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آریا رهنورد

پافشاری موسفیدهای یقه آبی جواب داد

دولت مکلف به اصالح
مصوبه افزایش مستمری 

بازنشستگان تأمین اجتماعی شد
دسترنج 6

سياست 2

آژانس مدعی تشدید غنی سازی اورانیوم در فردو شد

ایران در مسیر تقابل 
ونده هسته ای در پر

پازل های ایران هراسی در حال تکمیل شدن 
اســت و اضالع مختلف بازیگران بین المللی و 
منطقه ای هر یک به نحوی ســعی در معرفی 
ایران به عنوان یک تهدید دارند.  روند فشارهای 
بین المللی بعد از قطعنامه شورای حکام بیشتر 
شده و ایران و آمریکا سعی می کنند از ابزارهای 
خود برای فشار به طرف مقابل و گرفتن امتیاز 
حداکثری استفاده کنند و شــاید همین نگاه 
است که توافق هســته ای را به لبه پرتگاه برده 
اســت. خبرگزاری رویتــرز به یکی از اســناد 

آژانــس بین المللی انرژی اتمی دســت یافته 
که مدعی اســت ایران در تاسیسات هسته ای 
فردو با آماده کردن سانتریفیوژهای پیشرفته 
آی آر-۶ غنی سازی اورانیوم را تشدید می کند. 
بر اساس این گزارش این آبشــار سانتریفیوژ 
متشکل از ۱۶۶ ماشین اســت و دومین آبشار 
ســانتریفیوژ آی آر-۶ محسوب می شود که در 
سایت فردو نصب شده است. بر اساس گزارش 
رویترز ایران به آژانس اعالم کــرده که فرایند 

»غیرفعال سازی« را در پیش خواهد گرفت. 

چرتكه 3

دادستان زاهدان:

عوامل موساد دستگیرشده 
قصد ترور دانشمندان 

هسته ای را داشتند

بیش از 350 کشته
در حمله شبه نظامیان اتیوپی  

به قبیله آمهارا

در نقد افزایش نجومی
 دستمزد بازیکنان لیگ برتر

فوتبال حبابی!

احتمال انحالل کنست اسرائیل و برگزاری 
انتخابات زودهنگام قوت گرفت؛ 

سودای نتانیاهو
 برای بازگشت به قدرت

عضو کمیسیون کشاورزی:

مذاکرات برجام با معیشت 
مردم گره خورده است
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سياست 2

رهبر انقالب، تضعیف ایمان دینی، تضعیف امید و خوش بینی به آینده کشور 
را از جمله مؤلفه های جنگ نرم علیه ملت دانستند و خاطرنشان کردند: القای 
بی آیند گی، بن بست و اینکه مسئوالن اداره کشور را بلد نیستند از جمله کارهای 
بدخواهان ایران است و امروز هر کس مردم را از آینده ناامید، یا ایمان های مردم 
را تضعیف، یا مردم را به تالش ها و برنامه ریزی های مسئوالن بی اعتقاد یا بدبین 

کند، چه بداند و چه نداند به سود دشمن کار می کند.
به گزارش ایلنا، بیانات رهبر انقالب اسالمی در دیدار دست اندرکاران کنگره 

ملی شهدای عشایر که ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ برگزار شده 
بود، صبح دیروز در محل برگــزاری این همایش در 

شهرکرد منتشر شد.
آیت اهلل خامنه ای در این دیدار با اشاره به تعبیر امام 
بزرگوار از عشایر به عنوان ذخایر کشور، برگزاری این 
کنگره را فرصتی مناسب برای توجه و آشنایی مردم 
با عشایر دانستند و گفتند: امروز تکیه بدخوهان ایران 
و اسالم به جنگ نرم است بنابراین همه آحاد ملت از 
جمله عشایر به امور و تولیدات فرهنگی نیاز دارند البته 

در کار فرهنگی همچون تولید فیلم و کتاب باید بازخورد و تأثیر تولیدات مورد 
توجه و اندازه گیری قرار بگیرد.

رهبر انقالب با اشــاره به ایستادگی عشــایر در مقابل تالش های پرشمار 
بیگانگان در طول دو سه قرن گذشته، گفتند: هدف از این تالشها وادار کردن 
عشایر به خیانت به کشور و اقداماتی همچون تجزیه و جنگ داخلی بود که هرگز 

موفق نشدند، بنابراین عشایر ایران جزو وفادارترین قشرهای ملت هستند.

