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مردم در انتظار كاهش 
قيمت لوازم خانگي

 خريداران لوازم خانگي در انتظار كاهش قيمت ها
 از خريد دست كشيده اند

ــخنگوي قوه قضائيه با اشاره به آزادى تعدادى  س
ــى در روزهاى اخير، گفت: 80 نفر از  ــان امنيت از زنداني

محكومان امنيتى مشمول عفو قرار گرفته اند. 
ــين محسني اژه اي  به گزارش فارس، غالمحس
ــگاران گفت: طبق ــا خبرن ــت ديروز خود ب  در نشس
ــبت هاى مختلف  ــى به مناس  اصل 110 قانون اساس
ــت و  ــده اس ــو زندانيان در نظر گرفته ش ــكان عف ام
ــتگاه قضا مى تواند از  رهبر معظم  انقالب  رئيس دس
ــامل  ــدادى از زندانيان را كه ش ــو تع ــت عف  درخواس

قانون عفو  مى شوند، داشته باشد.
ــان  ــدادى از محكوم ــده تع ــه داد: پرون وى ادام
ــوى  ــران براى عفو  از س ــالب ته ــى دادگاه انق  امنيت
 رئيس قوه قضاييه بررسى  شد و درخواست عفو آنها به 
رهبر معظم انقالب ارائه شد كه مقام معظم رهبرى نيز 
ــر از اين محكومان موافقت كردند. اژه اى  با عفو 80 نف
ــر از محكومان فتنه  ــرد: تعدادى از اين 80 نف ــد ك تاكي

88 هستند و تعدادى ديگر نيز مربوط 
به جرايم امنيتى ديگر مى شوند. 
محسنى اژه اى گفت: در ميان 
ــانى هستند  ــموالن كس مش

ــان مورد عفو  كه فقط حبس ش
ــت و  ــه اس قرارگرفت

ــازات  مج ــه  بقي

ــت يا كسانى هستند كه همه  آنها به جاى خود باقى اس
ــمول عفو مى شود. كسانى نيز هستند  مجازات آنها مش
كه حبس ندارند اما مجازات هاى ديگر آنها مانند جزاى 
نقدى مشمول عفو مى شود كه اين مجازات ها بخشيده 
مى شود.وي گفت: البته روند عفو همچنان ادامه دارد كه 
اخيرا نيز تعدادى آزاد شده اند و تعدادى نيز روند كارشان 
ــت عفو آنها را به  ــتان درخواس ــود كه دادس  طى مى ش

رئيس قوه قضائيه پيشنهاد كرده است.
وى خاطرنشان كرد: عفو محكومان جرايم امنيتى 
و برخى از محكومان فتنه 88 در سال هاى 90 و 91 نيز 
اجرا شده بود، حتى در ارديبهشت سال 92 نيز تعدادى 
از اين محكومان مورد عفو قرار گرفته بودند. محسنى 
ــايت ها مطالبى منتشر كرده  اژه اى افزود: برخى از س
ــان در ارتباط با انتخابات  ــد كه اين آزادى زنداني بودن
ــى روز است، در حالى كه به اين  اخير يا مسائل سياس
قضايا ربطى ندارد، بلكه روند طى شده و طبق معمول 

مشمول عفو شدند
ادامه در صفحه2

ظريف اعالم كرد:

مذاكره هسته اي با وزيران خارجه5+1
وزير امور خارجه جمهوري اسالمي ايران و مسئول 
سياست خارجي اتحاديه اروپا، روز گذشته در نيويورك 
با يكديگر مالقات كردند، مالقاتي كه هر دو طرف آن 
ــد و حاصل آن، توافق براي  ــازنده و مثبت خواندن را س
ــورمان با وزيران  انجام مذاكره تيم مذاكره كننده كش

