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تازه های مطبوعات
••ایران-کارنامه یک ساله دولت با وجود شرایط
سخت به جامانده از گذشته نه تنها قابل دفاع
که حتی قابل افتخار اســت .دولــت سیزدهم
توانست کشور را از شرایط بیدولتی نجات
دهــد .نیر وهای انقالبی در دولــت شرایطی را
تحویل گرفتند که وزیران دولت گذشته اعتراف
میکردند در پرداخت حقوق کارمندان دولت
و فروش حتی  ۲۰۰هزار بشکه نفت مستأصل
مانده بودند.
••هم میهن -کارنامه اقتصادی دولت رئیسی
در یک سال گذشته :تــورم ماهانه  52درصد
(خرداد)/تورم نقطه به نقطه مسکن  ٣٩درصد/
رشد دالر  ٢٩درصد ١۶٠/هزار میلیارد تومان
پــول از بـــورس خـــارج شد/قیمت سکه ٣٣
درصد رشد کرد ١٧/درصد رشد نرخ بهره بین
بانکی 22/درصد رشد پایه پولی.
••جوان -این که دور جدید مذاکرات به نتیجه
برسد یا نه ،بحث دیگری است .همزمان ،تهران
در حال افزایش ظرفیت هستهای خود است؛
کاری که برخی آن را تالش برای امتیازگیری پای
میز مذاکره میخوانند و البته تهران نیز اصراری
بر رد و تکذیب کردن آن ندارد .در واقع چیزی که
غربیها آن را نقطه گریز ( )Breakoutمینامند،
چندهفتهای است که به صفر رسیده است.
••دنیای اقتصاد -اینترنت کشور در نیمی از
روزهــای ســال  ۱۴۰۰با اختالل همراه بوده
اســـت ...جــدی ب ــودن اخــتــال در دسترسی
به و بسایتهای بینالمللی ،به ویــژه شبکه
اجتماعی اینستاگرام است؛ اختاللی که معموال
از سوی مسئوالن پذیرفته نمیشود ،اما نمودارها
به خوبی از وجود آن حکایت دارند.
•• اعتماد-رامبد جوان گفت:تحمل یک بخش از
ماجراست؛ از لحاظ فنی و منطقی وقتی پروژهای
با سانسورها و ممیز یها و اعمال سلیقههایی
که به خودمان مربوط نیست روب ـهرو میشود،
نمیدانیم چطور میتوانیم از پس این ها بربیاییم
و تا کجا میشود ادامه داد؟این اعمال سلیقهها،
بــاالخــره برنامه را به شیر بییال و دم تبدیل
میکند و ما هم به جایی میرسیم که میگوییم
دیگر این برنامه به درد نمیخورد .اگر به این
روزها برسیم ،قطعا نساختن خندوانه تصمیم
بهتری است.