ایشان فداکاری عشــایر در دوران انقالب و دفاع مقدس را جلوه  دیگری از 
وفاداری آنان دانستند و خاطرنشان کردند: عامل اصلِی وحدت، پیشرفت و از 
خودگذشتگی مردم از جمله عشایر، عامل »دین« بود که امام بزرگوار با استفاده 
از آن عنصر حیاتی، انقالب را به پیروزی رساند و پس از انقالب نیز در مقابل انبوه 
پشــتیبانی های قدرتهای بیگانه و دولت های مرتجع از صدام به منظور از پا 

درآوردن انقالب، موجب مصونیت و حفظ کشور شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای شهیدان را مظهر زیبا و با شکوه ایماِن دینی خواندند 
و با تأکید بر نقش منحصر بفرد انگیزه دینی در مجاهدت 
رزمندگان و همچنین صبــر و آرامش خانواده های 
شهدا، گفتند: البته بعضی ها که ســر و کاری با دین 
ندارند به دنبال دست بردن در انگیزه های دینی شهدا 
و رزمندگان هستند اما نباید انگیزه های عزتمندانه 
شهدا را به چیزی کمتر از انگیزه دینی و کسب رضای 

خداوند فروکاست.
ایشــان از مهمترین ابعاد جنگ نرم را خاموش یا 
تضعیف کردن انگیزه های دینی در کشور خواندند و 
افزودند: امروز هر کاری در کشور علیه دین، سنتها، مقدسات و شعائر دینی انجام 
می شود، متکی به یک انگیزه سیاسی و مورد استفاده دشمن است اگرچه ممکن 

است عامل انجام آن کار از این واقعیت غافل و ناآگاه باشد.
رهبر انقالب همچنین با تقدیر از فعالیت ها و خدمات بسیج در بخش های 
عشایری، شناسایی و رفع مشکالت عشایر به ویژه برنامه ریزی و اقدام برای حل 

مسائل فرهنگی را وظیفه همه مسئوالن ذی ربط خواندند.

چرا بســیاری از تیم ها ترجیح می دهند در 
شروع فصل نقل و انتقاالت تنها سکوت کنند و 
به دنبال خرید خاصی نباشند؟ پاسخ این سوال 
روشن به نظر می رسد. این باشگاه ها اساسا بودجه 
وارد شدن به این مقطع از پنجره نقل و انتقاالت 
را ندارند. روزهــای اول جابه جایی بازیکن ها، 
مربوط به نفرات گرانقیمت بازار است و بدیهی 
است که بسیاری از باشــگاه ها اصال نتوانند به 
این ســتاره ها فکر کنند. در این مقطع از فصل، 
بعضی از باشــگاه های ایرانی مثــل تیم های 
ثروتمند دنیا زندگی می کنند و طوری اسکناس 
به پای بازیکنان می ریزند که انگار ساالنه هزاران 
میلیارد بودجه دارند. همین قراردادهای سنگین 
آپشن دار اما در نهایت باشگاه را در معرض بدهی 
سنگین، پنجره بســته نقل و انتقاالت و حتی 
کسر امتیاز قرار می دهند. حقیقت آن است که 
»منطق« هیچ وقت وارد بــازی نقل و انتقاالت 
در ایران نشــده و »تعــادل« هیچ وقت در این 
بازار وجود نداشته است. تا وقتی تقاضا از سوی 
باشگاه ها وجود داشته باشد، بازیکنان هم رقم 
را باال می برند اما آیا واقعا امضای قراردادهای ۱5 

میلیارد تومانی برای یک باشگاه صرفه اقتصادی 
دارد؟ در این بازار مشوش حتی ارزش بازیکنی 
مثل احسان پهلوان به ۱9 میلیارد تومان رسیده 
است. آیا واقعا این رقم برای امضای قرارداد با یک 
بازیکن منطقی به نظر می رسد؟ همه جای دنیا 
باشگاه ها بر اســاس میزان درآمدشان، هزینه 

می کنند. 
همین حاال اگر ثابت شــود که یک باشگاه 
اروپایی هزینه هایی سنگین تر از درآمدش دارد، 
آن باشگاه به سختی از سوی یوفا محروم خواهد 
شد. اگر قرار به محرومیت چنین باشگاهی در 
فوتبال ایران باشد، دیگر حتی یک تیم در لیگ 
برتر باقی نخواهد ماند! باشگاه های ایرانی هنوز 
مساله حق پخش را حل نکرده اند، آنها از فروش 
لباس و کپی رایت نام تجاری هم درآمدی ندارند. 