خارجه گروه 1+5 در روز پنجشنبه بود. 
ــزارش ايرنا، محمدجواد ظريف ديروز پس از  به گ
مالقات با كاترين اشتون، اين مالقات را مثبت ارزيابي 
ــم مذاكره كننده  ــت مذاكرات تي كرد و گفت: قرار اس
ــته اي ايران با وزراي گروه 1+5 روز پنجشنبه در  هس

نيويورك برگزار شود. 
ــا، ظريف بعد از اين مالقات كه در  ــه گزارش ايرن  ب
ــيار صميمي و مثبت برگزار شد، اظهار كرد:  فضايي بس
شروع مذاكرات خوبي با اشتون داشتيم و توافق كرديم 
كه در نشست گروه وزراي گروه 1+5 كه قرار است روز 
ــود، مذاكرات را ادامه  پنجشنبه در نيويورك برگزار ش
ــد  ــه توافق ش دهيم. وي افزود: همچنين در اين جلس
ــا مذاكرات بين دو طرف در ژنو ادامه پيدا كند. رئيس  ت
ــت خارجي اتحاديه اروپا هم در جمع خبرنگاران  سياس
ــازنده ارزيابي كردن ديدار خود با وزيرامور خارجه  با س
ايران، حضور محمدجواد ظريف در ديدار وزراي خارجه 

ــه عنوان يكي از توافقات اين  ــه جاري را ب 1+5 در هفت
ــوي خود با ظريف را  ــه مطرح كرد.  وي گفت وگ جلس
«پرانرژي و سازنده» عنوان كرد.تا كنون در مذاكراتي 
ــد نمايندگان  ــران و 1+5 برگزار مي ش ــان اي ــه مي ك
ــورهاي آمريكا، انگليس، فرانسه، روسيه، چين و  كش
آلمان حضور مي يافتند و اين اولين بار است كه نشستي 

در سطح وزيران خارجه برگزار مي شود. 

 كري در نشست پنجشنبه حضور دارد
ــه نقل از  ــزاري رويترز ب ــال خبرگ ــن ح  در همي
ــان كري وزير  ــالم كرد ، ج ــام آمريكايي اع يك مق
ــترك محمد  ــت مش ــه آمريكا در نشس ــور خارج ام
ــران و گروه  ــه اي ــور خارج ــر ام ــف وزي ــواد ظري ج
ــود، شركت ــنبه برگزار ش ــت پنجش  1+5 كه قرار اس

 مي كند.

 افخم: مذاكرات پنجشنبه
 آغازي بر دوره جديد مذاكرات است

ــخنگوى وزارت خارجه در  ــم، س ــه افخ مرضي
ــت: مذاكرات روز  ــو با روزنامه جام جم گف گفت وگ
ــته اى در دوره  ــنبه آغازى بر مذاكرات هس پنجش
ــخ به اين كه آيا مذاكرات  ــت. وى در پاس جديد اس
ايران و 1+5 قرار است از اين به بعد در سطح وزيران 
ــود، گفت: در نشست 1+5 وزيران  خارجه برگزار ش
خارجه با يكديگر مذاكره و تنظيم مى كنند كه روند 

كار چگونه باشد.
 

 فضاي مذاكرات به طور كامل
 دگرگون شده است

ــتون،  ــروز پيش از گفت وگوي ظريف و اش  دي
ــته اي  يك مقام نزديك به هيات مذاكره كننده هس
ايران اعالم كرد: نتيجه انتخابات رياست جمهوري 
ــوالت مهم  ــرداد و ديگر تح ــارم خ ــت و چه بيس
ــاي مذاكراتي بين  ــي، فض ــه اي و بين الملل منطق
ايران و گروه 1+5 را نسبت به گذشته به طور كامل 

دگرگون كرده است.
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كالهبردار جاعل
پزشك تهراني را نقره داغ كرد

ــك تهراني، خودروي  مردي كه با فريب يك پزش
ــپس با  او را  با چك جعلي 60 ميليون توماني خريده وس
جعل هويت وي، خودروي دزديده شده را به مرد ديگري 
فروخته و متواري شده بود، از سوي ماموران پايگاه دوم  