انعکاس
••شفقنا خبرداد :فداحسین مالکی عضو
کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت :انتشار
خبری مبنی بر حضور سیفالعدل در ایــران
صحت نــدارد .سیف العدل مصری از اعضای
موسس القاعده به شمار میرود .از او بهعنوان
وارث احتمالی بعدی رهبری القاعده پس از
تایید کشته شدن ایمن الظواهری یاد شده است.
••مشرق نیوز مدعی شد:یک فعال رسانه ای در
توئیتی نوشت:حضور روس ها در پایگاه پهپادی
کاشان به دلیل برگزاری بخش پهپادی مسابقات
نظامی روسیه در این پایگاه است.مسابقات
 Army Games 2022از  ۲۴مــرداد ماه آغاز
می شود و ایران میزبان رشتههای تک تیرانداز،
پهپاد و غواصی این مسابقات است.
••جهان نیوز نوشت  :رئیس مرکز ملی فرش
ایران در واکنش به برخی ادعاها درباره اهدای
فرش بافته شده از طال به رئیسجمهور روسیه
گفت :فرشی که از طال بافته شده باشد ،قابل تا
شدن نیست .فرحناز رافع افزود :مرکز ملی فرش
هیچ فرشی ندارد که هدیه دهد .مسئولیت این
مرکز فقط سیاست گذاری و حمایت است و اتفاقا
حاشیهای که بــرای این نمایشگاه ایجاد شد،
موجب رونق صادرات فرش شد.
••چندثانیه خبرداد :مسئول اداره اطــاع
رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر
تهران در واکنش به خبر منتشرشده در فضای
مجازی مبنی بر انتصاب «سعید عسگر»-ضارب
حجاریان -به عنوان سرپرست معاونت پرورشی
و تربیت بدنی آموزش و پرورش منطقه  ١٨تهران
اعالم کرد« :سعید عسگر» سرپرست معاونت
پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش منطقه
 ١٨تهران نیست .فــرد مذکور هیچ ارتباط و
سمتی در آموزش و پرورش شهر تهران ندارد و
سرپرست فعلی معاونت آموزش و پرورش منطقه
 ١٨تهران «سعید عسگری» از معلمان بومی
منطقه  ١٨شهر تهران است.
••رویــداد24نــوشــت:روابــط عمومی نیروی
هوافضای سپاه:صبح چهارشنبه  ۱۲مرداد
یک فروند هواپیمای سوخو  ۲۲متعلق به نیروی
هوافضای سپاه هنگام برخاستن در پایگاه هوایی
شیراز دچار نقص فنی شد و خلبانان ناگزیر به
استفاده از سامانه صندلی پران (اجکت) شدند.
در این سانحه بحمدا ...خلبانان با عکس العمل
به هنگام در سالمت کامل هستند.

قطارمذاکراتدوباره بهراهافتاد

موراوباقریامروزدرویندورجدیدمذاکراتاحیایبرجامراشروعمیکنند.عضو
کمیسیونامنیتملیگفت:پیشنهادجدیداتحادیهاروپانسبتبهپیشنهادهای
قبلیمقداریمتفاوتاست
هادی محمدی – دقیقا 150روز از آخرین
باری که علی باقری ،انریکه مورا و راب مالی
مذاکره کننده های ارشد ایران  ،اتحادیه اروپا
و آمریکا  ،وین پایتخت اتریش را ترک کردند می
گذرد  .در اوج سرمای استخوان سوز وین طرف
های مذاکراتی قرار گذاشتند خیلی زود و پس
از مشورت های کافی با پایتخت های خود برای
نهاییکردنتوافقاحیایبرجامبهوینبرگردند

