
استفادهازكارتسوختشخصيالزاميميشود
مديرعامل ش�ركت  پخش فرآورده هاي    اقتصادي
نفتي اعالم كرد: كارت سوخت هميشه برقرار 
بوده است؛ استفاده از كارت سوخت شخصي 
ب�ه زودي در فراخوان�ي اع�الم مي ش�ود. 
محمدرضا موسوي خواه كه در حاشيه رونمايي از نسل 
جديد كارتخوان هاي عرضه سوخت در جمع خبرنگاران 
س��خن مي گفت، درباره اينكه آيا مردم بايد در انتظار 
س��هميه بندي بنزين يا افزايش قيمت سوخت باشند، 
گفت: من تصور نمي كنم چنين موضوعي پيش بيايد، 
اكنون ۱۱س��ال از عمر تجهيزات پيش��ين مي گذرد و 
قطعات سخت افزاري آن به هيچ عنوان پيدا نمي شود و 
همچنين هزينه نگهداشت آنها بسيار گزاف بوده. بيش 
از شش ماه اس��ت دنبال آن هستيم تا اين تجهيزات را 
روزآمد كنيم، به گونه اي كه براي دولت بار مالي نداشته 
باشد.  وي با بيان اينكه كارت سوخت مقدار مصرف را در 
كشور مديريت مي كند، افزود: استفاده از كارت سوخت 
موضوعي است كه در قانون توسعه حمل ونقل عمومي 

كشور بر آن تأكيد شده و در همه جايگاه ها، سوخت گيري 
بايد الزاماً با كارت سوخت انجام شود. همچنين كساني 
كه رمز كارت س��وخت خود را فراموش كرده اند، بايد 
به مراكز نواحي ش��ركت پخش مراجع��ه كنند تا رمز 
برايشان آزاد شود. ش��ايد در آينده شرايط را به گونه اي 
فراهم كنيم كه در زمان نخستين سوختگيري با كارت 
سوخت شخصي، رمز براي صاحب كارت آزاد شود. در 
سه ماه نخست امسال بايد روزانه ۹ميليون ليتر بنزين 
وارد مي كرديم، اما اين رقم به ۵ميليون و ۷۰۰هزار ليتر 
در روز رسيد و همواره تالش مي كنيم حجم واردات را به 
حداقل برسانيم.  وي درباره توليد و توزيع بنزين سوپر 
هم گفت: در توليد و توزيع بنزين س��وپر هيچ مشكلي 
نداريم، تنها تفاوت ميان بنزين يورو ۵ و بنزين سوپر در 
چهار عدد اكتان است. به اين ترتيب بنزين يورو ۵ با عدد 
اكتان ۹۱ و بنزين سوپر با عدد اكتان ۹۵ توليد مي شود.  
موسوي خواه ميزان توزيع بنزين سوپر در كشور را 3/۵ 
ميليون ليتر در روز اعالم ك��رد و گفت: اين رقم ممكن 

است، گاهي بيشتر يا كمتر شود.  