پليس  آگاهي تهران دستگير شد. 
ــكي  ــم، چندي پيش مرد پزش ــه گزارش جام ج  ب
ــراي  عمومي و  ــي دادس ــعبه 14 بازپرس با حضور در ش
ــالب ناحيه 2 تهران  از مردي به اتهام كالهبرداري  انق
ــتگاه خودروي جي لي شكايت كرد.   و سرقت يك دس
ــاكي گفت: براي فروش  خودرويم در روزنامه آگهي  ش
دادم. چند ساعت بعد  مردي در تماس تلفني عنوان كرد 
قصد خريد خودرو را دارد و براي ديدن آن و توافق بر سر 

قيمت، با من قرار گذاشت.
ــرد خريدار،  ــس از  توافق با م ــرد: پ ــه ك وي اضاف

ــان فروختم  ــت 60 ميليون توم ــه قيم ــودرو را ب خ
ــتيم و در قبال تحويل  ــه قولنامه اي  نوش و  در ادام
ــودرو و مدارك آن به مرد خريدار، يك فقره چك  خ
ــد  چند روز  60ميليون توماني از او گرفتم و قرارش

بعد  سند خودرو را به نام وي  انتقال دهم، 
ــد. هنگام نقد كردن  ــا از او خبري نش ام
چك در بانك متوجه شدم مرد خريدار 

فريبم داده و چك جعلي است.

متهم با جعل هويت شاكي
 خودرو  را  فروخت

ــتور بازپرس  ــكايت به دس در پي اين ش
شاهنگيان، پرونده اي  تشكيل و جستجوي 
ــس آگاهي تهران  ــوران پايگاه دوم پلي مام
براي توقيف خودروي مسروقه و دستگيري 
ــد، تا اين كه چند هفته  مرد كالهبردار آغاز ش
پيش ماموران اطالع  يافتند خودروي شاكي  

به قيمت 50 ميليون تومان به مردي در تهران فروخته 
شده است. 

 در ادامه، اين خريدار به پليس آگاهي احضار شد و به 
ماموران گفت چند روز پيش خودرو را با مدارك واقعي از 
مردي خريده است. در پي اظهارات مردخريدار، مالباخته 
ــنده  ــد فروش در مواجهه حضوري با اين مرد مدعي ش
ــي كه  ارائه كرده،  ــودرو مرد ديگري بوده، اما مدارك خ
ــاكي مطابقت دارد. بنابراين چهره نگاري  با مدارك ش
ــد متهم  ــخص ش رايانه اي از متهم فراري انجام و مش
فراري همان فردي بوده كه پليس در تعقيب اوست. به 
ــتجو براي دستگيري سارق كالهبردار  اين ترتيب جس
ادامه داشت تا اين كه چند روز پيش مخفيگاه او در يكي 

از محله هاي تهران شناسايي و وي دستگير شد. 

انكار متهم  به جعل چك ميليوني
ــال به پايگاه دوم پليس آگاهي  متهم با انتق
ــه بابت خريد  ــرد چكي را ك ــران اعتراف ك ته
ــب  آن داده  در پي  ــه صاح ــودروي جي لي ب خ
معامله با مردي از او گرفته و از جعلي بودن 

آن خبر نداشته است. 
ــي اظهارات متناقض متهم،  در پ
ــد او چك جعلي را از  كسي  معلوم ش
نگرفته ،بلكه خودش آن را جعل كرده 
ــپس با جعل  ــا آن خودرو را خريده و س و ب
عنوان هويت مرد پزشك، خودرو را به فرد 

ديگري فروخته است. 
 بنابر اين گزارش، براي متهم از سوي 
ــراي عمومي و  ــعبه 14 دادس بازپرس  ش
ــرار قانوني  ــران ق ــه 2 ته ــالب ناحي انق
ــي در اين باره  ــد. تحقيقات تكميل  صادر ش

ادامه دارد.

