

بتوان بهتر قضاوت و تحلیل کرد.  

یادداشت روز

  دکتر هادی محمدی 

political@khorasannews.com

وزیر اقتصاد اعالم کرد: 

وعده یک ماهه برای بستن مسیرهای دریافت سود مازاد از وام گیرندگان 

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که برخی 
بانک ها گریزگاه هایی برای دریافت سود مازاد 
بر مصوبات شــورای پول و اعتبار از تسهیالت 
گیرندگان یافته اند، از شناسایی و بسته شدن این 
روزنه ها تا یک ماه آینده توسط این شورا خبر داد.

به گــزارش ایرنا سید احسان خاندوزی که در 
نشست هم اندیشی مدیران بانک صادرات  سخن 
می گفت، با اشــاره به فهرست اقداماتی که در 
زمینه اصالح عملکرد بانک ها در دولت جدید 
صــورت گرفته اســت، به هدف گــذاری افزایش 
سهم اعتبارات خرد به مردم و طبقه متوسط و 
پایین دست اشاره کرد و گفت: این موضوع هم 
خوشبختانه با اقبال خوب مدیران بانک ها آغاز 
شده، اما سرعت کار درباره تسهیالت خرد مبتنی 
بر اعتبارسنجی که کمتر نیازمند وثیقه و ضامن 

باشد، اصاًل مطلوب ما نیست و امیدوارم دوستان 
در ایــن مسیر هم کمک کنند تــا  کــار با سرعت 

بهتری جلو برود.
وزیر اقتصاد "بازگشت مازاد سود دریافت شده به 
تسهیالت گیرندگان" را از جمله اتفاقاتی اعالم 
کرد که خالف مصوبات شورای پول و اعتبار از 
مردم گرفته می شد و حتی یک رأی هیئت عمومی 
دیوان عدالت را هم داشت که چندان مورد توجه 

قــرار نمی گرفت امــا با تأکید ویــژه وزارت 
اقتصاد، جامه عمل پوشانده شد. وی گفت: 
در خصوص مفرها و گریزگاه هایی هم که 
شبکه بانکی کشور با استناد به آن ها مبادرت 
به دریافت سود مازاد بر مصوبه شورای پول 
و اعتبار از مردم می کنند، در جلسات اخیر 
شورای پول و اعتبار چاره ای اندیشیده شده 
و فکر کنم ظرف یک ماه آینده به تصویب 
نهایی خواهد رسید. خاندوزی افزود: بدین 
ترتیب دیگر از ابزارهایی مثل ضمانت و... 
نمی توان بــرای ایــن هــدف استفاده کرد، 
چون آن ها، ابزارهای درستی برای اهداف 
دیگری هستند و نباید بــرای پوشش این 
خبط و خطای شبکه بانکی مورد استفاده 

قرار گیرند.
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تحلیل روز

بلخاب و راه پیش رو   

فهم این مطلب که نزاع مولوی مهدی )تنها فرمانده 
شناخته شده هزاره( با اداره کابل بر سر منافع است 
یا او، درحقیقت از طالب بریده، نیازمند گذشت 
زمــان اســت. امــا، اگــر اختالف مولوی مهدی با 
طالبان به این دلیل باشد که او  به این نتیجه رسیده 
که حقوق غیر پشتون ها در حکومت طالبان پایمال 
می شود، آن گاه برای فهم دقیق تر وضعیت باید 
ببینیم که راهبرد او در یارگیری بــرای تقابل با 
طالبان چگونه پیش خواهد رفت. مولوی ظریف، 
صالح الدین و عالم مخدوم هم از بیعت کنندگان 
ناراضی هستند. طبعا اگر نارضایتی همه این ها، 
ثمره عملکرد پان پشتونیسنی طالبان باشد و محل 
نزاع، صرفا تهدید منافع نباشد، این افراد باید به 
زودی موضع مشترکی بگیرند و به یاری یکدیگر 
اقدام کنند.از آن طرف، افتادن بالگرد طالبان به 
دست نیروهای مبارز پنجشیر وعدم دست یابی 
مجدد طالبان به بالگردشان نشان می دهد که 
پنجشیری ها اکنون دارای جغرافیا هستند و این 
بدین معناست که طالبان، به رغم تمرکز جدی 
بر پنجشیر، در آن جا با مشکل جدی مواجه اند   
بنابراین گشودن جبهه جدیدی در بلخاب، برای 
اداره کابل، بسیار پر هزینه و نتایج آن غیر قابل پیش 
بینی است. در صورتی که بریدن مولوی مهدی 
از طالبان واقعی باشد و مسئله منافع و تقسیم آن 
در بین نباشد، باز شدن یک خط جنگی جدید در 
بلخاب)با توجه به شرایط پنجشیر( بیش از آن که 
به ضرر مهدی باشد به ضرر طالب است.همچنین، 
از قرائن این طور فهمیده می شود که طالبان در 
تصمیم خود بــرای تنبیه یا حذف مولوی مهدی 
کامال مصمم هستند. مولوی مهدی علی الحساب 
شرایط دفاعی نسبتًا خوبی دارد، اما به نظر می 
رسد که او برای موفقیت، ناگزیر است تا به موارد 
زیر توجه کند:اول این که مولوی مهدی هنوز یک 
طالب است. او سال ها برای طالبان جنگیده و  هنوز 
هم خودش را یک طالب می داند. مادامی که او به 
طوررسمی برائت خود از طالبان را اعالم و از گذشته 
خود ابراز ندامت نکند، درگیری او با طالبان، یک 
جنگ درون گروهی بر سر تقسیم منافع به حساب 
می آید.اگر مولوی مهدی بخواهد افکار عمومی را 
با خود همراه   و  احیانا پشتیبانی جبهه مقاومت را 
هم در کنار خود احساس کند دقیقا در همین مقطع 
مهم، باید تکلیف خودش را با طالب مشخص کند.او 
باید رسما بگوید که هنوز یک طالب است یا بخشی 

از جبهه مقاومت شده است.

گروه بین الملل-دیوان عالی فــدرال آمریکا 
۵۰ ساله قانونی بــودن سقط جنین در  حکم 
این کشور را لغو کرد.بنا بر این حکم، حق سقط 
این  از  و  شد  خواهد   جنین در آمریکا متحول 
پس ایالت ها دربــاره قانونی بودن یا ممنوعیت 
ــوان  دی حکم  کنند.در  مــی  گیری  تصمیم  آن 
ــده اســت که در قانون  عالی فــدرال آمریکا آم
اساسی آمریکا حق سقط جنین بیان نشده است. 
ــاره سقط  طبق حکم دیــوان عالی،  تصمیم درب

آمریکاست  ایالت های  برعهده  اکنون  جنین 
و انتظار مــی رود که حــدود نیمی از ۵۰ ایالت 
را در  یا محدودیت  هایی  آمریکا ممنوعیت  ها 
این باره اعمال کنند.در پی رای دیــوان عالی 
ــدرال آمریکا، »جــو بایدن«  این حکم را یک  ف
اشتباه فاجعه  بار دانست و تاکید کرد که از نظر 
او این حکم تحقق یک ایدئولوژی افراطی و یک 
اشتباه غم  انگیز است.موضوع سقط جنین در 
آمریکا همیشه مخالفان و موافقان سرسختی 

داشته است. در واقع یکی از محورهای جدال 
لیبرال ها و محافظه کاران در این کشور به ویژه 
طی ســال های اخیر، حــول ایــن موضوع بوده 
اســت.اگــرچــه دیـــوان عالی فـــدرال آمریکا در 
سال 1973  اعالم کرده بود که قانون اساسی 
آمریکا از آزادی زن برای انتخاب انجام سقط 
حمایت  دولتی  محدودیت های  بــدون  جنین 
می کند؛ اما این موضوع همواره چالش برانگیز 
بوده است.مخالفان سقط جنین، این موضوع را 
مانند حق حیات می دانند.الیسی استفانیک، 
عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان گفت: 
تصمیم تاریخی دیوان عالی فدرال یک پیروزی 
بــرای تقدس زندگی اســت و ایــن باعث نجات 
تعداد بیشماری از کودکان بی گناه خواهد شد.  
اما موافقان آزادی سقط جنین معتقدند سقط 
جنین امری خصوصی است و باهدف به رسمیت 
شناختن حقوق زنان باید اعمال شود. نانسی 
در  آمریکا  نمایندگان  مجلس  رئیس  پلوسی، 
واکنش به تصمیم دیوان عالی فدرال برای لغو 
حکم تاریخی »رو علیه وید« مبنی بر آزادی سقط 
جنین در آمریکا، آن را ظالمانه و دلخراش خواند. 
لغو حق زنان برای سقط جنین اکنون به چالش 
بزرگ سیاسی و اجتماعی در جامعه آمریکا تبدیل 
شده است. میراث این ممنوعیت و حکم دیوان 
عالی در ماه های پیش رو و قبل از انتخابات میان 
دوره ای نوامبر باعث خواهد شد که دعواهای 
سیاسی در این کشور عمیق تر شود.دموکرات 
ها در تالش هستند با به میدان آوردن حامیان 
آزادی سقط جنین، شانس خود را برای پیروزی 

در انتخابات میان دوره ای ماه نوامبر افزایش 
دهند در حالی کــه جمهوری خــواهــان، رای 
دیوان عالی را یک پیروزی سیاسی بزرگ برای 
خود قلمداد می کنند که می تواند زمینه ساز 
موفقیت در انتخابات پیش رو باشد. ضمن این 
که، هم اکنون یک مناقشه حقوقی میان دولت 
فــدرال و برخی از ایالت های محافظه کار در 
آمریکا در جریان است. این ایالت ها تاکید دارند 
که موضوع بررسی قانونی بودن یا غیر قانونی 
بــودن سقط جنین یک موضوع ایالتی است و 
دولت فدرال حق دخالت در آن ندارد. در حالی 
که دولــت دموکرات در واشنگتن تاکید دارد 
که سقط جنین به عنوان یکی از حقوق اساسی 
شهروندان ایــاالت متحده شناخته می شود و 
دولت فدرال موظف به حراست از آن است.  به 
هر حال، حکم دیوان عالی فدرال آمریکا توفان 
سیاسی بزرگی در این کشور برپا کرده است و 
به نظر می رسد این موضوع همزمان با افزایش 
بی سابقه تورم و مشکالت معیشتی، به یکی از 
جدی ترین رویارویی ایدئولوِژی میان محافظه 
کــاران و لیبرال ها تبدیل شود. از این رو قابل 
پیش بینی است که این جدال همچنان ادامه 
یابد و چه بسا آشوب و بی ثباتی های اجتماعی را 
در آمریکا شدت بخشد. همین دیروز در بسیاری 
از شهرهای آمریکا ،معترضان در واکنش به حکم 
دیوان عالی تظاهرات کردند و خواستار قانونی 
شدن دوباره سقط جنین شدند. هزاران نفر با در 
دست داشتن پالکاردهایی در مقابل بنای دیوان 

عالی نیز در واشنگتن تجمع کردند.

پیشخوان بین الملل 

هفته نامه نیو استیتسمن 
ــاع بد  ــ در گـــزارشـــی، اوض
را  بریتانیا  در  اقــتــصــادی 
بررسی می کند. این نشریه 
»کسادی  تیتر  انتخاب  با 
بزرگ« می گوید: در حالی 

که در سالیان گذشته کشورهایی مانند یونان یا 
ایتالیا تبدیل به پاشنه آشیل اروپا در حوزه ضعف 
اقتصادی شده بودند اما اکنون بریتانیا به سمتی 
حرکت می کند که می توان آن را کشور مریض 

در حوزه اقتصادی اروپا لقب داد.

نمای روز 

قاب بین الملل 

اظهار نظر روز 

خبر مرتبط

امیرعلی ابوالفتح - موضوع در ظاهر، پیش 

پا افتاده به نظر می رسد: سقط جنین .اما در 
پس موضوع سقط جنین، یکی از شدیدترین 
جنگ های ایدئولوژیکی، سیاسی، حقوقی 
و فرهنگی آمریکا در جریان است، جنگی که 
مسیر ایاالت متحده را برای چند نسل بعدی 
مشخص می کند.چرا؟ زیرا این »یک دعوای 

دینی« است از سوی کسانی که سقط جنین 
را اقدامی مغایر با خواست و اراده خداوند می 
دانند.زیرا این »یک دعــوای ایدئولوژیکی« 
است از سوی کسانی که موضوع سقط جنین را 
در حوزه آزادی های فردی شهروندان قلمداد 
می کنند. زیرا این »یک دعوای سیاسی« است 
از سوی کسانی که معتقدند موضوع سقط 
جنین بر پایگاه رای احزاب موثر است.زیرا این 
»یک دعوای حقوقی« است از سوی کسانی 

که معتقدند موضوع سقط جنین به حقوق 
اساسی افــراد و ایالت ها مربوط است.  زیرا 
ــوای جنسیتی« اســت از سوی  ایــن »یــک دع
کسانی که معتقدند با موضوع سقط جنین، 
تکلیف حقوق زنان مشخص می شود.زیرا این 
»یک دعوای فرهنگی« است از سوی کسانی 
چشم  جنین،  سقط  مــوضــوع  معتقدند  کــه 
انداز فرهنگ عمومی ایاالت متحده را ترسیم 
می کند. زیرا این »یک دعوای پزشکی« است 

از سوی کسانی که معتقدند موضوع سقط 
جنین به سالمت جان انسان ها مربوط است. 
این دعواها، ایاالت متحده آمریکا را بیش از هر 
زمان دیگری پس از جنبش حقوق مدنی در 
دهه 196۰ دوپاره کرده است. ناتوانی جریان 
های فکری و سیاسی در این کشور برای حل 
موضوع سقط جنین، می تواند ایاالت متحده 
را به دوره جدیدی از آشوب ها و بی ثباتی های 

اجتماعی وارد کند.

صابر گل عنبری-پادشاه اردن پس از سفر به 

امارات در مصاحبه با شبکه "سی ان بی سی" 
آمریکا از حمایت کشورش از تشکیل ناتوی 
مانند  همسو  کشورهای  میان  خاورمیانه 
پیمان ناتو سخن گفت. وی در پاسخ به سوالی 
ــاره تشکیل این ناتو تاکید کرد که جزو  درب
اولین کسانی خواهد بود که "از راه اندازی 
پیمان ناتوی خاورمیانه ای حمایت می کند" 
و خواستار آن شد تا کشورهای "همفکر" 
چنین ائتالفی را تاسیس کنند. البته در عین 
حال هم تاکید کرد که  ناتوی خاورمیانه باید 
"ماموریت های روشــن و مشخصی" داشته 
باشد.آن چه سخنان شاه اردن را پراهمیت 
مــی  ســازد، تحرکات فشرده دیپلماتیک و 
تحوالتی است که چند ماهی است خاورمیانه 
در مسیر تشکیل یک پیمان نظامی مشترک 
میان متحدین آمریکا تجربه می کند. همین 
چند روز قبل هم وزیر اسرائیلی بنی گانتز از 
تالش با "شرکای منطقه ای" برای تاسیس 
ائــتــالفــی نظامی بــه رهــبــری آمــریــکــا خبر 
داد. ناگفته پیداست که سخن گفتن پادشاه 
اردن از تشکیل ناتوی خاورمیانه نه برای 
مقابله با اسرائیل و نه آزادی اراضی اشغالی 
فلسطینی است، بلکه اساسا قرار است این 
ناتو با محوریت خود اسرائیل شکل گیرد و 
مرحله ای پیشرفته از همان پیمان آبراهام 
است که ترامپ برای عادی کردن و به عبارتی 
دیگر آشکارسازی روابط میان تل آویو و چند 
کشور عربی و اسالمی راه انداخت. در طول 
دو سال گذشته که روابط دیپلماتیک اسرائیل 
با بحرین و امارات برقرار شد و سطح مهمی 
از روابط پنهان و نیمه آشکار نیز با عربستان 
شکل گرفت، مناسبات تل آویــو در منطقه 
ژئواستراتژیک خلیج فارس به ویژه با ابوظبی 
به شکل غیر منتظره ای به سطح ائتالفی همه 
جانبه )سیاسی، اقتصادی و نظامی( ارتقا 
یافته است؛ تا جایی که هرگز روابط اسرائیل 
با مصر و اردن پس از چندین دهه به چنین 
سطحی نرسیده است.به اصل موضوع که 

ــع، هــدف تشکیل ناتوی  بازگردیم، در واق
خاورمیانه ای میان متحدان عربی و اسرائیلی 
آمریکا در منطقه در وهله نخست مواجهه 
با ایران و محور تحت رهبری آن است. ایده 
ناتوی خاورمیانه ای در اصل نسخه ارتقا یافته 
ایده قدیمی ناتوی عربی است که عضویت 
و محوریت اسرائیل در آن موجب تغییر نام 
ناتوی عربی به ناتوی خاورمیانه شده است 
و سفر آتی جو بایدن به منطقه می تواند به 
پیشبرد تشکیل این ائتالف نظامی در منطقه 
و پیگیری آن از سوی اسرائیل و کشورهای 
کند.  کمک  آمریکا  متحد  و  همسو   عربی 
واقعیت این است که آن چه متحدان آمریکا 
را به این سمت سوق داده، نه صرفا همکاری 
مشترک برای مقابله با چالش های کنونی، 
ــرای مواجهه  بلکه به نوعی آمــاده شــدن ب
جمعی بــا خــأهــا و چــالــش هــای امنیتی 
ــاال منطقه  ــم ــت بـــزرگ تـــری اســـت کـــه اح
خاورمیانه در امتداد پیامدهای امنیتی و 
ژئوپلیتیکی نزاع میان قدرت های غربی و 
آمریکا با روسیه هم اکنون و چین در آینده، 
ــود. امــا پیشبرد طرح  شاهد آن خــواهــد ب
وجود  مستلزم  خاورمیانه  ناتوی  تشکیل 
ایران  با طرفیت  تنشی مستمر در منطقه 
است و از این رو، اگر هم برجام احیا شود، باز 
سطحی از تنش منطقه ای در زمینه تحقق 
هدف پیش گفته ادامه خواهد یافت. از دیگر 
ــران و متحدان آن هر چند  سو، تقابل با ای
خاورمیانه  ناتوی  تشکیل  نخست  اولویت 
است، اما تنها هدف آن نیست، بلکه ترکیه 
نیز احتماال هدف بعدی آن بوده و بعید است 
که آشتی های کنونی نگرانی های راهبردی 
محور عربی اسرائیلی از ترکیِه اردوغــان را 
در درازمدت برطرف کند. البته گویا ترکیه 
زودهنگام این خطر را احساس کرده و آشتی 
و نزدیکی به این محور احتماال معطوف به 
این نگرانی و تالشی برای ملحق شدن به 
ائتالف در حال تشکیل برای مصون ماندن 

از خطرات بعدی آن باشد. 

پوست موز زیر 
پای »بوریس« 

نخست وزیر انگلیس با وجود شکست 
سنگین حزبش در انتخابات میان دوره ای 
پارلمان ، استعفا نخواهد کرد.جانسون 
 گفت: شکست در انتخابات ارتباطی به
 "پارتی گیت" نداشت 

از ناتوی 
عربی تا ناتوی 
خاورمیانه! 

پادشاه اردن از عالقه کشورش به ایجاد 
اتحادی نظامی مشابه پیمان نظامی 
آتالنتیک شمالی سخن گفت و اظهار 
 کرد که از شکل گیری پیمان نظامی
 در خاورمیانه حمایت می کند 

به  محافظه کار  حزب  نمایندگان  شریفی- 

رهبری بوریس جانسون، نخست  وزیر انگلیس، 
دو کرسی این حزب درمجلس عوام را در پی 
بــرگــزاری انتخابات میان دوره ای از دست 
ــد. این انتخابات در حالی برگزار شده  دادن
بود که در ماه های اخیر، عمران احمدخان، 
نماینده محافظه کار حوزه انتخابیه ویکفیلد و 
نیل پریش، نماینده محافظه کار حوزه انتخابیه 
تیورتون و هانیتون از سمت های خود استعفا 
کردند. عمران احمد خان به دلیل اتهامات 
ــاره »آزار جنسی کــودکــان« و نیل پریش  درب
در  پورنوگرافیک  فیلم  »تماشای  دلیل  بــه 
کناره گیری  نمایندگی  سمت  از  پارلمان«، 
کردند. در انتخاباتی که ویــژه این دو حوزه 
ــای حــزب  ــزده ــام انتخابیه بــرگــزار شـــد، ن
محافظه کار در هر دو حوزه شکست خوردند. 
در حوزه تیورتون و هانیتون، ریچارد فورد از 
حزب لیبرال دموکرات و در حوزه ویکفیلد، 
سایمون الیت وود از حزب کارگر پیروز شدند. 
در پی اعالم نتایج کایر استارمر، رهبر حزب 
کارگر گفت که حــزب محافظه کار در حال 
ــت. او به همراه اد  »فروپاشی از درون« اس
دیوی رهبر حزب لیبرال دموکرات خواستار 
استعفای بوریس جانسون شدند. الیور داودن، 
رئیس اجرایی حزب محافظه کار، نیز در نامه ای 
به نخست وزیر نوشت که »باید کسی مسئولیت 
این وضعیت را برعهده بگیرد« و از سمت خود 
کناره گیری کرد. به گزارش یورونیوز، ترس 
از مسئولیت ساز شدن جانسون ممکن است 
اعضای حزب محافظه کار را علیه او بشوراند. 

با  نفر  ها  میلیون  که  شرایطی  در  مخصوصا 
مشکالت ناشی از افزایش قیمت ها و به ویژه 
بهای سوخت دست و پنجه نرم می کنند، آن 
هم بعد از ماه ها درگیری و ضربه سیاسی به 
دلیل رسوایی شکستن قرنطینه و برگزاری 
پارتی توسط جانسون و تیم اش. تا این جای کار 
بوریس جانسون در مقابل فشارها برای استعفا 
مقاومت کــرده. فشارهایی که پس از جریمه 
جانسون توسط پلیس به دلیل نقض مقررات 
ــود این،  قرنطینه به اوج خــود رسید. با وج
نخست وزیر بریتانیا تنها ۲۴ ساعت پس از  از 
دست دادن دو کرسی مهم پارلمان این کشور 
که از دیرباز در اختیار حزب حاکم محافظه کار 
بود، گفت که جنجال »پارتی گیت« را مسئول 
او هم حزبی های  نــمــی دانــد.  ــن شکست  ای
مخالف خود را به باد انتقاد گرفته و گفت، نظر 
آن ها اهمیتی نــدارد. اظهارات جانسون در 
حالی مطرح می شود که هم حزبی های منتقد 
وی سعی دارند کنترل »کمیته 199۲« را به 
دست گرفته و مجدد جانسون را با رای عدم 
اعتماد مواجه کنند. جانسون در اوایــل ماه 
میالدی جــاری از رای عدم اعتماد پارلمان 
کشورش جان سالم به در بــرد. بنابراین، بر 
اساس مقررات موجود اعضای حزب حداقل 
تا یک سال نمی توانند جانسون را بار دیگر 
آینده سیاسی  از  تــرس  امــا  استیضاح کنند 
ممکن است محافظه کاران را مجبور به ایجاد 
تغییرات در قوانین داخلی حزب کند تا بتوانند 
بوریس جانسون را با رای اعتمادی دیگر به 

چالش بکشند. امری زمان بر اما محتمل.

  سید احمد موسوی مبلغ

international@khorasannews.com

زلزله سیاسی در آمریکا 
حکم تاریخی دیوان عالی آمریکا درباره لغو قانونی بودن سقط جنین همزمان با 

عملکرد منفی دولت بایدن در زمینه اقتصاد ، آمریکا را با دور تازه ای از اعتراضات و 

خشونت مواجه کرده است 

تحلیل رسانه ها 

چهره روز 

اکسیوس :کاخ سفید 
پیش از سفر جو بایدن 
حال  در  منطقه،  بــه 
ــار روی یــک نقشه  ک
راه برای عادی سازی 
روابــط عربستان و رژیــم صهیونیستی است. 
برخی منابع به اکسیوس گفته اند کاخ سفید 
هفته گذشته جلسه ای درباره سفر هفته های 
آینده بایدن به منطقه با حضور کارشناسان 
ــرده   و در  اندیشکده های آمریکایی برگزار ک
این جلسه، نقشه راه عــادی ســازی عربستان 
ــم صهیونیستی مطرح شــده است.این  و رژی
منابع گفته اند پیش از سفر بایدن، توافقی به 
دست نخواهد آمد اما او با مقامات اسرائیل و 
عربستان در این زمینه گفت وگو خواهد کرد. 
یکی از این منابع، راهبرد آمریکا را یک رویکرد 
گام به گام بیان کرده است.یک مقام اسرائیلی 
گفته است که انتظار ندارد گره گشایی مهمی 
ــاط بــا عــادی ســازی در جــریــان سفر  ــب در ارت
بایدن صورت بگیرد اما توافق اعطای مجوز به 
شرکت های هواپیمایی اسرائیلی برای استفاده 
از حریم هوایی عربستان به منظور پرواز به هند 
و چین، بسیار نزدیک است.یک منبع مطلع 
آمریکایی گفته است کاخ سفید در حال تالش 
برای کاهش انتظارات است و بر آغاز فرایند 

عادی سازی تمرکز دارد.