استقبالمردمغربكشور
ازپيکرهاي60شهيددفاعمقدس

 فرمان�ده كميت�ه جس�ت وجوي مفقودي�ن س�تادكل 
روز  در  آين�ده  هفت�ه  گف�ت:  مس�لح  نيروه�اي 
چهارش�نبه تع�دادي از ش�هدايي را ك�ه در جبه�ه 
جنوب پيدا ش�ده اند، وارد خ�اك كش�ور خواهيم كرد. 
به گزارش تس��نيم، س��ردار س��يدمحمد باقرزاده، فرمانده 
كميته جست وجوي مفقودين ستادكل نيروهاي مسلح در 
حاشيه مراسم ورود پيكرهاي مطهر شهداي دفاع مقدس از 
مرز خسروي با اشاره به توافقات با مقامات عراقي در موضوع 
تفحص ش��هدا گفت: مذاكرات و توافق��ات خوبي با مقامات 
عراقي در اربيل داشتيم كه اسناد مربوط به آن امضا شد. با 
دوستان عراقي توافق كرديم براي تقويت تجهيزات و نفرات، 
تكميل اطالعات و توس��عه مي��دان فعاليت ه��ا از جمله در 
كردستان عراق در سه حوزه حاج عمران، پنجوين و ماووت 
همكاري داشته باشيم، همچنين در جبهه مياني كه به آن 
جبهه غرب مي گوييم و عراقي ها آن را واسط مي نامند قرار 
شد فعاليت ها توس��عه پيدا كند، عالوه بر منطقه مندلي در 
جنوب هم كار كماكان ادامه دارد و از نظر تجهيزات تقويت 
مي ش��ود. وي افزود: خوش��بختانه مذاكرات در حوزه هاي 
مختلف خوب بود و م��ا به نتايج مثبتي رس��يديم، از جمله 
اينكه براي تكميل و تقويت فعاليت ها قرار شد برادر ابومهدي 
مهندس، فرمان��ده عالي نيروهاي حشدالش��عبي براي اين 
فعاليت ه��ا به ما كمك كنن��د و به اين ص��ورت كار تفحص 
تقويت خواهد ش��د.   فرمانده كميته جست وجوي مفقودين 
ستادكل نيروهاي مسلح با اشاره به ورود پيكر شهدا در مرز 
خسروي گفت: در عمليات تبادل روز چهارشنبه، 42 شهيد 
مربوط ب��ه منطقه عمليات��ي مندلي ح��ران، صالح الدين و 
ارتفاعاتي ك��ه در منطقه در داخل خاك ع��راق قرار دارد و 
همچنين حدود ۱8 شهيد را در منطقه غرب پيدا كرديم كه 
مجموعاً پيكر 6۰ شهيد در مرز خسروي مورد استقبال مردم 
شهرهاي قصرشيرين و سرپل ذهاب قرار گرفت. مراسم وداع 
با اين شهيدان ديشب از س��وی مردم همين شهرها برگزار 
شد. سردار باقرزاده راجع به ادامه برنامه ورود پيكرهاي مطهر 
شهدا به كشور گفت: هفته آينده در روز چهارشنبه تعدادي از 
شهدايي را كه در جبهه جنوب پيدا شده اند وارد خاك كشور 
خواهيم كرد و مردم شريف شهرهاي خرمشهر و آبادان نيز 

به استقبال شهدا خواهند رفت. 

گفت وگوي »جوان آنالين« با وزنه بردار طاليي پارالمپيك

فرزين:هيچانگيزهايندارم،پاداشهايجهاني۲0۱۷هنوزپرداختنشدهاست
ملي پوش�ان تي�م ملي    ورزشي
وزنه ب�رداري معل�والن 
كشورمان در حالي در اردو هس�تند كه مثل هميشه 
بدون حاش�يه و بي س�ر صدا خود را براي مس�ابقات 
قهرماني آس�يا - اقيانوس�يه و رقابت هاي آس�يايي 
جاكارتا آماده مي كنند. در اي�ن بين خداحافظي غير 
منتظره علي صادق زاده از تيم ملي باعث ش�د تا اين 
رش�ته در ص�در اخب�ار ورزش�ي ق�رار بگي�رد. 
مجيد فرزين يكي از ملي پوشان با سابقه كه مدال طالي 
پارالمپيك لندن و ريو را در كارنام��ه افتخاراتش دارد در 
گفت و گو با »جوان آنالين« درباره شرايط فعلي تيم ملي 
مي گويد: در حال حاضر يك هفته است كه در اردو به سر 
مي بريم و همه چيز خوب اس��ت جز اينك��ه انگيزه براي 

تمرين كردن نداريم. 
مرد طاليي پارالمپيك ريو با اشاره به اينكه هنوز پاداش 
مسابقات جهاني 2۰۱۷ به ما پرداخت نشده، اظهار داشت: 
همه ورزشكاران سكه هايشان را گرفته اند جز ما. نمي دانم 
چرا براي ما پرداخت نمي شود. چند وقت پيش كه مراسم 
اهداي سكه ها در رياست جمهوري برگزار شد، من و ديگر 
ملي پوشان در اردو بوديم كه يك نماينده از فدراسيون در 
مراسم حضور يافت اما بعد متوجه شديم كه از آن مقداري 
كه قباًل تعيين كرده بودند بازهم كمتر پرداخت شد. البته 
اين پرداختي ها هم به حس��اب فدراسيون واريز شده كه 

هنوز همان مقدار كم هم به ما ندادند. 
فرزين درباره اينكه چرا پول پاداش ها از سوي فدراسيون 
پرداخت نشده، افزود: من نمي دانم دليل اين كار چيست. 
قبل از رقابت هاي جهاني قرار بود 8۰ سكه بدهند كه بعدها 
به 6۰ س��كه كاهش يافت. اما حاال بعد از يك سال بازهم 
مي خواهند پول آن را با قيمت يك ميلي��ون و 8۵۰ هزار 
تومان بدهند. يعني همه جوره از اين پول كسر مي كنند. 
نمي دانم اصاًل اين پول را به ما مي دهند يا خير. مسئوالن 
قبل از مسابقات يك سري وعده و وعيد مي دهند اما بعد از 

