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تازههای مطبوعات
••شهروند – این روزنامه در گزارشی با عنوان "
عقبنشینی خیابان به خیابان اجارهنشینها"
با اشاره به افزایش قیمت در محلههای مختلف
شهر تهران نوشت  :بررسیها نشان میدهد
مهرآبادیها به شادآباد ،شادآبادیها به فالح،
ستارخانیها به استاد معین ،استادمعینیها به
سی متری جی و  ...اسبابکشی کردهاند.
•• دنــیــای اقتصاد  -هرچند بــه گفته جــواد
جاویدنیا ،سرپرست معاونت فضای مجازی
دادستانی کل کشور ،قرار بود قیمتها فقط دو
هفته از سایتهای آگهی حذف شود ،اما این رویه
سه ماه ادامه یافت تا این که چهارشنبه گذشته
(دوم مرداد) تصمیم گرفته شد بار دیگر قیمت
در آگهیهای مسکن درج شود ولی آگهیهای
خودرو تاکنون همچنان بدون قیمت هستند.
••ایـــران  -یــک منبع آگـــاه گــفــت :بــرخــی از
تولیدکنندگان بــه جــای آن کــه مـــواد اولیه
سهمیهای خــود را در مسیر تولید قــرار دهند
ترجیح میدهند خط تولید را تعطیل و مواد
اولیهشان را در بــازار به فروش برسانند؛ آن ها
اطالعات نادرست در سایت بهینیاب وزارت
صنعت ،معدن و تجارت وارد میکنند و در پی آن
مواد اولیه خریداری میکنند.
••کیهان -ایــن روزنــامــه در مطلبی بــا اشــاره
به عزیمت مــزدک میرزایی به خــارج از کشور
نوشت:این شرایط فرصتی بــرای رسانه ملی،
در جهت شناخت بهتر نیروهای این سازمان
است .ب ه نظر میرسد که مرکز صیانت و نیز مرکز
گزینش صداوسیما باید به رصــد بازتا بهای
مهاجرت مزدک میرزایی بپردازد تا افرادی که
قابلیت و استعداد تکرار اقدام میرزایی را دارند،
بهتر بشناسد.

انعکاس
••خبرآنالین نوشت  :به نظر میرسد خیلی
بیسروصدا و چــراغ خاموش برخی مسابقات
حاشیه دار با روبیکا که سردمدارشان بود به
تلویزیون برگشتهاند .در روزهای گذشته اعالنی
از اپلیکیشن روبیکا به افرادی که این برنامه را
روی گوشی همراهشان نصب دارنــد رسیده
است .صدمیلیون ریال ،خنک زیر کولر!
••تابناک نوشت  :فالحت پیشه عضو کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای
اسالمی در توئیتی نوشت :سال گذشته در اولین
هفته مسئولیتم در کمیسیون ،از دستگاه مربوط
خواستم به صراحت در خصوص فهرست ادعایی
 ١٠٠دوتابعیتی توضیح دهد پاسخ این بود که
غیر از وجود ظن دربــاره چهار نفر از آنها بقیه
صراحت ندارد آن چهار نفر هم مسئولیت قابل
اعتنایی نداشتند.
•• عصرایران نوشت  :مقایسه عکس واقعی و
عکس جدید شهید سرلشکر حسین ادبیان که
پیکرش بعد از  ۳۸سال به تازگی تفحص شد،
نشان می دهد ،موهای سر ،سبیل و کراوات در
عکس اصلی ،دچار تغییر و سانسور شده است.
••خبرآنالین نوشت  :خبرآنالین در گزارشی
درباره قیمت صندلی نمایندگی مجلس و شفاف
سازیهزینههایانتخاباتیازنمایندگانپرسیده
است که چقدر برای انتخابات مجلس دهم هزینه
کرده اند؛ گاهی صحبت از هزینههای چند صد
میلیون به میان میآید و گاهی هم رقمها آن قدر
سر سامآور میشود که میلیارد را هم رد میکند.
با یک حساب سرانگشتی اگر حقوق هر نماینده
را  ۱۰میلیون تخمین بزنیم درآمــد چهار سال
آن چیزی حدود  ۴۸۰میلیون تومان میشود؛
حال این که برخی بر اساس چه منطقی برای
رسیدن به این جایگاه ،میلیاردی هزینه میکنند
از همان مجهوالتی است که پاسخش را باید در
زدوبندهای پشت پرده جست وجو کرد.
••تابناک نوشت  :روابط عمومی بنیاد شهید و
امور ایثارگران شایعه کنارهگیری حجتاالسالم
شهیدی ،رئیس این بنیاد را تکذیب و اعالم کرد:
حجتاالسالم والمسلمین شهیدی همچون
گذشته در حال پیگیری و رسیدگی مستمر به
مسائل جامعه ایثارگری است و در روزهای اخیر
نیز افتتاح و بازدید از برخی پروژ ههای بنیاد و
دیدار با اعضای تشکلهای ایثارگری را در دستور
کار داشته است.
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مقررات ایمنی را به ویژه در منطقه تنگه هرمز
رعایت و از اقداماتی که موجب ایجاد و تسری
بحران یا تحمیل هزینه های غیرضروری به
تجارت خود و دیگران می شود ،اجتناب کنند.
▪ادعایی درباره  2هدف سفر بن علوی به
تهران