نارندرا مودی نخست وزیر هند در روز ملی یوگا

امداد رسانی به زلزله زدگان افغانستانی/ رویترز

عبور مهاجران آفریقایی از موانع مــرزی بین 
مراکش و اسپانیا/ آسوشیتدپرس

اندیشکده روز 

ــد در گـــزارشـــی به  رنـ
ارزیابی سیاست آمریکا 
راجــع به گــروه طالبان 
پرداخته و سه فرضیه 
تعامل، انزوا یا مخالفت 
را مطرح کرده است.حضور یک جنبش مقاومت 
داخلی علیه طالبان و کسب اطالعاتی از ارتباط 
آگاهانه و تشکیالتی طالبان با گروه های تروریستی 
و آمادگی آن ها برای اجرای حمالتی علیه منافع 
آمریکا و متحدانش، می تواند مشروعیت سیاست 
مخالفت را افزایش دهد.انتخاب پیش فرض آمریکا، 
سیاست انزواست زیرا انتخاب نسبتًا آسان تری 
است که نیازی به صرف بودجه اقتصادی یا سرمایه 
سیاسی و ابتکارات بحث برانگیز دیپلماتیک ندارد.

آغازدعواهای بزرگ ؛چرا؟

بیانیه ترامپ در حمایت از حکم دیــوان عالی 
آمریکا پیرامون سقط جنین: "تصمیم امروز 
دیوان عالی که بزرگ ترین پیروزی برای زندگی 
یک نسل بود، در میان دیگر تصمیماتی که به 
تازگی گرفته شد، فقط به این خاطر صورت 
گرفت که من هر وعــده ای را که داده بــودم   به 
انجام رساندم. از جمله این وعده ها معرفی 
کردن و تاییدیه گرفتن برای سه قاضی پایبند 
و متعهد به قانون اساسی، برای ورود به دیوان 
عالی آمریکا بود. من به انجام این کار بسیار 
افتخار می کنم. من در مقابل دموکرات های 
ــا در  ــ ــال و شــرکــای آن ه ــکـ چـــپ گـــرای رادیـ
رسانه های خبری فیک یا جمهوری خواهانی 
که فقط در ظاهر جمهوری خواه هستند و به 
ــد ولی سکوت می کنند،  حقیقت عالقه دارن

تسلیم نشدم. این ها دشمنان مردم هستند."
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پنت هاوس معمولی 15 میلیون دالری و خرید مبل به شرط چاقو  !

 

  3.9     M   views 

پنت هاوس؛ ناقابل فقط 15 میلیون دالر!

»سازه ای خاص، اثری ماندگار از طراحی جوان و خالق. 
در ٢٢ طبقه در ۶ هزار متر زمین؛ ساختمانی مدرن«؛ 
ایــن کلمات در توصیف و تبلیغ یک پنت هاوس 
۱۵میلیون دالری در تهران به کار رفته است که حال 
دیگر نه تنها محدود به نیاوران و الهیه نمی شود بلکه 
چندسالی است که در شهرک غرب، سعادت آباد و. .. 
هم جسته و گریخته پنت هاوس هایی ساخته  می شود. 
خبر پنت هاوس دو هزار متری ۵000000000000 
تومانی را اگر بر مبنای دالر ٢٨هزار تومانی بسنجیم، 
می شود حدود ۱۵میلیون دالر! صفر های پرشماری 
که حتی دیگر صفت نجومی در حد و اندازه شان نیست 
و باید واژه ای درخور شأن استفاده کرد. به گفته 
»مظفری« - یکی از مشاوران امالک تهران - وجه 
تمایز این نوع ساختمان ها، این  است که حتی برای 
بازدید آن هم نیاز به بررسی صورت مالی حساب و 

سنجیدن توان خرید شماست!
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4800 مزاحمت  تلفنی اورژانس در 7 روز!

»هنوز هم از این جور آدم هــا پیدا می شود؟« این 
کامنت یکی از کاربران است که با تعجب زیاد به خبر 
ثبت آمار چهارهزار و ٨۴0  مزاحمت تلفنی برای مرکز 
اورژانــس تهران آن هم فقط در یک هفته! واکنش 
نشان داده است. در خبری که »یحیی صالح طبری« 
درباره آمار عملکرد مرکز اورژانس تهران در هفته 
گذشته بیان کرد، از روز ٢۷ خرداد تا سوم تیرماه 
جاری، ۵۵ هزار و ۱٢۴ تماس با مرکز دیسپچ اورژانس 
تهران گرفته شده است که متاسفانه از این تعداد چهار 

هزار و ٨۴0 تماس از نوع مزاحمت تلفنی بوده است!
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معلق روی پل معلق!

ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده است که 
در آن افرادی در یک پل معلق به فردی که بعد از 
شکسته شدن پل در حال سقوط است، کمک می کنند. 
این پل معلق که سال گذشته در پارک جنگلی آبیدر 
سنندج افتتاح شده ، روزانه پذیرای شهروندان و 
مهمانان زیادی از سراسر کشور است. در این حادثه 
به گفته شهردار سنندج یک جوان 30 ساله در حین 
عبور از پل معلق سنندج بر اثر هیجانات زیاد اقدام 
به شکستن چند تخته از چوب های پل معلق کرده که با 
توجه به این که این فرد از  تجهیزات ایمنی استفاده 
کرده بود، بدون هیچ گونه آسیبی نجات یافت. این 
جوان که در اظهاراتی پشیمانی خود را هم ابراز کرد، 
با تشکیل پرونده در کالنتری به مراجع قضایی معرفی 
شد. گفتنی است در خبرهایی که از این پل قبل از این 
حادثه منتشر شده است مردم از واگذاری این پل به 
پیمانکار و رعایت نشدن مسائل ایمنی گله مند بودند. 
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خرید مبل به شرط چاقو!

ویدئویی دست به دست می چرخد که فردی مبل هایی 
ــا بــا زباله های  را نشان  مــی دهــد کــه درون آن ه
بیمارستانی مثل ماسک، پارچه تنظیف و باند پر شده 
است و ادعا می کند که آن ها ضایعات بیمارستانی 
هستند. حــاال تــرس از آلــودگــی و عفونت موجود 
در این مبل ها واکنش های بسیاری را برانگیخته 
است. عده ای قدرت خرید پایین مردم، قیمت باال و 
بی انصافی برخی تولیدکنندگان برای ساخت مبلی 
ارزان تر را دلیل استفاده از ماسک و. .. می دانند. با 
این حال نظرات مختلفی در این باره مطرح شده است. 
یک تولید کننده مبل نوشت: »زبونمون مو در آورد از 
بس به مشتری هامون گفتیم که مبل خوب قیمتش از 
٢۵ میلیون تومن شروع می شه.« کاربر دیگری مدعی 
شده این وسایل دور ریز کارگاه های تولیدی ماسک 
است و آلودگی ندارد. کاربر دیگری نیز به طنز نوشت: 
»از این به بعد مبل به شرط چاقو بخرید! تا ببینید که 

داخلش رو با ضایعات بیمارستانی پر نکرده باشن!«
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هوای مستاجرت را داشته باش

ویدئویی با عنوان » هوای مستاجرت را داشته باش«در 
فضای مجازی دست به دست می شود که حجت االسالم 
دانشمند در سخنرانی هایش می گوید: »کربال رفتن 
خیلی عالی است اما تو که می بینی مستاجرت مشکل 
دارد، دلت می خواهد یک سفر زیارتی بروی و اشکالی 
هم ندارد. بیا تو که صدبار به کربال هم رفته ای پول 
این کربال یا عمره و سفر را برای مستاجرت خرج کن.« 
این ویدئو با واکنش هایی  همراه بوده است. کاربران 
نوشته اند: »واقعا کاش صاحبخانه ها کمی با مستاجرها 
مهربان تر باشند. توی این شرایط سخت اقتصادی اجاره 

خانه واقعا مردم را دچار مشکل کرده است.«
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امنیت خارق العاده خودروهای داخلی! 

ویدئویـی از بـاز کـردن قفـل انـواع خودروهـای 
تولیـد داخـل )هـر دو خـودرو سـاز مطـرح کشـور( 
در سـریع ترین زمـان ممکـن، بـا انتقـاد کاربـران از 
بی کیفیت بـودن خودروی ایرانی همراه شـده اسـت. 
در ویدئـوی مربـوط خودروهایـی چون سـاینا، سـمند، 
پـژو ۴0۵، پرایـد، پـژو ٢0۶ و غیـره پـارک شـده کـه 
در همـه ایـن خودروهـا قفـل اسـت و فـردی بـدون 
کوچک تریـن مکثی یکـی پـس از دیگـری در خودروها 
را به راحتی و به سـرعت بـاز می کند. شـخصی که این 
ویدئـو را ضبـط کـرده، از شـهروندان ایرانـی تقاضـا 
دارد کـه مراقـب خودروهـای خـود باشـند. معـاون 
اجرایـی پلیـس پیشـگیری انتظامـی کشـور می گوید: 
»اغلـب سـرقت ها مربـوط بـه خودروهایـی اسـت کـه 

فاقـد سیسـتم ضـد سـرقت اند.«

 رمزریال چیست و چه ویژگی هایی دارد؟    
رمزریال یا رمزپول ایرانی، شکل دیگری از اسکناس است 
که به صورت کامال دیجیتال در اختیار افــراد قرار خواهد 
گرفت. در رمزریال اصل پول به صورت الکترونیکی منتقل 
می شود و نیاز به تسویه بین بانکی نیست. همچنین به واسطه 
تراکنش های رمزریال، کسبه بالفاصله قادر به دریافت وجه 
خود هستند و پرداخت برای عموم مردم نیز به صورت آنی 
انجام خواهد شد. البته کارت های نقدی یا اعتباری که 
بسیاری از ما برای خریدهای روزانه یا جابه جایی های مالی 
از آن ها استفاده می کنیم هم به نوعی پول دیجیتال هستند 
اما صدور این کارت  ها همیشه از طرف بانک ها و بر پایه اعتبار 
الکترونیکی که بانک مرکزی به آن ها می داد، انجام می شد. 
اما رمزریال برای نخستین بار این امکان را می دهد که به طور 
مستقیم در نهادی امن تر، یعنی خود بانک مرکزی، حساب 
افتتاح و در ازای واریزی و سپرده ریالی، ارز دیجیتال دریافت 
کنیم. راه انـــدازی ارز دیجیتال ایرانی می تواند منجر به 
افزایش اعتبار و ارزش پول داخلی شود که اکنون در مقایسه 

با سایر ارزش های پولی در جایگاه پایین تری قرار دارد.

تفاوت رمزریال با ارزهای دیجیتال جهانی چیست؟    
همان طــور که رئیس بانک مرکزی گفته اســت رمزریال 
با مفهوم جهانی رمــزارز متفاوت است. بنابراین رمزریال 
مثل سایر ارزهای دیجیتال جهانی قابل استخراج نیست و 
نمی توان روی آن سرمایه  گذاری کرد. برای خرید ارزهای 
دیجیتال جهانی نیاز به واسطه نیست اما برای تهیه رمزریال 
نیاز به اشخاص حقیقی و حقوقی دارید و در صورت ورشکسته 
شدن احتمالی بانک، بالیی سر پولتان نمی آید. اما فراموش 
نکنید که این تازه اول راه رمزریال است و ارز دیجیتال ایرانی 

هنوز تست و بررسی نشده است.

رمزپول ملی می تواند تحریم ها را دور بزند؟    
ارز دیجیتال بانک مرکزی یا پول دیجیتال بانک مرکزی برای 
دور زدن تحریم ها ساخته نشده و دقیقا همان ریالی است 
که در معامالت روزانــه استفاده می شود منتها در تولید آن از 
زیرساخت های بالکچینی استفاده شده است و برای مجموعه ای 
از مزایایی که سمت مردم نیست و قابلیت های حاکمیتی دارد، 
ساخته شده است؛ مانند قابلیت رهگیری بهتر، مبارزه با پولشویی 
به صورت بهتر یا ایجاد سیستم هایی که به لحاظ فنی پایداری 
بیشتری داشته باشند؛ اما باید گفت همان قدر که با ریال می توان 
تحریم ها را دور زد، همان قدر هم با ارز دیجیتال بانک مرکزی 
می توان تحریم ها را دور زد. رمزریال در واقع ارز دیجیتال بانک 
مرکزی است که پول نقد الکترونیکی به شمار می رود و نسخه 
الکترونیکی اسکناس های رایج در ایران خواهد بود. ارزش آن 

هم به ریال کاغذی سنتی موجود بستگی دارد.

همه ابهامات رمز ارز ریال!    
پس از تصویب چارچوب رمزریال در دی 1400 که آن موقع 
از این پول دیجیتال با عنوان »رمــزارز« یاد می شد، برخی 
کارشناسان اقتصادی درباره آن ابهاماتی را ذکر می کردند که 
به نظر می رسید باید توضیحاتی درباره آن ارائه شود. هرچند 
هنوز هم که فاصله سه ماه تا انتشار آزمایشی »رمزریال« 
باقی مانده است هنوز این ابهامات وجود دارد و رئیس بانک 
مرکزی باز هم وعده داده که در آینده توضیحاتی درباره آن 
می دهد. چند مورد از ابهامات رمزریال را از نظر کاربران 

فضای مجازی مرور می کنیم:

رئیس کل بانک مرکزی درباره انتشار اسکناس ملی 1 
دیجیتالی گفته است که برای انتشار آزمایشی آن، ابتدا 
در یکی از مناطق »رمزریال« را اجرا خواهیم کرد. در صورتی 
که پول دیجیتالی برای یک منطقه جغرافیایی نیست که 

بتوان از انتشار آن در سایر مناطق جلوگیری کرد.

 هم اکنون ریال فیزیکی در داخل کشور دارد کار خود 2
را انجام می دهد و کسی مشکلی ندارد. اگر ریال دارد 
ارزش خود را از دست می دهد آیا با استفاده از رمزریال 
می توان از کاهش ارزش آن جلوگیری کرد؟ نکته ای که تردید 

جدی کارشناسان را به دنبال دارد.

رمزارز هایی که بیشتر مورد توجه مردم در سراسر دنیا 3 
قرار گرفته، ارز هایی هستند که ارتباطی با دولت ها 
ندارند و جنبه بین المللی پیدا کرده اند و دولت ها با آن ها 
کاری ندارند. با وجود این، افراد می توانند از این رمزارز ها 
استفاده کنند. اما این رمز ریال مشخص نیست با چه هدفی 
منتشر می شود و مردم چرا باید همان اعتبار کارت های خود 

را به رمزریال تبدیل کنند؟ چه منفعتی برای مردم دارد؟

رمزریال یک دریافت کننده ای دارد و باید آن را خرج 4
کند. چه کسی می آید کاالی خود را در ازای رمز ارزی 
بدهد که نمی توان آن را در جایی خرج کرد؟ همین االن هم 

پول رایج ما یعنی ریال با چنین چالشی روبه روست.

دالر را می توان در بیشتر کشور های دنیا استفاده کرد اما 5 
آیا ریال ایران هم همین قدر خواهان در کشورهای دیگر 

دارد؟ همین سوال را می شود درباره رمزریال هم مطرح کرد.

نکته بعدی این که حتما می دانید این پول ناشناس 6 
است اما به معنی غیرقابل رهگیری بودن تراکنش ها 
نیست. به نظر می رسد پرداخت های خرد تا سقف معینی 
ناشناس می ماند و اگر پرداخت ها از سطح معین باالتر باشد 
کاربر باید احراز هویت انجام دهد. بنابراین هنوز معلوم نیست 
که اسکناس دیجیتالی شبیه رمزارز است که قابلیت رهگیری 
ندارد یا شبیه کارت های بانکی است که با اپلیکیشن های 
خاصی پول جابه جا می شود و هنوز معلوم نیست این ارز 
دیجیتالی با اعتبار داخل کارت های بانکی و استفاده از 

اپلیکیشن های انتقال وجه چه تفاوتی دارد.

رئیس کل بانک مرکزی از آغاز به کار آزمایشی پول دیجیتالی »رمزریال« از شهریور خبر داد 
رمزریال چیست، چه ویژگی ها و ابهاماتی دارد؟

مصطفوی-   وعده ها و خبرهایی که از بانک مرکزی و مسئوالن وزارت اقتصاد منتشر می شود، از شمارش معکوس برای رونمایی 
از رمزریال یا همان رمزارز ملی حکایت دارد. دیروز رئیس کل بانک مرکزی از آغاز به کار رمزریال که با نام رمزارز ملی شناخته 
می شود، از شهریور خبر داد. علی صالح آبادی درباره زمان و نحوه اجرای »رمزریال« گفت:  بررسی ها و اقدامات الزم برای رمزریال 
در حال انجام است و مقرر شده که از شهریورماه شروع شود. رمزریال به  جای همین اسکناسی که در دست مردم است، خواهد 
بود. فرد به  جای این که اسکناس داشته باشد، رمزریال دارد. این مفهوم با مفهوم جهانی »رمزارز« متفاوت است. در »رمزریال« 
ریال های اسکناس جای خود را به رمزریال می دهند. او افزود:  رمزریال با تکمیل زیرساخت های الزم از شهریور عملیاتی می شود. 
پیش از اجرای این طرح حتما به میزان کافی آموزش ها و اطالع رسانی ها انجام می شود تا مردم با سازوکار آن آشنا شوند. تصمیم بر 
این است که استفاده از رمزارز ابتدا به صورت آزمایشی از یکی از مناطق شروع شود و بعد به سراسر کشور تسری یابد... اقدامات 
دولت و بانک مرکزی درباره رمزارز و نظارت بر این حوزه در دولت درحال جمع بندی است. این مسئله در اختیار محسن رضایی، 

معاون اقتصادی رئیس جمهور است که دراین باره در حال بررسی است تا در سطح دولت تصمیم گیری شود.

عطر و ادکلن تقلیب را 
چطور بشناسیم؟

با افزایش فروش عطر و ادکلن های تقلبی از راه های 
تشخیص آن گفتیم

 افزایش قیمت و ممنوعیت واردات عطر و ادکلن، فروش 
محصوالت تقلبی و قاچاق را افزایش داده است. سایت های 
اینترنتی، کانال های تلگرامی، صفحه های اینستاگرامی، 
صندوق عقب برخی خودروها یا بساط دستفروشان کنار 
پیاده روها پر شده از عطرهایی که قیمت های ارزان تری از 
مغازه ها و فروشگاه ها دارند. همشهری در گزارشی از بازار 
عطر و ادکلن های تقلبی نوشت که بخش هایی از این گزارش 
در فضای مجازی خبرساز شد. در بخشی از این گزارش 
آمده است: با این که همه می دانند این عطرها، اصل نیست 
اما بساط کرده ها، دالیل دیگری را برای ارزان فروشی شان 
اعــالم می کنند؛ »اصــل بــدون جعبه «، »تاریخ گذشته «، 
»آن باکس  شده «، »تستر «، »صدمه دیده«، »های کپی درجه 
یک« و »استوک اروپا و آمریکا«. هیچ یک از این عطرها، مورد 
تأیید کارشناسان حوزه های بهداشتی و آرایشی نیست. 
عمده این محصوالت به دلیل وجود روغن ها و اسانس  های 
نامرغوب، غیراستاندارد و مواد ترکیبی مضر منجر به 
حساسیت های پوستی و تنفسی در افراد می شود و حتی 
این مسئله وجود دارد که شیشه های خالی عطر از مناطق 
باالشهر جمع آوری و توسط متخلفان دوباره پر می شود!

راه هایی برای تشخیص عطرهای تقلبی    
تشخیص ادکلن اصلی از تقلبی کــار ســاده امــا مهمی 
است. خیلی ها تصور می کنند تنها راه تشخیص ادکلن 
اصلی، ماندگاری بــاالی رایحه آن اســت؛ امــا ایــن تصور 
اشتباه است.  چون تولیدکنندگان ادکلن های تقلبی، 
راه ماندگاری رایحه  تقلبی را هم یاد گرفته اند.  این چند 
راهکار ساده را برای تشخیص عطر و ادکلن های تقلبی به 

یاد داشته باشید:
1  اولین و مهم ترین گزینه برای خرید عطر اصل این است 
که از فروشنده  قابل اعتماد و منصف خرید کنید. اگر از 
فروشگاه های اینترنتی خرید می کنید، دقت کنید آن 

فروشگاه نماد اعتماد داشته باشد.
ــی برچسب اصالت و  2   مراقب باشید عطر های واردات  

سالمت سازمان غذا و دارو را داشته باشند.
3  باید در بسته بندی عطر و ادکلن به در شیشه، خود 
شیشه، جعبه ادکلن و سلفونی که روی جعبه کشیده شده، 
دقت کرد.  در شیشه  های ادکلن تقلبی اکثرًا پالستیکی 
است و اگر جسم تیزی روی آن بکشید )حتی گاهی با خراش 
ناخن( رنگ آن می ریزد!  عطر و ادکلن های اصل و معتبر 
معموال سلفون محکمی به دورشان پیچیده شده است. اگر 
کارتن عطر یا ادکلن، سلفون یا بسته بندی محکمی ندارد 

به احتمال زیاد   تقلبی است.
4  قیمت عطر باید با توجه به نمونه مشابه آن در سایت های 

خارجی و سایت های معتبر داخلی معقول باشد.
5 حواستان باشد که شیشه عطر باید کامل و ُپر باشد.

6  به مایع داخل شیشه عطر یا ادکلن توجه کنید. رنگ مایع 
عطر و ادکلن های تقلبی با نسخه های اصلی متفاوت  است.
7  دقت به نوع نوشته ها و فونت روی شیشه  ادکلن و جعبه  
ادکلن نیز مهم است. نوع نوشته ها و فونت به کار رفته در 
محصوالت تقلبی، همیشه متفاوت با نوع اصل خواهد 
بود. در بیشتر موارد، شما باید نوع اصلی عطر یا ادکلن را 
دیده باشید تا بتوانید محصول تقلبی آن را تشخیص دهید.
8  اگر رنگ مایع داخل شیشه مشخص باشد می توانید به 
تفاوت های بین دو عطر اصلی و تقلبی بیشتر پی ببرید. 
اصوال رنگ عطر اصلی ملیح و زالل است در صورتی که عطر 

تقلبی رنگی تیره تر از عطر اصلی دارد.

سایه روشن »رمزریال«
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یک مشتری جدی و جدید برای وریا
مدیران باشگاه استقالل تمدید قــرارداد با وریا غفوری را 
منوط به تأیید سرمربی جدید کرده اند.در پی نشر خبری 
مبنی بر این که فوالد خواهان به خدمت گرفتن این مدافع 
با تجربه است، جواد نکونام در یک برنامه زنده تلویزیونی این 
خبر را تأیید و اعالم کرد در صورتی که به هر دلیلی غفوری 
با استقالل ادامه همکاری ندهد، مایل است در فوالد از این 
بازیکن استفاده کند.در حالی که فوالدی ها به طور رسمی 
تمایل خود را برای به کار گیری وریا غفوری اعالم کرده اند، 
تیم آلومینیوم اراک هم برای جذب این بازیکن ابراز عالقه 

کرده تا فوالد یک رقیب جدی پیدا کند.

گزارش

 سهم هنگفت پرسپولیس از جام جهانی 
با یکه تازی در نقل و انتقاالت!

