
پل ریتر در ۵۴ سالگی از دنیا 
رفت

 بازیگر هری پاتر و چرنوبیل 
قربانی تومور مغزی شد

پل ریتر، هنرمند میانسال انگلیسی و بازیگر فیلم 
»هری پاتر« و مجموعه تلویزیونی »چرنوبیل«، به 
دلیل ابتال به تومور مغزی در پنجاه وچهار سالگی 

در خانه خود از دنیا رفت.
به گزارش گاردین، ریتر از بازیگران تحسین شده 
سینما و تئاتر انگلســتان بود و در ســال های 2۰۰۶ 
و 2۰۰۹ نامــزد دریافــت جوایز معتبر اولیویــه و تونی 
شــد. از مهم ترین نقش هــای کارنامه ســینمایی 
او می تــوان بــه »هــری پاتــر و شــاهزاده دورگــه« بــه 
کارگردانی دیوید ییتس در 2۰۰۹ و »ذره ای آرامش« 
)بیست و دومین فیلم جیمز باندی( به کارگردانی 

مارک فورستر در 2۰۰۸ اشاره کرد.
ریتــر در ســال های اخیــر بــا حضــور در ســریال 
کوتاه »چرنوبیــل« بار دیگر نــام خود را ســر زبان ها 
انداخــت. او در این مجموعه پنج قســمتی نقش 
آناتولی دیاتلف را ایفا کرد که از چهره های جنجالی 
و خبرســاز فاجعــه انفجار نیــروگاه اتمــی چرنوبیل 
بــود. »چرنوبیــل« محصــول 2۰1۹ شــبکه اچ بــی او 
گرترین  ده ها جایزه مهــم و معتبر برد و از پرتماشــا

سریال های چند سال گذشته بود.
 Friday Night ســریال  خالــق  پاپــر،  رابــرت 
غم انگیــز  به شــدت  را  او  مــرگ  خبــر   Dinner
دوست داشــتنی،  فــرد  »یــک  را  او  و  دانســت 
انســانی فوق العــاده، مهربــان، بامزه و به شــدت 
اهل اهمیت دادن بــه دیگران« خطــاب کرد. پاپر 
می گویــد که پل ریتــر بهترین بازیگری اســت که او 
در کل عمر خود فرصــت همکاری با او را داشــت. 
راب دلینــی، کمدین معروف، هــم تطبیق پذیری 
مثال زدنی پل ریتر با نقش های مختلف را ستود و 
نوشــت: »او در سریال چرنوبیل خارق العاده بود. 
وقتــی آن بازی جــدی را مقابل لحظــات خنده دار 
ســریال Friday Night Dinner می گذاشــتید، بــا 
خود می گفتید حاال دنیا یک ســتاره  ســینمایی-
تلویزیونی جدید دارد؛ یک استعداد باورنکردنی. 

در آرامش بخواب، پل ریتر«.
همچنیــن مــارک گیتیــس، یکــی از ســازندگان و 
بازیگر ســریال شــرلوک درباره او این  طور نوشــت: 
»پــل ریتر. چــه بازیگــری! چه حضــور باارزشــی! از 
شــنیدن این خبر افتضاح بســیار غمگین و شوکه 