ومتکبرانه ضمن از میان بردن زمینه تفاهم و
گفتگو ،امکان مدیریت بحران های منطقه
ای را با چالش های جدی روبه رو ساختهاند.
دریــابــان شمخانی در ادامــه گفت :ترتیبات
امنیتی منطقه باید با بهره گیری ازظرفیت
های بومی و همکاری میان کشورهای منطقه
تامین شود و دخالت بیگانگان هیچ تاثیری
به جز افزایش مشکالت نخواهد داشت .وی
همچنین به موضوع جنگ در یمن هم اشاره
کرد و گفت :باید جامعه جهانی با بهره گیری
از راهکارهای سیاسی مبتنی بر خواست مردم
یمن ،مانع ادامه حمالت نظامی غیرمشروع
عربستان و امارات و تعمیق فاجعه انسانی در
این کشور شود .شمخانی همچنین با اشاره

به توقیف یک کشتی نفتکش در تنگه هرمز و
هیاهوی ایجاد شده از سوی برخی کشورهای
غربی و منطقه ای تأکید کرد :ما معتقدیم همه
کشورها باید قوانین بین المللی دریانوردی را
برای حفظ امنیت رعایت کنند و در این زمینه
میان هیچ کشوری تمایز قائل نیستیم .وی
افــزود :برخالف راهزنی دریایی انگلیس که
در جبل الطارق یک محموله نفتی ایران را به
صورت غیرقانونی توقیف کرد؛ اقــدام ایران
کامال حقوقی و با هدف اعمال مقررات دریایی
و حفظ امنیت دریانوردی صورت گرفته است.
یوسف بن علوی هم در این دیدار ضمن تأکید
بر خاتمه استفاده از ابزارهای نظامی برای رفع
اختالفات سیاسی ،گفت :همه کشورها باید

با این حال باشگاه خبرنگاران در خبری مدعی
شد که سفر وزیــر خارجه عمان با دو هدف
صورت گرفته است .این خبرگزاری هدف اول
را موضوع نفتکش های ایران و انگلیس ذکر و
ادعا کرد ؛انگلیس پیشنهاد داده است که چند
ساعت پس از آزادســازی نفتکش انگلیسی،
نفتکش ایران آزاد میشود .دومین هدف هم
دربــاره معامله قرن بوده که بر این اساس ،به
پیشنهاد جرد کوشنر(داماد ترامپ) ،در قبال
عقب نشینی ایران از معامله قرن ،بخشهایی
از دارایی ایران به واسطه عمان آزاد میشود.
تاکنون منابع رسمی راجع به این ادعا واکنشی
نشان ندادند اما شب گذشته یک منبع آگاه
در گفت وگو با اعتمادآنالین این ادعاها را
تکذیب کــرد و آن را «خــبــرســازی» دانست.
روزپنج شنبه نیز سعدا ...زارعــی تحلیل گر
مسائل بینالمللی طی یادداشتی در کیهان
با اشــاره به مواضع منفی عمان دربــاره رژیم
صهیونیستی و معامله قرن ،از احتمال طرح
خواسته هایی علیه ملت مظلوم فلسطین در
تهران خبر و درباره آن هشدار داده بود.