درآمد یک میلیون و 700 هزار 
دالری در انتظار رسخ ها؟ 

با اعالم فیفا تیم های حاضر در جام جهانی قطر می توانند در 
فهرست نهایی نام 26 بازیکن را قرار دهند. با توجه به این که هر 
باشگاه بابت بازیکن ملی پوشی که در جام جهانی دارد مبلغی 
را به عنوان پاداش دریافت خواهد کرد، برای باشگاه ها بسیار 
مهم است که در فهرست نهایی تیم ملی کشورشان سهمیه 
باالیی داشته باشند. ظاهرا بازیکنان هم این مسئله را متوجه 
شده و برخی از آن ها در مذاکراتی که با باشگاه های مطرحی 
مثل پرسپولیس، استقالل، سپاهان و فوالد داشته اند شرط 
ملی پوش شدن را گذاشته اند که در نوع خود عجیب و قابل تامل 
است. اتفاقا فرشید سمیعی معاون حقوقی باشگاه استقالل 
هم دیروز در برنامه ورزش و مردم به این مسئله بدون نام بردن 
از بازیکن مدنظر اشاره کرد:»اسم بازیکن را نمی گوییم زیرا 
از این کار خاطره خوشی نداریم  و وقتی اسم بازیکن را گفتیم 
مشکالت متعددی ایجاد شد. بازیکنی که دلش با استقالل 
نیست به هیچ عنوان مدنظر قرار نمی گیرد و نمی توانیم برخی 
آپشن ها را به بازیکن بدهیم.« البته بی توجه به خواسته برخی 
بازیکنان هر تیمی که در فهرست نهایی تعداد ملی پوش 
بیشتری داشته باشد صاحب پاداش بیشتری خواهد شد و با 
توجه به خرید های اسم و رسم دار پرسپولیس و شانس باالی آن 
ها در فهرست نهایی تیم ملی قطعا این باشگاه از نقل و انتقاالت 
سود دو جانبه ای خواهد برد. در واقع سرخ ها با یکه تازی در نقل 
و انتقاالت و جذب ستاره های لیگ و لژیونرهای ملی پوش هم 
رقبا را از میدان خارج کردند و هم اکنون امیدوارند در فهرست 
نهایی تیم ملی شش،هفت ملی پوش داشته باشند و درآمد 
هنگفتی از جام جهانی نصیب شان شود. بیرانوند، پورعلی 
گنجی، امیری،  ترابی، رفیعی، سرلک و صادقی هفت بازیکنی 
هستند که در فهرست اخیر تیم ملی حضور داشتند و بعید نیست 
به این نفرات در آغاز لیگ و اعالم فهرست نهایی افزوده شود و 
مثال افرادی مثل اسماعیلی فر و نعمتی و دیگران هم ملی پوش 
شوند و سهمیه سرخ ها در جام جهانی حداقل هفت ملی پوش 
باشد و درآمد هنگفتی را عاید این باشگاه کند.فیفا به ازای 
هر بازیکن ملی پوش مبلغ 240 هزار دالر به باشگاه های آن 
ها می پردازد و حال اگر پرسپولیس حداقل هفت ملی پوش 
داشته باشد مبلغ قابل توجه یک میلیون و 680 هزار دالر از جام 
جهانی قطر درآمد خواهد داشت، هر چند به دلیل تحریم های 

بانکی ایران برداشت این پول تا مدت ها میسر نیست.

پیشنهاد خارجی برای دروازه بان استقالل
ــان استقالل با این که فصل گذشته فرصت چندان زیادی برای قرار  علیرضا رضایی دروازه ب
گرفتن در ترکیب ثابت نداشت، اما در بازی هایی که به میدان رفت نمایش خوبی از خودش 
ارائه کرد.البته شرایط سنی این بازیکن و عملکرد رضایی در بازی هایی که به میدان رفت 
باعث شده است دو پیشنهاد اروپایی به دست این بازیکن برسد.نکته مهم دیگر این است که 
علیرضا رضایی اکنون چند پیشنهاد وسوسه انگیز از تیم های لیگ برتری دارد و باید دید 
این دروازه بان چه تصمیمی برای فصل آینده خواهد گرفت.رضایی با این که برای فصل 
آینده هم تحت قرارداد استقالل است، اما در قراردادش بند فسخ وجود دارد که این موضوع کار 
او را برای جدایی از جمع آبی ها راحت تر خواهد کرد.بدون شک رضایی هم این موضوع را در 
ذهن دارد که فرصت بیشتری برای بازی کردن داشته باشد و باید منتظر ماند و دید که بعد از 

پیشنهادهای رسیده، این بازیکن چه شرایطی برای فصل بعد پیدا خواهد کرد.

درخواست سرمربی پورتو: طارمی را نفروشید
طبق ادعای رسانه های پرتغالی، پورتو برای فروش مهاجم ایرانی خود مبلغ 20 میلیون یورو 
در نظر گرفته است؛ این مبلغ هرچند برای مهاجمی که در آستانه ۳0 سالگی است باال به نظر 
می رسد اما هنوز هم انتقال طارمی به یک تیم دیگر منتفی نیست.پورتو در نقل و انتقاالت 
تابستانی تاکنون چند بازیکن خود را از دست داده است و در صورت جدایی »اوانیلسون« و 
طارمی، زوج برزیلی - ایرانی در خط حمله دچار مشکالت زیادی خواهد شد.شاید به همین 
دلیل باشد که »سرجیو کونسیسائو« سرمربی پورتو نگرانی خود را از این بابت به مدیران 
باشگاه گوشزد کرده و خواهان حفظ ستاره های باقی مانده تیمش شده است.روزنامه »ابوال« 
در شماره دیروز خود، خبری را در این باره کار کرده و حتی آن را روی جلد خود برده است.
در بخشی از این خبر آمده است که سرجیو کونسیسائو سرمربی پورتو از مدیران این باشگاه 

درخواست کرده است طارمی، اوانیلسون و تونی مارتینز را حفظ کنند.

آفساید 

عکس نوشت

کی روش در یک قدمی تیم ملی عراق

کارلوس کی روش دیروز با انتشار پیامی تند علیه فدراسیون 
فوتبال مصر پرونده بازگشت اش به تیم ملی این کشور 
را برای همیشه بست.در همین باره مهیب عبدالهادی 
 »MBC« خبرنگار مشهور مصری و شاغل در شبکه تلویزیونی
مدعی شد: کارلوس کی روش برای مربیگری در تیم ملی 
فوتبال عراق نزدیک شد.در هفته گذشته شایعات زیادی در 
زمینه آینده کارلوس کی روش مطرح شد حتی برخی رسانه 
های خارجی از گزینه شدن کی روش برای هدایت ایران در 
جام جهانی سخن گفتند ولی در نهایت این موضوع از سوی 

فدراسیون کشورمان تکذیب شد.

مذاکره استقالل و چشمی برای تمدید
به دنبال برگزاری مراسم معارفه ریکاردو ساپینتو، نقل و 
انتقاالت تیم استقالل تهران با سرعت بیشتری نسبت به 
هفته های گذشته دنبال می شود.اولویت باشگاه تهرانی 
برای تمدید قرارداد با بازیکنان فصل گذشته بوده و از این رو 
روزبه چشمی یکی از بازیکنانی است که مذاکره برای ادامه 
همکاری با او صورت گرفته است.پیش از این چشمی در 
بازار نقل و انتقاالت تابستانی در لیگ برتر ایران مورد توجه 

دو باشگاه تراکتور و سپاهان قرارگرفته بود.

ــی  ــارج هــشــتــمــیــن مـــربـــی خ
استقالل از پرتغال آمد، کسی 
که همبازی کریستیانو رونالدو 
در اسپورتینگ لیسبون بود. 
این مربی در 10 سال دوران 
ــه ای ســرمــربــی گــری اش  ــرف ح
14 تیم در کشور های مختلف 
افتخار  تنها  و  کـــرده  عـــوض 
قابل مالحظه اش قهرمانی با 
استاندارد لیژ در جام حذفی 
بلژیک بوده است. با این حال 
ساپینتو و استقالل به عنوان 
مدافع عنوان قهرمانی در لیگ 
بیست و دوم یکی از مدعیان 
خواهند بود.خیلی ها منتظرند 
پرتغالی  سرمربی  ببینند  تــا 
می تواند استقالل را در مسیر 

قهرمانی نگه دارد یا خیر.

پــرســپــولــیــس در فــصــل نــقــل و 
ــا جـــذب ستارگان  انــتــقــاالت ب
ملی پوش نشان داده که شروع 
خوبی بــرای لیگ بیست و دوم 
داشته است.یحیی گل محمدی 
که فصل گذشته با انتقادهای 
زیادی مواجه شده می خواهد در 
لیگ پیش رو ثابت کند قهرمانی 
با پرسپولیس و رسیدن به فینال 
آسیا صرفا دســتــاورد برانکو و 
تیمش نبوده! بدون شک یحیی 
یکی از با انگیزه ترین مربیان لیگ 
بیست و دوم خواهد بود. سرمربی 
سرخ ها انگیزه زیادی برای اثبات 
ــودش در فصل بیست و دوم  خ
خواهد داشت و این عاملی است 
کــه مــی تــوانــد حساسیت  روی 

سکو  ها را افزایش دهد.

مربی 56 ساله پرتغالی بعد از 
موتورز  چونبوک  بــا  قهرمانی 
ــره جــنــوبــی و  و الــهــالل در کـ
ــران گذاشته  عربستان پا به ای
از قطب های  تــا در یکی دیگر 
فوتبال آسیا این افتخار را تکرار 
کند. مــورایــس با سال ها قرار 
مورینیو  ژوزه  کنار  در  گرفتن 
تجربه کار به عنوان دستیار اول 
در باشگاه های بزرگ پورتو، رئال 
مادرید، چلسی و اینتر میالن 
را در کارنامه دارد. این سابقه 
درخشان نشان دهنده حضور 
ــش و توانمند  یــک مربی بــا دان
بزرگ  باشگاه های  از  یکی  در 
ایران است و البته از جذابیتی 
که حضور او به لیگ برتر ایران 

می دهد، حکایت می کند.

قلعــه نویــی و گل گهــر فصــل 
ــام  ــه ن ــا چالــش بزرگــی ب قبــل ب
و  گابنــی«  بازیکــن  »پرونــده 
کســر 7 امتیــاز از تیــم مواجــه 
شــدند امــا در نهایــت توانســتند 
بــه نســبت نتایــج خوبــی بگیرند 
و کارشــان را بیــن چهــار تیــم 
برتــر جــدول به پایــان برســانند.
پــر افتخارتریــن مربــی تاریــخ 
لیــگ برتــر کســب عنــوان در 
بــرای  تضمینــی  را  گل گهــر 
حرفــه ای  حیــات  ادامــه 
بنابرایــن  می بینــد،  خــود 
پررنــگ  نقــش  از  نمی تــوان 
ایــن تیــم ســیرجانی و ســرمربی 
ــدن  ــر ش ــته اش در داغ ت کارکش
تنــور مســابقات بــه ســادگی 

. شــت گذ

بعـد از دسـتیاری کـی روش 
در  موفقیـت   و  ملـی  تیـم  در 
نسـاجی،  و  خونه به خونـه 
فـوالد  بـه سـکوی پرتـاب ایـن 
شـد،  تبدیـل  جـوان  مربـی 
جایـی کـه نکونـام موفـق شـد 
در دو فصـل دو سـهمیه لیـگ 
قهرمانـان ، دو قهرمانـی در 
جام حذفـی و سـوپرجام برای 
اهوازی هـا بـه دسـت بیـاورد.
حاال بـدون شـک نکـو در لیگ 
بیسـت و دوم بـه همـراه فـوالد 
مـی توانـد در قـواره یـک تیـم 

مدعـی ظاهـر شـود.
رد  از  بعـد  نکونـام  جـواد 
پیشـنهاد اسـتقالل حـاال در 
فوالد به دنبال ادامه مسـیر رو 

اسـت. خـود  پیشـرفت  بـه 

برد قاطع سروقامتان مقابل کانادا

گروه ورزش/تیم ملی والیبال ایران در آخرین دیدار 

خود از هفته دوم رقابت های لیگ ملت ها روز گذشته 
به مصاف کانادا رفت و با حساب سه بر صفر )25 بر 
21، 27 بر 25 و18 ( پیروز شد.مهدی جلوه، امیررضا 
عبادی پور،  میالد  اسفندیار،  امیرحسین  ســرلــک، 
محمدطاهر وادی، امین اسماعیل نژاد و محمدرضا 
حضرت پور ترکیب ابتدایی تیم ایران در این دیدار بودند.

تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست های این مسابقه 
77 امتیاز کسب کرد که به ترتیب 40 پوئن در حمله، 
چهار امتیاز در دفاع، چهار پوئن سرویس و 29 امتیاز 
از اشتباهات بازیکنان کانادا بود.کانادا  نیز در مجموع 
ست های این مسابقه 64 امتیاز کسب کرد که شامل 40 
امتیاز حمله، سه دفاع، چهار پوئن سرویس و 17 امتیاز 
از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود. آخرین مسابقه دو 
تیم در مرحله مقدماتی بازی های المپیک توکیو بود که 
تیم ایران سه بر صفر مغلوب کانادا شد و ملی پوشان با این 
برد شکست توکیو را جبران کردند.در پایان این دیدار 
استفان تیموتی مار بازیکن کانادا 18 امتیاز به دست 
آورد و امتیازآورترین بازیکن زمین شد. پس از او امین 
اسماعیل نژاد از تیم ایران با کسب 15 امتیاز دومین 
بازیکن امتیازآور زمین بود.امیرحسین اسفندیار نیز که 
در ست سوم عملکرد خوبی را به نمایش گذاشت، 14 
امتیاز کسب کرد.ایران هفته دوم لیگ ملت ها را با دو 
برد مقابل آمریکا و کانادا و دو شکست برابر بلغارستان 
و برزیل به پایان رساند. تیم ملی والیبال کانادا مدال 
برنز آخرین دوره برگزار شده لیگ جهانی )2017( و 
قهرمانی مسابقات منطقه نورسکا را در پرونده افتخارات 
خود دارد و سوابق تیم ملی والیبال کانادا نشان می 
دهد که سروقامتان کشورمان توانسته اند از پس حریف 
قدرتمندی برآیند.  تیم ملی ایران هفته دوم لیگ ملت ها 
را با باخت مقابل بلغارستان و برزیل و پیروزی برابر 

آمریکا و کانادا به پایان رساند.

ویژه
از تهمت دروغگویی دبیر و 

پوالدگر به یکدیگر تا به میان 
آمدن پای قهرهای بنا و آوردنش 

با گونی به کشتی

دوئل بی نتیجه!
گــروه ورزش/ مجمع عمومی ســاالنــه فدراسیون 

کشتی در حالی ساعت 14:04 برگزار شد که در 
همان بدو امر علیرضا دبیر شمشیر را برای معاون 
قهرمانی وزارت ورزش از رو بست؛ آن هم در شرایطی 
که سیدمحمد پوالدگر چهار دقیقه دیر به مجمع رسید 
تا رئیس فدراسیون کشتی خطاب به نصراله پریچهره 
مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون ها تاکید کند 
اگر تاخیری در شروع مجمع ایجاد شود، مقصر پوالدگر 
است. اما معاون وزیر ورزش با چند دقیقه تاخیر در 
جلسه حاضر شد تا با ورود او حاشیه ها هم آغاز شود. در 
آغاز مقرر شد رئیس مجمع انتخاب شود. همین کافی 
بود تا دبیر کنایه هایش به معاون قهرمانی وزارت ورزش 
را که به تازگی و به گفته دبیر، تصمیم گرفته بودجه 
گفتن  با  کند،  صفر  را  کشتی  فدراسیون  قهرمانی 
این جمله استارت بزند: »آقای پوالدگر پولی که به ما 
نمی دهد، اما ما حرمت وزیر را نگه می داریم. پیشنهاد 
من این است که معاون وزیــر، رئیس مجمع باشد.« 
پوالدگر هم در واکنش مدعی شد طبق اساسنامه 
رئیس مجمع، وزیر است. درنهایت هم با رای حاضران 
در جلسه پوالدگر رئیس مجمع اعــالم شد تا جنگ 
دبیر و معاون وزیر به صورت رسمی شروع شود. بعد از 
توضیحات دبیر درخصوص عملکرد کشتی و گزارش 
حسابرس فدراسیون، پوالدگر با گالیه از دبیر خطاب 
به او گفت: »شما مدام حرف می زنید و به همه توهین 
می کنید. من از گزارش حسابرس فدراسیون قانع 
نشدم.« دبیر هم در جواب بخش اول صحبت های 
پوالدگر چنین گفت: »واقعا برای شما متاسفم.« اوج 
درگیری دبیر و پوالدگر اما به ماجرای بودجه ویژه 

70 میلیاردتومانی مجلس به فدراسیون کشتی  و 
برمی گشت. جایی که باعث شد وزارت ورزش تصمیم 
بگیرد در بودجه قهرمانی کشتی تغییراتی ایجاد کند. 
همین کافی بود تا دبیر در واکنش به این اتفاق چنین 
بگوید: »من آتش به اختیارم، کار خودم را می کنم 
ــم. کشتی خیلی  چــون یک فدراسیون کشتی داری
بزرگ تر از وزارت ورزش است و بخشی از فرهنگ 
ماست. امروز باید شفاف سازی شود. شش ماه است 
که معاون وزیر را در فدراسیون کشتی ندیده ایم. تا 
زیرساخت ها درست نشود نمی توان کار کرد. آن وقت 
دوستان می گویند تو الکچری زندگی می کنی! کدام 
الکچری؟! اگر حسن یزدانی که سرمایه کشتی ماست 
روی تشک طبی نخوابد بدنش قفل می کند. وقتی 
با معاون قهرمانی بحث می کنم شخصی و از روی 
هوای نفس نیست. در کشتی با کسی تعارف ندارم.« 
رئیس فدراسیون گوش شکسته ها در بخش دیگری 
از صحبت هایش دربــاره بودجه ای که وزارت کمک 
کرده صحبت کرد تا بگوید: »شما کمتر از یک سوم به 
ما کمک کرده اید و فدراسیون ها بدانند من یک سوم 
بودجه ام را می گیرم. فدراسیون های دیگر می گویند 
ــرادران من، ما یک سوم بودجه خود را از  عدالت! ب
وزارت می گیریم. خودشان می گویند 4/5میلیارد 
داده اند اما ما ۳8/5میلیارد هزینه کرده ایم. اگر قرار 
بود هزینه جام های دیگر را هم بدهیم نمی توانستیم 
این هزینه ها را مدیریت کنیم. با بذرپاش)رئیس دیوان 
محاسبات و نماینده سابق مجلس( صحبت کردم، این 
مبلغ 70 میلیاردی از تبصره 14 مشخص نیست به 
ما پرداخت شود بعد شما چطور بودجه ای را که برای 

خودمان است ، نمی دهید؟« دبیر در بخش دیگری از 
صحبت هایش به قهر اخیر آقای خاص کشتی فرنگی 
ایــران اشــاره کرد تا بگوید: »بنا قهر نکرد چون قهر 

می کرد با گونی او را می آوردم.«

دبیر: رابطه پوالدگر با فدراسیون های دیگر است        

نه کشتی

علیرضا دبیر و محمد پوالدگر بارها در این جلسه با هم 
درگیری لفظی پیدا کردند تا جایی که پوالدگر خطاب 
به دبیر گفت: اجازه دهید من هم حرف بزنم. من بلد 
نیستم مثل شما جدل کنم. یک ساعت گوش کردم. 
دبیر گفت که شما ارتباط تان با فدراسیون های دیگر 
است. پوالدگر هم اظهار کرد که متلک گفتن و نیش 
زبان زدن تخصص آقای دبیر است. رئیس فدراسیون 
کشتی در ادامه با فریاد به پوالدگر گفت: »شما هیچ 
درکی از ورزش قهرمانی نداری.« درنهایت کار جدال 
به قدری باال گرفت که پوالدگر به دبیر گفت: »شما 
مدام توهین می کنید و با این شرایط من در مجمع 
نمی مانم.« معاون وزیر درحالی که اعضای مجمع از 
او می خواستند بماند، مجمع عمومی کشتی را ترک 
کرد. واکنش دبیر به رفتن پوالدگر هم در نوع خود 
جالب بود و خطاب به حاضران در جلسه چنین گفت: 
»دوستان! هیچ کس بلند نشود.چون او رفت من خودم 
ادامه می دهم.« البته دقایقی پس از رفتن پوالدگر، 

مجمع به اتمام رسید.

پوالدگر: دبیر البی گر خوبی است!       

پوالدگر بعد از ترک جلسه در جمع خبرنگاران و در 
پاسخ به سوال خراسان مبنی بر این که آیا شما واقعا 
بودجه قهرمانی فدراسیون کشتی را صفر کرده اید، 
چنین گفت: »ما تفاهم نامه ای داریــم که او)دبیر( 
حتی آن را امضا هم نکرده است،  بودجه کشتی 70 
میلیارد تومان است و این که تا زمان محقق شدن آن، 
کم یا زیاد شود هزار اتفاق می توانست روی بدهد. 
دبیر البی گری را خوب بلد است و از نماینده مجلس 
گرفته تا مسئوالن سازمان برنامه و بودجه، با همه 

البی می کند.«

قرارداد سرمربی استقالل، کمتر از 500 هزار دالر!

گروه ورزش/ریکاردو ساپینتو مربی پرتغالی به طور رسمی به عنوان 

سرمربی استقالل انتخاب و معرفی شد تا هشتمین سرمربی خارجی 
تاریخ باشگاه استقالل باشد. گفته می شود، قرارداد ساپینتو حدود 
500هزار دالر یا یورو است و همین مسئله باعث شد فرشید سمیعی 
معاون حقوقی باشگاه به این مسئله واکنش نشان دهد:»قرارداد او 
دو ساله پیش بینی شده و برای یک فصل پایین تر از این مبلغ است. 
قراردادهای خارجی که استقالل از فصل پیش بسته، ارقــام بسیار 
مناسبی است. نهادهای نظارتی می توانند تایید کنند که نسبت به 
گذشته، اعداد بسیار مناسب بوده، چون سعی کردیم به طور مستقیم 
با خود افراد و مدیر برنامه اصلی ارتباط برقرار کنیم و واسطه ها حذف 
شوند. به همین دلیل هزینه ها کاهش پیدا کرد.« جدا از این مسئله و 
کارنامه پرفراز و نشیب ساپینتو و حضور او در تیم ها و کشورهای مختلف 
نکته ای که مورد توجه کاربران فضای مجازی ورسانه ها و فوتبال 
دوستان قرار گرفته، واکنش های عجیب و غریب این مربی درباره 
اشتباهات داوری در لیگ های مختلف است. او با حرارت و هیجان 
وصف ناپذیری وارد زمین می شود و به داور و بازیکنان حریف اعتراض 
می کند و حتی در یک صحنه او برای آن که اعتراض شدیدش را به 
تصمیم داور بازی نشان دهد در زمین دراز می کشد و تهدید می کند تا 
زمانی که تصمیم داور اصالح نشود برنمی خیزد. شاید در لیگ برخی 
کشورها این مسائل احساسی و هیجانی در همان زمین حل و فصل می 
شود اما در ایران کمیته انضباطی و اخالق به این گونه مسائل ورود می 
کنند و جرایم و محرومیت های سنگینی هم برای مربی و بازیکن خاطی 
در نظر می گیرند که نمونه های اخیر آن مربوط به یحیی گل محمدی و 
ساکت الهامی مربیان پرسپولیس و تراکتور است که چند جلسه و چند 
ماه محروم شدند. حال وظیفه مسئوالن باشگاه به ویژه بخش حقوقی 
است که عالوه بر دقت در مباحث مالی،  اوال ساپینتو را درباره قوانین 
ساری و جاری در فوتبال ایران و جامعه ایرانی توجیه کنند تا دود این 
گونه رفتارهای او به چشم استقالل نرود و ثانیا این مسئله را در قرارداد 
او هم بگنجانند که در صورت نقض آن با جریمه مالی مواجه خواهد شد 
یا اگر پس از اتمام حجت باشگاه با او، به دلیل اعمال غیرمتعارف از سوی 
نهادهای نظارتی و انضباطی با جریمه مواجه شد، موظف است خودش 

آن را بپردازد.

سوژه

ستاره لیگ به طور رسمی 
پرسپولیسی شد

ــراردادی به  ــ بازیکن فصل گذشته گــل گهر بــا عقد ق
پرسپولیس پیوست.سعید صادقی، هافبک فصل گذشته 
ــراردادی یک ساله به پرسپولیس  تیم گل گهر با عقد ق
پیوست.این بازیکن 28 ساله که به تازگی به تیم ملی 
نیز دعوت شده، سابقه بازی در تیم های شهرخودرو، 
صبای قم، نیروی زمینی، مس کرمان، خونه به خونه بابل 
و پیکان را در کارنامه دارد و عالوه بر پرسپولیس تیم های 
استقالل و سپاهان هم خواهان جذب او بودند و در نهایت 

ستاره فصل گذشته لیگ سرخ پوش شد.

