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وزیر اطالع رسانی لبنان در پی تشدید 
 فشارهای عربستان استعفا کرد

 حل و فصل احتمالی
 یک بحران »استراتژیک«

آدرنالين 7

 به استقبال بازی بزرگ 
 در آزادی سوت و کور؟

روز بلوا ! 
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رئیس جمهور با اشــاره به دقت و جدیت 
اعضای هیــات دولت در بررســی و تصویب 
تبصره های الیحه بودجه در جلسات فشرده 
روزهای اخیر گفت: ثبات اقتصادی، حمایت 
از تولیدکننــدگان و تامین معیشــت مردم 
محورهای اصلی و مورد توجه دولت در تصویب 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور باید باشد.

بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی 
ریاست جمهوری، ابراهیم رییسی پنج شنبه 
شب در جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی 
دولت، تاکید کــرد: در تدوین الیحه بودجه، 
جهت گیری ها و هدف گذاری ها باید به سمت 
تحقق و رعایت محورهای مدنظر مقام معظم 

رهبری در اصالح ساختار بودجه باشد.

رئیس جمهور تعامل با مجلس شــورای 
اســالمی و اســتفاده از نظرات نمایندگان و 
همچنین نخبگان و فعــاالن اقتصادی را در 
تکمیل و جامعیت الیحه بودجه سال آینده 
کل کشــور ضروری خواند و افــزود: با توجه 
به تهیه ســند تحول الزم اســت محورها و 

جهت گیری های الیحه بودجه با این ســند 
همسو باشد.

در این جلســه رییس ســازمان برنامه و 
بودجه نیز گزارشــی از چارچــوب کالن و 
هدف مند الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ ارائه داد 
که در آن، جداول و سیاست های پیشنهادی 
در چارچوب محورهای مــورد تاکید رییس 
جمهور تشریح و مقرر شد پس از تصویب نهایی 

در هیات دولت به اطالع مردم برسد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین 
از روند ایجاد صندوق  »پیشرفت و عدالت« در 
هر یک از استان ها به عنوان ابزاری برای جلب 
مشارکت مردم در سرمایه گذاری های مختلف 

گزارش داد.

یک فعال سیاســی بیان کرد: اگرچــه می گوییم 
مذاکرات و تحریم هــا در زندگی ما نقشــی ندارد و ما 
ایستادگی می کنیم؛ اما این ایســتادگی در داخل هم 
حدی دارد، گاهی مشکالت به حدی زیاد می شود که 
مردم دیگر توان ایستادگی ندارند و این عدم ایستادگی 
منجر به نافرمانی مدنی می شود؛ بنابراین باید مذاکرات 

صورت می گرفت.
غالمعلی رجایی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، درباره 
اینکه حدود ۳ ماه از روی کار آمدن دولت جدید می گذرد 
و شواهد نشــان می دهد دولت منتظر تکمیل کابینه 
با انتخاب وزیر آموزش و پرورش بود و از ســوی دیگر 
علیرغم این که بارها عنوان کرده است معیشت مردم را 
به مذاکرات گره نمی زند اما شواهد امروز کشور چیزی 
دیگری می گوید، گفت: قاعدتاً این نقص عمدی نبوده 
است؛ یعنی دولت منتظر نبود یک وزیر انتخاب شود 

پس از آن که کابینه اش تکمیل شد، کارش را آغاز کند.
وی با اشاره به انتخاب یوسف نوری از سوی مجلس به 
عنوان وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: وزارت آموزش 
و پرورش به دلیل آنکه مســئولیت باالی ۲۰ میلیون 
دانش آموزان و کادر اداری گسترده کم نظیری را دارد 