 گردشگرى ورزشى
 با طعم صيد
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زنده رود بستر  امني براي صيادي ورزشي است

كتايون مافى/ گروه اقتصاد

در حالي كه اين روزها با كاهش قيمت نسبي ارز در 
بازار مواجه هستيم و اتخاذ سياست گفت وگو و تعامل 
از سوي مقامات سياسي موجب شده است تا احتمال 
تخفيف يا برداشته شدن تحريم ها قوت بگيرد، نگاهي 
به وضع بازار لوازم خانگي حاكي از ركود و انتظار براي 

كاهش قيمت هاست. 
به گزارش خبرنگار ما، حال و هواي اين روزهاي 
ــز متاثر از تحوالت جاري و آتي  ــازار لوازم خانگي ني ب
ــي از  ــت و اين تحوالت و بيم و اميد ناش ــي اس سياس
ــن بازار فعال از  ــده تا مردم و بازيگران اي آن باعث ش
ــه انتظار  ــته و ب ــت برداش هرگونه فعاليت مهم دس
ــازار را در حالت ركودـ  يعني  ــينند؛ انتظاري كه ب بنش
ــدن خريد و فروش و كسادي و بي رونقي ـ  انجام نش
ــت. در اين وضع مردم و خريداران انتظار  قرار داده اس
ــي موثر در قيمت ارز و  ــد با وجود تحوالت سياس دارن
ــش يافته و بازار  ــكه، قيمت لوازم خانگي نيز كاه س
ــا وجود اين  ــش رود. ب ــل قيمتي پي ــمت تعدي به س
ــوازم خانگي از بيم  ــدگان ل ــندگان و واردكنن فروش
ــت ارز، نه تنها با  ــي از كاهش احتمالي قيم ضرر ناش
ــي مخالفند، بلكه از افزايش  كاهش قيمت هاي فعل

 30 تا 40 درصدي كاالها هم سخن مي گويند. 

در همين حال مسئوالن صنفي و توليد كنندگان 
ــوازم خانگي كه قبال افزايش قيمت لوازم خانگي را  ل
ــرخ ارز و ممنوعيت واردات قلمداد  ــر از افزايش ن متاث
ــيده  مي كردند حاال بر اين باورند كه بازار به ثبات رس
ــكل طبيعي بازگشته، بنابراين نيازي به  و تقاضا به ش
عرضه بيشتر كاال نيست و گراني نيز وجود ندارد. اين در 
حالي است كه بسياري از فروشندگان اين محصوالت 
ــازار لوازم خانگي گاليه مند بوده و   از ركود حاكم بر ب
ادامه  اين روند را موجب زيان بيشتر و تعطيلي مراكز 

عرضه قلمداد مي كنند.
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استان  هاى لرستان و اردبيل

فعاليت اخوان المسلمين مصر ممنوع شد 
ــته  خود اعالم كرد: هرگونه فعاليت سياسي  ــه روز گذش دادگاه قاهره پس از جلس
ــت و تمام اموال آن به نفع  ــلمين از اين پس غيرقانوني اس ــي اخوان المس و غيرسياس
ــط دادگاه رسيدگي به  ــده توس ــنا، حكم ياد ش ــود. به گزارش ايس دولت ضبط مي ش
ــلمين نيست، بلكه  ــده و به معني انحالل اخوان المس پرونده هاي فوري مصر صادر ش
فقط فعاليت  اين سازمان در داخل مصر ممنوع و دارايي هايش مصادره شده است. دادگاه 
ــيدگي به پرونده هاي فوري، صالحيت رسيدگي به مساله انحالل يا عدم انحالل  رس

اخوان المسلمين را ندارد و اين امر قرار است در دادگاه اداري مصر بررسي شود. 

