اجتماعی

آشفتگی  4رکن پزشکی از یک مطالبه مردمی!
دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي :مصوبه افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي به قوت خود باقي است

ماجراي كمبود پزش��ك در كش��ور و چالشهايي ك��ه از اين خأل
گريبانگير مردم كشورمان ميشود ،ماجراي تازهاي نيست .اين حكايت
به درد كهنه نظام سالمت تبديل شده و صفهاي طوالني در مطب برخي
پزشكان و عدمدسترسي عادالنه مردم در نقاط مختلف كشور به پزشك
را موجب شده است .با وجود اين مقاومتي سخت در صنف پزشكان براي
افزايش ظرفيت رشتههاي پزشكي وجود دارد و در اين مظلومنمايي از

درآمد و شرايط س��خت زندگي پزش��كي تا حدي كه موجب مهاجرت
پزشكان ميشود ،وقتي صحبت از افزايش ظرفيت ميشود به يك باره
شاهد گاردگيري عجيب سردمداران صنف پزشكان ،يعني نظام پزشكي،
فرهنگستان علوم پزشكي ،كميسيون بهداشت مجلس و وزارت بهداشت
هستيم .اين در حالي اس��ت كه اين چهار نهاد يا به قول خودشان چهار
ركن اصلي نظام سالمت خود بيشتر از همه بر كمبود پزشك در كشور

واقفند اما انگار دلشان نميخواهد انحصار از دستشان خارج شود و افراد
تازهنفس و با انگيزه به جرگه نظام خدمات سالمت كشور بپیوندند ،به
همين خاطر هم هر از چند گاه با هر بهانهاي شاهد مقاومت قشر خاصي
از پزش��كان در برابر آمار و ارقام و گزارشها از ميزان پزش��ك در كشور
و برخي برنامهه��ا و تالشها براي افزايش ظرفيت پذيرش رش��تههاي
پزشكي هستيم | صفحه 3

باقری پس از جلسه:

ي وفرهنگيصبحايران
روزنامه سياسي،اجتماع 
سهشنبه  9آذر  24 - 1400ربیعالثانی 1443
توسوم -شماره  16 - 6361صفحه
سال بيس 
قيمت 2000 :تومان

خوشبین هستم

نماینده روسیه:

بسیار موفقیتآمیز بود

نماینده اتحادیه اروپا:

نگاه بسیار مثبتی دارم

رسول سنائیراد

جدایی معترضان از آشوبگران

میراث شوم فقدان نظارت

جدايي كالدرون از پرسپوليس در آستانه دو سالگي است كه
مشاور وزير از جزئيات پروندهاي كه براي حل آن هزاران راهكار
در نظر گرفته شده ،شوكه شده است .پروندهاي كه پرسپوليس
براي خالصي از دردسرهاي آن به هر ريسماني چنگزده ،اما
هنوز موفق به باز كردن اين طوق از گردن خود نش��ده است.
با وجود اين مهمتر از چالش��ي كه سرخپوشان به واسطه اين
پرونده با آن دست به گريبانند ،تعجب قابل لمس ذوالفقارنسب
از جزئيات اين ماجراست و گلهگذاريهاي سرپرست مديريت
باشگاه بابت بدهيهايي كه ميراث گذشتگان است .گذشتهاي
كه خط پاياني ندارد و مديران را در عين ناحقي ،محق ميكند،
چراكه بيكفايتيهاي سابق به غايت دستشان را براي توجيه
ناكارآمديهاي فعلي باز گذاشته است | صفحه 13
ویژ ه جوان

نگاه نکردن به خانمها باعث
فضای بسته در مذاکرات میشود!