باید انتخابی دقیقی برای وزیرش داشت.
این فعال سیاسی اصالح طلب تاکید کرد: معتقدم 
عدم انتخاب وزیر آموزش و پرورش در طول این مدت 
قاعدتاً  خالئی بود که  به واسطه ناپختگی دولت رئیسی 
به وجود آمد و انتخاب وزیر این وزارتخانه را به انتخاب 
سوم کشــاند.وی با بیان این که انتخاب وزیر آموزش و 
پرورش حداقل می توانست دو مرحله ای باشد، افزود: 
عجیب این است که در معرفی فرد دوم به آن شکل که 
باید ارزیابی صورت نگرفت. به اعتقاد من شاید معاون 
پارلمانی نتوانست به خوبی البی و گزارش کند؛ چراکه 
معموالً معاون پارلمانی وزارتخانه ها و معاون پارلمانی 
رئیس جمهور کارشان پرداختن به این مسائل است و 
راحت می توانند با توجه به شرایط تصمیم بگیرند و حتی 

می توانند فردی را معرفی نکنند.
رجایی ادامه داد: حتی گاهی پیش می آید شب قبل 
از برگزاری جلسه رای اعتماد یک وزیر از برگزاری آن 
جلسه انصراف دهند. مشاهده کردم یکی دو ساعت قبل 
از برگزاری  رأی اعتماد در مجلس نامه ای نوشته می شود 
و در آن گفته می شود که نمی خواهند جلسه برگزار شود 

و اگر این کار در دفعات قبل برای معرفی وزیر آموزش و 
پروش در دولت رئیسی انجام نشد، به نظر من به علت 

بی تجربگی بود.
وی با اشاره به این که  دولت چندین مسئله پیش روی 
خودش دارد و باید به حل آن ها بپردازد، بیان کرد: اولین 
مسئله که از معیشت مردم می تواند مهم تر باشد، مسئله 
مذاکرات است؛چراکه معیشت مردم با این مذاکرات 

گره خورده است.
این فعال سیاســی عنوان کرد: پول های ایران در 
عراق، کره، هند و چین بلوکه شده است و این اصال برای 
ما خوب نیست. از سوی دیگر بحث ارزش پول ما بسیار 
مهم است؛ زیرا به خاطر تحریم هایی که آمریکا ایجاد 
کرده است، پول ما همچنان به دالر تبدیل می شود که 

این امر کماکان مشکل ساز است.
وی ادامه داد: مشاهده می کنیم دالر باال برود ارزش 
پول ملی ما کم می شود. امروز ارزش کاال و اقالم بیشتر 
از درآمد مردم است بنابراین باید مذاکرات را دو طرف به 
نتیجه برسانند چراکه هر دو نیازمند این مسئله هستند و 
باید با هم کنار بیایند و یک بازی برد-برد را شروع کنند که 
البته به نظر می رسد این آمادگی در دو طرف وجود دارد. 
وی ادامه داد: مسئله بعدی که من نگرانش هستم 
تیمی است که در مذاکرات شــرکت می   کند این تیم 
کم تجربه است و حتی در این سطح برجام، بی تجربگی 
اســت، بهتر بود آقای رئیســی حداقل افراد حاضر در 
مذاکرات را یکسال عوض نمی کرد تا  مذاکرات را پیش 
ببرند بعداً تیمی را جایگزین می کرد اما متاسفانه این کار 
را انجام نداد، البته امیدوارم با همین تیم هم بتوانیم از 
این تنگنا با آسیب کمتری عبور و بر مدار واقعی بینی 

عمل کنیم.
این فعال سیاسی اصالح طلب با بیان این که محور 
بعدی که بسیاز حائز اهمیت است حل مسائل منطقه ای 

به خصوص با عربستان است، گفت: به اعتقاد من از اوجب 
واجبات است که مشکالت ما با عربستان حل شود و آقای 
رئیسی می تواند یک نقش فردی مستقل در این میان ایفا 

کند تا ما روابط نو و حسنه ای را با این کشور برپا کنیم.
وی تاکید کرد: ایران و عربستان دو کشوری هستند 
که در جهان اسالم اثرگذارند و نقش بی بدیلی دارند و 

این رابطه هم به نفع ایران و هم به نفع عربستان است.
این فعال سیاسی اصالح طلب تاکید کرد: متاسفانه 
کشور تاوان تندروی های گروهی از افراطیون را می دهد 
که فکر می کردند کار انقالبی انجام می دهند در صورتی 
که تا امروز این گونه نبوده و این کارها به منافع درازمدت و 
کوتاه مدت ما ضرر رساند و ما از این قضیه لطمه خوردیم.

