
عصر دیروز؛

خسرو سینایی بر اثر کرونا درگذشت
خسرو سینایی، کارگردان سینما بر اثر ابتال 

به کرونا و عفونت ریه در 80 سالگی درگذشت.
فرح اصولی، همسر این هنرمند با تایید این 
خبرگفت، عصر شنبه، ۱۱ مردادماه این کارگردان 

سینما در بیمارستان از دنیا رفت.
خسرو سینایی به علت عفونت ریه و مبتال شدن 
به کرونا در بیمارستان امیراعلم بستری بود. سینایی حدود یک ماه قبل نیز برای 
یک عمل جراحی در بیمارستان بستری بود و بعد از مدتی مرخص شد. خسرو 
سینایی، مستندساز و کارگردان سینما متولد سال ۱3۱9 است که فیلمسازی 
را از سال ۱346 آغاز کرد. او سال 62 مستند »مرثیه گمشده« با روایت مهاجرت 
هزاران لهستانی به ایران را ساخت که جایزه ای از رئیس جمهور کشور لهستان هم 
گرفت. یکی از مطرح ترین فیلم های سینمایی این کارگردان »عروس آتش« بود 
که ساال 78 ساخته شد و سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه را در جشنواره فیلم فجر 
دریافت کرد. یکی از آخرین مستندهای خسرو سینایی »جزیره رنگین« بود که 
سال 93 با محوریت جزیره هرمز و خاک های رنگی این منطقه ساخته شد. او این 
فیلم را یک اثر توریستی نمی دانست بلکه معتقد بود این فیلم یک پیشنهاد است 
که می تواند تلنگرهای ظریفی به اذهان بزند تا بدانیم مملکت زیبایی داریم و خوب 

است آن را بشناسیم تا همه چیز فقط در تهران متمرکز نباشد. 

رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ خبر داد:

 دستگیری عامالن تولید و انتشار 
تصاویر تجمع طالبان در تهران

رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از 
دســتگیری عامالن تولید و انتشار تصاویری که 
در آن پرچم یکی از گروهک های تروریســتی به 
نمایش گذاشته شــده بود، خبر داد. به گزارش 
ایسنا، سردار علی ذوالقدری در واکنش به انتشار 
تصاویر با موضوع حضور اعضــای یک گروهک 

تروریستی در یکی از پارک های تهران گفت: روز گذشته در پی انتشار تصاویری در 
فضای مجازی که در  آن چند نفر  اقدام به استفاده از پرچم یک گروهک تروریستی 
کرده بودند، رسیدگی به موضوع در دستورکار ویژه ماموران پلیس امنیت قرار 
گرفت و در پی آن عوامل این اقدام شناسایی شدند. وی گفت: این اقدام که موجبات 
سوء استفاده رسانه های معاند شده بود، با سرعت عمل پلیس عامالن اصلی تولید 
و بازنشر این تصاویر با هماهنگی مقام قضایی شناسایی و دستگیر شدند. به گفته 
رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ این افراد برای  ســیر مراحل قانونی و 
تحقیقات تکمیلی تحویل مرجع قضایی شدند: این افراد هیچ ارتباطی با گروهگ 
تروریستی مذکور نداشتند. روزگذشته تصاویری در فضای مجازی به انتشار درآمد 
که در توضیحات آن ادعا شده بود، مربوط به گردهمایی تعدادی از اعضای گروهک 

ترویستی طالبان در پارک ملت تهران است.

toseeirani.ir روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

علی رغم فشارهای آمریکا؛
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فردا شب، »شهر خاموش« 
در خانه ها دیدنی می شود
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دوراهی »نظارت« 
و »استقالل«

سياست 2

این روزها بحث سلمان خدادادی، نماینده  سابق ملکان که متهم به 
تعرض به زنی جوان بود، داغ شده است. پرونده او بسیار پر سر و صدا بود 

و نمونه ای برای فساد اخالقی. 
هفته گذشــته اما خبر آمد که دادگاه کیفری اســتان تهران این 
نماینده را از اتهــام تعرض تبرئــه و او را به خاطر رابطه نامشــروع و 
سوءاستفاده از موقعیتش به دو سال انفصال از خدمات دولتی و شالق 

محکوم کرده است. 
آقای خدادادی نماینده مجالس ششــم، هفتم، هشتم و دهم بوده 
است. پرونده اخالقی او نیز به مجلس هفتم بازمی گردد؛ با این حال او 