روزنامه ش��رق در یک گزارش رسمی و جدی در مورد رئیس
جدید تیم مذاکرات هستهای ایران ،گفته که علی باقری مثل
جوانان دهه  50و  60است و به خانمها مستقیم نگاه نمیکند
و همین میتواند در طرف مقابل فضای بس��تهای ایجاد کند!
همزمان با آغاز مذاکرات هس��تهای میان تیم جدید ایرانی و
 4+1در وین ،جنجالی مجازی و رسانهای را از سوی حامیان
افراطی تیم س��ابق مذاکرات (به ریاست محمدجواد ظریف)
شاهد هس��تیم که نش��ان میدهد اصالحطلبان برای به هم
ریختن فضای ذهنی مذاکرات ،آماده بیان هر موضع مبتذلی
هستند .ابتدا اش��کاالتی در مورد انگلیسی بلد نبودن اعضای
تیم طرح شد .گفتند زبان دنیا را بلد نیستند .بعد گفتند علی
باقری مخالف برجام است و حاال چطور میخواهد برای احیای
برجام برود .تیم مذاکرهکننده که راهی وین شد ،گفتند چرا
تیم کارشناسی همراه خودش برده است | صفحه 2

رئی��س قوه قضائی��ه ب��ا قدردانی از م��ردم متدین
اس��تانهای اصفهان ،چهارمح��ال و بختی��اری ،یزد و
خوزستان -که هوشمندانه و خردمندانه مطالبات خود
را پیگیری میکنند -از آنها خواست که مراقب تحرکات
افراد غافل یا بدخواه و اشخاص وابسته به خارج که سعی
میکنند آرامش و امنیت مردم را به هم بزنند ،باش��ند و
اجازه ندهند از مطالبات به حق آنها سوءاستفاده کنند

در پی اس��تعفای آیتاهلل جنتی از ریاست شورای
هماهنگی تبلیغات اسالمی ،حضرت آیتاهلل خامنهای
در حکمی با تش��کر از خدمات ایش��ان ،حجتاالسالم
محمدحس��ین موس��یپور را ب��ه مدیری��ت این ش��ورا
منصوب کردند
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جاسوسخانه
 180هزار مترمربعی
امریکا در لبنان

اشكان حاجيعبداللهي

دنيا حيدري

قدردانی اژهای
از بردباری مردم
 4استان درگیر بحران آب

موسیپور
رئیس شورای هماهنگی
تبلیغات اسالمی شد

یادداشت اجتماعی

یادداشت ورزشی

در مراس��می با حضور جمعی از مسئوالن عالیرتبه
لشکری و کشوری ،آیین رونمایی از تقریظ فرمانده معظم
کل قوا بر گ��زارش عملکرد ناوگ��روه  75نیروی دریایی
ارتش جمهوری اسالمی ایران اعزامی به اقیانوس اطلس،
دیروز با حضور مسئوالن لشکری و کشوری در سازمان
عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد.
متن تقریظ فرمانده معظم کل قوابه این ش��رح اس��ت:
«امیر فرمانده��ی کل ارتش جمهوری اس�لامی ایران؛
اجرای مأموریت اقیانوس پیم��ای ناوگروه  ،75همراه با
موفقیت کامل ،مایه افتخار است .این اقدام شایسته ،به
نداجا ،به ارتش و به کش��ور عزت بخشید .از فرماندهان،
کارکنان و همه دس��تاندرکاران این مأموریت به گونه
شایسته تقدیر کنید .نداجا آمادگیهای حرفهای و فنی و
علمی خود را باز هم افزایش دهد .موفق باشید»
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با وجود اینکه گروهکهای معاند و برانداز و اربابهای آنان
تمام توان رسانهای و ظرفیتهای جنگ روانی خود را برای
تحریک و ترغیب به آشوب و آشوبگری به میدان آوردند ،اما
عدم همراهی مردم و اقدامات هوشمندانه نیروهای انتظامی
و امنیتی موجب ناکامی خط آشوب بوده است .عامل اصلی
این انزوای آشوبطلبان را باید در فهم و بصیرت مردم شریف
و نجیب ایران دانست که نهتنها به موقعیت سیاسی و شرایط
اقتصادی کش��ور توجه دارند ،بلکه ضرورت دادن فرصت به
دولت جدید و مش��ارکت و همکاری برای حل مش��کالت را
نیز درک کرده و حاضر نیس��تند برای یک دس��تمال آتش
به قیصری��ه بیندازند .بخ��ش مهمی از مش��کالت فعلی به
تحریمهای ظالمانه و فش��ار دش��منان برمیگردد که امروز
خود را ناچار به ادامه مذاکره با جمهوری اس�لامی میبینند
و اینک هرگونه بیثباتی و ناآرامی داخلی ایران را برای خود
یک برگ امتیاز و چانهزنی سرمیز مذاکره به حساب میآورند.
البته درامتداد این خط ظالمانه هم گروهکهای ضد انقالب
و برخی سیاس��تبازان فرصتطلب��ی قرار دارن��د که برای
تصفیهحساب سیاس��ی و نیل به اهداف کثیف و حقیرشان،
آشوب و بلوا را شیوهای مؤثر میدانند | صفحه2