مسابقات همه چيز فراموش مي شود. 
وي با اشاره به اينكه ما قهرمان حرفه اي هستيم و درآمد 
آنچناني هم نداري��م، گفت: ببينيد من خ��ودم به غير از 
حقوقي كه از فدراس��يون مي گيرم منبع درآمد ديگري 

ندارم. مكمل ماهيانه من بيش از 2 ميليون تومان است. تازه 
اين يك قلم از خرج هاي ماهيانه من براي اين وزنه برداري 
است كه بايد هزينه كنم. اگر بخواهند پاداش هايمان را اين 
طوري پرداخت كنند كه ما نمي توانيم زندگي كنيم. اينها 
همه به غير از خرج و مخارج زندگي  مان است. با اين شرايط 
آيا واقعاً انگيزه اي براي ادامه اين ورزش قهرماني مي ماند. 
وي با اشاره به اينكه االن پاداش مسابقات آسيايي جاكارتا 
را ۱6۰ سكه اعالم كرده اند، گفت: ببينيد االن كه بازي هاي 
آسيايي جاكارتا شروع نشده بخشنامه كرده اند كه براي مدال 
طال ۱6۰ سكه، نقره 8۰ و برنز ۵۰ سكه پرداخت مي كنند، 
حاال اگر فردا ما قهرمان شويم و براي كشورمان مدال طال 
كسب كنيم اما آن تعداد سكه را ندهند چه كسي پاسخگو 
است. واقعاً االن من و ديگر ملی پوشان با چه انگيزه اي قرار 
است زير وزنه قرار بگيريم. البته اين را بگويم كه خدا را شكر 
بحث تبعيض بين ورزشكاران المپيك و پارالمپيك از بين 
رفته وگرنه يك ضربه روحي رواني هم آنجا داشتيم، به هر 

حال اميدوارم مسئوالن زودتر چاره اي بينديشند. 
فرزين در ادامه در پاس��خ به س��ؤال »جوان آنالين« كه 
مسئوالن فدراس��يون درباره عدم پرداخت پاداش ها چه 
مي گويند، اظهار داشت: ظاهراً فدراسيون دنبال گرفتن 
الباقي پاداش ها اس��ت. گفته مي ش��ود اين پول دس��ت 
صندوق حمايت از قهرمانان اس��ت كه مي خواهند از آنها 
بگيرند اما اينكه چ��را همين پولي را كه از نهاد رياس��ت 

جمهوري گرفته اند بين بچه ها تقس��يم نمي كنند، جاي 
سؤال اس��ت. باالخره همه ما به غير از ورزش حرفه اي در 
زندگي شخصي هم پول نياز داريم و از اين راه فقط امرار   

معاش مي كنيم. 
وي درباره تركيب تيم در بازي هاي اقيانوس��يه و جاكارتا 
مي گويد: بحث اس��امي كه مربوط به سرمربي تيم است 
و تا آنجا كه اطالع دارم اسامي براي مسابقات اعالم شده 
اما به هر حال اگر نياز به تغيير در تركيب تيم باشد مربي 
هنوز وقت دارد كه اين كار را انجام دهد هر چند كه با زمان 
اندك باقي مانده تا مسابقات اين كار بعيد است اما دور از 

دسترس نيست. 
دارنده مدال ط��الي لندن درب��اره ارزياب��ي اش از تيم 
گفت:همه بچه ها با تمرينات مستمري كه انجام مي دهند 
از آمادگ��ي بااليي برخوردار هس��تند. خ��ودم هم مثل 
هميشه سعي كرده ام بهترين وزنه را بزنم تا براي كشور 
افتخار آفريني كن��م. واقعاً اگر آن موض��وع انگيزه براي 
بچه ها حل ش��ود قطعاً بهترين نتيجه ممكن به دس��ت 
خواهد آمد. در حال حاضر فدراسيون همه امكانات الزم 
را براي مس��ابقات مهيا كرده و ما هيچ مش��كلي در اين 
زمينه نداريم. بارها گفته ام كه ما هيچ مش��كلي از طرف 
فدراسيون نداشته ايم و فقط بحث اين پاداش هاست كه 