وی تاکید کرد: قطع رابطه ما با عربستان یا عربستان 
با ما قابل جبران نیست و در این مسئله سال ها عقب گرد 
داشته ایم. رجایی افزود: مسئله مهم بعدی بازگشتن 
اعتبار و اعتماد اجتماعی است که به جد معتقد هستم 
باید به جامعه بازگردد. امروز در گوشه و کنار کشور ما 
بحث آب است. در شــهرهایی همچون اصفهان، یزد، 
چهارمحال و بختیاری و خوزستان مشکل آب داریم، 
مسئله آب مسئله بسیار مهمی است و به نظر می رسد 
دولت باید یک برخورد ویژه و خاص بر اساس عدالت با 

این مساله داشته باشد.
وی تاکید کرد: پاسخ به مســئله کم آبی باید به بر 
اساس عدالت باشــد نه مطالبه؛ اینکه مردم سه هفته 
بروند جایی تحصن کنند و برایشــان از جای دیگر آب 
بیاورند  درست نیست. این رفتارها قاعدتاً از عدالت به 
دور است ما باید یک تغییر نگرش جدی داشته باشیم تا 

مشکالت حل شود.
رجایی گفت: برخی از مشکالت می تواند با دستور 
حاکمیتی متوقف شود به طور مثال هنگامی که سیل 
آمد همه ارکان نظام وارد شــدند؛ بنابراین در مسائلی 
همچون محیط زیست، خشکسالی، آب و غیره می توان 

چنین برخوردی داشت.
این فعال سیاســی اصالح طلب یادآور شد: به نظر 
می رسد از سال ۹۸ که مســئله  بنزین پیش آمد یک 
شکاف و گسســتی بین مردم و نظام ایجاد شده است 
که قاعدتاً نمی شود انکارش کرد به طوری که ما یکی از 
نمود های این شکاف را در حضور کم مردم در انتخابات 
مشاهده کردیم و این امر به سادگی قابل جبران نیست.

گفتوگوخبر

رئیس جمهور تاکید کرد:

 ثبات اقتصادی، حمایت از تولید و تامین معیشت مردم
 محور اصلی بودجه باشد

غالمعلی رجایی در گفت وگو با ایلنا:

مشکالت به حدی زیاد شده که مردم توان ایستادگی ندارند

جوایز ســاالنه هیــات ملی نقــد آمریکا 
دو جایــزه بهترین فیلم خارجــی و بهترین 
فیلمنامه اصلی سال را به »قهرمان« ساخته 

اصغر فرهادی داد.
ایسنا: جوایز ساالنه هیات ملی نقد آمریکا 
دو جایــزه بهترین فیلم خارجــی و بهترین 
فیلمنامه اصلی سال را به »قهرمان« ساخته 
اصغر فرهادی داد. به نقل از ورایتی، فهرست 
برندگان امسال جوایز هیات ملی نقد آمریکا 
)NBR( اعالم شد و فیلم »پیتزا لیکوریس« 
ساخته »پل توماس اندرسون« موفق به کسب 
سه جایز بهترین فیلم، کارگردانی و بهترین 
بازیگــر نوظهور )آالنا هایــم و کوپر هافمن( 
شــد و فیلم »قهرمان« به کارگردانی اصغر 
فرهادی نماینده ســینمای ایران در اسکار 
۲۰۲۲ نیز دو جایزه بهتریــن فیلم خارجی 
سال و بهترین فیلمنامه اصلی )اورجینال( را به 
خود اختصاص داد.فرهادی در حالی موفق به 
کسب جایزه بهترین فیلم خارجی و فیملنامه از 
جوایز هیات ملی نقد آمریکا می شود که پیش 

از این با فیلم »جدایی« نیز عنوان بهترین فیلم 
خارجی سال را از این جوایز کسب کرده بود 
اما این نخستین باری است که جایزه بهترین 
فیلمنامه اصلی سال از این جوایز به فرهادی 