شدم. در آرامش بخواب«.
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پنجم اســفند ســال ۹۹ بود که نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در طی جلسه 
علنی، بررســی بخش های درآمــدی الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰، بنــد الحاقی ۷ تبصره 
۶ مــاده واحده الیحه بودجه را بررســی کردند. بر اســاس آن مصــوب کردند تا تمامی 
مالکان خودروها )اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی( مدل های مختلف خودروهای 
ســواری )اعــم از وانت هــای دو کابین دارای شــماره انتظامی شــخصی به نــام خود و 
فرزندان کمتر از ۱۸ ســال و محجور تحت تکفل( که در پایان هر ســال مجمــوع ارزش 
خودرو آنها بالغ بر یک میلیارد تومان است، مشمول پرداخت مالیات ساالنه خودرو 
شوند.این داستان در حالی در سال ۱۴۰۰ اجرا خواهد شد که برخالف بسیاری از نقاط 
دنیا، خودرو در کشور ما به جای یک کاالی مصرفی بودن، به عنوان کاالی سرمایه ای 
کثــر نقاط دنیا  شــناخته می شــود و با گذر زمــان و افزایش کیلومتر علیرغــم اینکه در ا
قیمت یک خودرو تا ۵۰درصد هم افت می کند، اما در کشور ما برعکس این ماجرا رخ 
داده و مثال سیتروئن C  ۳یا رنو کپچر که روزی با قیمت حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان 
پیش فروش شــدند، این روزها قیمت نمونه های کارکرده اش تــا حدود ۸۰۰ میلیون 
تومان هم می رسد!این مسأله در خصوص تمامی محصوالت داخلی و مونتاژی و… 
هم صدق می کند و برای مثال قیمت کیا سراتو مونتاژ داخل آپشنال با موتور ۲ لیتری 
در عرض پنج ســال از ۱۰۰ میلیون تومان به حــدود ۸۰۰ میلیون تومان در ایــن روز بازار 
کتورهای مهم افزایــش نامتعارف قیمت خــودرو به ویژه  گر چه که یکــی از فا رســید. ا

گهانی قیمت ارز بوده است. نمونه های وارداتی رشد نا
خودروهای لوکس باید مالیات دهند

پورابراهیمــی، رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اســالمی گفــت: »هر 

کاالیی که قیمت گذاری می شود، متأثر از عرضه و تقاضاست. با تغییراتی که طی یک تا 
دو سال گذشته شاهد بودیم، قیمت بسیاری از کاالها افزایش یافته است.«

این مقام مسئول تشــریح کرد: »سیاست مجلس این اســت که با توجه به کمبود 
مواد ارزشی در شرایط تحریم، اولویت تخصیص ارز به کاالی غیرلوکس باشد. در قدم 
اول ارز به کاالی اساســی ســپس واســطه ای اختصاص می یابد. حداقل در دو ســال 

اخیر از تخصیص ارز مستثنا بوده اند.«
او درخصوص اساس قیمت گذاری مالیات برای خودروهای لوکس گفت: »قیمت 
کنــون در مصوبــه بودجه امســال از  براســاس میزان عرضــه و تقاضــا و نرخ ارز اســت. ا
خودروهای لوکس قرار است مالیات گرفته شــود و قیمت آن براساس میزان عرضه و 

تقاضا، شرایط بازار و نرخ ارز است.«

]شــهروند[ ســیدعباس عراقچــی، معاون سیاســی 
وزیــر امــور خارجــه و رئیــس هیــأت ایرانی در نشســت 
کید کرد که تیم  کمیســیون مشــترک برجام در وین تأ
کرات را جلو خواهد برد که بداند  ایرانی صرفا زمانی مذا
کــرات در راســتای منافع جمهوری اســالمی  روند مذا

ایران است.
ســیدعباس عراقچی ســاعاتی پس از پایان نشست 
کمیســیون مشــترک برجــام در ویــن اظهــار داشــت: 
»جلســه امروز نشســت معمولی کمیســیون مشترک 
بــود که هر ســه ماه یک بــار برگزار می شــود. البتــه االن 
مصادف شده بود با شرایط جدیدی که به وجود آمده 
و فرصتــی که بــرای بازگشــت همــه طرف ها بــه برجام 
پیش آمده است. نشســت اول را روز جمعه به صورت 
ویدیوکنفرانس برگزار کردیم و این نشست جلسه دوم 

بود.«
عراقچــی تصریح کرد: »آمریکا در هیچ جلســه ای که 
ایران حضور داشته باشد، نخواهد بود، این سیاست 
قطعی ماســت و در آن تردیدی نیست و همه امور هم 

به همین ترتیب برنامه ریزی شده است.«
معــاون وزیــر امــور خارجــه افــزود: »ایــن جلســات 
کارگــروه تشــکیل می شــود،  کارشناســی در قالــب دو 
وظیفــه آنهــا این اســت کــه مجموعــه اقداماتــی را که 
آمریکایی ها باید انجام بدهند تا رفع کامل تحریم ها در 
یک مرحله صورت بگیرد، مشخص کنند. فهرستی از 
اقداماتی که بایــد صورت بگیرد و تحریم هایی که باید 

