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چرتکه 3

 عضو سابق شورای عالی بورس در گفت وگو 
با »توسعه ایرانی«:

تامين سرمایه دولت از بورس 
10 برابر شده است

دسترنج 4

دبیرکل خانه کارگر:

 سهام بانک رفاه 
به بازنشستگان واگذار شود
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ادامه واکنش ها به دامادگرایی و خویشاوندگماری در دولت رئیسی

مصباحی مقدم: این انتصابات 
شبهه ناک است 

سياست 2

سياست 2

 مجلس گزارش عملکرد حسن روحانی در ستاد کرونا
را به قوه قضائیه فرستاد؛

 سیاسیکاری 
وبهجلو؟ یافرارر

نمایندگان مجلــس روز گذشــته گزارش 
کمیسیون بهداشت درباره عملکرد حسن روحانی، 
رئیس جمهور سابق و رئیس سابق ستاد مقابله با 
کرونا، را به قوه قضائیه فرســتادند تا با او برخورد 
شــود.۱۶۷ نماینده مجلس که بــه ارجاع این 
گزارش به قوه قضاییه رای دادند، مدیریت حسن 
روحانی در ســتاد ملی مبارزه با کرونا را صحیح 
ندانسته و طبق اظهارات نایب رئیس کمیسیون 
بهداشت عموم مردم ایران از عملکرد ستاد کرونا و 

وزارتخانه ها و در راس آن شخص رئیس جمهوری 
در کنترل و درمان بیماری کرونا رضایت نسبی 
نداشته و ضررهای جبران ناپذیر مادی و معنوی 
متحمل شده اند.این گزارش اما پیش از آنکه مورد 
اســتقبال بعنوان یک اقدام در راستای خواست 
مردم و رسیدگی به ضررهای جبران ناپذیر مادی 
و معنوی تلقی شود، شائبه سیاسی کاری و اقدامی 
جهت گیرانه علیه شخص حسن روحانی و دولت 

قبل را نمایان ساخت.

فغان بساط کنندگان  از مأموران سد معبر:

شهرداریازدستفروشانحقحسابمیگیرد
شهرنوشت 6

میرتاج الدینی:

 توئیتر باید رفع فیلتر شود

 نرخ بیکاری »زنان جوان«
 به ۳۱ درصد رسید

کسب نخستین مدال ایران 
در رینگ جهانی بوکس

سوختگیری در تمام 
جایگاه ها با کارت سوخت 

ازسرگرفته شد

ورود دوباره وزارت رفاه به موضوع اصالح قانون کار

دفاع عبدالملکی از برنامه 
ایجاد صدها هزار شغل

باوجود مخالفت ظاهری آمریکا؛ ترکیه حمله به شمال 
سوریه را در دستور کار قرار  داد؛   

کردها، وجه المصالحه 
آنکارا و واشنگتن

دسترنج 4

سياست 2

شهرنوشت 6

چرتکه 3

همين صفحه

جهان 5

سفیر جمهوری اسالمی ایران در روسیه در پی 
انتشــار خبری که در آن ادعا شده »روسیه اجازه 
نمی دهد هشت چاه گازی ایران مورد استفاده قرار 

بگیرد« توضیحاتی ارائه کرد. 
در پی انتشار مصاحبه ای از طریق برخی رسانه 
های داخلی مبنی بر اینکه »روسیه اجازه نمی دهد 
هشت چاه گازی ایران مورد استفاده قرار بگیرد« 
کاظم جاللی در گفت و گو با ایرنا ، اظهار داشــت: 
در طول ۲۰ ماهی که به عنوان ســفیر در روسیه 
هستم چنین موضوعی نبوده است ولی متاسفانه 
هر از چند گاهی خبرهایی در فضای رسانه ای برای 
تاثیرگذاری بر روابط ایران و روسیه منتشر می شود.
شرکت نفت خزر هم امروز در سایت رسمی خود با 
انتشــار جوابیه ای، خبر یاد شده را تکذیب کرد و 
نوشت:  »سخنان منتسب به آقای اردشیر دادرس، 
رئیس انجمن صنفی سی ان جی با موضوع وجود 
توافقی میان ایران و روسیه مبنی بر سلب اختیار 

روسیه از ایران برای برداشــت از چاه های گازی 
در محدوده آبی کشــورمان در خزر، مصداق نشر 
اکاذیب، کامال  بی پایه و در تضاد با اصل نهم قانون 

اساسی جمهوری اسالمی ایران است.   