گروه ورزش/بیست و دومین دوره رقابت های لیگ برتر در حالی کمتر از دوماه 

دیگر آغاز می شود که با حذف خراسان و فارس از نقشه لیگ برتر تعداد استان 

ها در باالترین سطح فوتبال کشور به هشت استان کاهش یافته است.تهران با 

چهار نماینده همچنان در صدر نقشه لیگ برتر قرار دارد و خوزستان و کرمان 

با سه نماینده در رتبه دوم قرار دارند.اصفهان نیز دو نماینده خواهد داشت و 

مازندران،مرکزی،آذربایجان شرقی و گیالن نیز دیگر استان هایی هستند 

که هرکدام یک نماینده در لیگ بیست و دوم خواهند داشت.در این شرایط 

در حالی شاهد رقابت 16 تیم در لیگ بیست و دوم خواهیم بود که عالوه بر 

نبرد ستارگان در مستطیل سبز به احتمال فراوان جنگ مربیان در کنار زمین 

یکی از جذابیت های خاص لیگ برتر فوتبال کشور خواهد بود. اولین تجربه 

حمید مطهری به عنوان سرمربی،حضور مربی با تجربه ای به نام قربان بردیف 

و بازگشت ساکت الهامی از جذابیت های لیگ بیست و دوم در کنار مستطیل 

سبز خواهد بود اما در کنار تمام این ها قطعا بیشتر نگاه ها به جنگ مربیان تیم 

های مدعی خواهد بود:

نبردجذابخودیهاوخارجیها
نگاهی به نیمکت مدعیان لیگ بیست و دوم
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ریکاردو ساپینتو
استقالل

یحیی گل محمدی
پرسپولیس

خوزه مورایس 
سپاهان

امیر قلعه نویی 
گل گهر

جواد نکونام 
فوالد
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تجلیل سن سباســتین از کراننبرگ

دیوید کراننبرگ در جشنواره سن سباستین امسال 
تجلیل می شود. به گزارش صبا، دیوید کراننبرگ 
کارگردان سرشناس کانادایی در هفتادمین دوره 
افتخاری  جایزه  سباستین  سن  فیلم  جشنواره 
دونوستیای این جشنواره را دریافت می کند. مراسم 
اهدای این جایزه، با نمایش آخرین فیلم کراننبرگ با 
عنوان »جنایات آینده« که یک فیلم جسورانه علمی 
تخیلی با بازی ویگو مورتنسن، کریستن استوارت 
و لئا سیدو اســت، برگزار می شــود. این فیلم ساز 
مشهور کانادایی تاکنون ۲۰ فیلم بلند سینمایی 
ساخته است که این آثار، امروزه به عنوان فیلم های 
کالسیک ژانرهایی مانند علمی تخیلی، وحشت، 

درام روان شناسانه و تریلر شناخته می شوند.

روایت خون  آشامی از پینوشه!

ــردان فیلم سینمایی »اسپنسر« در پــروژه  ــارگ ک
تازه خود، پینوشه دیکتاتور شیلی را در قالب یک 
خون آشام به پرده های نقره ای می آورد.به گزارش 
مهر، پابلو الرایین که به تازگی فیلم »اسپنسر« درباره 
زندگی دایانا از او عرضه شد، با همکاری نتفلیکس 
تولید یک کمدی سیاه با عنوان »ال ُکنده« را شروع 
کرده  است. این فیلم درباره آگوستو پینوشه دیکتاتور 
ــای خونبار این کشور است و در آن  شیلی و روزه
پینوشه در قالب یک خون آشام ۲۵۰ ساله ظاهر 
می شود. نتفلیکس اعــالم کرد این کمدی سیاه 
تاریخی بر شخصیت آگوستو پینوشه تمرکز  و او را 
چنان تصویر می کند که پس از ۲۵۰ سال هنوز زنده 
است و تصمیم می گیرد یک بار برای همیشه بمیرد 
و دلیلش برای این تصمیم، آبروریزی های متعدد و 

درگیری های خانوادگی اش است.

ســریــال »مــســتــوران« بــه کــارگــردانــی سید جمال 
سیدحاتمی و مسعود آ ب پــرور از پنج شنبه هفته 
گذشته روی آنتن شبکه یک رفته و روایت قصه هایش 
را آغــاز کــرده اســت. همان طور که از این مجموعه 
توقع می رفت، »مستوران« در قسمت های ابتدایی 
موفق شد به عنوان سریال قصه گو، توجه مخاطب را 
جلب کند و حس کنجکاوی او را درباره شخصیت ها 
و ماجراهای قصه برانگیزد. هفت قسمت ابتدایی 
این مجموعه را سیدحاتمی کارگردانی کرده و 19 

قسمت دیگر فصل اول نتیجه کار آب پرور است.

معرفی خوب شخصیت ها	 

قسمت اول سریال بیشتر به معرفی شخصیت ها، 
روابط میان آن ها و آشنایی مخاطب با فضای قصه 
شخصیت  از  سریال  گذشت.  »مستوران«  شهر  و 
»جهاندخت« به عنوان زنــی حسود و خرافاتی و 
خانواده »لیث« به عنوان خانواده ای آگاه و خوشبخت 
معرفی خوبی داشت و از همان ابتدا تماشاگر را با 
بخشی از ویژگی های این شخصیت ها و انگیزه های 
شان آشنا و به این ترتیب او را با قصه همراه کرد. 
ــرای گــم شدن  ــاج ســریــال در قسمت دوم نیز م
»لطفعلی« کودک باهوش خانواده »لیث« را جذاب 
روایت کرد و قصه پیشرفت خوبی داشت. ماجراهای 

فانتزی داستان مانند امکان دیدن آینده در لوح به 
ارث رسیده از نیاکان و همچنین پرداختن به جادو، 

قصه این مجموعه را جذاب تر کرده است.

فضاسازی باورپذیر، بازی های خوب	 

»مستوران« زمان و مکان مشخصی ندارد. قصه در 
شهری خیالی به همین نام و حدود ۵۰۰ سال قبل 
ــت می شود. سریال به واسطه طراحی خوب  روای
صحنه و لباس، فضایی متفاوت و قابل باور را در نظر 
مخاطب ساخته اســت. دیالوگ های »مستوران« 
نیز روان و قابل فهم است و ارتباط تماشاگر با قصه 
را سخت نکرده است. فضای مجموعه »مستوران« و 
روایت قصه ها و افسانه های قدیمی، حضور راوی را 
در سریال می طلبد و نریشن های او نیز می تواند به 
قصه کمک کند. رویا میرعلمی موفق شده کاراکتری 
قابل باور داشته باشد و وجوه منفی شخصیت خود 
را نمایش دهد. نازنین فراهانی و حمیدرضا آذرنگ 
نیز انتخاب های مناسبی برای کاراکترهای خود 
بوده اند. بیژن بنفشه خواه که بیشتر با نقش های 
کمدی شناخته می شود در این سریال نقشی متفاوت 
و جدی ایفا کرده، اما به دلیل حضور کوتاهش در دو 
قسمت ابتدایی، برای ارزیابی کار او باید منتظر پخش 
ادامه قصه ماند. رابعه اسکویی و علی دهکردی هم از 
بازیگران این مجموعه هستند که با گریم های بسیار 
متفاوتی در »مستوران« ظاهر شده اند. دهکردی 
هنوز وارد قصه نشده، اما گریم خوب رابعه اسکویی 

او را به یک جادوگر و رمال نزدیک کرده است.

چهره ها و خبر ها

از پژمان جمشیدی در اختتامیه 
سیزدهمین جشنواره فیلم های 
ورزشی ایران تجلیل می شود. 
ایــن تجلیل به بهانه یک دهه 
در  جمشیدی  هنری  فعالیت 

عرصه سینما و تلویزیون انجام خواهد شد.

ساعت  جمعه   از  کــوثــری  فریبا 
17، بازپخش سریال »پنجره« اثر 
قدرت  ا... صلح  میرزایی را از شبکه 
آی فیلم روی آنتن خواهد داشت. 
این مجموعه با بــازی عبدالرضا 
اکبری و شهنام شهابی اولین بار سال 9۰ پخش شد.

ــوان اولــیــن  ــن ــه ع ژیـــال شــاهــی ب
تجربه حضور در نمایش خانگی 
ــر« به  ــی در ســریــال »پــوســت ش
محمودی  جمشید  کارگردانی 
بازی کرده است. این بازیگر با فیلم 
»موقعیت مهدی« و »قصر شیرین« شناخته می شود.

نیما شعبان  نژاد از جمعه 1۰ 
تیر تئاتر »پالس؛ پالس به توان 
۲« را به روی صحنه می برد. او 
عالوه بر کارگردان، به عنوان 
بازیگر نیز در این تئاتر حضور 
دارد. این بازیگر اکنون با »راز بقا« در نمایش 

خانگی دیده می شود.

نوید پورفرج ماه جاری با فیلم 
»زاالوا« به کارگردانی ارسالن 
امیری به سینما می آید. قصه 
این فیلم که فضای وهم انگیزی 
 ۵۰ دهـــه  اواخـــــر  در  دارد، 

می گذرد و به باورها و اعتقادات خرافی مردم یک 
روستا می پردازد.

ــس از حــاشــیــه هــای حضور  ــک مـــاه پ ی
ــرادران لیال« و عوامل ایــن فیلم در  ــ »ب
جشنواره کن، جمعه  شب پیمان معادی 
بــا کــیــوان کثیریان منتقد سینما، در 
اینستاگرام به گفت وگو نشست و درباره 
همه  جنجال هایی که به راه افتاد صحبت 
کرد. نتیجه به گفت وگویی صریح، بدون 

تعارف، منطقی و البته پرتیتر ختم شد.

امید به نمایش »برادران لیال«	 

پیمان معادی به طور مفصل درباره توقیف 
»برادران لیال« صحبت کرد. او با اشاره به 
ممیزی  در ساخته های قبلی روستایی و 
اعمال ممیزی ها توسط این کارگردان، 
علت اتفاقاتی را که برای »برادران لیال« 
افتاده، حاشیه های حساسیت  برانگیز 
جشنواره کن دانست. معادی همچنین 
از لزوم گفت وگو با سعید روستایی با هدف 
متقاعد کردن او برای اعمال ممیزی ها و 
تعامل دو طرفه برای فراهم شدن امکان 
ــرادران لیال« صحبت کــرد و  نمایش »بـ
که  گفت  خـــودش  شخصی  نظر  طبق 
ممیزی های این فیلم به آن لطمه ای وارد 

نمی کند.

سکوت درباره ریزش متروپل	 

مراسم فرش قرمز و نمایش فیلم »برادران 
لیال« در جشنواره کن، در حالی برگزار 
شد که فضای مجازی و جامعه به شدت 
تحت تاثیر فاجعه متروپل بــود. سکوت 
عوامل فیلم درباره این حادثه باعث شد 

مــوجــی از اعــتــراضــات بــه سوی 
عوامل »بـــرادران لیال« روانه 

شود. معادی درباره علت این 
سکوت توضیح داد که آن ها 

از ابعاد وسیع ماجرا اطالع 
نداشته اند. او اشتباه شان را 

در این مورد پذیرفت و از مردم 
ــرد. وی  ــ ــی ک ــواه ــذرخ ع

درباره صحبت هایش 
در نشست خبری 

»بــرادران لیال« هم گفت که درباره علت 
مشکالت اقتصادی در ایــران سوالی 
مطرح نشده، به همین دلیل او در پاسخ 
به سوالی درباره نقشش در فیلم، مثالی از 
ارتباط خراب شدن یخچال یک خانواده و 
تغییر طبقه اجتماعی آن ها مطرح کرده و 
البته غیرمستقیم به تاثیر تحریم ها اشاره 
داشته. معادی همچنین توضیح داد که 
نمی دانسته آیا باید تحریم ها را بیهوده و 
کم اثر جلوه می داده یا به تاثیرات منفی 
آن اشاره می کرده است. او   درباره فیلم 
»عنکبوت مقدس« نیز گفت: »من این 
فیلم را کامل ندیدم، اما کسانی که دیدند 
می گویند به مقدسات توهین شده و اگر 
این طور باشد واقعا متاسفم. هیچ کس 
حق ندارد به باورهای مردم توهین کند آن 
هم باورهای قوی مردم سرزمین خودش. 
اگر این فیلم توهین کرده باشد به هیچ 

وجه مورد تایید من نیست.«

کنایه به رائفی پور	 

پیمان معادی همچنین درباره استفاده 
از واژه »سلبریتی« برای افراد گفت: فرد 
مشهور خواه ناخواه به عنوان »سلبریتی« 
شناخته می شود و این یک انتخاب نیست. 
رائفی پور  علی اکبر  به  غیرمستقیم  او 
اشــاره کرد و گفت: او که با »سلبریتی« 
خواندن هنرمندان به آن ها انتقاد می کند، 
صفحه یکی از طرفدارانش یک میلیون 
دنبال کننده دارد، بنابراین خود او بیشتر 
ــت. وی در این  از همه »سلبریتی« اس
ــاره اولین سریال کمدی  گفت وگو درب
ــای  خــود نیز توضیح داد که روزه
نامه آن را  پایانی نگارش فیلم 
سپری می کند و قصد دارد آن 
را در 1۰ قسمت تولید کند. 
معادی ضمن اشاره به بازی خود 
در این سریال گفت احتماال 
ــی آن را  ــردان ــارگ ک
ــه فــرد دیگری  ب

می سپارد.

ممیزی لطمه ای به »برادران لیال« نمی زند
 پیمان معادی در یک الیو اینستاگرامی

 درباره حواشی نمایش فیلمش در جشنواره کن توضیح داد

سینمای جهان

 مائده کاشیان  

سعید روستایی بــرای نمایش 
فیلم »بــرادران لیال« در سی  و 
نهمین جشنواره مونیخ، راهی 
آلمان شده و در بخش رقابتی 
جشنواره حاضر است. او اکنون 

با »متری شیش و نیم« نیز روی پرده سینماهای 
اسپانیا حضور دارد.
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گزارش تاریخی

 عباس میرزا ُملک آرا
شازده دربه در!

اگر فکر می کنید که شازده بودن خیلی خوب 
اســت و بــه شــازده هــا خیلی خــوش مــی گــذرد، 
باید بگویم که خیر، همیشه چنین نیست و در 
تاریخ داریم شازده هایی که کاًل بدبیار بوده اند. 
ُمــلــک آرا که  به  نمونه اش عباس میرزا، ملقب 
داداِش ناصرالدین شاه بــود و شــاه اصــاًل از او 
خوشش نمی آمد؛ چرا؟ چون پدرش محمدشاه 
قاجار، از عباس میرزا بیشتر خوشش می آمد و 
حتی یک بار می خواست او را ولیعهد خودش 
کند و به وی لقب »نایب السلطنه« هم داد. نتیجه 
این لوس بازی های محمدشاه هم، کینه شتری 
ناصرالدین شاه از برادرش و بدبینی همیشگی 
شاه قاجار به عباس میرزا بود. به همین دلیل، 
مدتی بعد از آن که ناصرالدین شاه به سلطنت 
رسید، عباس میرزای بدبخت را بــدون دلیل 
درست و حسابی، به بغداد تبعید کرد؛ آن هم نه 
یکی دو سال، بلکه 27 سال! عباس میرزا طی 
این مدت، در والیت عثمانی سرگردان بود، یک 
روز در بغداد، روز دیگر در اسالمبول و بعد، دوباره 
در بغداد! باالخره، بعد از 27 سال، عباس میرزا 
چند نفر از درباریان و بزرگان ایل قاجار را واسطه 
ــرادرش ماجرا را بی خیال شود و  کــرد، شاید ب
بگذارد که او به کشور بازگردد. ناصرالدین شاه 
که دیگر خیالش از بابت برادر راحت بود، اجازه 
ــه یــک جــوری  ــرای آن ک بازگشت داد و شاید ب
ــیــاورد، به او لقب بی مسّمای  از دلــش هم درب
ُملک آرا داد و حکومت زنجان را هم به وی واگذار 
کرد. عباس میرزا ملک آرا، بعد از کشته شدن 
داداشش، از طرف مظفرالدین شاه، سفیر ایران 
در دربار تزار شد؛ اما همین که به مسکو رسید، 
اوضاع به هم ریخت و شورش های گسترده باعث 
ــر، به ایــران برگردد. او  شد که دست از پا درازت
مدتی هم وزیر عدلیه بود. عباس میرزا ملک آرا 
61 سالگی، هنگام سوارکاری،  سرانجام در 

سکته کرد و درگذشت.

جواد نوائیان رودسری – هنر معماری در ایران، 
پیشینه ای چندهزارساله دارد. همین خراسان 
خودمان، معمارانی را به چشم دیده است که 
باعث افتخار این هنر در سراسر دنیا هستند؛ 
نمونه  برجسته آن هــا قوام الدین شیرازی در 
دوره تیموری یا استاد شجاع الدین در دوره 
صفویه هستند و در دوره معاصر هم، می توان از 
کریم طاهرزاده بهزاد، همرزم ستارخان و طراح 
آرامــگــاه فردوسی و همچنین، عباس آفرنده 
یاد کرد که بسیاری از آثار هنری او، هنوز هم 
نمونه هایی  مشهدی هاست؛  ما  چشم  جلوی 
مثل ساختمان هنرستان فنی شهید بهشتی، 
ورزشگاه تختی، ساختمان بانک ملی مرکزی 
مشهد،  نخریسی  کارخانه  ارگ(،  )خیابان 
قائم  بیمارستان های  ساختمان های قدیمی 
و آریــا، ساختمان مرکزی اداره اوقــاف و البته، 
ساختمان دبیرستان ابن یمین )شهید حکمت(. 
امروز می خواهم برایتان از عباس آفرنده بگویم؛ 
از  خیلی  مانند  که  معماری  اعجوبه  و  استاد 
ــوش ذوق و متعهد ایرانی،  معماران اصیل، خ
در کارنامه اش اثری از آثاری شبیه ساختمان 
»متروپل« نیست و برخالف برخی که برای نفع 
شخصی، حیثیت و اعتبار این صنف نجیب 
را بر بــاد می دهند، تعهد و تخصص او برای 
همکارانش مایه افتخار و مباهات بوده و هست. 
آفرنده در کارنامه فعالیت های معماری خود، 
بازسازی گنبد مسجد گوهرشاد را هم دارد 

که یکی از شگفت انگیزترین اقدامات عمرانی 
در تاریخ حرم رضوی و مشهد است. او در دوم 
اردیبهشت ماه سال 1359ش، در 55 سالگی، 
بر اثر بیماری کلیوی درگذشت و در صحن نو 
)آزادی( حرم رضوی به خاک سپرده شد؛ آفرنده 

در ظاهر، عمر کوتاهی داشت، اما آثار بدیع و 
محیرالعقول او، در تاریخ معماری ایران 

جاودان خواهد ماند.

آفرنده، چگونه آفرنده شد؟	 
مهندس عباس آفرنده در سال 1304ش به دنیا 
آمد. پدرش، حاج میرزامحمد، یکی از معماران 
خــوش ذوق و سنتی شهر مشهد بود که ِسَمت و 
عنوان معمار آستان قدس رضوی را هم داشت. 
آفرنده نیز، به دلیل مداومت حضور در فعالیت های 
عمرانی پدرش، به ویژه در حرم امام رضا)ع(، به 
هنر معماری سخت عالقه مند شد و بعد از اتمام 
دوره دبیرستان در مدرسه »فیوضات« مشهد، به 
دانشگاه تهران رفت و به تحصیل در رشته راه و 
ساختمان )عمران( در دانشکده فنی پرداخت. 
آفرنده بعد از گرفتن لیسانس مهندسی، برای 
تکمیل دانــش خــود در ایــن رشته، به دانشگاه 
»اورگن« در آمریکا رفت و سال 1325ش به ایران 
بازگشت. او پس از فعالیت کوتاهی در تهران، 
راهی مشهد شد و همکاری خود را با ادارات و مراکز 
مختلف این شهر، مانند اداره آموزش و پرورش 
آغاز کرد. آفرنده به عنوان مسئول اداره ساختمان 

آموزش و پرورش مشهد، اهتمام فراوانی به ساخت 
مدارس مناسب در این شهر داشت. او هر سال آمار 
ورودی های جدید به مدارس مشهد را با استفاده 
از پرونده های ثبت احوال به دست می آورد و برای 
ایجاد فضای آموزشی مناسب، طرح هایی ارائه 
مــی داد. در همین مدت، فعالیت های معماری 
و طراحی بناهای مهم شهر را هم عهده دار شد؛ 
نمونه اش ساختمان بانک ملی در خیابان ارگ 
مشهد که توسط آفرنده طراحی و زیرنظر وی، 
اجرا شد. او به دلیل سابقه خانوادگی و نیز، عالقه  
ویــژه اش به معماری حرم مطهر، با آستان قدس 
رضــوی همکاری های متعددی داشــت و پیش 
از آن که پروژه تاریخی تجدید بنای گنبد مسجد 
گوهرشاد را اجرا کند، در این مسجد و دیگر اماکن 
متبرکه حرم رضوی، طرح های ترمیمی و بازسازی 
را به مرحله اجرا گذاشت؛ به عنوان نمونه، می توان 
از ترمیم ایــوان هــای شرقی و غربی )معروف به 
دروازه آب( مسجد گوهرشاد یاد کرد که توسط وی 

طراحی و اجرا شد.

مقدمات انجام یک شاهکار	  
هرچند که تمام طرح های مهندس آفرنده، 
هم از نظر ظاهر و هم از منظر پایداری، در نوع 
خود مثال زدنی هستند، اما بدون تردید، 
معماری،  عرصه  در  را  وی  شاهکار  باید 
بدانیم.  گوهرشاد  مسجد  گنبد  تعویض 
مسجد گوهرشاد، بنایی مربوط به دوره 
تیموری است که با دستور گوهرشاد خاتون، 
همسر شاهرخ تیموری و معماری قوام الدین 
شیرازی ساخته شد. این بنای ُمعَظم، یکی 
از زیباترین بناهای معماری اسالمی است و 
گنبد آن، یکی از بزرگ ترین گنبدهای جهان 
اســالم محسوب می شود. این گنبد بــزرگ، تا 
200 سال بعد از ساخته شدنش، پایداری خود 
را حفظ کرد؛ اما در سال 1052ش و در پی زلزله 
بزرگ خراسان، آسیب هایی جزئی دید که توسط 
استاد شجاع الدین، معمار مخصوص شاه سلیمان 
صفوی، به نحو مؤثری ترمیم شد. حاصل 
کار شجاع الدین و ترمیم استادانه او، 

288 سال دوام آورد و در این مدت، گنبد مسجد 
گوهرشاد، افــزون بر بالیای طبیعی، حمالتی 
مانند به توپ بستن حرم رضــوی توسط ارتش 
روسیه تزاری، در 11 فروردین 1291 را هم از 
سر گذراند و باز هم پایدار ماند. با این حال، همه 
می دانستند که عدم مرمت اساسی بنا، می تواند 
عــوارض وخیمی در پی داشته باشد. به همین 
دلیل، طاهری، تولیت وقت مسجد گوهرشاد، در 
سال 1339ش تصمیم گرفت که ایوان مقصوره و 
گنبد مسجد گوهرشاد را به نحو مقتضی مرمت و 
بازسازی کند. اما انجام این کار، از عهده هرکسی 
ساخته نبود. به همین دلیل، مدیریت و مهندسی 
این پــروژه عظیم و منحصربه فرد را به مهندس 
عباس آفرنده واگذار کردند که افزون بر توانایی 
معماری  به  عالقه مند  و  متعهد  انسانی  فنی، 
اسالمی و در عین حال، ارادتمند به امام رضا)ع( 
بود. طاهری برای تأمین هزینه بازسازی که در 
آن زمان مبلغ معتنابهی بود، افزون بر درآمدهای 
موقوفات مسجد گوهرشاد، بخش مهمی از اراضی 
سرده و سعدآباد را که وقف این مسجد بود، برای 
ساخت منزل به کارمندان اجاره داد تا بتواند از 
پس هزینه کار برآید. در آن زمان، تولیت مسجد 
گوهرشاد، از تولیت آستان قدس رضوی جدا بود.