بايد كامل و به موقع پرداخت شود. 
فرزين درباره اينكه چرا تيم وزنه برداري معلوالن در خارج 
از كشور اردو نمي زند، گفت: ما هم دوست داريم اين اتفاق 
بيفتد اما وقتي بودجه نباشد كاري از دست فدراسيون هم 
بر نمي آيد. فدراسيون ما با توجه به اينكه همه رشته ها را 
تحت پوشش دارد مثل يك وزارت ورزش كوچك مي ماند؛ 
وزارتخانه اي كه با حداقل بودجه بهترين عملكرد را داشته 
اس��ت. االن مدتي اس��ت كه مي خواهيم به اردوي كيش 

برويم كه هنوز شرايطش مهيا نشده است. 
وي درباره خداحافظي صادق زاده و انتقادش از مسئوالن 
گفت: من خيلي در ماجراي خداحافظي او نبودم. ايشان هم 
تيمي من بودند و سال ها با هم در اردو و مسابقات بوديم. 
به هر حال هر كسي روزي به تيم ملي مي آيد و روزي هم 
تصميم به خداحافظي مي گيرد. اميدوارم ايشان مثل دوران 

ورزش حرفه اي شان در ديگر كارها هم موفق باشند. 
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ويژه هاي جوان  

 برخالف اين جور حرف هاي سريع القلمي!
 حاتم بخشی  شهرداري به خانم بازيگر
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 به وسعت همه قرعه كشي هاي صدا و سيما  !
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6دستگاه در سوءاستفاده كردستان عزادار شد
  از كارت هاي بازرگاني   دخالت دارند

تشکیل ۳۷۰۰ پرونده شکايت
 از واردکنندگان خودرو

صاحبان خودرو و موبايل 
برای دريافت خسارت به 124 شکايت كنند

 توضيح اتاق بازرگاني درباره نقش دستگاه هاي دولتي
  در اعطاي رانت ارز4200 توماني 

   اجساد سوخته و غيرقابل شناسايي مسافراني را كه قصد داشتند از شهرستان سنندج راهي 
تهران ش�وند، از ميان پاره هاي آهن به جاي مانده اتوبوس مس�افربري خارج شد. براساس آمار 
رسمي بامداد ديروز 11 مسافر اتوبوس در تصادف با تانکر حامل سوخت مقابل پايانه مسافربري 
شهرستان سنندج كه محلي حادثه خيز گزارش شده،  ميان آتش سوختند. همزمان با وقوع حادثه 

در استان كردستان،  سه روز عزای عمومی اعالم شد. 

اين قمارخانه هميشه باز اس�ت ! تنها كافي است به س�راغ كنترل برويد و تلويزيون 
را روشن كنيد تا به كازينوي هميشه فعال رس�انه ملي وارد شويد. اينجا هم درست 
شبيه ديگر قمارخانه ها و ساختارهاي شرط بندي، شما پيش بيني مي كنيد،  با خريد 
كااليي بي كيفيت پولي وس�ط مي گذاريد و در جريان قماري كه قرعه كش�ي ناميده 
مي شود، شركت مي كنيد تا در نهايت شركت هايي برنده شوند كه اسپانسر برنامه هاي 
تلويزيوني اند و به مدد قمار با ش�انس ش�ما ميلياردها تومان سود به جيب مي زنند و 

شما را در توهم برنده شدن به سمت باخت وقت و انرژي و زمان پيش مي برند. اوضاع 
به هم ريخته اجتماعي و فقدان تصوير روشن از آينده هم اين جريان گرايش به شانس 
و گرفتاري در قمارخانه هاي آنالين را تقويت مي كند، چه اين قمارخانه ها سر از جعبه 
جادو در بياورد و چه در سايت هاي اينترنتي و صفحات اينستاگرام و كانال هاي تلگرام 
ظاهر ش�ود و دام پهن كند. بازار اين قمارخانه ها در ايام جام جهاني داغ تر هم ش�د و 
شرط بندي و قمار را به بطن جامعه كش�اند.  تنها تفاوت التاری در كشورهای ديگر و 

اين قمارخانه رسانه ملی در آن است كه مؤسس�ات التاری در غرب معموالً با فروش 
بليت های يك دالری به مشتريان، كل مبلغ جمع آوری شده را پس از كسر ماليات و 
چند درصد سود و پورسانت مؤسسات و شايد هم يکی دو درصد برای خيريه ها، بقيه 
مبلغ را »تنها« به برنده التاري می دهند اما در اين قمارخانه ها فقط يکی يا چند 206 
به برنده ها می دهند و باقی كه گاهی بالغ بر چند ميليارد می ش�ود به جيب اسپانسر 

تلويزيونی می رود!

     صفحه15

  ديدار پوتين -  ترامپ
 با مالحظات تهران

واليتی امروز در مسکو با رئيس جمهور روسيه مالقات می كند