رفع شود، اینها همه در یک مرحله خواهد بود.«
عراقچی توضیح داد: »وظیفه این دو گروه کاری این 
است که مجموعه اقداماتی را که دو طرف باید در یک 
مرحله انجام بدهند، مشخص و نهایی کنند و بعد ما 
دوباره در کمیسیون مشــترک ترتیب و توالی اقدامات 
و جزئیات مربوط به زمانبندی آنها را مشخص کنیم. 
کــرات بین ما و کشــورهای ۱+۴ در  در همه مراحل مذا
قالب کمیســیون مشــترک صورت می گیــرد و ما هیچ 
کره ای با آمریکا یا هیچ کشور دیگری نداریم. اینکه  مذا
کشــورهای ۱+۴ این موارد را چگونه به طرف آمریکایی 
منتقل می کنند و با آنها چگونه صحبت می کنند تا آنها 
را به شرایط جمهوری اسالمی راضی کنند، موضوعی 

است که با ما ارتباطی ندارد.«
کید  معاون سیاســی وزیر امــور خارجه کشــورمان تأ

کرد: »حرکــت گام بــه گام نداریم و همه مراحــل در یک 
کــرات ما درخصوص  گام نهایی صــورت می گیرد و مذا
کره در حقیقت  همان گام نهایی است. مقصود از مذا
گفت وگوهای فنی و حقوقی است که صورت می گیرد. 
کره ای نداریم، چه برســد  درخصوص برجام هیچ مذا
به فرابرجام یا موضوعات دیگر. ما فقط در مورد اینکه 
بازگشــت به برجــام شــامل چــه اقداماتی باید باشــد، 
گفت وگوهــای فنــی و حقوقــی را در قالب ایــن دو گروه 

کارشناسی انجام می دهیم.«
او در ادامــه گفــت: »امیدوار هســتیم کــه در روزهای 
آینــده گروه هــای کارشناســی بــه نتایجی برســند و ما 
به طــور مرتــب کار ایــن گروه هــا را رصد خواهیــم کرد. 
قــرار ما ایــن اســت کــه روز جمعــه صبــح یک بــار دیگر 
کمیسیون مشــترک کار این دو کارگروه را بررسی کند و 
گر هم  پیشرفت کار، مشکالت و موانع را ارزیابی کنیم، ا
پیشرفتی وجود نداشته باشــد، ما به کار خود خاتمه 
کید کرد: »حتی  خواهیم داد.« سیدعباس عراقچی تأ
گــر همین فــردا ببینیــم طرف هــای مقابل مــا در این  ا
کارگروه ها جدی نیســتند، طبیعی اســت که ما اینجا 
نیامده ایم که وقت خــود را تلف بکنیم و عجله ای هم 
کرات را جلو می بریم که  در این امر نداریم، ما زمانی مذا
بدانیم در راستای منافع ملی جمهوری اسالمی ایران 

پیش می رود.«
او افزود: »بنابراین در دو، سه روز آینده ما کارگروه های 
گــزارش  دوگانــه را بــه طــور مرتــب ارزیابــی می کنیــم، 
گر کار به سمت پیشرفت  همکاران خود را می شنویم، ا
گر  باشــد، کارگروه ها به کار خــود ادامه خواهنــد داد و ا
کــه پیشــرفتی صــورت نگیــرد، طبیعی اســت کــه این 
روند ادامــه پیدا نخواهد کــرد، ولی تا االن کشــورهای 
۱+۴ جدیت و قصد خود را بــرای احیای مجدد برجام 
به صراحت اعالم کرده اند، برداشــتی هم که ما از رفتار 
آنها در جلسات دوجانبه و جلسه کمیسیون مشترک 