توضيحات 
اژه اي درباره 
عفو  زندانيان 

امنيتي
 سخنگوي قوه قضاييه

   تعداد  زندانيان امنيتى  عفو شده را 
80   نفر اعالم كرد

ابراز اميدواري انگليس براي لغو تحريم هاي گازي ايران
ــترك بي پي و شركت ملي  ــبت به لغو تحريم هاي آمريكا عليه ميدان گازي مش كابينه انگليس نس

نفت ايران ابراز اميدواري كرد. 
ــي تلگراف، وزيران دولت انگليس اعالم كرده اند كه به  ــانا و به نقل از روزنامه انگليس به گزارش ش
معافيت ميدان گازي رهوم از تحريم ها نزديك شده اند و برداشتن تحريم ها اجازه مي دهد كه  اين ميدان 
گازي مشترك ميان بي پي و شركت ملي نفت ايران (NIOC) توليد را ازسر بگيرد و آينده ميدان بروس 
نيز تضمين شود. شركت بي پي انگليس اوايل سال جاري ميالدي هشدار داده بود كه تعطيلي طوالني 
مدت ميدان گازي رهوم، تعطيلي زودرس يك ميدان ديگر با نام بروس (Bruce) را تهديد مي كند؛ در 
اين ميدان از زيرساخت هاي مشابهي استفاده مي شود. ميدان گازي بروس حدود 3 درصد توليد گاز بخش 
ــمال را به خود اختصاص مي دهد.گفت وگوها براي برداشتن تحريم ها درباره اين  ــي درياي ش انگليس
ميدان گازي پس از روي كار آمدن رئيس جمهور جديد ايران، آغاز شده است. مقام هاي ارشد انگليسي 
اميدوارند تا عرضه گاز رو به افت انگليس را با معافيت ميدان گازي مشترك ميان شركت بي پي و شركت 

ملي نفت ايران از تحريم هاي آمريكا عليه ايران، توسعه دهند.

بازسازى صحنه هاى دفاع مقدس در تهران
ــتان واليت، عمليات ــدس، با حضور در بوس ــاي هفته دفاع مق ــران مي توانند در روزه ــردم ته  م

 شبيه سازي شده رمضان را از نزديك تماشا كنند و با وقايع جنگ به صورت ملموس تري آشنا شوند.
اين شبيه سازي از سوي تيپ الزهرا(س) سپاه محمد رسول اهللا (ص) يك ساعت قبل از غروب آفتاب 
به اجرا در مي آيد.   به گزارش ايرنا، سرهنگ پاسدار حسين فراهاني در اين زمينه گفت: در شبيه سازي 
ــمن به گردان ها، عبور از محل  ــان، نمايش جزء به جزء اين عمليات از جمله يورش دش ــات رمض عملي

مين گذاري شده، دفاع از هجوم دشمن، امداد رساني، مبارزه و رزم نفر به نفر اجرا مي شود.
 معاون هماهنگ كننده تيپ حضرت زهرا(س) با بيان اين كه رزمايش بازسازي عمليات رمضان براي 
دومين سال انجام مي گيرد، گفت: پاراموتور، چتر بازي، عكس برداري هوايي و سقوط آزاد، بخش هاي 
ديگري از برنامه هاي هفته دفاع مقدس خواهد بود كه در كنار اين رزمايش انجام مي شود. فراهاني گفت: 
جايگاه هاي ويژه اي براي بازديد كنندگان درنظرگرفته شده و مردم مي توانند از نزديك عمليات رمضان را 
 مشاهده كنند.عمليات رمضان در  بيست و چهارم تير ماه 61 انجام گرفت كه تا روز هفتم مرداد همان سال

 به طول انجاميد.
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فرهنگ و هنر

 بزرگداشت شاعر
 «موال ويال نداشت»

 شارالتانيسم
 در موسيقي 
كمتر است  از چند دهه شاعري و

  فعاليت هاي فرهنگي 
 عليرضا قزوه 
قدرداني شد

گفت و گو با 
شاهين فرهت 
آهنگساز

 همين صفحه

  بازسازى صحنه هاى دفاع مقدس
 در تهران

رنا
ر/ اي

زيا
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