جنجالتفاوت دیدگاه جانسون پدر و پسردرباره ایران
نخست وزیــر جدید انگلیس که به تازگی از
مصاحبه های رهبر حزب کارگر این کشور
با شبکه تلویزیونی ایرانی پرس.تی.وی گله
کرده بود ،حاال با یک اتفاق غیرمنتظره روبه رو
شده است ،مصاحبه پدرش با این شبکه متعلق
به صداوسیمای ایران! بوریس جانسون که به
تازگی به عنوان نخست وزیر انگلیس انتخاب
شده است ،چندی پیش در پاسخ به انتقادهای
جرمی کوربین رهبر حزب کارگر این کشور،
به مصاحبه های او با پــرس.تــی.وی اشــاره و
او را به دریافت پول از ایران متهم کرده بود.
جانسون تصریح کرده بود« :جرمی کوربین

انتخابات

باهنر ۸۰:درصدنمایندگان
فعلیراینمیآورند
دبیرکل جامعه اســامــی مهندسی
گفت :در ایــن دوره جامعه روحانیت
قــرار نیست مستقال فهرست دهد اما
در پی وحدتبخشی به اصولگرایان
است .حرکتهای جدیدی آغاز کرده
و در کشور در حــال فعالیت هستند.
به گــزارش تسنیم محمدرضا باهنر
دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین  ،با
بیاناینمطلبضمنتاکیدبرهمگرایی
اصــولــگــرایــان در انتخابات امسال،
گفت :جامعه روحانیت در حال اصالح
ساختار و بازسازی است و پسوند تهران
از این تشکل برداشته شده و به جامعه
روحانیت کشور تبدیل شــده اســت.
باهنر افــزود :در هر دوره  ۶۰درصد از
نمایندگان دوره قبل رای نمیآورند و
این دوره پیشبینی میکنم  ۸۰درصد
نمایندگان رای نیاورند اما این بهمعنای
عوض شدن جریان سیاسی حاکم بر
مجلس نیست.وی دربخش دیگری از
سخنان خود خاطرنشان کرد :برخی
هم برایشان مهم نیست از نردبان عارف
یاحدادعادلیاآیتا...مصباحباالبروند
و تنها هدفشان رفتن به مجلس است و
برایشان مهم نیست از چه نردبانی باال
یروند.
م 

چگونه میتواند از ایران حرف بزند؟ این آدم
محترم از شبکه پرستیوی پول گرفته است
و مکرر به جای حمایت از دوستان ما در آمریکا
بر سر تحوالت خلیج فارس ،از نظام جمهوری
اسالمی ایران حمایت میکند ».انتقادهای
جانسون پسر درحالی مطرح شد که پس از
این انتقادها ،پدرش یعنی استنلی جانسون
هم با این شبکه انگلیسی زبان ایران گفت و
گو کــرد! او گفت که دوســت دارد پسرش پل
جدیدی میان ایــران و انگلیس ایجاد کند.
استنلی تاکید کرد که پسرش اهل تاریخ بوده
و داریوش و خشایارشاه را به خوبی میشناسد

و دیدگاهش راجع به ایران خوب بوده و ایران
را دوســت دارد .به گفته او بهترین راه حل
موضوع نفتکش ها هم این است که انگلیس
کشتی ایران را رها کند و ایران نیز همین کار
را انجام دهد ،به همین راحتی! در همین باره
نشریه انگلیسی فایننشال تایمز با اشــاره به
اختالف مواضع جانسون پدر و پسر نوشت:
نظر استنلی جانسون درباره مبادله دو نفتکش
با مواضع رسمی دولت بریتانیا در این زمینه و
همچنین حمالت شدید نخست وزیر به رهبر
حــزب مخالف به دلیل ارتباط با یک شبکه
تلویزیونی وابسته به ایران تعارض دارد و دولت
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یادداشت