امــا ایــن مــشــورت هــا و توقف گفت وگوهای
مستقیموغیرمستقیم150روزبهطولانجامید
و اکنون در حالی که شما این گــزارش را می
خوانید ،هر سه این مذاکره کننده ها به وین
رسیدند تا در هوای گرم این روزهای وین گفت
وگوهای جدید را شروع کنند  .گفت وگوهایی
کهایرانمیگویدباابتکاراتیجدیددرآنحاضر
شده ،اروپا بر متن جوزف بورل مسئول سیاست
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خارجی اتحادیه تاکید دارد و آمریکایی ها با
رفتاری سرد  ،خود را نه چندان امیدوار به نتیجه
نشان می دهند.اما همزمان با این تحوالت در
وین  ،در نیویورک هم اجالس مقابله با گسترش
سالح های هسته ای در جریان است و رافائل
گروسیمدیرکلآژانسبینالمللیانرژیاتمی
نیز با استفاده از این فرصت به اظهار نظرهایی
متناقض با مسئولیتش در خصوص برنامه صلح
آمیز هسته ای ایران می پردازد.طبق گزارش
خبرگزاری رویترز ،رافائل گروسی که در جمع
خبرنگاران سخن میگفت مدعی شــده که
برنامه هستهای ایران از لحاظ بلندپروازیها و
ظرفیت در حال گسترش است.وی همچنین
مدعی شد« :بیانات خوب» برای راضی کردن
بازرسان بینالمللی کافی نیست .او همچنین
ابــراز امیدواری کرد ایــران آمــاده شفافیت در
زمینهبرنامههستهایخودباشد.اظهاراتمدیر
کل آژانس اتمی یک روز بعد از آن مطرح شده که
«بهروز کمالوندی» ،سخنگوی سازمان انرژی
اتمی گفت که دستور راهاندازی و تزریق گاز به
صدها ماشین سانتریفیوژ از جمله ماشینهای
پیشرفته در راســتــای اجـــرای قــانــون اقــدام
راهبردیصادرشدهواینموضوعقبالبهاطالع
آژانس رسیده است.ازسوی دیگر،جواد کریمی
قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی در گفت
وگو با خبرگزاری دانشجو مدعی شد :پیشنهاد
جدیداتحادیهاروپانسبتبهپیشنهادهایقبلی
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مقداری متفاوت است؛ این موضوع به دلیل
منطق قوی جمهوری اسالمی و سفر ناموفق
رئیس جمهور آمریکا به منطقه بوده است.وی
افــزود :اتحادیه اروپا در پیشنهاد جدید خود،
درباره برخی از خواستههای جمهوری اسالمی
ایران نرمش نشان داده و مقداری مواضع خود
را تعدیل کردهاند؛ البته جمهوری اسالمی نیز
درحال بررسی این پیشنهاد است و به زودی
جمع بندی نهایی خود را بــرای طرف مقابل
ارسال خواهد کرد.کریمی قدوسی اظهار کرد:
در پیشنهاد جدید اروپا ،بسیاری از مطالبات و
خواستههای جمهوری اسالمی محقق شده
است اما هنوز یک تا دو مورد باقی مانده است که
عمدتا مربوط به حوزه تحریمها میشود .یکی از
موارد اختالفی بین ایران و آمریکا این است که
آمریکا میگوید در صورت بازگشت تحریمها،
سرمایه گذارانی که در ایران هستند ،بالفاصله
باید به کشورشان برگردند؛ درحالی که ایران
این موضوع را قبول ندارد و در صورت بازگشت
تحریمها ،غنی سازی باید تا باالی  60درصد
ادامه پیدا کند .همچنین سرمایه گذارانی که با
ما قرارداد بستهاند ،باید تا پایان قراردادشان در
ایران حضور داشته باشند و تحریم نشوند.وی
گفت :به نظر میرسد با توجه به شرایط فعلی،
درنهایت طرف آمریکایی به خواستههای ایران
تن خواهد داد و میتوانیم شاهد توافق و به
نتیجه رسیدن مذاکرات هستهای باشیم.