داریم همین است که این اراده وجود دارد.«
عراقچی در پایان گفــت: »در مجموع فعال در مســیر 
درســتی قرار گرفتیم، ولی ادامه این مســیر بستگی به 
رفتار، جدیت و حســن نیت طــرف مقابــل دارد و ما به 
محض اینکــه احســاس بکنیــم چنین حســن نیت و 
جدیتــی وجود ندارد، طبیعی اســت که به این مســیر 
ادامه نخواهیم داد و هیچ عجله و شتابی هم نداریم.«
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ســید مهــدی ســاداتی، فرمانــدار شــمیرانات، روز چهارشــنبه بیــان 
داشــت: »اعمــال محدودیــت در روزهــای آخــر هفتــه در گردنــه قوچک 
از  بــه منظــور حفاظــت  بــه لواســانات و رودبــار قصــران(  )دسترســی 
بخش هــای تابعه نیز از اقداماتی اســت که در راســتای کاهش ترددهای 

غیرضروری صورت خواهد گرفت.«

چهره روز3

کمیســاریای عالــی پناهنــدگان می گوید هزینــه بیمــه درمانی بخشــی از 
»آســیب پذیرترین« پناهجویان افغانســتانی در ایران را تأمین کرده است. 
این نهاد ســازمان ملل اعالم کرده تعــداد پناهجویانی که هزینه بیمه آنها 

پرداخته شده 12۰ هزار نفر است.

58درصد کاالهای 
اساسی واردشده 
نهاده های تولید 
گوشت و مرغ بود

سخنگوی گمرک گفت: »در 
سال 99 بیش از 23 میلیون 
و 107 هزارتن کاالی اساسی 

به ارزش 12 میلیارد و 29 
میلیون و 13 هزار و 305 دالر 
از گمرکات ترخیص شد که 
ک دام و طیور با بیش  خورا

از 13میلیون و 438 هزار تن 
58درصد وزن کل کاالهای 

اساسی ترخیص شده از 
گمرکات را به خود اختصاص 

دادند.سید روح اله لطیفی، 
سخنگوی گمرک، اظهار 

داشت: »سه کاالی  ذرت، 
جو و کنجاله سویا به عنوان 

نهاده های تولید مرغ و 
گوشت جمعا با وزن 13 

میلیون و 438 هزار و 493 
تن و به ارزش سه میلیارد 

و 741میلیون و 216هزار و 
291 دالر، 58درصد وزن و 

31درصد ارزش کل واردات 
25 گروه کاالهای اساسی را 

در بر می گیرد.«

ریزش 10 هزار واحدی 
شاخص کل بورس

در معامالت دیروز بورس 
تهران شاخص کل با افت 10 

هزار و 889 واحدی به رقم 
یک میلیون و 249 هزار و 

896 واحد رسید. شاخص 
هم وزن نیز هزار و 256 واحد 

پایین آمد و در سطح 437 
هزار و 115 واحدی ایستاد. 

همچنین شاخص کل 
فرابوس 8 واحد رشد کرد و 
به رقم 17 هزار و 924 واحد 

رسید.

آیا خودروی شما لوکس محسوب می شود؟
معیار اخذ مالیات از خودروها چیست؟

گر پیشرفتی صورت نگیرد، این روند ادامه پیدا نخواهد کرد عراقچی: ا
گشت طرفین به برجام در یک مرحله صورت می گیرد باز

یــازده کرگــدن کوچولــو بــه جمــع حیوانــات بــاغ وحــش آرنهــم هلنــد 
اضافه شــده اند که رولف با ۹۰ کیلو وزن آخرین آنهاســت. رولف هر روز 
دو کیلو ســنگین تر می شــود، اما شــاخش به این زودی در نخواهد آمد. 
گــر همه گیری کرونــا نبــود، بچه ها بــرای دیــدن رولف صف می بســتند.  ا

می دانستید وزن کرگدن نر به ۳۰۰۰ کیلو می رسد؟

کــه بــه دلیــل خطــر ابتــالی  کــرد  کــره شــمالی روز سه شــنبه اعــالم 
ورزشــکاران بــه کوویــد-1۹ امســال در بازی هــای المپیک توکیو شــرکت 
نخواهــد کــرد. ســی ودومین دور بازی هــای المپیــک، پــس از یک ســال 
تأخیر به دلیل بحران کرونا ســرانجام تابستان امســال طی روزهای 2۳ 

گوست به میزبانی توکیو، پایتخت ژاپن، برگزار خواهد شد. ژوئیه تا ۸ آ