سفیر جمهوری اسالم ایران با بیان اینکه اینگونه 
خبرها، روابط دو کشور و افکار عمومی را  تحت تاثیر 
قرار می دهد، خواســتار ورود مراجع قانونی برای 

برخورد با اینگونه موارد شد.

جاللی تصریح کرد: از افرادی که در این مصاحبه 
چنین ادعایی داشــته اند، باید اســناد و مدارک 
خواسته شــود و با دالیل منطقی، موضوع را برای 
مردم و افکار عمومی روشن کنند و اگر  صحت ندارد 

نباید چنین اتفافاتی نیفتد.
جاللی افزود: شــهریورماه نیز در یک گزارش 
خبری با عنوان »جزئیات قرارداد ۲۰ ساله ایران 
و روسیه، کنترل فروش گاز ایران به دست روسیه 
افتاد؟«  به نام وی هم در گزارش اشاره شد در حالی 
که او درباره نفت و گاز با هیچ رســانه ای مصاحبه 

نکرده است.
 جاللی با بیان اینکــه وی هیچگونه مصاحبه 
ای در باره نفت و گاز با هیچ رسانه ای نکرده است، 
تصریح کرد: در این مصاحبه از نام وی و موافقتنامه 
بین ایران روسیه سوء استفاده شده است در حالی 
که هیچ ارتباطی به مطلب و موضوع و تحلیل این 

گزارش ندارد.  

دانیال شــه بخش در رقابت های 
بوکس قهرمانی جهان تاریخ ساز شد. 
به گــزارش مهــر؛ رقابت های 
بوکس قهرمانی جهان از روز دوشنبه 
هفته گذشــته در بلگراد پایتخت 
صربستان آغاز شــده و تا ۱۵ آبان 

ادامه دارد.
امروز دوشنبه دانیال شه بخش 
بوکســور ســطح باالی ایران در 
جمع هشــت نفر بــا »ادگاراس 
اسکوردیلیس« از لیتوانی مبارزه 
کرد و ســزاوارانه در هر ســه راند 
به پیروزی رســید و نــام خود را 
 در تاریــخ بوکس ایــران جاودانه 

کرد.
جادوگر بوکس ایــران با برتری 
در این دیدار نخستین مدال تاریخ 
بوکس ایران در میــدان جهانی را 

کســب کرد. نایب قهرمان آسیا در 
نیمه نهایی با برنده دیدار ازبکستان 
و روســیه مبارزه خواهد کرد. این 
دهمین پیروزی شاگردان استکی 

در میدان بزرگ جهانی بود.
تیم ملی ایران با ۱۰ بوکســور و 
هدایت علیرضا استکی در مسابقات 

جهانی صربستان شرکت کرده است.
همایون امیری، محمــود نهتانی و 
شهرام فاتح دیگر مربیان اعزامی به 

این رقابت ها هستند.
ترکیب تیم ایران به این شــرح 

است:
وزن ۵۷ کیلوگــرم: ســجاد 

محمدپور
وزن ۶۰ کیلوگــرم: دانیــال 

شه بخش 
وزن ۶۳.۵ کیلوگــرم: اشــکان 

رضایی
وزن ۶۷ کیلوگــرم: مســلم 

مقصودی
وزن ۷۱ کیلوگرم: فرهاد مرادی

وزن ۷۵ کیلوگرم: سیدشاهین 
موسوی

وزن ۸۰ کیلوگرم: میثم قشالقی 
وزن ۸۶ کیلوگرم: علی جمالی

وزن ۹۲ کیلوگــرم: طوفــان 
شریفی

وزن ۹۲+ کیلوگرم: پوریا امیری
تیم ایران در اوزان ۴۸، ۵۱ و ۵۴ 
کیلوگرم بوکسوری به این رقابت ها 

اعزام نکرده است.

خبر

ورزش

توضیحات جاللی در باره یک خبر:

روابط ایران و روسیه را تخریب نکنید

کسب نخستین مدال ایران در رینگ جهانی بوکس 