می رسد.
فیلم  »پادشاه ریچارد« و »تراژدی مکبث« 
نیز دو فیلــم دیگری بودند که توانســتند به 
همراه »قهرمان« دو جایزه از هیات ملی نقد 

آمریکا دریافت کنند.
فهرســت برندگان جوایز هیات ملی نقد 

آمریکا از این قرار است:
بهترین فیلم : پیتزا لیکوریس )پل توماس 

اندرسون(

بهترین کارگردانی: پل توماس اندرسون 
)پیتزا لیکوریس(

بهترین بازیگر مرد: ویل اسمیت )پادشاه 
ریچارد(

بهترین بازیگر زن: راشــل زگلر )داستان 
وست ساید(

بهتری بازیگر نقش مکمل مرد: ســیاران 
هیندز )بلفاست(

بهترین بازیگر نقش مکمل زن: آنجانوس 
الیس )پادشاه ریچارد(

بهترین فیلمنامه اصلــی: قهرمان )اصغر 
فرهادی(

بهترین فیلمنامه اقتباسی: تراژدی مکبث 
)جوئل کوهن(

بهرین بازیگر نوظهور: آالنــا هایم، کوپر 
هافمن )پیتزا لیکوریس(

بهترین کارگردان اول: میشل سارنوسکی 
)خوک(

 جایــزه آزادی بیــان هیات ملــی نقد: 
مستند فرار

اصغر فرهادی شگفتی ساز شد

رئیس جمهور دستور داد

اختصاص بودجه ویژه برای 
SMA تامین داروی بیماران

سياست 2

شهرنوشت 6

مذاکرات وین بدون دستاورد مشخصی به پایان رسید

برجام همچنان 
نافرجام!

مذاکــرات چهار روزه احیــای برجام که 
پس از پنج مــاه در دولت ابراهیم رئیســی 
کلید خورده بود، دیــروز در هتل کون برگ 
وین بــدون هیچ دســتاورد مشــخصی به 
درخواســت اروپایی هــا به پایان رســید تا 
طرفین مذاکره کننده با مراجعه به کشورهای 
خود بحث های بیشتر را ادامه دهند و دوباره 
برای هفته آتی جهت ادامه مذاکرات به وین 

بازگردند.
پیش از این امــا از منابــع مختلف خبر 
می رسید که توافقات تا ۸۰ درصد پیش رفته 

اســت و برخی اظهار امیدواری می کردند و 
مثاًل انریکه مورا رئیس هیأت مذاکره کننده از 
احتمال توافق سخن گفته بود؛ اما به یک باره 
داستان رنگ و بوی دیگری به خودش گرفت 

و ناامیدی ها پررنگ شد.
درست ۴۸ ساعت قبل از پایان مذاکرات 
خبر رسید که ایران دو پیشــنهاد بر اساس 
لغو تحریم ها و ادامه مســیر گذشته برجام و 
بازگشــت به تعهدات قبلی به غربی ها ارائه 
داده اســت و همین آغاز اختالفات جدی تر 

بوده است.

شهرنوشت 6

 ۷۰ درصد بازار قاچاق و تقلبی است

 گردش مالی
  یک میلیارد دالری

 لوازم آرایشی در کشور

در مقابل لغو صادرات محصوالت کشاورزی ایران 
به این کشور صورت می گیرد؛

  واردات 18 هزارتن یونجه 
از روسیه به ایران 

به دنبال فراخوان های تجمع روز جمعه اعالم شد؛

هشدار دادستانی اصفهان 
 وممنوعیت تردد و توقف 

در حاشیه زاینده رود 

حقوق دو میلیون تومانی با مدرک فوق لیسانس

 سفره کارگر
 با شعار پر نمی شود

 مروری بر تنگناهای زیستن کم توانان در شهرها
 به بهانه یک روز جهانی

مأمن معلوالن این شهر، 
انزوای کنج خانه هاست 

دسترنج 4

چرتکه 3

صفحات2 و 6

چرتکه 3

شهرنوشت 6

پنجشنبه؛ ادارات آموزش و پرورش میزبان میهمانان ناخوانده و معترض بود

تجمع یکپارچه فرهنگیان در ۲۷ استان و ۵۰ شهر کشور