فرایند تعویض گنبد مسجد گوهرشاد	 
مهندس آفرنده، بعد از ارزیابی های اولیه به این 
نتیجه رسید که برای نجات بنای مهم و تاریخی 

ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد )جایی که گنبد 
مسجد روی آن قرار دارد(، نیازی به تغییر ساختار 
دیواره ها نیست و نباید آن ها را که هم از منظر 
تاریخی دارای اصالت هستند و هم از نظر پایداری 
وضعیت خوبی دارند، خراب کرد. او چاره کار را 
در برداشتن گنبد بزرگ مسجد و جایگزین کردن 
آن با یک گنبد بتنی دانست. اقدامی که در گام 
اول، غیرممکن به نظر می رسید. خیلی ها معتقد 
بودند که این کار، از مقاومت دیواره های مسجد 
نیز، می کاهد و به تخریب کامل آن می انجامد. اما 
آفرنده که تخصص ویژه ای در بتن ریزی داشت، 
با محاسبات خودش دریافت که برداشتن گنبد 
و بتنی کردن آن، سه هزار کیلو، معادل سه ُتن، 
از وزن گنبد کم می کند و با ایــن َسُبک سازی 
اصل بنا، خطر تخریب دیواره های آن به کلی رفع 
خواهد شد. با محاسبه و مدیریت مهندس عباس 
آفرنده، آجرهای لعابدار روی گنبد را یکی یکی 
برداشتند و به ترتیب شماره گذاری کردند تا بعدًا 
و به ترتیب، دوباره روی گنبد بتنی نصب شود. کار 
برداشتن گنبد و بتن ریزی گنبد دو پوسته جدید، از 
1340 تا 1345ش به طول انجامید. جالب است 
بدانید که مهم ترین قسمت کار، یعنی بتن ریزی 
گنبد، بدون استفاده از وسایل امروزی تزریق بتن 
انجام شد. در آن زمان از این وسایل خبری نبود 
و کارگران باید بتن تولیدشده را در ظرف هایی 
چوبی به نام »ناوه« می ریختند و از طریق پلکان 
مــوجــود، آن را روی دوشــشــان می گذاشتند و 
حدود 30 متر باال می بردند و در محل تعیین شده 
می ریختند. به همین دلیل، مهندس آفرنده، 
کارگران را در سه شیفت به کار می گرفت. او در 
زمینه وضعیت معیشت آن ها هم، به شدت حساس 
بود و اجــازه نمی داد که مشکالت مالی، باعث 
ضعف و ناامیدی نیروهایش شود. به این ترتیب، 
گنبد مسجد گوهرشاد، در حالی که نسبت به گنبد 
قدیمی اش، سه هزار کیلوگرم سبک تر شده بود، در 
محل خود قرار گرفت و به عنوان یکی از نمادهای 
زیبا و جذاب شهر مشهد، به حیات خود ادامه داد؛ 
نمادی که بقا و چشم نوازی آن را مدیون زنده یاد 

عباس آفرنده هستیم.

عباس آفرنده؛ معماری که هیچ متروپلی نساخت
 درباره آثار و خدمات معمار اعجوبه مشهدی که افزون بر بازسازی گنبد مسجد گوهرشاد،ساخت بناهای ورزشگاه تختی، هنرستان فنی شهید بهشتی

 بانک ملی مرکزی،دبیرستان حکمت، کارخانه نخریسی و بیمارستان های قائم و آریا از یادگارهای اوست
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 سید خلیل سجادپور- سمند سوار مسلحی که 
صبح روز گذشته به یک مرکز بازی های رایانه ای 
در مشهد دستبرد زده بود، چند ساعت بعد طی 

درگیری مسلحانه با پلیس کشته شد.
به گزارش خراسان، اوایل صبح روز گذشته و در 
حالی که هنوز جنب و جوش زیادی در خیابان 
های شهر دیده نمی شد، راننده یک دستگاه 
سمند سفید رنگ در حاشیه بولوار دالوران مشهد 
متوقف شد. عقربه های ساعت از 6 صبح عبور 
کرده بود که راننده جوان مقابل در یک مرکز بازی 
های رایانه ای بین  دالوران 43 و 45 قرار گرفت. 
او نگاهی به کرکره بسته انداخت و چشم هایش را 
در اطراف پیاده رو چرخاند. وقتی مطمئن شد که 
رهگذری از آن جا عبور نمی کند و خیابان خلوت 
است، با  ترفندی خاص کرکره مرکز بازی های 
رایانه ای )گیم نت( را باال کشید و در حالی که 
سالح کلت را در دست می فشرد به طبقه زیرزمین 
رفت جایی که متصدی مغازه به همراه شاگرد و 

فرد دیگری در آن مکان خواب بودند.
مرد جوان که مراقب اطرافش بود اسلحه به دست 
، باالی سر متصدی مغازه رفت و پس از اطمینان 
از این که آن ها به خواب عمیق فرو رفته اند، 4 
دستگاه بازی های رایانه ای )پی اس فور( را جمع 
کرد و درون خودرو گذاشت. او دوباره به داخل 
زیرزمین بازگشت و دسته کابل های رابط را نیز 
به سرقت برد و درون خودروی سمند انداخت. 
این سارق 30 ساله برای بار سوم به داخل مرکز 
بازی های رایانه ای رفت تا لوازم صوتی را نیز جمع 
آوری کند اما در یک لحظه که از باالی سر آن ها 
عبور کرد یکی از آن ها از خواب پرید و با دیدن مرد 

ناشناس در زیر زمین، فریاد کشید »دزد! دزد«، 
سارق جوان اگر چه اسلحه را از کمرش بیرون آورد 
اما بدون تیراندازی پا به فرار گذاشت و سراسیمه 

پشت فرمان سمند سفید رنگ نشست.
در ایــن هنگام متصدی مرکز رایــانــه ای که 
فالسک چای را برای دفاع از خود برداشته 
بود فریاد زنان به داخل خیابان دوید و فالسک 
چای را در حالی به سمت خودرو پرت کرد که 
راننده جوان پدال گاز را فشرد و از آن محل 
گریخت. گزارش خراسان حاکی است، طولی 
نکشید که با گزارش ماجرای سرقت مسلحانه 
به پلیس، گروه کارآزموده ای از کارآگاهان 
دایره مبارزه با سرقت های مسلحانه و با صدور 
دستوری ویژه از سوی سرهنگ کارآگاه جواد 
خراسان  آگاهی  پلیس  )رئیس  زاده  شفیع 
رضوی( عازم بولوار دالوران شدند و به تحقیق 
در این باره پرداختند. بررسی های میدانی که 
با نظارت سرهنگ مهدی سلطانیان )رئیس 
اداره جنایی آگاهی( صورت گرفت، از سرقت 
مسلحانه با یک دستگاه سمند سرقتی حکایت 

داشت. 
ــقـــات  ــیـ ــقـ تـــحـ
ــان  ــ ــاه ــ ــارآگ ــ ک
بیانگر آن بود که 
ســـارق مسلح، 
که  آن  ــرای  ــ ــ ب
آثاری از خود به 
جا نگذارد ابتدا 
خودروی سمند 
منطقه  از  را 
قاسم آباد مشهد 
سرقت و سپس 
نــقــشــه  آن  بــــا 

سرقت مسلحانه از مرکز بازی های رایانه ای را 
طراحی کــرده اســت. در همین حال متصدی 
این مرکز به سرهنگ وحید حمیدفر )رئیس 
دایــره مــبــارزه با سرقت 
هــای مسلحانه( گفت: 
این مرکز حدود سه  هفته 
ــورد دستبرد  قبل نیز م
ســـارق یــا ســارقــان قــرار 

گرفته است. 
بنا بر گزارش خراسان، 
با افشای برخی زوایای 

این پرونده، دامنه تحقیقات گسترده به افسران 
اداره اطالعات جنایی سپرده شد و بدین ترتیب 
ردزنــی ســارق مسلح فــراری در حالی آغــاز شد 
که نیروهای پلیس با هدایت مستقیم سرهنگ 
بهرامزاده )جانشین آگاهی خراسان رضوی( 
به امکانات و لــوازم ایمنی مجهز شدند چرا که 
احتمال رویارویی با سارق مسلح وجود داشت 
اما رصدهای اطالعاتی نشان داد که سمند سوار 
مسلح به سمت شهر جدید گلبهار در حرکت است 
و با سرعت ترسناکی آسفالت بزرگراه آسیایی را از 

زیر چرخ های خودرو می گذراند.

لحظاتی بعد بیسیم های پلیس به صدا درآمد و 
خبر فرار سارق مسلح به سوی گلبهار، نیروهای 
انتظامی را به تکاپو انداخت.عقربه های ساعت 
12 ظهر را پشت سر گذاشته بود که با دستور 
سرهنگ محسن صبری پور )فرمانده انتظامی 
گلبهار( نیروهای گشت و یگان امداد در مسیر فرار 
سارق مسلح قرار گرفتند و با رعایت تدابیر امنیتی 
به کمین دزد سمند سوار نشستند. طولی نکشید 
که یکی از خودروهای گشت یگان امداد، با سمند 
سفیدرنگ روبه رو شد و بی درنگ مراتب را به 

سلسله مراتب فرماندهی گزارش داد.
دقایقی بعد و در حالی که سارق مسلح در کمین 
نیروهای انتظامی با سرعت سرسام آوری به 
فرار خود ادامه می داد، نیروهای گشت فرمان 
»ایست« صــادر کردند اما دزد جــوان که نمی 
دانست همه نیروهای انتظامی با اجرای طرح 
ــاده بــاش قــرار دارنــد، برای  مهار در حالت آم
گریز از چنگ قانون، پدال گاز را به کف خودرو 
چسباند و بر سرعت سمند افزود. فرمان های پی 
در پی »ایست« نیز بی نتیجه بود و او به گونه ای 
از البه الی خودروها ویراژ می داد که با چندین 
خـــــــــــــودروی 
عبوری به شدت 
برخورد کرد اما 
در حالی که وارد 
خــیــابــان عطار 
شــــده بــــود در 
حاشیه خیابان 
ــرد  ــ تــــوقــــف ک
چـــرا کـــه دیگر 
خودرو به دلیل 
شدید  تصادف 
دستگاه   یک  با 
کامیون به شدت آسیب دیده و قادر به حرکت 
نبود. سارق مسلح بدون توجه به شلیک تیرهای 
هوایی پلیس نیز تالش کرد تا باز هم راه فراری 

بیابد امــا قسمت جلو و 
موتور خودرو جمع شده 
بود و به هیچ وجه امکان 
ــود نداشت در  ــرار وج ف
ناگهان  هنگام  همین 
سارق جوان اسلحه کلت 
کمری را بیرون کشید و 
از پشت فرمان به سوی 

نیروهای گشت آتش گشود، او با تیراندازی 
قصد داشت جو رعب و وحشتی ایجاد کند ولی 
در عین حال گلوله هایی را به سمت نیروهای 
انتظامی نشانه می رفت. دیگر جان شهروندان 
به خطر افتاده بود و مماشات پلیس با سارق 
مسلح جــای تردید داشــت به همین دلیل با 
دستور سرهنگ »صبری پــور« افسران یگان 
امداد به شلیک متقابل پرداختند و سارق مسلح 
را هدف گرفتند.دقایقی بعد صدای تیراندازی 
متوقف شد و نیروهای گشت با رعایت موازین 
ــودرو را به محاصره درآوردنـــد که  امنیتی، خ
بررسی های مقدماتی نشان داد جوان 30 ساله 
بر اثر اصابت گلوله های پلیس کشته شده است.

به گزارش خراسان، دقایقی بعد مراتب به مقامات 
قضایی اعالم شد و بررسی های مقام قضایی نیز 

در این باره ادامه یافت.
بررسی هــای بیشتر بیانگر آن بــود که هویت 
واقعی سارق مسلح »عادل – ش« است اما او با 
مــدارک جعلی خود را تبعه عراقی معرفی می 
کــرد. همچنین تحقیقات پلیس گلبهار که به 
سرپرستی سرهنگ صادقی )جانشین فرمانده 
انتظامی گلبهار( انجام شد به نتایجی رسید 
که نشان می داد  خــودروی سمند در پانزدهم 
اردیبهشت گذشته از منطقه قاسم آباد مشهد 
ــودرو بــرای ادامــه  سرقت شــده اســت که ایــن خ
تحقیقات به پارکینگ انتقال یافت و اسلحه کلت 

کمری سارق نیز ضمیمه پرونده شد.
گــزارش خراسان حاکی اســت، کنکاش های 
پلیس برای کشف سرقت های احتمالی دیگر این 

سارق مسلح همچنان ادامه دارد.

حوادث یک شنبه   5  تیر 81401
26 ذی القعده  1443.شماره 20970

در امتداد تاریکی

 کودک ربایی مرد شیشه ای! 

آن لحظه وقتی چشمم به موهای بلند دختر 
خردسال افتاد او را شبیه حیوانی وحشتناک 
دیدم که قصد داشت به سمت من حمله کند 

به همین دلیل...
ــزارش خــراســان، مــرد 28 ساله ای که  به گ
به اتهام کــودک ربایی دستگیر شده بود در 
حالی که بیان می کرد دارای سوابق روانی 
است به کارشناس اجتماعی کالنتری امام 
رضا )ع( مشهد گفت: از حدود 5 سال قبل 
دچــار افسردگی شدم به طــوری که زندگی 
ام تحت تاثیر این ماجرا قــرار گرفت. وقتی 
سرکار می رفتم دست به اعمال و رفتاری می 
زدم که بالفاصله صاحبکارم مرا اخــراج می 
کرد در حالی که نمی توانستم با این شرایط 
سرکار بروم  اطرافیانم پیشنهاد کردند شاید 
اگر با دختری ازدواج کنم و زندگی مستقلی 
تشکیل بدهم حالم رو به بهبودی بــرود و از 
این بیماری نجات یابم. خالصه مادرم به طور 
سنتی دختری را برایم انتخاب کرد و من پای 
سفره عقد نشستم اما درباره بیماری اعصاب 
و روان چیزی به همسرم نگفتم. این در حالی 
بود که به طور پنهانی داروهای تجویزی روان 
پزشک را مصرف می کردم. اما یک سال بعد 
همسرم متوجه رفتار و گفتار غیرعادی من شد 
و سعی کرد برای نجات از این بیماری به من 
کمک کند. او پس از مشورت با پزشکان سه بار 
مرا در بیمارستان روان پزشکی مشهد بستری 
کرد اما این درمان ها فقط یک مسکن موقت 
بودند چرا که من نمی خواستم آن داروها را 
مصرف کنم. در همین شرایط و بنا به پیشنهاد 
یکی از دوستانم به مصرف مواد مخدر صنعتی 
روی آوردم به گونه ای که خیلی زود معتاد به 
شیشه شدم و رفتارهای توهم انگیز من شدت 
گرفت. در همین روزها همسرم نیز که دیگر 
خسته شده بود و همه تالش هایش را بی نتیجه 
می دید مرا ترک کرد و به خانه پدرش رفت. 
از سوی دیگر من که تکیه گاهم را از دست 
داده بودم به مصرف بیشتر شیشه ادامه دادم 
چرا که دیگر هیچ حامی و پشتیبانی نداشتم 
به همین دلیل یک روز پس از مصرف مقدار 
ــواد مخدر صنعتی از منزل خارج  ــادی م زی
شدم و به اطراف میدان بیت المقدس آمدم 
عده زیادی از مردم را می دیدم که در خیابان 
حرکت می کردند در همین هنگام چشمم 
به یک حیوان عجیب با موهای بلند افتاد در 
حالی که می ترسیدم آن حیوان وحشتناک 
به سوی من بیاید خودم به او حمله کردم تا آن 
را از بین ببرم ولی موفق نشدم زمانی که در 
کالنتری به خودم آمدم تازه متوجه شدم که آن 
حیوان وحشتناک دختر 3 ساله ای با موهای 
بلند بود که به همراه خانواده اش از پاکدشت 
به مشهد مسافرت کرده بودند. من آن کودک 
را در آغــوش گرفته بــودم تا از محل دور کنم 
اما مادرش به من رسید و کودک را به سمت 
خودش می کشید که با سروصدای او مردم مرا 
گرفتند و مامور انتظامی که در اطراف میدان 
بیت المقدس مستقر بود کودک را از دستم 

گرفت و مرا به کالنتری آورد.
گزارش خراسان حاکی است با توجه به اهمیت 
موضوع و عوارض خطرناک رها شدن بیماران 
روانی در شهر، این ماجرا با صدور دستوری 
ویــژه از ســوی سرهنگ سید عباس شریفی 
)رئیس کالنتری امام رضا )ع(( مورد واکاوی و 

کنکاش های پلیسی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس 

پیشگیری خراسان رضوی

سارق مسلح در درگیری اب پلیس کشته شد

فرجام خونین دستبرد مسلحانه 
به »گیم نت«

اپتک پلیس به محموله های سوخت، چوب و گوسفند قاچاق  

توکلی-  محموله  های قاچاق در ایست و بازرسی  پلیس 

جا ماند. 
به گزارش خراسان، سرپرست قرارگاه عملیاتی ابوذر از 
توقیف یک دستگاه تریلر کشنده و کشف  محموله گازوئیل 
قاچاق خبر داد.  سرهنگ  علیرضا سوری اظهار کرد  : 
نیروهای  یگان تکاوری»بم«، هنگام کنترل محور بم-
کرمان به یک دستگاه تریلر کشنده مشکوک شدند و برای 
بررسی بیشتر آن را متوقف کردند. وی افزود: با بررسی 
ماموران مشخص شد این تانکر حامل  بیش از   28هزار 
لیتر گازوئیل قاچاق است. وی گفت : در این زمینه  یک 
متهم دستگیر و با تشکیل پرونده  به مرجع قضایی معرفی 
شد. این مسئول انتظامی از کشف 25 ُتن آرد قاچاق نیز 
به ارزش چهار میلیارد ریال در محور ریگان - ایرانشهر با 

دستگیری یک متهم  خبر داد. 
بنا براین گزارش،  سرهنگ سلیمانی فرمانده انتظامی  بم  

خاطرنشان کرد:  نیروهای اداره مبارزه با کاالی قاچاق 
و ارز پلیس آگاهی این شهرستان هنگام کنترل خودرو 
های عبوری محور بم - زاهدان به یک دستگاه کامیون 
حامل بار چوب مشکوک شدند  و آن را برای بررسی بیشتر 
متوقف کردند. وی افزود: ماموران پس از بررسی مدارک 
450 کیلوگرم  22 تن و  دریافتند که کامیون حامل 
چوب اکالیپتوس قاچاق است که بالفاصله  در این زمینه 
یک متهم دستگیر شد.  سرهنگ امیرسبتکی  فرمانده 
انتظامی شهرستان  سیرجان  نیز اظهار کرد : نیروهای  
پاسگاه انتظامی »گلستان« هنگام کنترل خودروهای 
عبوری در محور سیرجان- بندرعباس به دو  دستگاه 
سواری پراید مشکوک شدند و آن ها را متوقف کردند. 
وی افزود: ماموران در بازرسی از این دو خودرو، 18 راس 
گوسفند قاچاق و فاقد مجوز قانونی کشف و  چهار متهم را 

دستگیر کردند.

اختصاصی خراسان

 قتل مرموز مردی در خیابان مولوی 
با ضربات چاقو 

در پی قتل خونین مرد جوان در منطقه مولوی، تحقیقات 
جنایی برای کشف ابعاد پنهان این پرونده کلید خورد.

ساعت 5 صبح پنج شنبه دوم تیر ماه جاری، گزارش کشف 
جسد مــرد جوانی در یکی از کوچه  هــای خیابان مولوی 
توسط چند کارتن  خواب به مرکز فوریت های پلیسی 110 
گزارش داده شد. به گزارش حادثه 24 ،با اعالم این خبر 
ــازار، تیمی از کارآگاهان اداره  ماموران کالنتری 113 ب
دهم پلیس آگاهی و ساسان غالمی، بازپرس ویژه قتل شعبه 
سوم دادسرای امور جرایم  جنایی راهی محل حادثه شدند 
و تحقیقات ابتدایی را آغــاز کردند.اعضای تیم جنایی به 
محض ورود به صحنه جنایت با جسد خون آلود مرد حدودا 
30 ساله ای مواجه شدند که بر اثر ضربات متعدد چاقو به 

سر و سینه به قتل رسیده بود.بدین ترتیب تحقیقات ابتدایی 
بالفاصله کلید خورد و در بررسی ها مشخص شد مقتول بر 
اثر یک درگیری، هدف ضربات چاقو قرار گرفته و قاتل پس 

از ارتکاب این جنایت از صحنه وقوع جرم متواری شده است.
در ادامه جسد مقتول برای بررسی های بیشتر به پزشکی 
قانونی منتقل شد و کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با 
دستور بازپرس پرونده به بازبینی دوربین های مداربسته 
اطراف صحنه وقوع جرم برای ردیابی قاتل فراری پرداختند 
و تحقیقات گسترده خود را آغاز کردند.تحقیقات درخصوص 
ایــن جنایت توسط ساسان غالمی، بــازپــرس شعبه سوم 
دادسرای امور جرایم  جنایی ادامه دارد و کارآگاهان اداره 

دهم پلیس آگاهی برای دستگیری قاتل وارد عمل شده اند.

 ترس از زلزله 
 جان یک جوان 

را گرفت!
ترس از زلزله جان یک جوان را گرفت .جوان 
21 ساله   ای به دلیل ترس ناشی از وقوع 
زلزله  به پایین پرتاب و دچــار خون ریزی 

مغزی  شد.
روابط عمومی بیمارستان کیش اعالم کرد: 
جــوان 21 ساله ای که هنگام وقــوع زلزله 
8 صبح دیروز شنبه چهارم تیرماه به دلیل 
ترس ناشی از وقوع زلزله از طبقات باالی 
پرتاب  پایین  به  کیش  در  ساختمان  یک 
شده و دچار خون ریزی مغزی، داخل شکم 
،شکستگی لگن و دست بود با وجود تالش 

پزشکان فوت کرد.
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

کشفیات پلیس از خودروی سارق مسلح 

پیکر بی جان سارق مسلح بعد از تیراندازی پلیس

کلت کمری کشف شده از سارق

تصویری از دوربین مداربسته هنگام سرقت

صحنه تصادف سارق مسلح با سه خودرو هنگام فرار

حضور فرماندهان  انتظامی در صحنه حادثه
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۹اجتماعی

گزیده  خط و نشان عدلیه علیه موانع دانش بنیان ها 
 پس از حمایت قاطع قوه مقننه و تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان، حاال قوه قضاییه هم برای حمایت قاطع

  از فعاالن این عرصه اعالم آمادگی کرده است. رئیس کمیسیون کسب وکارهای دانش بنیان اتاق ایران 

در گفت و گو با خراسان تشکیل دادگاه های تخصصی در این زمینه را موثر و کارآمد می داند

 مصطفی عبدالهی- هم رئیس قــوه قضاییه و 
ــرای حمایت قاطع از  هم دادســتــان کل کشور ب
دانش بنیان ها اعالم آمادگی کرده اند تا قوانین 
ــوزه روی زمــیــن نماند و  جــامــع و کــامــل ایــن حـ
دادستان های سراسر کشور هم رسیدگی به شکایت 
دانش بنیان ها از اجــرا نشدن قانون های خوب 

موجود را تسریع کنند.

 آمادگی دستگاه قضا برای همکاری       

 با معتمدان هر صنف

روز گذشته بود که رئیس قوه قضاییه در نشست با 
تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعاالن شرکت های 
دانش بنیان بــرای حمایت قاطع از آن هــا اعالم 
آمادگی کرد و گفت: دستگاه قضا برای ارائه هر نوع 
کمک و مساعدت به فعاالن شرکت های دانش بنیان 
آماده است. حجت االسالم والمسلمین محسنی 
اژه ای ایــن پیشنهاد را هم مطرح کرد که: »رؤسا و 
اعضای هر صنف می توانند افــراد  امین  و دارای 
حسن شهرت صنف خــود را به دستگاه قضایی 
معرفی کنند تا آن ها با همکاری و مساعدت همکاران 
ما، به بررسی و رفع مسائل اولویت دار بپردازند«. 
قاضی القضات، تحقق شعار سال و حمایت کامل 
و  کارآفرینان  تولیدکنندگان،  از  همه جانبه  و 
شرکت های دانش بنیان را از اولویت های پانزده گانه 
قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱  برشمرد و این را هم 
گفت که: »مسائلی را که ما در دستگاه قضایی نسبت 
به آن ها قول پیگیری و مساعدت داده ایم، به صورت 
رسانه ای و غیررسانه ای از ما مطالبه کنید و بدانید که 

ما از این موضوع استقبال می کنیم«.