جزئیاتی از پرونده اشتری ،فرزند میرسلیم نوری و اسدی
سخنگویقوهقضاییه:بازداشتیااستردادخاوریتکذیبمیشود،دولتکاناداهمکاریالزمراندارد
«شنیده شده یکی از متهمان فراری از ایران
دستگیر شــده اســت» ،ایــن خبری اســت که
 ۲۷تیر،برخی کانال های تلگرامی منتشر
کــردنــد .یک روز بعد ۲۸ ،تیر ،کلیپی ۶۵
ثانیهای منتشر شد« :به گزارش خبرگزاری
های کانادایی و آمریکایی ،محمود رضا خاوری
شش روز است که مفقود شده است و هنوز
خبری از وی در دست نیست ».این خبربازهم
به سرعت در کانا لهای تلگرامی منتشر
شد.خاوری به عنوان متهم ردیف اول اختالس
 ۳هزار میلیارد تومانی ،پس از خروج از ایران،
همواره شاهد انتشار اخبار مختلفی درباره
خــود بــوده اســت .از خانه  ۳میلیون دالری
گرفته تا نوع پوشش دخترش .آخرین جنجال
او تا پیش از انتشار اخباری درباره مفقودی و
انتقالش به تهران ،مربوط به معرفی «اردوان
خــاوری» ،پسر محمودرضا خاوری به عنوان
«یــک کارآفرین الها مبخش» توسط «مجله
کانادایی تایکون» بــود .ایــن نشریه پس از
افزایش انتقادها ،مطلب خود را حذف کرد
اما انتقادها از تالش خانواده خــاوری برای
تغییر چهره خود با استفاده از پرداخت پول
به نشریات خارج از ایران ،دو چندان شد.اما
حاال مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در
نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سوالی
مبنی بر پرونده محمودرضا خاوری و استرداد
وی به کشور و همچنین انتشار اخبار و شایعات
در این باره ،گفته است :تمام اخبار و شایعات
در بــاره دستگیری و اســتــرداد محمودرضا
خــاوری تکذیب میشود و این مــوارد صحت
ندارد.وی افزود :مکاتباتی با اینترپل در این
زمینه صورت گرفته و از آن جایی که این فرد
تبعه کشور کاناداست ،این کشور همکاری
الزم را برای استرداد خاوری به ایران نداشته
است.به گزارش میزان،ستایشی ادامه داد:
استرداد مجرمان از طریق اینترپل یک قاعده
بین المللی است اما کشور کانادا از انجام این
قانون استنکاف و از مجرمان حمایت می کند
و به پناهگاه مجرمان و متهمان تبدیل شده
است .وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا
دستگاه قضایی تقاضایی از وزارت امور خارجه
برای تبادل زندانیان با بلژیک به ویژه برای
بازگرداندن آقای اسدا ...اسدی داشته است؟
آیا میتوانیم انتظار تبادل حمید
ن ــوری بــا یــک زنــدانــی سوئدی
را داشته باشیم؟ گفت :آقای
اســدی از ماموران دیپلماتیک
جــمــهــوری اســامــی ایـــران در
ویـــن بــــوده و بــه وظیفه
قــانــونــی خـــود به
عنوان دیپلمات
رســیــدگــی می
کــــرده اســت.
ســخــنــگــوی
دســــتــــگــــاه
قضا با اشاره
بــــه مــصــوبــه
مجلس شورای
اســـامـــی دربــــاره
تــبــادل زنــدانــیــان
بــا کــشــور بلژیک

تصریح کرد :آقای اسدی باید مسترد شود و
هم اکنون نیز به صراحت تقاضا می کنیم به
دلیل ایــن که محکومیت وی ،بــدون رعایت
موازین حقوقی ،قضایی و عرف حقوق بین
المللی و ذیل یک فرایند مخدوش و غیر قابل
دفاع در بلژیک صورت گرفته است ،استرداد
وی باید بدون هیچ قید و شرطی انجام شود.
ستایشی با بیان این که بحث تبادل فعال مطرح
نیست ،افزود :درباره آقای نوری هم تالش ها
در عرصه بین المللی ،در حوزه دولت ،معاونت
امور بین الملل و ستاد حقوق بشر اسالمی قوه
قضاییه پیگیری می شود تا به نتیجه مناسبی
برسیم.
▪آخرین وضعیت پرونده مهدی میرسلیم