در حالی که گفته می شد بن علوی در سفر به تهران به دنبال گفت وگو درباره موضوع نفتکش ها ،روابط ایران و عربستان و معامله
ننگین قرن است ،شمخانی در مواضع صریح به این موضوعات پاسخ داد
روزگذشته وزیــرخــارجــه عمان وارد تهران
شد و با دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر
امورخارجه کشورمان دیدار کرد و همان طور
که پیش بینی می شد درباره مسئله نفتکش
انگلیسی و تنش های منطقه ای رایزنی کرد.
براساس گــزارش های رسمی منتشرشده،
محمدجواد ظریف و یوسف بن علوی وزیران
خارجه دو کشور با مرور همکاریها و روابط
خوب دو کشور ،ضمن تاکید بر اهمیت تداوم
رایزنیهای تهران و مسقط ،در خصوص آخرین
تحوالت منطقه ای و بین المللی ،تبادل نظر
و رایزنی کردند .از مفاد این جلسه جزئیات
بیشتری منتشر نشده اما برخی از جزئیات
منتشرشدهازدیدارعلیشمخانیدبیرشورای
عالی امنیت ملی کشورمان و بن علوی ،تا
حــدودی اهــداف سفر وزیــر خارجه عمان به
تهران را نشان می هد .پیش از این سفر برخی
از تحلیل گــران ســه مــوضــوع «میانجیگری
برای بهبود روابط ایران و عربستان»« ،توقیف
نفتکش انگلیسی در تنگه هرمز» و «معامله
ننگین ق ــرن»را از محورهای احتمالی این
سفر مــطــرح کـــرده بــودنــد .علی شمخانی
دبیر ش ــورای عالی امنیت ملی کشورمان
در دیدار وزیرخارجه عمان با تاکید بر مشی
پایدار جمهوری اسالمی ایــران در پیگیری
مناسبات مبتنی بر خویشتنداری و تفاهم با
همسایگان تصریح کــرد :برخی کشورهای
منطقه با اقــدامــات و رفتارهای شتاب زده
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را در موضع ناخوشایندی قرار داده است .این
رسانه در عین حال تأکید کرد :نشانه ای در
دست نیست که مواضع استنلی جانسون لزوما
مواضع دولت بوریس جانسون باشد.
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نشست کمیسیون برجام در سایه
ادامه بی عملی اروپا

امروز برای دومین بار در یک ماه گذشته نشست
فوق العاده کمیسیون مشترک برجام در وین به
درخواستسهکشوراروپاییوایرانبرگزارمیشود
که از ایران دکتر عباس عراقچی به همراه هیئتی
حضور خواهند داشت .برگزاری این نشست در
حالی است که در این یک ماه عالوه بر برداشته
شدن گام دوم از سوی ایران و عبور کشورمان از
مرز 300کیلو مــواد غنی شده و افزایش سطح
غنی سازی بیش از  3.67درصد ،یک تنش بزرگ
هم در حــوزه نفتکش ها رخ داده و ایــران پس از
توقیف نفتکش حامل نفت کشورمان در تنگه جبل
الطارق ،نفتکش انگلیسی را به دلیل نقض قوانین
دریانوردی در تنگه هرمز توقیف کرد ،رویدادی
که می تواند بر رونــد جلسه امــروز و نتایج آن اثر
گذار باشد .گرچه یک منبع آگاه به خراسان گفته
که دستور کار نشست امروز کمیسیون مشترک
برجام رسیدگی به شکایات دو طرف درباره اجرای
برجام بوده و قرار نیست موضوع نفتکش ها در این
جلسه مطرح شود اما به نظر می رسد با توجه به این
اصل که در دنیای سیاست هیچ موضوعی بی ربط
به موضوعات دیگر نخواهد بود ،نمی توان انتظار
داشتاروپاوبهویژهانگلیسدرحالیپشتمیزقرار
گیرد که مسئله توقیف تانکر خود را مطرح نسازد
از آن سو نیز ایران که همواره اقدام انگلیس را یک
دزدی دریایی توصیف کرده جواب های قاطع و
مستدل و در عین حال خواسته های صریحی از
لندن و اروپایی ها خواهد داشت .سفر روز گذشته
بن علوی وزیر خارجه عمان به تهران از یک سو
و نزدیک شدن به موعد گام سوم ایــران در حوزه
کاهش تعهدات برجامی اش از سوی دیگر ،مولفه
هایی هستند که می توانند در نتایج جلسه امروز و
روزهای آینده اثر گذار باشند.اروپا همچنان با بی
عملیبهجلومیرودواینستکسنیزنتوانستهاقدام
بزرگ و قابل قبولی صورت دهد همچنین تالش
هایامانوئلمکرونبرایبازشدنبنبستموجود
از آن جا که به ریشه هــای ایــن وضعیت توجهی
نداشته تاکنون خروجی قابل توجهی نشان نداده
است ،در این شرایط باید دید در بازی جدیدی که
ایران بیش از دو ماه است آغاز کرده چه نتیجه ای
روی می دهد و آیا طرف مقابل حاضر می شود برای
حفظبرجامهزینهوخواستههایبهحقومنطبقبا
این توافق بین المللی را عملی کند؟