ابالغ بخشنامه دادستان کل کشور        

دیـــروز، حجت االســـالم والمسلمین منتظری، 
ــور هـــم بــخــشــنــامــه ای به  ــش دادســـتـــان کـــل ک
دادستان های سراسر کشور ابالغ کرد تا بررسی 
اجرای دقیق و رسیدگی به شکایات شرکت های 
دانش بنیان از اجرا نشدن این ۴ قانون تسریع شود:

ــا و مؤسسات  ــت ه ــرک ــون حــمــایــت از ش ــان ۱. ق
دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

2. قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی 
کشور و حمایت از کاالی ایرانی

 3. قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
۴. قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام 

مالی کشور

الگوی خوب دادگستری تهران برای دیگر        

استان ها

پیش از این در استان تهران نیز که با 36۰8 شرکت 
دانش بنیان بیشترین تعداد این شرکت ها را در 

خود جای داده است، دادگستری این استان، از 
تدوین برنامه جدی برای حل مشکالت حقوقی 
این شرکت ها خبر داده و تاکید کرده بود: »مدیران 
واحدهای قضایی و ستادی دادگستری کل استان 
تهران مکلف اند چنان چه در خصوص شرکت های 
دانش بنیان، پرونده قضایی تحت هر عنوان در 
بــه رسیدگی  مــراجــع قضایی تشکیل و مفتوح 
است، ضمن اعالم گزارش و گردش  کار از پرونده، 
آخرین وضعیت رسیدگی اعالم شود. همچنین 
مدیران واحدهای قضایی و ستادی ماموریت دارند 

چنان چه در رسیدگی به پرونده های شرکت های 
دانش بنیان، با هر نوع مشکل، آسیب، خأل قانونی، 
قضایی و اجرایی یا مقررات و فرایندهای آسیب زا 
ــن مشکالت  مــواجــه شــدنــد، جــزئــیــات کــامــل ای
و آسیب ها همراه با راهکارها و تدابیر را برای 
بررسی و حل به حــوزه ریاست دادگستری کل 
استان تهران اعالم کنند«. این رویکرد که به نظر 
می رسد رسیدگی به پرونده های قضایی مرتبط با 
دانش بنیان ها را تسریع خواهد کرد، می تواند در 

سایر استان ها نیز اجرایی شود.

افزایش قدرت مطالبه گری دانش بنیان ها       

آن طور که در جلسه روز گذشته رئیس دستگاه 
قضا با نمایندگان شرکت های دانش بنیان مطرح 
شد، حمایت دستگاه قضایی از تولیدکنندگان، 
کارآفرینان و دانش بنیان ها، می تواند بسیاری از 
موانع پیش روی آن ها در تولید و اشتغال را از میان 
بردارد و حاال دانش بنیان ها پس از تصویب قانون 
»جهش تولید دانش بنیان« در مجلس، که نسخه 
به روز شده قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات 
دانش بنیان است و مورد حمایت ویژه دستگاه 
قضا هم قرار گرفته، قدرت مطالبه گری بیشتری 
برای دفاع از حقوق قانونی خود خواهند داشت.

یک شنبه ۵ تیر ۱۴۰۱
۲۶ ذی القعده   ۱۴۴۳.شماره ۲۰۹۷۰

افشین کالهی، رئیس کمیسیون کسب وکارهای دانش بنیان اتاق ایران، 
رویکرد قوه قضاییه برای حمایت از فعالیت های دانش بنیان در کشور را 
امیدبخش ارزیابی و اظهار می کند: با توجه به تخصصی بودن این حوزه، برای 
رسیدگی به مشکالت حقوقی و قضایی دانش بنیان ها نیز به دادگاه های 
تخصصی نیاز داریم. کالهی می افزاید: این دادگاه ها باید با نظارت معاونت 
علمی و فناوری فعالیت کنند و الزم است آیین نامه مدون و دقیقی نیز برای این 

حوزه تدوین شود تا بتوانیم موضوعات حقوقی را با دقت بررسی کنیم.

قوانین خوب و کم سابقه       

وی ادامه می دهد: خوشبختانه حوزه دانش بنیان در کشور ما طی یک دهه ای 

که از عمرش سپری شــده، به وضعیت قابل 
قبولی رسیده و اکنون، هم اکوسیستم مناسبی 
برای فعالیت داریم و هم سیاست گذاری ها و 

قانون گذاری خوبی برای حمایت از فعاالن این حوزه تصویب شده است. 
کالهی می افزاید: با وجود این، یکی از مشکالت مهم دانش بنیان ها، مواجهه 
آن ها با قوانین حاکم بر فضای اقتصادی کل کشور است که اغلب قدیمی و 
ناکارآمد است. وی تصریح می کند: فراهم نبودن محیط کسب و کار مناسب، 
بخشنامه های خلق الساعه، سیاست های متغیر، تورم، قیمت بی ثبات دالر و 
مشکالتی از این دست، امنیت سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان را تهدید 

می کند و متولیان باید تالش کنند از این آسیب ها جلوگیری کنند.

رئیس کمیسیون کسب وکارهای دانش بنیان اتاق ایران : 
   

نیازمند دادگاه های تخصصی با نظارت معاونت علمی هستیم

رسانه های جهان 

یک توئیت

فـــوربـــس: برخی 
ــای  ــ ــت هـ ــ ــرکـ ــ شـ
داروســــــــــازی در 
همچنان  ــان  ــه ج
درصــــــدد تــولــیــد 
جدید  محصوالت 
 TOPLINE جمله  از  هستند؛  واکسن 
 GlaxoSmithKline و   Sanofi
امیدوارند که آخرین واکسن کووید خود 
ویژه امیکرون را در اواخر امسال عرضه 
کنند؛ به خصوص پس از آزمایش هایی 
که نشان داد این واکسن به ویژه در برابر 
ــوع امــیــکــرون مــؤثــر اســـت.  همچنین  ن
بیشتر سازندگان اصلی واکسن کووید  از 
جمله فایزر، مدرنا، جانسون و جانسون 
و نوواکس،  روی واکسن های مخصوص 
نوع امیکرون کار کرده اند تا اثربخشی روبه 

کاهش در برابر این نوع را برطرف کنند.

ــم  ــیـ آنـــاتـــولـــی:تـ
ــواد  ــا مـ ــارزه بـ ــ ــب ــ م
مخدر پلیس استان 
ــری ترکیه، یک  آغ
ــی را که  ــران ــرد ای م
 ۱26 و  کیلو  ــک  ی
گرم تریاک درون معده اش جاسازی 
کرده بود، بازداشت کرد.   وی درحالی 
دستگیر شد که یک کیلو و ۱26 گرم 
تریاک را با جاسازی در ۱۰2 کپسول 
ــود. بــا انــجــام تصویربرداری  بلعیده ب
پزشکی مشخص شد که وی بیش از یک 

کیلوگرم مواد مخدر را بلعیده است.

مطالبه  جدی تهران از هیئت 
حاکمه افغانستان برای انجام 

تعهدات حقابه هیرمند

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، 
دیروز در تماس تلفنی با »امیرخان متقی« 
سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان، 
کشور  ایــن  در  زلزله  تاثربرانگیز  واقعه 
ــزارش ایسنا، وی  را  تسلیت گفت. به گ
تاکید کــرد: ما همچون گذشته در کنار 
مردم شریف و صبور افغانستان هستیم 
و در صورت نیاز آماده اعزام تیم پزشکی 

هستیم. 
ــور خــارجــه کشورمان در بخش  ــر ام وزی
دیگری از این  گفت وگوی تلفنی، درباره 
حقابه ایران از رود هیرمند، تاکید کرد: 
درخواست جدی داریم که هیئت حاکمه 
سرپرستی افغانستان در عمل به تعهدات 
ــای  ــراردادهـ ــبــه خـــود مــطــابــق قـ دوجــان
الزم االجـــرای فی مابین در حــوزه حقابه 
ــای مــرزی همکاری الزم و  ــران و آب ه ای
جدی را داشته باشد و با حل این مسئله، آن 
را به عاملی برای تقویت همکاری و دوستی 

بین دو کشور و ملت مبدل کند.
در همین زمینه روز گذشته، جبار وطن فدا  
مدیرکل دفتر رودخانه های مرزی و منابع 
آب مشترک ایــران دربـــاره ایــن موضوع 
توضیحات بیشتری داده است: در حدود 
9 ماه گذشته در سال آبی باید حدود ۷۰۰ 
میلیون متر مکعب آب به سمت ایران وارد 
می شد اما متأسفانه کمتر از ۴ میلیون 
متر مکعب آب دریافت کردیم. بر اساس 
معاهده میان ایران و افغانستان، حقابه 
ایران از آب رودخانه هیرمند 82۰ میلیون 

متر مکعب در سال است.
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نرخ ارز 

)سامانه سنا(

هر گرم زعفران پوشالهر گرم زعفران نگینربع سکهنیم سکهسکه طرح جدیدطالی18عیاردرهم اماراتیوانپوندیورودالر

) 1,834(275,124289,959337,64141,12674,91514,151,100) 3,000,000(152,500,00084,000,00054,000,000420,003-
 شاخص

رشد 122 درصدی تعرفه نظام 
مهندسی در 2 سال  

یکی از هزینه های ساخت وساز، هزینه های 
مربوط به طراحی و نظارت بر ساختمان است. 
بررسی تنها بخشی از این هزینه ها که در نمودار 
فوق آمده نشان می دهد طی سال های 1400 و 
1401 این تعرفه ها )برای ساخنمان های 6 و 7 
طبقه(عمدتًا رشد 122 درصدی داشته است. 
طبق این داده ها و در سال 1401، باالترین 
هزینه طراحی مربوط به بخش معماری با متری 
بیش از 41 هزار تومان و باالترین هزینه نظارت 
مربوط به بخش عمران با متری بیش از 55 هزار 

تومان است.  )منبع داده ها: نود اقتصادی(

حقگو-فراخوان اظهارنامه مالیات امالک اجاری 

توسط سازمان مالیاتی، از آن جایی که طبق 
قانون فعلی، بخش زیادی از این امالک را معاف از 
مالیات کرده در چرخه مالیاتی در نظر نمی گیرد 
و انتظارات برای کنترل بازار اجاره بها را محقق 
نمی کند. با این حال، بررسی همزمان طرح های 
مجلس و دولت و نیز قانون مالیات های مستقیم 
نشان می دهد که می تــوان بسته پیشنهادی 
مناسبی را با توجه به دو ماده قانونی فعلی و نیز 
طرح مجلس برای سامان دهی بازار اجاره بها و 
استفاده از ابزارهای مالیاتی در آن در نظر گرفت.

به گزارش خراسان، وضعیت بغرنج بازار اجاره 
بها این روزهــا بر کسی پوشیده نیست. طبق 
آمارهایی که خبرگزاری فارس ارائه کرده، در 
سه ماه ابتدایی امسال، میزان افزایش اجاره بها 
به 50 درصد رسیده است. این در حالی است که 
دولت و مجلس دست به کار شده اند تا با اجرای 
طرح هایی نظیر سقف اجاره بها یا سامان دهی 
اجاره بهای امالک مسکونی، مهار این بازار را 
به دست بگیرند. در این خصوص دولت مصوبه 
سران قوا برای سقف اجاره بها را اخذ کرده و از 
این رو، ضمن تمدید خودکار قراردادهای قبلی، 
سقف تمدید اجاره بها با شروطی در تهران 25 و 
در دیگر  نقاط 20 درصد تعیین شده است. مهم 
ترین چالش پیش روی این طرح، ضمانت اجرای 
آن است که آن نیز مستلزم اقداماتی نظیر اطالع 
رسانی، آماده سازی فرایندهای اجرایی و قانونی 
برای تغییر رویه صدور احکام تخلیه مطابق مصوبه 

جدید است.
با ایــن حــال، یک راه اساسی بــرای کنترل و 
سیاست گذاری جهت هدایت بازار اجاره بها، 
استفاده از ابزارهای مالیاتی است. به گونه 
به عنوان مثال صاحبخانه هایی که  ای که 
محدوده اعالمی برای رشد اجاره بها را رعایت 
می کنند، مشمول تخفیف هــای مالیاتی و 
دیگر صاحبخانه ها مشمول تنبیه های مالیاتی 
شوند. تنبیه هایی که البته تا حد امکان باید غیر 

قابل انتقال به مستاجران در قالب رشد 
ــاره بها باشد. طرحی که مجلس در  اج
دست تصویب دارد، حول چنین موضوعی 
می چرخد. کلیات این طرح نشان می دهد 
که در صورت تصویب، موجران مکلف می 
شوند قراردادهای اجاره را در دفاتر اسناد 
رسمی یا سامانه الکترونیک ثبت معامالت 
امالک و مستغالت ثبت کنند. با این حال، 
چنان چه در قرارداد اجاره امالک، اجاره 
بهای تعیین شده در مقایسه با اجاره بهای 
سال قبل  آن ملک، بیش از میزان تغییر 
شاخص ساالنه قیمت ها افزایش یابد، 
عالوه بر لغو معافیت های مالیاتی موضوع 
تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات های 
مستقیم )که در ادامه به آن اشاره خواهد 
ــازاد، مشمول  شــد(، درخصوص مبلغ م
افزایش 50 درصــدی مالیات بر درآمد 
اجــاره امالک خواهد بود. موجرانی هم 
که میزان افزایش اجاره بهای آن ها بیش 
از میزان مذکور نباشد، از محل منابع 
حاصل از اجرای این قانون و به تناسب، 
از تخفیف تا سقف 50 درصدی عوارض 
نوسازی و نیز کاهش سود و افزایش مدت 
بازپرداخت تسهیالت خرید و بازسازی 

امالک برخوردار می شوند.

سازمان مالیاتی و فراخوان اظهارنامه 	 

مالیات اجاره 

ــاف، ســه روز قبل، سازمان  بــا ایــن اوصـ
مالیاتی از راه انــدازی سامانه دریافت 
الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر درآمد 

ــاری خبر داد و در اطالعیه ای  امـــالک اجـ
ــاری مکلف  اعــالم کــرد: صاحبان امــالک اج
اند با مراجعه به سامانه دریافت اظهارنامه به 
نشانی  my.tax.gov.ir اظهارنامه درآمد 
امالک اجاری، مربوط به عملکرد سال 1400 
را تکمیل کنند. این موضوع، در نگاه اول امیدها 
برای گام های بعدی کنترل بازار اجاره بها با 
استفاده از مالیات را بیشتر می کند. با این حال، 
بررسی ها نشان می دهد که این فراخوان به 
تنهایی جــواب گــوی هــدف یادشده نیست و 
موضوع به همان تبصره 11 ماده 53 قانون 
مالیات های مستقیم که در باال به آن اشاره شد 

بر می گردد.

چالش تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات 	 

های مستقیم

ماجرا این گونه است که طبق ماده 53 قانون 
مالیات های مستقیم در سال 1401 ، درآمد 
حاصل از امالک اجاری مشمول مالیات است 
و این مالیات عبارت است از: کل مال االجاره، 
اعــم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر 25 
درصد بابت هزینه ها و استهالک و تعهدات 
مالک نسبت به مــورد اجــاره. همچنین طبق 

ماده 131 قانون مالیات های مستقیم، نرخ 
مالیات برای درآمد ساالنه تا 50 میلیون تومان 
)ماهانه حدود 4 میلیون و 100 هزار تومان( 
15 درصــد، درآمــد بین 50 تا 100 میلیون 
تومان )ماهانه بین 4.1 تا 8.3 میلیون تومان( 
20 درصد و برای درآمد باالتر از 100 میلیون 
تومان )ماهانه بیش از 8.3 میلیون تومان(  25 

درصد است.
ــاده 53،  ــال، در تبصره 11 ذیــل م با ایــن ح
موضوع مهمی ذکر شده و آمده است: »... درآمد 
هر شخص  ناشی از اجــاره واحد یا واحدهای 
مسکونی در تهران تا مجموع 150 مترمربع 
زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200 
مترمربع زیربنای  مفید از مالیات بر درآمد ناشی 
از اجاره امالک معاف است. به این ترتیب به نظر 
می رسد اگرچه طبق ماده 54 قانون مالیات 
های مستقیم، حتی جریمه تا 18 برابری برای 
موجرانی که ملک خود را در سامانه امالک 
و اسکان ثبت نکنند، در نظر گرفته شده، اما 
اساسًا بیشتر امالک اجــاری معمول در بازار 
اجاره بهای مسکن را از شمول مالیات خارج 
می کند و در نتیجه به قانون کنونی مالیات های 
مستقیم برای کنترل اجاره بها، به تنهایی نمی 

توان امید داشت.

تالقی قانون مالیات های مستقیم با طرح 	 

مجلس و دولت 

اما طبق همه آن چه گفته شد، می توان یک 
مسیر تازه ای را که کمابیش در حال تبدیل به 
قانون شدن است برای کنترل بازار اجاره بها 

تشخیص داد و پیشنهاد کرد:
طبق ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم 
یا همان قانون مالیات بر خانه های خالی، 
مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور 
موظف اند اطالعات تحت تملک خود را در 
سامانه ملی امالک و اسکان ثبت کنند و تخطی 
از آن، مشمول احتساب واحــد مسکونی به 
عنوان خانه خالی و مالیات خانه خالی می شود. 
با ایجاد الــزام قانونی بــرای ثبت همه امالک 
اجاری در سامانه امالک،می توان امالک ثبت 
نشده اجاره داده شده را شناسایی و مشمول 

مالیات کرد.
 در مجموع و در راستای اثربخشی ابزارهای 
مالیاتی اجاره بها به نظر می رسد راستی آزمایی 
قــراردادهــا توسط سازمان مالیاتی ضروری 
ــت. در ایــن خصوص چنان چه اطالعات  اس
سامانه امالک و اسکان، کافی به نظر نرسد، 
به نظر باید معافیت های مالیاتی مندرج در 
ماده 53 قانون مالیات های مستقیم را از نظر 
قانونی به مالیات با نرخ صفر این واحدها اصالح 
کرد. به این ترتیب همه موجران موظف به ارائه 
اظهارنامه مالیاتی خواهند شد و جریان پول در 
این بازار شفاف تر خواهد شد. اصالح معافیت 
های یاد شده از جهتی دیگر نیز حائز اهمیت 
است و آن این که هم اینک بیشتر واحدهای 
اجاری معمول، حتی در شهرهای غیر از تهران 
نیز متراژهایی کمتر از 200  متر و حتی 150 
متر دارنــد و بنابراین حدود معافیت های یاد 
شده، اثربخشی این قانون برای کنترل اجاره 

بها را تا حد زیادی کاهش خواهد داد.

بازار اجاره بها در انتظار تکمیل پازل مالیاتی  
 مصوبه سران قوا برای سقف اجاره بها به همراه طرح مجلس و حداقل دو ماده قانونی امکان ارائه بسته قانونی 

برای سامان دهی این بازار را فراهم می کند 

وزیر صمت خبر داد:  

همکاری مشترک ایران و روسیه 
برای تولید تندر 90 

حسین بردبار: وزیر صمت در پاسخ به پرسش 

خراسان از برنامه ایــن وزارتخانه بــرای تغییر 
ــازار و اصناف بر اساس  ســازوکــار بازرسی از ب
بازرسی مبتنی بر شکایت خبر داد و گفت: بعد از 
جنگ اوکراین صنعت خودروی روسیه به شدت 
دچــار مشکل شد و دو کشور برخی خودروها 
نظیر ال-90 را تولید می کنند و بر همین اساس 
مذاکره شد تا بخشی از قطعات این خــودرو را 
برای یکدیگر تامین کنیم. به گزارش خراسان، 
سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت در نشستی 
خبری که به مناسبت دهه تولید و تجارت برگزار 
شده بود در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی 
بر ایــن که ایــن وزارتخانه بــرای کنترل گرانی 
های اخیر آیا برنامه ای جهت بازرسی از بازار 
مبتنی بر شکایت دارد، گفت: ما داریم به سمتی 
می رویــم که سازوکار بازرسی از بــازار را تغییر 
دهیم؛ روند فعلی بازرسی ها که به صورت عادی 
و رندومی اســت، کــاری از پیش نمی برد و اگر 
کسی هم شکایتی کند رسیدگی به آن فرایندی 
طوالنی دارد که گاهی اثر شکایت را از بین می 
برد بنابراین  از یک ماه پیش کارهایی را برای 
ایجاد سازوکار نظارت بر بازار مبتنی بر شکایت 
مردم شروع کردیم . به گفته وی، برای هر واحد 
صنفی یک کیوآر کد تعریف شده است که در 
صورت اسکن آن با دوربین گوشی های معمولی 
تمام اطالعات شناسایی آن واحد مشخص می 
شود و بر همین اساس مردم می توانند در صورت 
مشاهده تخلف گران فروشی و مــوارد مشابه با 
ارسال اطالعات کیوآر کد واحد صنفی به سامانه 

124 ، تخلفات را گزارش کنند.
ــر صمت همچنین با بیان ایــن که وضعیت  وزی
صنعت خــودرو قابل قبول نیست اما روند قابل 
قبول اســت،افــزود: ســال گذشته 143 هــزار 
خودروی ناقص کف پارکینگ بود اما در سه ماه 
ــزار دستگاه رسیده اســت که  امسال به 42 ه
نشان از کاهش 70 درصدی دارد. در این مدت 
246 هــزار دستگاه تحویل شد و مــدت مشابه 
سال گذشته حدود 180 هزار دستگاه تحویل 
شــده بــود. سید رضــا فاطمی امین با بیان این 
که اصــالح ساختار سخت است زیــرا در شرایط 
ناپایدار هستیم و پنج سال متوالی تورم باالی 
30 درصد داریم اظهار کرد:از سویی دیگر برای 
فهماندن سازوکار جدید نیاز به زمــان و انرژی 
است و همچنین تغییر سازوکارها منافع عده ای 
را به خطر می اندازد و این افراد سنگ اندازی می 
کنند. وی همچنین از برنامه ایجاد تغییرات در بن 
سازه)پلتفرم( برخی از خودروها خبر داد و گفت: 
بن سازه پراید و سمند و دنا قابل توسعه نیست ولی 
ما سه بن سازه به درد بخور داریم )شاهین، تارا و 
تندر90( که کمی قیمت های آن باالست به همین 
دلیل به دنبال ایجاد بن سازه جدید برای تولید 

خودروی اقتصادی زیر 10 هزار دالر هستیم.

الزام به اظهارنامه مالیاتی فقط 
برای 2.5 درصد اصناف

فــارس - بررسی ها نشان می دهد سازمان امور 

مالیاتی، میزان مالیات مقطوع حدود 80 درصد از 
کسبه را مبلغی پایین تر از 5 میلیون تومان در نظر 
گرفته است و فقط 2.5 درصد مؤدیان با گردش مالی 

باال ملزم به ارائه اظهارنامه مالیاتی هستند.

 فروش لوازم خانگی دست دوم
 به جای نو

مهر - برادران، معاون وزیر صمت گفت: در یکی از 

انبارهای بزرگ در تهران دستگاه های لوازم خانگی 
دست دوم را تجهیز و نو می کردند که تبدیل به شبکه 

هم شده بودند؛ در نهایت با این شبکه برخورد شد.

بازار خبر

اخبار

کاهش چشمگیر مصرف برق 
برای استخراج بیت کوین

اقتصاد آنالین – به گزارش گاردین، از آن جا که 

»زمستان رمـــزارزی« همچنان سود ماینرها را از 
بین می برد و مشکالت مالی در سراسر این بخش 
گسترش می یابد، مقدار برق مصرف شده توسط 
بزرگ ترین شبکه های ارزهای دیجیتال تا 50 درصد 

کاهش یافته است.

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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 جنجال قیمت 
بلیت هواپیما

در روزی که خبر نرخ بلیت 
دالری برای مسافران غیر ایرانی 
خبرساز شد، برخی گزارش از 
3 برابر شدن نرخ برخی سفرها 
موجی از واکنش ها را به دنبال 

داشت

در حالی که سازمان هواپیمایی کشوری هر 
گونه افزایش قیمت بلیت هواپیما را تکذیب 
و رد می کند گزارش ها حاکی از این است 
که نرخ هر صندلی به ازای هر ساعت پرواز 
محاسبه می شود. کمبود هواپیما و افزایش 
تقاضا بــرای پروازهای داخلی این روزها 
مزیت های زیــادی برای برخی ایرالین ها 
داشته است و همین مسئله موجب شده تا 
شرکت های هواپیمایی از فرصت استفاده 
پروازها  و  مسیرها  برخی  قیمت  و  کنند 
را افزایش دهند. روز گذشته ایــن خبر و 
هواپیما  بلیت  قیمت  به  مربوط  گــزارش 
موجی از واکنش ها را به دنبال داشت. ابتدا 
دیروز محاسبه دالری قیمت بلیت مسافران 
خارجی خبرساز شد و بعد از آن هم قیمت 

بلیت برخی سفرها همه را شوکه کرد.