دولت هم از مدت ها قبل کمک مستقیم به این 
باشگاه ها را قطع کرده است. فروش بلیت و درآمد 
حاصل از تبلیغات کنار زمیــن در فوتبال ایران 
هم کفاف جذب دو بازیکن را می دهند. در این 
شرایط امضای قراردادهای سنگین، چیزی به 
جز خیانت به آینده باشگاه نیست. از آن جایی 
که اتحادیه باشگاه ها نیز در فوتبال ایران فعال 
نیست، هماهنگی خاصی بین تیم ها وجود ندارد 
و اگر یک باشگاه به ســراغ قراردادهای نجومی 
نرود، سایر باشگاه ها دست به این کار می زنند. باال 
رفتن قیمت دالر و شرایط تورمی امروز نیز روی 
این مسئله تاثیر گذاشته است اما باز هم چنین 
عدد و رقم هایی آن هم بــدون در نظر گرفتن 
مالیات برای بازیکن ها بیش از حد ســنگین به 

نظر می رسد.
قیمت بازیکنان در لیگ برتــر ایران درگیر 
یک حباب بزرگ شــده و دیر یا زود این حباب 
کوچک تر خواهد شــد. تا قبــل از آن اما همه 
مهره های سرشناس مقصد بعدی شان را انتخاب 
کرده اند. در فوتبال ایران گاهی برای بازیکنانی 
سرودســت می شــکنند که تا همین دو سال 
قبل، هیچ کجای نقشــه این فوتبال نبوده اند! 
اساسا قدرت یافتن واسطه ها و جو بی حساب و 
کتاب هوادارها، همه چیز را از مدار منطق خارج 
می کند. این همان معضلی است که دیر یا زود 
باید برطرف شود تا فوتبال ایران رنگ آرامش را 

به خودش ببیند. 

ورزشیدیدار
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باالخره آن اتفاقی که خیلی ها در وزنه برداری 
منتظرش بودند، رقم خورد. این اتفاق چیزی 
نیســت جز پایان دوران علی مرادی در راس 
فدراسیون وزنه برداری. کسی  که بارها به سمت 
درهای خروجی هدایت شد اما تمام تالشش را 
به کار گرفت تا صندلی ریاست را برای خود نگه 
دارد. سرانجام اما شکایت دو سال گذشته سجاد 
انوشیروانی که به قانونی بودن انتخابات تیرماه 
۱398 اعتراض شد، نتیجه داد و دیوان عدالت 
اداری حکم باطل شــدن مجمع را صادر کرد. 
علی مرادی یکی از طوالنی ترین و پرانتقادترین 

دوران ریاست را در فدراسیون های ورزشی ایران 
داشته است. اوج مشکالت و حواشی او به همین 
روزهای اخیر برمی گردد که شــاهد مهاجرت 
دو دختر وزنه برداری و اعتصاب ملی پوشان از 
حضور در اردوها بودیم. حــاال با رفتن مرادی، 
معترضان بیانیه ای جدید صــادر و آرزو کردند 
که مسئول جدید به مشکالت این رشته که به 
قوت خود باقی هستند، رسیدگی کند. مسئول 
جدید همان کسی است که زمینه ساز این تغییر 
شد. سجاد انوشیروانی که کمی بعد از شکایتش 
به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل 

انتخاب شد، حاال فدراسیونی را در دست گرفته 
که بیشتر به یک ویرانه شبیه است. در هر حال 
از انوشــیروانی هم برای تیم ملی مدال گرفته، 
هم سابقه ســرمربیگری دارد و هم تجربه کار 
مدیریتی، انتظــار می رود که این رشــته را به 

ساحل آرامش هدایت کند. 

تا پایان تیر شیوه خرید نان تغییر می کند

از »الف« تا »ی« طرح پرابهام نان کارتی