سخنگوی قــوه قضاییه در پاسخ به سوالی
دربـــاره ابهامات و وضعیت پــرونــده مهدی
میرسلیم و ای ـنکــه آیــا اتــهــام ایــن پــرونــده
جاسوسی است ،گفت :سیدمهدی میرسلیم
به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقــدام علیه
امنیت کشور به پنج سال حبس محکوم شده
که تاریخ شــروع اجــرای مجازاتش مشخص
است.وی افزود :براساس مقررات محکومیت
این شخص اجرا شده است.ستایشی در پاسخ
به سوالی درباره حکم پرونده وحید اشتری نیز
گفت:متاسفیم که میبینیم کسی از اصحاب
رسانه فعل یا ترک فعلی دارد که قابل مجازات
است .اشتری در شعبه  ۱۰۵۸دادگاه کیفری
 2تهران به اتهام نشر اکاذیب و به قصد تشویش
اذهــان عمومی و ضــرر به غیر که مربوط به
انتشار تصاویر خصوصی شاکی بوده بدون
اجازه وی ،به تحمل دو سال حبس در تاریخ
 ۲۱آبان ۹۹محکوم شده است  .این مجازات
به مدت پنج سال بنا بر وضعیت محکوم علیه،
تعلیق شد .اشتری در تاریخ  ۱۶آذر ۱۴۰۰
نیز در پرونده ای دیگر در شعبه  ۱۰۶۰دادگاه
کیفری  2تهران به اتهام نشر اکاذیب و به قصد
تشویش اذهــان عمومی در فضای مجازی
به جــزای نقدی به میزان  ۲۰میلیون ریال
محکوم شــده است.ستایشی گفت :وی در
پرونده دیگری درتاریخ ۳۱اردیبهشت۱۴۰۱
در شعبه ۱۰۶۰دادگــاه کیفری  2تهران به
اتهام تحریف ،ترغیب و دعوت مردم به اعمال
خشونت از طریق فضای مجازی به تحمل ۹۱
روز حبس تعزیری محکوم شد .سخنگوی
قوه قضاییه در باره آخرین پرونده وی گفت
 :آخرین پــرونــده وی  ۲۶تیر  ۱۴۰۱در
شعبه  ۱۰۵۷کیفری  2تهران به اتهام نشر
اکاذیب به قصد اضرار به غیر به دو سال
حبس تعزیری و ممنوعیت از

هرگونه فعالیت رسانهای یا حقیقی همچون
روزنامه ها و همچنین بستن کلیه صفحاتش
در فضای مجازی به مــدت دو ســال محکوم
شده است.ستایشی گفت :وی ادعاهایی را
مطرح کرده مبتنی بر این که این حکم قبل از
موضوع مطروحه در افکار عمومی بوده است
در صورتی که احکام صــادر شده مربوط به
موضوعات قبل بــوده اما وی اصــرار دارد که

محکومیت صادر شده مربوط به موضوع اخیر
بوده است.موضوع پرونده این فرد ،دادنامه
غیابی است و مطابق قانون کسی که محکوم
غیابی است می تواند در دادگاهی که حکم
صادر شده واخواهی کند .به دلیل این که این
فرد در هیچ کدام از جلسات دادگــاه به رغم
ابالغ دادنامه حاضر نشده و الیحه ای ارائه
نداده حکم غیابی صادر شده است.
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خبر
ماهواره سنجشی خیام توسط پرتابگر روسی
سایوز به فضا پرتاب خواهد شد

عزمایرانبرایدستیابیبهدقتیکمتردر
تصاویرماهوارهای
آژانسفضاییروسیه(روسکاسموس)اعالمکردکه
در روز  ۹آگوست ( ۱۸مرداد) ماهواره ایرانی خیام
را به وسیله پرتابگر سایوز از پایگاه فضایی بایکونور
قزاقستان به فضا پرتاب می کند و در مــدار زمین
قرار خواهد داد.ایرنا در باره ویژگیهای ماهواره
خیام کسب اطالع کرده است که این ماهواره از نوع
سنجشیودارایدقتباالیتصویربرداریباتصاویر
باوضوحیکمتراست.همچنیناینماهوارهقابلیت
تصویربرداری از سطح زمین در طیفهای مختلف
تصویری را دارد.ایــن ماهواره که تحت حاکمیت و
بهرهبرداری جمهوری اسالمی ایران قرار دارد ،از
ایستگاههای زمینی در خاک جمهوری اسالمی
ایــران هدایت و کنترل خواهد شد و اطالعات و
تصاویر ارسالی آن نیز در همین ایستگاهها دریافت
خواهد شد.گفتنی است به دلیل وزن باالی این
ماهواره ایرانی ،پرتاب آن به آژانس فضایی روسیه
واگذارشدهاستتابهوسیلهماهوارهبرسایوزبهفضا
پرتابشودودرمدارقرارگیرد.گفتنیاستپرتابگر
سایوز در میان پرتابگرهای کشورهای مختلف دنیا
ازبیشتریندرصدقابلیتاطمینانبرخورداراستو
تاکنونبیشترینتعدادماموریتموفقفضاییدردنیا
توسطاینپرتابگرصورتگرفتهاست.
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