به مجالس بعدی نیز راه یافت. 
نمونه آشــناتر و نزدیک تر پرونده غالمرضا تاجگــردون، نماینده 
گچســاران اســت که نماینده دوره های نهم و دهم مجلس بوده و در 
انتخابات مجلس یازدهم هــم منتخب حوزه انتخابیه خود شــد. اما 
درنهایت همین چند وقت پیش با یک پرونده قطور از اتهامات مربوط 
به فساد اقتصادی، اعتبارنامه او در مجلس رأی نیاورد و به عبارت دیگر 
همکارانش او را از مجلس اخراج کردند و این ســوال باقی ماند که اگر 
به واقع او تا این حد در فســادهایی که نمایندگان دیگر ادعا می کردند 
دست داشته است، چگونه همچنان پایش به بهارستان باز شده است. 

»نقیصه« از دید آیت اهلل جنتی
نمونه هایی از این دســت اشــاره به ناتوانی مجلــس در نظارت بر 
نمایندگان خود می کند. اما گذشته از فســادهای اخالقی و اقتصادی، 
برخی نهادها نگران جهت گیری سیاسی نمایندگان نیز هستند. از سوی 

دیگر مجلس یازدهم نیز مدعی انقالبی گری و شفافیت است...

اعالم جزئیات طرح کوپنی شدن کاالهای اساسی 

50میلیوننفرکوپنمیگیرند
چرتکه 3

دسترنج 4

 مصائب مشاغلی که روزی آرزوی جوانان بود

 فراموشی صدای مشعل داران نفت 
زیر هیمنه سنگین پیمانکاران

رئیس جمهور پیوندهــای عمیق بین دو ملت 
ایران و عراق را پشتیبان اجرای توافقات دو کشور در 
عرصه های مختلف عنوان کرد و گفت: ایران از ایفای 
نقش برجسته عراق در شــرایط حساس منطقه 

استقبال می کند.
به گزارش ایسنا، حســن روحانی،  بعد از ظهر 
دیروز در گفتگوی تلفنی نخست وزیر عراق با وی، 
با تبریک عید قربان، ســفر مصطفی الکاظمی به 
تهران را سازنده توصیف کرد و گفت:  با اراده، تصمیم 
و تالش قاطع و جدی که در مقامات عالی تهران و 
بغداد دیده می شود، دو طرف خواهند توانست همه 
مشکالت و ســختی های پیش روی توسعه روابط 

دوجانبه را برطرف کنند.
به گفته روحانی این ســفر و توافقات صورت 
گرفته در جریان آن، تحوالت مثبت و رو به جلویی 

در روابط دو کشور ایجاد خواهد کرد.
رئیس جمهور افزود: عــالوه بر مذاکرات مفید 

بنده و معاون اول رئیس جمهوری ایران با جنابعالی، 
وزرا هم دیدارهای موفقی داشتند.  روحانی تصریح 
کرد: آغاز فعالیت اجرایی مســیر ریلی بین ایران و 
عراق، برای دو ملت امیدبخش و ســرآغازی برای 
ایجاد تحرکی جدید و جدی در توسعه بیش از پیش 
تعامالت دوجانبه خواهد بود. روحانی تصریح کرد: 
اراده ایران برقراری ثبات کامل در منطقه است و در 

این راستا به همه تعهدات خود پایبند است.
 تأکید بر ارتقای روابط دو کشور

 به سطحی ممتاز 
نخست وزیر عراق نیز در این گفتگو ضمن تبریک 
عید قربان به دولت و ملت ایران گفت: قطعا در سایه 
حمایت های جنابعالی و همکاری جدی و صمیمانه 
مسئوالن دو کشــور، می توان روابط دو طرف را به 
سرعت به سطحی ممتاز ارتقا داد و دوره جدیدی از 
همکاری و تعامالت سازنده و مثبت ایران و عراق را 

پایه گذاری کرد.

مصطفی الکاظمی، با اشاره به اینکه بالفاصله 
پس از بازگشت از ســفر به ایران، کمیته هایی را با 
مسئولیت وزرای مرتبط برای فعال سازی توافقات و 
اجرای پروژه های مشترک تشکیل داده است، اضافه 
کرد: اراده مقامات عراق، رفع همه موانع و مشکالت 
پیش روی توسعه روابط با ایران است و عالقمندیم 
آغاز فعالیت پروژه مسیر ریلی ایران و عراق هر چه 
ســریع تر به عنوان نماد و الگوی توسعه روابط دو 

کشور انجام شود.

خبر

خبر

روحانی در گفت وگو با نخست وزیر عراق:

ایران از ایفای نقش برجسته   عراق در منطقه استقبال می کند