افزایش 3 برابری قیمت بلیت هواپیما     

 آن طور که کن نیوز نوشته قیمت بلیت پرواز 
کالس اکونومی مشهد به تهران 
شرکت هواپیمایی کاسپین حدود 
سه برابر نرخ مصوب شورای عالی 
هواپیمایی کشوری در حال فروش 
است که این قیمت از قیمت بلیت 
بیشتر  ایرالین ها  دیگر  بیزینس 

است.
در گذشته ســازمــان هواپیمایی 
کشوری در مقابل ایرالین هایی که 
سر خود و بدون مجوز به افزایش 
می کردند  اقـــدام  بلیت  قیمت 
برخورد  سریعا  و  نمی آمد  کوتاه 
الزم را انجام می داد در سال های 

گذشته حتی کــار تا جایی پیش رفــت که 
یکی از روسای قبلی سازمان در رسانه ها 
شرکت های هواپیمایی خاطی را تهدید به 
لغو مجوز کرد و از مجلس فشارهایی را برای 
کاهش قیمت بلیت به ایرالین ها وارد کرد، 
امروزه اما گویا سازمان هواپیمایی کشوری 

با ایرالین ها همراه شده است. 
گویا مدیران سازمان هواپیمایی کشوری 
مردم را فراموش کرده اند و نمی دانند که 
وضعیت  بهبود  شعار  بــا  سیزدهم  ــت  دول
معیشتی و رفع گرانی پا به میدان گذاشته 
است و در شرایطی که از هر جهت به مردم 
فشار اقتصادی وارد می شود نباید بر این 

فشار بیفزایند.

قیمت 9 تا 13 میلیون تومانی پرواز     

رفت و برگشت نجف!

در همین حال با نزدیک شدن به روز عرفه، 
نــرخ بلیت پــروازهــای نجف در حــال پــرواز 
ــت، به طوری که بلیت رفــت و برگشت  اس

پرواز تهران- نجف ایران ایر با قیمت 9/1 میلیون 
تومان فروخته می شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، همزمان با نزدیک 
شدن به روز عرفه، نرخ پروازها به شهر نجف در 
حال افزایش است. بررسی پروازهای مسیر رفت 
و برگشت تهران- نجف و دیگر شهرها نشان از آن 
دارد که شرکت های هواپیمایی، قیمت گذاری 
نسبتا باالیی را برای این پروازها اعمال می کنند.

طی دو سال گذشته به واسطه همه گیری کرونا، 
سفر به عتبات عالیات با محدودیت هایی به ویژه 
از طرف عراقی رو به رو بود. امسال با عادی شدن 
تقریبی شرایط، برنامه ریزی برای سفر به کربال 
از سوی مردم و کاروان ها صورت گرفته است. 
در این بین اما نرخ بلیت پروازها با اعتراض مردم 

مواجه شده است.
به عنوان مثال قیمت پرواز رفت و برگشت تهران- 

نجف هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران )هما( 
حدود 9.1 میلیون تومان است. نرخ بلیت مسیر 
مذکور برای هواپیمایی آتا حدود 8.9 میلیون 
تومان  است. همچنین قیمت بلیت پرواز رفت 
و برگشت مشهد- نجف هواپیمایی قشم ایر 13 
میلیون و 200 هزار تومان است. قیمت پرواز 
مذکور بــرای هواپیمایی معراج 12 میلیون و 

300 هزار تومان و آتا 9.7 میلیون تومان است.

 نرخ بلیت هواپیما برای مسافران     

غیرایرانی دالری شد

این در حالی است که تعدادی از شرکت های 
هواپیمایی ایران اعالم کردند نرخ بلیت پرواز در 
مسیرهای داخلی برای اتباع غیرایرانی، از این 

پس ارزی محاسبه می شود.
به گزارش ایسنا، انجمن شرکت های هواپیمایی 
در آذر سال 1۴00  در بحبوحه گرانی بلیت 
پروازها در مسیرهای داخلی، در دستورالعملی به 
ایرالین ها، نرخ بلیت در مسیرهای داخلی را برای 

مسافر غیرایرانی متفاوت اعالم کرد.

بر این اساس، سقف نرخ پروازهای داخلی زیر یک 
ساعت 100 دالر و از یک ساعت بیشتر 1۵0 دالر 

تعیین شده است.
شــرکــت هــای هواپیمایی درحــالــی بــه عرضه 
ــروازی در مسیرهای داخلی به نرخ  خدمات پ
ــای اخیر  ــد، کــه در روزهـ ــرده ان ارزی اقـــدام ک
زمزمه گرانی بلیت هواپیما بلند شده و سازمان 
هواپیمایی نیز چندین مرتبه به این شرکت ها 

اخطار داده است.

واکنش سازمان هواپیمایی به گرانی بلیت     

هواپیما

در پی انتشار خبری دربــاره قیمت 9 میلیون 
سازمان  تهران-نجف-تهران،  ــرواز  پ تومانی 
هواپیمایی کشوری اعالم کرد که اکنون قیمت 
ــرواز در سایت های  بلیت رفت و برگشت این پ
تومان  میلیون  شش  ــدود  ح معتبر 

است.
در پی انتشار خبری درباره قیمت 9 
میلیون تومانی بلیت رفت و برگشت 
پرواز تهران – نجف که از سوی برخی 
رسانه ها منتشر شد حسن خوشخو 
-معاون هوانوردی و امور بین الملل 
ــوری-   ــش ــان هــواپــیــمــایــی ک ــازم س
ــرد: پـــروازهـــای خارجی  ــار کـ ــه اظ
تابع قیمت گذاری نیستند چرا که 
بازیگران دیگری مانند شرکت های 
هواپیمایی خارجی در این سیستم 
وجود دارند و طبق نظام حقوق حمل 
و نقل هوایی نمی توان برای آن ها تعیین تکلیف 
کرد. بنابراین معموال پروازهای خارجی با نرخ 
آزاد تعیین می شوند و اگر بخواهید نرخی تعیین 
کنید تنها به زیان ایرالین های داخلی بوده و در 
این میان شرکت های خارجی سود خواهند کرد.
ــای نجف بــرای  ــروازه ــرد: البته پ وی اضــافــه ک
ایرانی ها و سایر کشورهای اسالمی خــارج از 
نظامات تعیین شده برنامه ریزی می شود چرا 
که دارای ابعاد اعتقادی و دینی است. بنابراین 
ــژه در  ــه ویـ ــواره بــرنــامــه ریــزی مشخصی ب ــم ه
زمان هایی مانند عید نوروز، محرم و اربعین انجام 
می شود تا نیاز و تقاضای سفر به عراق در این ایام 
تامین شود چرا که اولویت نخست برای ما فراهم 
کردن بستری برای تامین تقاضای زائران در این 

ایام است.
وی با بیان این که مردم باید بلیت پرواز را برای 
ــرای انــجــام زیـــارت از  ــژه ب سفرهای خــود بــه وی
سایت های معتبر خریداری کنند، گفت: اکنون 
قیمت بلیت رفت و برگشت پروازهای نجف تقریبا 

به حدود شش میلیون تومان می رسد.

گزارش به مردم در 
یک سالگی انتخاب
رئیس جمهور در ششمین گفت وگوی  
تلویزیونی با مردم با تشریح جزئیات  
رونداصالح اقتصادی  به صراحت 
بر گران نشدن نان،  بنزین و دارو 

تاکید کرد و گفت که وارد اصالحات 
اقتصادی مدرن شده ایم  

آیت ا...  سید ابراهیم رئیسی شب گذشته در 
ششمین گفت وگوی تلویزیونی خود با مردم پس 
از ریاست بر قوه مجریه که حدودا  با یک سالگی  
انتخاب به عنوان رئیس جمهور  نیز  همزمان 
بود گزارشی از عملکرد دولت سیزدهم  ارائه 
کرد و ضمن  برشمردن دالیل اصالح یارانه ها 
ــاره  بر این که وارد  و حذف ارز ترجیحی با اش
ــم  تاکید  ــدرن شــده ای اصــالحــات اقتصادی م
کرد: در ابتدای دولت مقدمات و زمینه ها برای 
اصالحات اقتصادی فراهم نبود، پس از هفت 
ماه اصالحات اقتصادی را آغاز کردیم.وی  به 
صراحت از ادامه  تخصیص ارز ترجیحی به دارو 
و نان  خبر داد و گفت: برنامه ای بری افزایش 

قیمت سوخت نداریم. 
رئیس جمهور درباره شرایط اقتصادی کشورمان 
گفت: اصالح اقتصادی قبل دولت ما باید انجام 
می شد تا هزینه کمتری داشت. برای ما روشن 
ــالح اقتصادی هزینه دارد امــا هزینه  بــود اص
امسال کمتر از سال آینده است و ما وارد اصالح 
اقتصادی مــدرن شدیم. مهم ترین محورهای 
سخنان رئیس جمهور را به گزارش ایرنا و انتخاب 

به صورت تیتروار بخوانید:
*  از ارز ترجیحی بــرای سفره مــردم استفاده 
نمی شد بخشی از ایــن ارز در رانـــت، فساد و 
ــه تخصیص ارز  داللــی هــا صــرف مــی شــد.  ادام
ترجیحی موجب افزایش فاصله طبقاتی بود، 
قیمت کاالهایی که با ارز ترجیحی وارد می شد 

200 تا 300 درصد افزایش یافته بود.
*  در خــرداد و تیر 1۴00 اعالم شد که ما ۶۵ 
ــای اســاســی را  ــااله ــش قیمت ک ــزای درصـــد اف
داشتیم. این مربوط به قبل از جنگ اوکراین 
است که وضعیت جهانی شرایط خاصی را ایجاد 
کرده و امنیت غذایی را تحت الشعاع قرار داده 

است.
*  نتیجه اقدامات دولت این بود که در 3 ماهه 
آخــر 1۴00 تــورم سیل نزولی پیدا کــرد. این 
موضوع به این دلیل بود که خود دولت هزینه ها، 
منابع و مــصــارف را کنترل کــرد و نتیجه اش 
در آمارها مشخص شد که اگــر بررسی کنید، 
نتایج آن تا قبل از اجرای اصالح یارانه ها کاماًل 

مشخص است و ثبات در بازار حاکم بود.

برنامه ای برای تغییر قیمت سوخت نداریم    

* ما سعی کردیم کارهای تورمی نکنیم؛ مثال از 
بانک مرکزی استقراض نکنیم و پایه پولی را باال 
نبریم. در سه ماهه آخر 1۴00 تورم سیر نزولی 
پیدا کرد چون دولت منابع و مصارفش را کنترل 
کرد در سه ماهه آخر سال 1۴00 دولت موفق 

شد که بازار را ثبات ببخشد.

 * االن تورم، مشکل جهانی است. قیمت سوخت 
در ایران تغییر نکرده و برنامه ای هم نداریم، اما 
در دنیا قیمت سوخت چند برابر شده است. ما 
ــزار میلیارد  کشور را با کسری بودجه0 ۴8ه
تومانی و تورم ۶0 درصد تحویل گرفتیم و با رشد 
پایه پولی مواجه بودیم. اگر این وضعیت ادامه 
می یافت، تورم کشور بیشتر می شد پس ما وارد 
اصالح اقتصادی شدیم که هم الزام قانونی بود 

و هم الزم بود.
* ما کشور را در شرایطی تحویل گرفتیم که تورم 
ماهانه ۶0 درصدی و کسری بودجه داشتیم و 
مواجه با رشد نقدینگی هم بودیم که اگر ادامه 
می یافت، شرایط اقتصادی دشوارتر می شد. 
اصــالح اقــتــصــادی باید در دولــت قبل اتفاق 
می افتاد و اگر یک سال زودتر این اتفاق می افتاد، 

هزینه کمتری برای کشور داشت.
* الیحه دو فوریتی برای مجلس شورای اسالمی 
تهیه کردیم که افزایش برخی از کاالها به سال 
بعد محول شود، محاسبه کنند که میزان یارانه ای 
که به مردم داده می شود آیا مبلغی برای رفع 

کسری بودجه برای دولت باقی می ماند.
* دو میلیون و ۵00 هزار نفر متقاضی پرداخت 
یارانه هستند بررسی شده و به تعداد قابل توجهی 
یارانه پرداخت شده است عده ای معترض به قطع 
یارانه ها هستند که پرونده تعداد قابل توجهی از این 
افراد بررسی شده و یارانه آن ها وصل شده است.
۴0درصــد درآمــد نفت در صندوق توسعه ملی 
قرار می گیرد. امسال اولین سال است که ما از 
این منبع استفاده نکردیم. 1۴.۵درصد آن نیز 
به حساب نفت و توسعه میادین نفتی می رود. 

۴۵درصد هم برای دولت باقی می ماند.

ارز ترجیحی دارو قطع نمی شود     

 دارو باید تحت پوشش بیمه ها قرار گیرد، اما 
زیرساخت ما در بیمه ها فراهم نیست؛ تا این 
زیرساخت فراهم نشود، ارز ترجیحی دارو قطع 

نمی شود.
* مادامی که درباره آن چه که به صورت آزمایشی 
در زنجان و قزوین اجرا کردیم به اطمینان نرسیم 

قیمت نان تغییر نخواهد کرد.
* هر گرانی باید با دلیل باشد. مثال مشخص 
است محصوالت لبنی چقدر باید افزایش قیمت 
داشته باشد و بیش از آن نباید هرگز قیمت ها 
گــران شــود. اتــحــادیــه هــای صنفی و سازمان 

حمایت از مصرف کننده باید نظارت کنند بر 
نباید  و  باشد  مقطوع  باید  ها.قیمت ها  قیمت 
یابد. قابل قبول  افزایش  هر ساعت قیمت ها 
نیست که کاالیی که به طرح اصالح اقتصادی 
ربط مستقیم و غیرمستقیم ندارد، گران شود. تا 
قطعی نشدن وضعیت کاالبرگ الکترونیک یارانه 

نقدی پرداخت می شود.
* کشور ما نیاز به ساخت ساالنه یک میلیون 
ــار انــجــام نشد و عقب  ــن ک ــا ای مسکن دارد ام

ماندگی جدی در این بخش داریم.
*  وعده انتخاباتی بنده و مصوبه مجلس ساخت 
ساالنه یک میلیون واحد مسکن است که کار در 
این زمینه شروع شده است و در چهار سال چهار 
میلیون مسکن در استان های مختلف ساخته 

می شود.
*در زمینه ترانزیت از چین به ایران و اروپا سهم 
بسیاری و آورده های زیادی برای کشورمان دارد 
فقط در سه ماهه اول امسال 20 درصــد رشد 

تجاری داشتیم.
ــراز تجاری ما مثبت شــده اســت و با برخی  *ت
کشورهای همسایه تا ۴۵0 درصد رشد تبادل 

تجاری داشتیم.
* مذاکره با تاکید بر مواضع جمهوری اسالمی 
ــه دارد.هــمــزمــان با رفــع تحریم ها،  ــران ادام ای
خنثی ســازی تحریم ها را هم دنبال می کنیم 
این تحریم ها ظالمانه و بر خالف تعهدات آمریکا 
و اروپــاســت در وســط مــذاکــره قطعنامه صادر 
می کنند برای خنثی سازی تحریم ها قرارگاهی 
ــت به ریاست محمد مخبر معاون اول  در دول

رئیس جمهور ایجاد شده است.
* تغییر وضعیت کارکنان دولت در دستور کار 
دولت و مجلس شورای اسالمی است به نحوی 
که هزینه های دولت افزایش نیابد زیرا افزایش 
تــورم  گیری  شکل  موجب  ــت  دول هزینه های 

خواهد شد.
* قبل از دولت ما بحث اعتراض ها به حقوق و 
دستمزدها در میان اقشار مختلف مطرح بوده 
تبعیض در حقوق ها مشکلی اســت که  اســت 
وجود دارد باید نظام پرداخت متحول و عادالنه 
شود. من از شرایط و وضعیت پرداخت ها اطالع 
دارم و دنبال رفع این تبعیض ها هستیم اما اقشار 
مختلف توجه داشته باشند نگاه دولت به کل 
حقوق بگیران و نظام عادالنه پرداخت برای ملت 

ایران است باید آثار تصمیمات هم بررسی شود.

انتقاد نماینده کارفرمایان از وعده عبدالملکی پس از افزایش 57 درصدی دستمزدها 

بسته حمایتی کارفرمایان وعده ای بیش نبود 

عالـی  شـورای  در  کارفرمایـان  نماینـده 
کار بـا انتقـاد از نبـود تخصیـص بسـته های 
نیافتـن  و تحقـق  حمایتـی وزارت صمـت 
وعـده وزارت کار گفـت: بـه رغـم قول هـا و 
وعده هایـی کـه بـه مـا داده شـد، تـا امـروز 
بسـته عملـی و کارامـدی بـرای حمایـت از 
بخش تولیـد و فعـاالن اقتصـادی اختصاص 

پیـدا نکـرده اسـت. اصغـر آهنی هـا  در گفت وگـو 
بـا ایسـنا،  اظهـار کـرد: بسـته های حمایتـی از 
تولیـد و کارفرمایـان کـه وزارت صمـت و وزارت 
کار قـول داده بودنـد در اختیـار کارفرمایـان قرار 
داده می شـود تـا امـروز اختصـاص نیافتـه اسـت 
درگیـر  بیشـتر  وزارتخانه هـا  ایـن  متاسـفانه  و 

مشـکالت جـاری خـود هسـتند. 

مذاکـرات  و  پیگیری هـا  رغـم  بـه  افـزود:  وی 
بسـیاری کـه داشـتیم تـا امـروز بسـته عملـی و 
کارامدی بـرای بخش تولیـد و فعـاالن اقتصادی 
تخصیـص پیـدا نکـرده و قول هـا و وعده هایـی که 
به مـا می دهنـد معمـوال در زمانی اسـت که فشـار 
به بخـش تولیـد بیاورنـد و بعـد از مدتـی فراموش 

. می کننـد

دیدار با پدر و مادر پس از 23 سال!

 فیلم  دیدار دختر جوان اهل دامغان با پدر 
و مادر واقعی اش بعد از 23 سال اشک همه 
را درآورد و کاربران فضای مجازی را تحت 

تاثیر قرار داد. 
این دختر جوان 23 سـال پیش توسـط باند 
فـروش کـودک بـه یـک خانـواده دامغانـی 
فروختـه شـد و حـاال خانـواده ای کـه ایـن 
دختـر را خریدند، راز ماجـرا را فاش کردند. 
فاطمـه دختـر جـوان دامغانـی اسـت کـه در 

بیمارسـتان توسـط یـک بانـد فـروش کـودک بـا 
جعـل پرونـده فـوت بـه یـک خانـواده دامغانـی 
فروخته شـد. خانـواده دامغانـی بعد از 23 سـال 
در زمـان ازدواج پـرده از ایـن راز بـر می دارنـد 
و بـه او می گوینـد کـه مـا تـو را چنـد سـال پیـش 
خریده ایـم و پـدر و مادر واقعـی تو نیسـتیم! دختر 
جوان جسـت وجو بـرای پیدا کـردن خانواده اش 

را آغـاز می کنـد. 
وی از طریق ثبت احوال خانواده واقعی  اش را 

پیدا می کند و این ویدئو، صحنه دیدار این دختر 
با خانواده واقعی خود بعد از 23 سال دوری 
است. حاال پس از سال ها فاطمه خانم به پدر و 
مادر واقعی خود می رسد و اشک های او هنگام 
دیدن خانواده و پدر و مــادرش بسیار تلخ و غم 
انگیز است، دختری که باید نزد پدر و مادرش و در 
آغوش خانواده واقعی خود بزرگ می شد، اما به 
دلیل وجود چند نفر طمعکار و پست این جدایی 

اتفاق افتاده است. 

قیمت بلیت پرواز مشهد به تهران 
در روز یک شنبه
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تازه های مطبوعات

انعکاس

همشهری – اين روزنامه در تیتر يک خود با  •
ــوان: »8 دلــیــل بـــرای امـــیـــدواری بــه آينده  ــن ع
اقتصاد ايــران« اين داليل را برشمرد: رشد ۴۰ 
درصدی صادرات / آزادسازی منابع ارزی بلوکه 
شده / افزايش قابل توجه فــروش نفت / رشد 
سرمايه گذاری در صنعت / اختصاص بودجه 
عمرانى مناسب / عدم استقراض از بانک مرکزی 
/ افزايش ورودی صندوق توسعه ملى / اصالح 

نظام يارانه ای کشور.
جمهوری اسالمی - قصه پرغصه تورم و گرانى  •

را در دو مقطع مطالعه کنیم. در دولِت سابق، 
نشانه غرب باوری و بى مديريتى و حتى بى غیرتى 
بود اما امروز همه اين ها مى شود امتحاِن الهى. 
به اين خوانش، انتقاد را هم مخالفت با خواست 
خدا مى خوانند. به عالوه رفتارها و محاسبات 
حقوق  همچون  غــیــرعــادالنــه،  و  غیرقانونى 
بازنشستگان را هم »عادالنه سازی دستمزدها« 

مى شمارند.
شرق - ممنوعیت صدور رواديد آمريکا برای  •

کسانى که کارت پايان خدمت سپاه دارند، حذف 
شد. وزيران خارجه و امنیت داخلى و دادستان 
ــازه دادنــد  کل آمريکا به مــامــوران مرزبانى اج
در صورتى  که اين افــراد تهديدی علیه امنیت 
ملى محسوب نمى شوند، رواديد سفر به آمريکا 

برای شان صادر شود.
فرهیختگان - طبق بعضى برآوردهای صورت  •

گرفته از حجم يک میلیارد تنى بارهای اطراف 
ايران، تقريبا ۱۵۰ میلیون تن آن مى تواند از خاک 
ايران عبور کند که درآمدی بین ۱۱ تا ۴۰ میلیارد 

دالر برای کشور خواهد داشت.
کیهان - مصرف برق حداقل ۵ درصد بیشتر از  •

سال قبل شده است اما با اين همه تاکنون در هیچ 
نقطه ای از کشور خاموشى برنامه ريزی شده ای 
نداشته ايم. شبیه اين دستاورد در ماجرای مهار 
کرونا و صفر شدن قربانیان اين بیماری تکرار 
شــد... نمونه های فوق فقط چند مورد از نتايج 
ــت انقالبى اســت که طى  مديريت صحیح دول

چندماه اخیر بروز کرده است.
اعتماد - وزير نیروی دولت سیزدهم به تازگى  •

اعالم کرده، کشور با کسری باالی تراز برق مواجه 
ــت... اين کمبودها نه تنها بخش خانگى را  اس
متاثر کرده بلکه حوزه های صنعتى و کشاورزی 
را نیز با تکانه های تخريبى مواجه ساخته است اما 
سخنگوی دولت اعالم مى کند امسال ديگر خبری 
از جدول خاموشى ها نیست ولى در واقع مردم در 
سراسر کشور و در بخش های گوناگون اقتصادی 

با خاموشى های فراوانى مواجه هستند.

مشرق نیوز نوشت: حجت االسالم خطیب وزير  •
اطالعات با صدور پیامى به مناسبت بزرگداشت 
شهدای هفتم تیر گفت: تروريست های روسیاه 
آلبانى نشین هیچ گاه از آتش انتقام ۱2 هزار شهید 

جنايات آن ها در امان نخواهند بود.
اعتمادآنالین خبر داد: عباس زاده مشکینى،  •

گفت:  مجلس  ملى  امنیت  کمیسیون  عضو 
سخنرانى وزير صمت در نمازجمعه هیچ تاثیری 
در تصمیم مجلس مبنى بر استیضاح او نــدارد. 
تعداد امضاهای درخــواســت استیضاح به حد 
نصاب رسیده است. ممکلت ما آزاد است، آقای 
وزير سخنرانى کند، ما هم در مجلس کار خودمان 

را پیش مى بريم.
همشهری آنالین نوشت: بیژن زنگنه وزير سابق  •

نفت در پى شايعه ای مبنى بر دستگیری دخترش 
با عنوان جاسوسى در توئیتى نوشت:  پیرو نشر 
خبری دروغ مبنى بر دستگیری دختر اين جانب به 
نام  ماندانا زنگنه، به عنوان جاسوس، بايد به اطالع 
افکار عمومى برساند که اين جانب دختری با اين 
نام و مشخصات ندارم. اين گونه افتراها متاسفانه 
عمدتًا از سوی کسانى وارد مى شود که مورد تعقیب 

کیفری قرار نمى گیرند تا عبرت سايرين شود.
ــداد24 خــبــرداد: »ولوديمیر زلنسکى«  • رویـ

رئیس جمهور اوکراين طى احکامى، سفیران 
اوکــرايــن در پنج کشور گرجستان، جمهوری 
اسلوواکى، جمهوری پرتغال، جمهوری اسالمى 
ايران و جمهوری لبنان را اخراج کرد. زلنسکى هیچ 
دلیلى برای اين اخراج بیان نکرده است و تنها بیان 
شده که اين سفیران در دوران رياست جمهوری 

پوروشنکو به سمت سفیری برگزيده شده بودند.
ــان ایـــران نــوشــت: احــمــد وخشیته  • دیـــده ب

کارشناس مسائل بین الملل با تحلیل رويکرد 
روس ها در قبال جمهوری اسالمى و سفر قريب 
الوقوع والديمیر پوتین به تهران گفت: روسیه 
تصمیم گرفته پس از منزوی شدن در اروپا به دلیل 
جنگ با اوکراين، جايگاه خود را از طريق گسترش 
نفوذ در ايران تقويت کند. اين احتمال وجود دارد 
که در آينده نزديک ايران بخش اعظمى از نیاز غالت 
خود را از روسیه تأمین و به ديگر صادرکنندگان اين 

حوزه پشت کند.

يک شنبه  ۵ تیر ۱۴۰۱، 26 ذی  القعده ۱۴۴3، 26 ژوئن 2۰22، شماره 2۰97۰ ، سال هفتاد وچهارم.

هادی محمدی – روز گذشته ساختمان وزارت 
خارجه شاهد يکى از طوالنى ترين مذاکرات 
دوجــانــبــه در ســـال هـــای اخــیــر بـــود و حسین 
امیرعبداللهیان وزيرخارجه کشورمان به همراه 
جوزف بورل مسئول سیاست خارجى اتحاديه 
اروپــا که بــرای اولین بار به ايــران سفر مى کند، 
هرکدام در راس يک هیئت عالى رتبه، بیش از 
چهار ساعت پشت درهای بسته گفت وگو کردند و 
نتیجه اش ازسرگیری مذاکراتى شد که ۱۰۰ روز 
است متوقف شده و همگان اين تصور را داشتند 
که ديگر شروع دوباره ای نخواهد داشت. در عین 
حال بورل تاکید کرد مذاکرات آينده صرفا در 
محدوده سواالت و اختالفات موجود میان ايران 
و آمريکا انجام مى شود و از سرگیری مذاکرات 
نیز با موافقت ايران و آمريکا و با حضور هماهنگ 
کننده برجام يعنى اتحاديه اروپا صورت خواهد 
گرفت. در همین زمینه وزيرخارجه کشورمان نیز 
در گفت وگوی کوتاهى با خراسان تصريح کرد، 
هنوز جزئیات مذاکرات از جمله روز دقیق آغاز آن 
مشخص نشده و گفت وگوهای فنى برای تعیین 
اين جزئیات و ترکیب طرف مقابل مذاکره کننده 

همچنان ادامه دارد.

امیرعبداللهیان: آمادگی داریم در روزهای 	 
آینده مذاکرات را از سر بگیریم

به گزارش خراسان در پايان گفت وگوهای چهار 
ساعته امیرعبداللهیان و بــورل که على باقری 

معاون سیاسى وزير امورخارجه و مذاکره کننده 
ارشد ايران در مذاکرات وين، رضا نجفى معاون 
حقوقى و بین المللى وزير امور خارجه، مرضیه 
افخم مشاور وزير و مديرکل زنان و حقوق بشر و 
انريکه مورا نماينده اتحاديه اروپا در مذاکرات وين 
نیز حضور داشتند، وزير امور خارجه کشورمان با 
بیان اين که گفت وگوهای امروز با جوزپ بورل 
مسئول سیاست خارجى اتحاديه اروپا طوالنى و 
مثبت بوده است، اظهار کرد: آقای بورل چندی 
پیش اين موضوع را مطرح کرده بودند که چگونه 
مى توانیم از بن بست به وجود آمده بعد از صدور 
قطعنامه علیه ايران در شورای حکام خارج شويم 
و کار را دنبال کنیم. ما همواره تاکید کرده ايم که 
ايران از مسیر ديپلماسى و گفت وگوهای عزتمند 
و مبتنى بر نتیجه استقبال مى کند. در همین 
چهارچوب از آقای بورل دعوت کرديم که به تهران 
سفر کند تا از نزديک تمام ابعاد قضیه با حضور 
تیم های مذاکراتى دنبال شود. امروز در اين باره 
گفت وگوهای مفصل، عمیق و دقیقى داشتیم. در 
خصوص مطالبات ايران صحبت   و تاکید کرديم 
که آمادگى داريم در روزهای آينده مذاکرات را 
از سر بگیريم. وی تاکید کرد: آن چه برای ايران 
مهم است، اين است که نفع کامل اقتصادی را از 
توافقى که در سال 2۰۱۵ ايجاد شده به دست 
بیاورد و هر موضوعى که بتواند نفع کامل اقتصادی 
ايران از احیای برجام را تحت تاثیر قرار دهد از نظر 
ايران قابل قبول نخواهد بود. وزير خارجه با تاکید 

بر اين که مسیر گفت وگوها به زودی از سر گرفته 
مى شود، گفت: امیدواريم طرف آمريکايى اين بار 
واقع بینانه و منصفانه در مسیر مذاکرات و رسیدن 
به نقطه پايانى توافق، اقدامات مسئوالنه انجام 

دهد و به تعهداتش عمل کند.

بورل: تصمیم در واشنگتن و تهران گرفته 	 
شده که مذاکرات مجدد آغاز شود

جوزپ بورل مسئول سیاست خارجى اتحاديه 
اروپــا نیز در کنفرانس مطبوعاتى مشترک با 
امیرعبداللهیان با بیان اين که هدف اصلى من 
از اين سفر اين است که بن بست به وجود آمده را 
بشکنیم و تنش ها را کم کنیم، افزود: در واقع تالش 
ما بر اين است که در خصوص مذاکرات و ادامه آن 
انگیزه جديدی ايجاد کنیم و مذاکرات را روی ريل 
قرار دهیم، در همین خصوص به ايران آمده ام. بعد 
از ظهر امروز نیز گفت وگوهايم با مقامات تهران 
ادامه دارد. ما قرار است در روزهای آينده مذاکرات 
را از سر بگیريم. اين که مى گويم روزهای آينده واقعا 
روزهای آينده و فورا. قرار است به سرعت بن بست 
به وجود آمده را بشکنیم و تنشى را که در روزهای 
گذشته وجود داشته، متوقف کنیم. بورل با اشاره 
به اين که در ماه مارس اين پیشنهاد را مطرح کرديم 
که مذاکرات به صورت موقت متوقف شود، گفت: 
ما متنى داشتیم و يک سری سواالت کوچکى بود 
که قرار بود ايرانى ها و آمريکايى ها پاسخ دهند، 
چرا که ديگر کشورهای حاضر در مذاکرات از جمله 
چین، فرانسه، روسیه، آلمان و انگلیس کارشان را 
انجام داده بودند. يک سری سواالت بود که بايد 
ايران و آمريکا پاسخ مى دادند و قرار نبود که اين 
توقف حدود سه ماه طول بکشد. حاال بايد اين وقفه 
شکسته شود و کار را تسريع کنیم. اين تصمیم در 
واشنگتن و تهران گرفته شده که مذاکرات آغاز 
شود. بعد از اين سفر مذاکرات بار ديگر ادامه مى 
يابد و تیم من به عنوان تسهیل کننده بین ايران 
و آمريکا کمک مى کند تا مسائل باقى مانده حل 
شود و ما به يک توافق برسیم. رسیدن به توافق برای 
ايران، اروپا و کل دنیا مهم است. مسئول سیاست 
خارجى اتحاديه اروپا افزود: روابط دو جانبه ايران و 
اروپا از ظرفیت زيادی برخوردار است و مايل هستم 
بار ديگر به تهران بیايم تا اين بار بیشتر درباره روابط 
دو جانبه بین ايران و اتحاديه اروپا گفت وگو کنم. 
ظرفیت عظیمى در حوزه نفت و گاز و... در ايران 
وجود دارد و اقتصادهای ايران و کشورهای اروپايى 
مى توانند همديگر را با توجه به ظرفیت هايى که 

وجود دارد، تکمیل کنند.

رویترز : 2 موضوع در وین حل نشده مانده 	 
است

ــورل همچنین در صفحه توئیترش  ــوزپ ب  ج

درباره اين سفر نوشت: سفرم به تهران يک هدف 
عمده دارد؛ دادن نیروی محرکه ای جديد به 
مذاکرات و بازگرداندن توافق هسته ای )برجام( 
به مسیر خود. سه ماه از وقتى مذاکرات را متوقف 
کردم، گذشته است. ما بايد رويه فعلى گسترش 
تنش ها را از بین ببريم و کــارمــان را سرعت 
ببخشیم. بايد االن توافق را نهايى کنیم. در ديدار 
با حسین امیرعبداللهیان، وزيــر امــور خارجه 
ايران، توافق کرديم که مذاکرات میان ايران و 
آمريکا در روزهای آينده با تسهیل گری تیم من 
از سر گرفته شود تا آخرين مسائل باقى مانده را 
حل کنیم. روابط دوجانبه ما ظرفیت شگرفى 
ــد امــا بــدون يک برجام فعال نمى توانیم  دارن
روابطمان را گسترش دهیم. موضوعات حیاتى 
ــردم، مانند بازداشت  ديگری را هم مطرح ک
آزاردهنده شهروندان اتحاديه اروپــا در ايران 
و خواستار آزادی آن هــا شــدم. از ســوی ديگر 
خبرگزاری آمريکايى رويترز در گزارشى درباره 
سفر مسئول سیاست خارجى اتحاديه اروپا به 
تهران به نقل از منابع آگاه مدعى شد که هنوز 
موضوع تحريم های ايران در مذاکرات وين حل 
نشده است. رويترز در ادامه آورده است: زمانى 
کننده  هماهنگ  به عنوان  اروپــا  اتحاديه  که 
مذاکرات وين در ماه مارس از وزيران امورخارجه 
کشورهای عضو برجام خواست تا پس از ۱۱ ماه 
مذاکره غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن به 
وين بیايند، به نظر مى آمد که توافق در آستانه 
ــان به  شکل گیری بــود امــا مــذاکــرات از آن زم
بن بست رسیده است. دو مقام اروپايى و ايرانى 
پیش از سفر جوزپ بورل به تهران در گفت وگو 
با رويترز خاطر نشان کردند که هنوز دو مسئله 
در مذاکرات وين، ازجمله موضوع تحريم های 
ايران حل نشده باقى مانده است. در اين بین 
سیاست  مسئول  ــر  اگ نــوشــت:  فرهیختگان 
خارجى اتحاديه اروپــا صرفا با هدف تاکید بر 
مواضع پیشین طرف غربى و بدون هیچ پیشنهاد 
ســازنــده ای راهــى تهران شــده باشد، طبعا به 
توفیق خاصى نیز برای بازگشت روند مذاکرات 
به ريل اصلى خود دست نمى يابد و سفر وی نیز 
شأنیتى بیشتر از يک سفر تفريحى نمى يابد. اين 
روزنامه ادامه داد: توقف مذاکرات وين درحالى 
بیش از سه ماه ادامه پیدا کرده که مدت زيادی 
تا برگزاری انتخابات کنگره باقى نمانده است؛ 
انتخاباتى که پیروزی جمهوری خواهان در آن 
مى تواند فضای سیاسى آمريکا را برای مخالفت 
با برجام بازتر کند و امید های باقى مانده برای 
رسیدن به توافق را به پايان برساند. اگر بخواهد 
توافقى اتفاق بیفتد، حداکثر تا نیمه  شهريور 
فرصت باقى است و از اين زمان فراتر اگر توافقى 

صورت نگیرد، ديگر اتفاقى نخواهد افتاد.

چهره ها 

خودانتقادی قاضی القضات و طرح سواالتی 

برای فعاالن اقتصادی

رئیس قــوه قضايیه در چهارمین روز از هفته قوه 
فعاالن  و  کارآفرينان  تولیدکنندگان،  با  قضايیه 
شرکت های دانش بنیان ديدار کرد. حجت االسالم 
اژه ای از حاضران در جلسه پرسید، به چه میزان از 
ضعف ها و ايرادات صنف خود مطلع هستید؟ رئیس 
عدلیه در همین زمینه گفت: باور من اين است که 
ــراف رؤســا و اعضای اصلى صنوف  اطالعات و اش
به مسائل و مشکالت و ضعف های صنف مربوط 
به خود، در بسیاری اوقــات، بیشتر از دستگاه های 
نظارتى و اطالعاتى است. قاضى القضات با اشاره 
به اين موضوع به طرح ســؤاالت مهمى پرداخت و 
گفت: رؤسا و اعضای اصلى صنوف چه میزان برای 
پیشگیری و جلوگیری از وقوع فساد، تقلب و تبانى 
در صنف خود تالش کرده اند؟ آيا به فردی که در 
صنف شما مسیر خطا و فساد را در پیش گرفته است، 
در وهله نخست تذکر داده ايد؟ آيا برای مقابله با اين 
هم صنف احیانًا خطاکار و فاسد با بخش های ذی ربط 
حکومتى همکاری و مساعدت داشته ايد؟ آيا شما به 
عنوان فعاالن بخش خصوصى حاضريد برای اصالح 
صنف خود هزينه کنید و در مقابل فردی خطاکار و 
خواهان رشوه در يک بخش حکومتى بايستید؟ شما 
تولیدکنندگان به چه میزان اين آمادگى را داريد که 
برای دفاع از اعتبار و حیثیت هم صنف خود در محکمه 
حاضر شويد يا به جبران خسارت او بپردازيد؟ وی 
افزود: چقدر زيرمجموعه قوه قضايیه و تولیدکنندگان 
و مردم از ما و شما راضى هستند؟ همه مــوارد اين 
نارضايتى به مسائل بیرونى برمى گردد؟ بخشى از اين 

مشکالت به خود ما برنمى گردد؟ آيا 
تا به حال به اين فکر کرده ايم که چند 
درصد مشکالت موجود به خود ما 

برمى گردد؟/همشهری آنالين

مذاکرات تهران - ریاض 

محور سفر امروز الکاظمی به ایران

مصطفى الکاظمى، نخست وزير عراق به عربستان و 
تهران سفر خواهد کرد. سفر نخست وزير عراق به اين 
دو کشور در چارچوب مذاکراتى است که مسئوالن دو 
کشور ايران و عربستان در بغداد برگزار کردند. پیش 
از اين »میدل ايست نیوز« اعالم کرده بود که الکاظمى 
روز يک شنبه در سفری از پیش اعالم نشده وارد تهران 
خواهد شد. انتشار خبر اختصاصى وبگاه عراقى 
»میدل ايست نیوز« درباره اين سفر در شرايطى انجام 
شده که طى هفته های اخیر مقام های بغداد و تهران 
درباره موضوعاتى از قبیل ورود زائران اربعین از يک 
سو و مسئله پرداخت بدهى وزارت برق عراق به ايران 
صحبت کردند. پس از 28 ماه انتظار برای برقراری 
ــران از مرز  سفر زمینى عتبات، نخستین گــروه زائ
شلمچه عازم عراق شدند و اعزام کاروان های عتبات از 
مرز مهران نیز از امروز آغاز خواهد شد. پیشتر نیز وزير 
فرهنگ عراق اعالم کرد که دولت اين کشور تصمیم 
گرفته مرزهای زمینى را بــرای پذيرايى از زائــران 
عتبات عالیات باز کند. به گفته او »از هم اکنون در حال 
آماده شدن برای مراسم اربعین و ورود زائران میلیونى 

هستیم. با طرف ايرانى درباره ورود 
زائران به عتبات عالیات تفاهم حاصل 

شده است«./مهر

فایل صوتی تظلم خواهی 

حمید نوری از داخل زندان های سوئد

حمید نوری در تماس کوتاه تلفنى که به صورت غیر 
مستقیم با خانواده خود داشت تاکید کرد، هنوز در 
سلول انفرادی است، به چشم پزشک دسترسى ندارد 
و محدوديت های او افزايش يافته است. همزمان، 
کاظم غريب آبــادی دبیر ستاد حقوق بشر، درباره 
آخرين وضعیت حمید نوری در زندان های سوئد 
بیان کرد: آقای نوری بى هیچ کیفرخواستى و طبق 
ادعاهای واهى در فرودگاه سوئد بازداشت شد و 
حدود شش ماه گذشت تا دادستان سوئد برای ايشان 
کیفرخواستى ساختگى صادر کرد؛ او حدود يک سال 
و نیم هیچ ارتباطى با خانواده نداشت. وی تاکید کرد: 
ما پرونده آقای نوری را پرونده ای سیاسى مى بینیم نه 
يک پرونده حقوقى و قضايى. اين پرونده سیر دادرسى 
عادالنه را هم طى نکرده؛ اين در حالى است که ما از 
سوئد سه زندانى در ايران داريم اما مثل آن ها غیر 
انسانى رفتار نمى کنیم. غريب آبادی يک نمونه ديگر 
ظلم آمريکا و غرب به اتباع ايرانى را بازداشت اسدا... 
ــدی، ديپلمات ايرانى برشمرد و گفت: ۱۱۰  اس
روزی که ايشان در آلمان بازداشت بود، بخش قابل 
توجهى از آن را در بانکر نگهداری مى شد و از تمامى 
امکانات محروم بود و مورد بازرسى های تحقیرآمیز 
قرار مى گرفت و حتى قرآن و جانماز را در حالى که 
سفارت بــرای ايشان فرستاده بــود، در اختیارش 

قرار نمى دادند، در حالى که آلمان با 
وجود نقض حقوق بشر در موضوعات 

حقوق بشری علیه ايران همیشه 
مدعى است!/ايسنا

آيین تکريم و معارفه رئیس سازمان اطالعات سپاه 
با حضور سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمى 
فرمانده کل سپاه، حجت االسالم عبدا... حاجى 
صادقى نماينده ولى فقیه در سپاه و جمعى از 
فرماندهان و مسئوالن ستاد کل نیروهای مسلح، 
سپاه و جامعه اطالعاتى کشور ديروز در محل ستاد 
فرماندهى کل سپاه برگزار شد. به گزارش سپاه 
نیوز، در اين مراسم سردار سرتیپ پاسدار محمد 
کاظمى به عنوان »معاون فرمانده کل و رئیس 
سازمان اطالعات سپاه« معرفى و از مجاهدت 
های صادقانه و تالش های ارزنده و موفق حجت 
االســالم والمسلمین حسین طائب در راهبری 
ــال گذشته که  ســازمــان اطــالعــات طــى ۱3 س
موفقیت ها و دستاوردهای بزرگى در حوزه امنیت 
ملى و بازدارندگى اطالعاتى کشور، مقابله با نفوذ 
و جاسوسى و برخورد با مفسدان کالن اقتصادی 
رقم زده است، تجلیل و تقدير به عمل آمد. همچنین 
با حکم سرلشکر حسین سالمى فرمانده کل سپاه، 

حجت االسالم و المسلمین طائب به عنوان »مشاور 
عالى فرمانده کل سپاه  معرفى شد. در دوران 
رياست  طائب بر اين سازمان، هفت رئیس سازمان 
سیا و چهار رئیس سازمان موساد جابه جا شده 
اند. »مئیر داگان«، »تامید پاردو«، »يوسى کوهن« 
و »داويــد بارنه« روســای موساد در زمان رياست 
حجت االسالم طائب بر اطالعات سپاه بوده اند و 
در همین مدت در سازمان سیا نیز »مايکل هیدن«، 
»لئون پانتا«، »ديويد پترائوس«، »جان برنان«، 
»مايک پمپئو«، »جینا هسپل«و »ويلیام برنز« به نوبت 
در رياست اين سازمان جابه جا شده اند. فردانیوز 
نوشت: اين جابه جايى اما با واکنش های مختلفى 
همراه شد و برخى سعى داشتند که برای آن به طرز 
عجیبى علت تراشى کنند. درهمین راستا حسین 
دلیريان، فعال رسانه ای اصولگرا نیز نوشت: »يک 
عده مى گويند عزل، عــده ای ديگر حرف از ترور 
مى زنند و بعضى ديگر از ناکامى در انجام وظايف 
سخن مى گويند! در عجبم از اين کوته فکران! 

اين ها کسانى هستند که جابه جايى معمولى 
يک مسئول بعد از ۱3 سال را به نفع خودشان 
تعبیر مى کنند و خوش هستند.« نورنیوز، رسانه 
نزديک به شورای امنیت نیز نوشت: »رسانه های 
حسین  که  کنند  القا  کوشیدند  صهیونیستى 
طائب جابه جا شد چون اطالعات سپاه نتوانسته 
ــای اسرائیل  ــرارت ه ــوری به ش بــود پاسخ درخـ
بدهد، حال آن که خود بیش از هر کس از حجم 
ضربات و پاسخ هايى که دريافت کرده اند و ناکامى 
دولت نفتالى بنت در برابر اين پاسخ ها که موجب 
سقوطش شد، آگاه اند.« به نوشته نورنیوز، در چنین 
شرايطى جابه جايى در رياست سازمان اطالعات 
سپاه و قرار گرفتن يک ژنرال نظامى بر راس آن، 

نشان از يک بازآرايى برای يک دوره جديد و گامى به 
پیش دارد. اين جابه جايى بدان معناست که ايران 
در موقعیت جديد خود، مى تواند گام های بعدی را 
علیه جاه طلبى ها و اشغالگری های صهیونیست ها 
و آمريکايى ها بردارد و میدان های جديد را فتح کند 
و در اين بازآرايى و  گام جديد حجت االسالم طائب 
به عنوان مشاور فرمانده کل سپاه نقش خواهد 
داشت. مهدی جهان تیغى، فعال رسانه ای اصولگرا 
نیز در توئیتر نوشت: »حرف آخر را بايد اول زد؛ برای 
صهیونیست ها، ضدانقالب و دشمنان ايران نه تنها 
کابوس طائب تمام نخواهد شد بلکه وارد مرحله 
ــردار کاظمى  تازه تری خواهد شد. با حضور س
روندهای اطالعاتى سپاه، پیچیده تر و سیلى های 
ايران خاص تر و اقدام ضدامنیتى و اطالعاتى علیه 
ايران سخت تر خواهد شد.« تغییر رئیس سازمان 
اطالعات سپاه ضمن تحلیل های متفاوتى که 
برانگیخت با فضاسازی های جهت دار طیف های 
راديکال و ضدانقالب نیز روبه رو شد. در اين راستا 
روزنامه صبح نو نوشته: »با وجود سلسله خدمات 
طائب بــرای کشور در قالب سازمان اطالعات 
سپاه، گروهى در داخل ايران )همنوا با ضدانقالب 
ــراز خوشحالى  خارج نشین( از کنار رفتن او اب
کردند. مهم ترين گروهى که از کنار رفتن طائب 
خشنود شد، ائتالف راديکال ها و مدعیان عدالت 

خواهى بود!«
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بازگشت غرب به میز مذاکره 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که با هدف رایزنی برای احیای برجام 

به تهران سفر کرده، از آغاز مجدد مذاکرات پس از وقفه 3 ماهه خبرداد. 
امیرعبداللهیان گفت: نفع کامل اقتصادی ایران از برجام مهم ترین 

موضوع ماست 

آغاز مرحله بعدی علیه دشمن خارجی 
نورنیوز: جابه جایی در اطالعات سپاه و قرار گرفتن یك ژنرال نظامی در 
راس آن، آغاز مرحله بعدی مقابله علیه دشمن خارجی است. در این گام 
جدید طائب نیز به عنوان مشاور فرمانده کل سپاه نقش خواهد داشت 

سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شريف 
سخنگو و مسئول روابط عمومى کل سپاه 
اعــالم کــرد: ســردار سرتیپ دوم پاسدار 
حسن مشروعى فر با حکم سردار سرلشکر 
پاسدار حسین سالمى، فرمانده کل سپاه 

ــداران انقالب اسالمى به سمت  ــاس پ
»فرمانده سپاه حفاظت ولى امر)عج(« 
ــزود: فرمانده  منصوب شــد. وی افـ

کل سپاه همچنین با اهدای 
ــوح ســپــاس از خدمات  ل

ــده و مجاهدانه  ــ ارزن
ســــــردار ســرتــیــپ 

ابراهیم  ــدار  ــاس پ

فرماندهى  تصدی  دوران  طى  جباری 
سپاه حفاظت ولــى امــر)عــج( قدردانى 
کرد. صابرين نیوز نوشت:سپاه حفاظت 
ولى امر از يگان های نظامى ويــژه سپاه 
ــداران انــقــالب اســالمــى اســـت  که  ــاس پ
از  فیزيکى  حفاظت  مسئولیت 
رهبر انقالب را برعهده دارد.سپاه 
ــاز رهبری آيــت ا... ولــى امــر با آغ
العظمى سید على خامنه ای 
ــال68 و تفکیک  در سـ
بخشى از سپاه حفاظت 
انصارالمهدی، تأسیس 

شد.

فرماندهی سپاه حفاظت ولی امر)عج( منصوب شد 