«فردي در خصوص وزارت آموزش و پرورش درخواستي دارد .به
دفتر نماينده مجلس مراجعه ميكند و آن نماينده محترم طي
مكاتبهاي با وزير ،درخواست او را جهت بررسي و اقدام به مقام
عالي وزارت ارجاع ميدهد .نامه وارد كارتابل وزير ميشود .حوزه
وزارتي (دفتر وزير) به معاونت امور مجلس ارجاع ميدهد ،دفتر
معاون امور مجلس به دفتر مديركل امور مجلس .دفتر مديركل
امور مجلس به معاون مديركل امور مجلس .معاون مديركل امور
مجلس به كارشناس مربوط .كارشناس هم پيشنويسي تنظيم
ميكند و آن را با امضای يكي از مديران بااليي به معاونت يا اداره
كل مربوطه ارجاع ميدهد .مجددا ًهمين روال در آن معاونت نيز
تكرار ميشود» ،يعني براي آن درخواستدهنده ،در اصل با آن
كارشناس مكاتبه كردهاند ،نه وزير! | صفحه 3

آمادگیها را افزایش دهید
به کشور عزت دادید

2

یادداشت سیاسی

آقايان وزرا ،يك بار با تلفن ناشناس
بامديرانزيرمجموعهتماسبگيرید!
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بعد از ح��دود  160روز وقفه ،مذاکرات ای��ران و  4+1با
حضور غیرمستقیم امریکا در وین از عصر دیروز شروع
ش��د؛ مذاکراتی که طرفهای غربی از هم��ان ابتدا ،با
عینک بدبینی وارد آن شدهاند ،ولی نماینده روسیه در
مذاکرات ،حوالی ساعت  8دیشب از جلسه بیرون آمد و
گفت«:هفتمین دور مذاکرات بسیار موفقیتآمیز آغاز
شد ».علی باقری مذاکره کننده ارشد ایرانی هم گفت که
به نتایج جلسه برگزار شده «خوشبین» است.
حوالی ساعت  6عصر دیروز ،اولین دور مذاکرات ایران و
 4+1در هتل کوبورگ وین شروع شد و دو ساعت بعد که
جلسه اول مذاکره تمام شد ،میخائیل اولیانوف ،نماینده
روسیه در مذاکرات در توئیتی نوشت «:نشست کمیسیون
مشترک برجام پایان یافت .شرکتکنندگان در هفتمین
دور مذاکرات که بس��یار موفقیتآمیز آغاز ش��د بر سر
برداشتن گامهای فوری بیشتر توافق کردند».این موضع
طرف روس ،دقیقاً در مقابل نگاه بدبینانه طرفهای غربی
است که پیش از ش��روع مذاکرات ،احتمال دستیابی به
توافق را بسیار ضعیف پیشبینی کرده بودند.
با وجود این بدبینی پیش از شروع مذاکرات ،انریکه مورا
معاون کمیسیونر سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا بعد از

اولین جلسه گفت که دیدگاه «بسیار مثبتی» به مذاکرات
دارد .مورا البته گفته که به نتیجه مذاکرات نه خوشبین
است و نه بدبین ولی تأکید کرده که تمامی هیئتها عزم
خود را برای تعامل ابراز کردهاند.
همچنین علی باقری مذاکرهکننده ارشد ایران هرچند
گفت که به مذاکرات خوشبین است ولی این را هم روشن
کرد« :تا زمانی که کارزار فش��ار حداکثری امریکا نفس
میکشد ،احیای برجام سخن گزافی بیش نیست».
قرار است دور هفتم مذاکرا ت امروز و فردا هم ادامه پیدا
کن��د و در دو کارگ��روه «هس��تهای» و «رفعتحریمها»
مذاکرات پیگیری ش��ود .روز دوشنبه ،س��اعتی پیش از
اینکه مذاکرات ش��روع ش��ود ،ایران و  ،4+1یک نشست
غیررسمی برگزار کردند که به گفته میخائیل اولیانوف،
بدون حضور امریکا برگزار شد .اولیانوف بعد از این جلسه
هم ،در واکنش به اظه��ارات خبرنگاری که فضای حاکم
بر مذاکرات را «تار»توصیف کرده بود ،گفت«:روس��یه را
مستثنی کنید لطفاً .ما کام ً
ال به مشکالتی که در مذاکرات
وین وجود دارد ،واقفیم اما محتاطانه خوشبین هستیم».
او اضافه کرد «:دلیل این خوشبینی محتاطانه بسیار ساده
اس��ت .ما هیچ جایگزین قابل قبولی برای نتیجهگیری

ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ

موفقیتآمیز از مذاکرات پیرامون برجام[توافق هستهای]
نداریم».موضعگیری دی��روز اولیانوف به خصوص از این
جهت مهم بود که روسها و چینیها یک روز قبل از شروع
مذاکرات در وین ،در یک نشست جداگانه با هیئت ایرانی
شرکت کرده بودند تا اصطالحاً مواضع و دیدگاههای طرف
ایرانی را «اس��تمزاج» کنند .نماینده روس��یه درباره این
نشست سهجانبه هم نوشته بود «:تبادل نظرات برای درک
بهتر موضع بهروز شده تهران مفید بود» .پیش از مذاکره
با چین و روسیه ،حسین امیرعبداللهیان هم در یادداشتی
جداگانه نوش��ت«:آنچه در مذاکرات آتی مشخص است
این است که ایران با حس��ن نیت وارد مذاکرات میشود
تا به یک توافق خوب برسد اما درخواستهای فرابرجامی
را نخواهد پذیرفت و ...در مورد موضوعات فراتر از برجام
وارد مذاکره نخواهد شد».با وجود ابراز حسن نیت ایران
و خوشبینی محتاطانه روسها ،فض��ای حاکم در میان
طرفهای غربی ،تیره و تار به نظر میرسد .انگلیسیها روز
یکشنبه در لندن میزبان وزیر خارجه رژیم صهیونیستی
بودند [گ��زارش کامل در صفح��ه  ]15و عصر دیروز هم
نفتالی بنت ،نخس��توزیر رژیم صهیونیستی خطاب به
نمایندگان  4+1نوش��ت که ایران« به دنبال پایان دادن

به تحریمها در ازای تقریباً هیچ چیز و دستنخورده نگه
داشتن برنامه هستهای خود در عین دریافت صدها میلیارد
دالر پس از رفع تحریمهاست ».او از آنها خواست که تسلیم
باجخواهی ایران نش��وند .یک روز قبلتر ،یک دیپلمات
اروپایی که نامش فاش نشده ،به رویترز گفته بود« :اگر این
(لزوم لغو کامل همه تحریمهای ایران) موضعی است که
ایران روز دوشنبه به آن ادامه میدهد ،پس من راهحلی از
طریق مذاکره را نمیبینم».رویترز همچنین نوشت«:تیم
مذاکرهکننده جدید تهران خواستههایی را مطرح کرده
است که دیپلماتهای امریکایی و اروپایی آن را غیرواقعی
میدانند .آنها اصرار دارند ک��ه تمامی تحریمهای ایاالت
متحده و اتحادیه اروپا که از سال  ۲۰۱۷اعمال شده است،
ازجملهتحریمهایغیرمرتبطبابرنامههستهایاینکشور
(ایران) ،لغو ش��ود» .اینکه بعد از پایان مذاکرات دیشب،
روسها اولین طرفی بودند که در میان سکوت طرفهای
اروپایی و امریکایی از توافق« بر سر برداشتن گامهای فوری
بیشتر» خبر دادند ،نشان میدهد که طرف غربی مصرانه
بر ارائه تصویری تیره و تار از مذاکرات تأکید دارد؛ رویکردی
که در چارچوب بازی مقصرسازی ،قصد دارد ایران را مقصر
پیشرفت آهسته مذاکرات یا شکست احتمالی نشان دهد.

ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻱ  1400/7ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ

در ش��رایطی که لبنان این روزها با بحران اقتصادی و
سیاسی دس��ت و پنجه نرم میکند ،امریکا از آب گلآلود
ماهی گرفته و قصد دارد بزرگترین س��فارتخانه جهان را
تأس��یس کند؛ مکانی که برای هماهنگ کردن

در لبنان
نقشههای تلآویو  -واشنگتن علیه قدرت حزباهلل بهکار
گرفته خواهد شد
5

امضاي قرارداد بزرگ گازي
بدون پيوستن به «»FATF
قرارداد س��هجانبه س��وآپ گاز در حالي در دولت
سيزدهم به امضا رسید كه دولت قبل هرگونه گشايش
در كش��ور را منوط به پذيرش  FATFميدانست ،در
حالي كه بدون پذيرش آن امروز ايران پل ارتباط انرژي
بين دو كشور منطقه شده است .اين قرارداد در حالي
به امضای سه كشور رسيده اس��ت كه تنها چهار ماه از
روي كار آمدن دولت س��يزدهم ميگذرد اما به تنهايي
دستاورد مهمي در حوزه اقتصادي ،سياسي و موقعيت
اس��تراتژيك ايران به ش��مار ميرود .بر اس��اس توافق
صورت گرفته گاز از تركمنستان وارد ايران و از آنجا به
آذربايجان فرستاده خواهد شد ،يعني ايران پل ارتباط
انرژي بين دو كشور همسايه خواهد بود
12

قطع دست دالالن با توزيع
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻱ ) (1400/7ﺧﺮﻳﺪ ،ﻧﺼﺐ ،ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻭ ﭘﺸــﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺖ ﭘﺮﺩﺍﺯﺷﻰ ﻭ ﺫﺧﻴﺮﻩﺳﺎﺯﻯ
ﻣﻮﺿﻮﻉ:
برتر
ادامه صدرنشینی سپاهان در هفته هفتم-1لیگ
مستقيم كاالهاي اساسي
 -2ﻣﻬﻠﺖ ،ﻣﺤﻞ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳــﺎﻋﺖ  14:00ﺭﻭﺯ ﺳﻪﺷــﻨﺒﻪ ﻣــﻮﺭﺥ 1400/09/16
پرسپولیس با برد به استقبال دربی رفت ،استقالل با تساوی
ﺩﺭ :كش��اورزي با همكاري وزارت صمت
ﻭﺍﻗﻊجهاد
وزارت
ﺑــﺎ ﺍﺭﺍﺋــﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳــﻤﻲ ،ﻛﺎﺭﺕ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ ﻣﻌﺘﺒــﺮ ﻭ ﻓﻴﺶ ﻭﺍﺭﻳــﺰ ﻭﺟﻪ ﺧﺮﻳــﺪ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻌــﻪ ﺑــﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺗــﺪﺍﺭﻛﺎﺕ
در حالی دیروز در شروع بازیهای هفته هفتم لیگ برتر ،سپاهان با
برتری مقابل نساجی ،به صدرنشینی ادامه داد که پیش از دربی هفته
آینده تهران ،استقالل در آبادان برابر صنعت نفت ،چهارمین تساوی
متوالی را کسب کرد و پرسپولیس با یک گل نفت مسجدسلیمان
را شکست داد.
هفته هفتم لیگ برتر فوتبال دیروز با انجام پنج بازی آغاز شد و امروز با
انجام سه بازی باقی مانده به پایان میرسد .در یکی از بازیهای دیروز
استقالل در حالی در آبادان میهمان صنعت نفت بود که آبیها به دنبال
شکستن طلسم تساویهای متوالیش��ان در سه هفته اخیر بودند.
تاکتیک هجومیتر استقالل نسبت به بازیهای قبلی سبب شد توپ
بیشتر در زمین صنعت نفت در چرخش باشد .گل نفتیها در دقیقه
( 8محمد حنفی) استقالل را یک بر صفر عقب انداخت ،هم باعث شد
فشار تیم مجیدی برای رسیدن به گل مساوی بیشتر شود.
میدانداری هافبکهای استقالل و برتری آنها در فاز هجومی ،روند
بازی را یک طرفه کرده بود ،به طوری که زردپوشان آبادانی چشم
به ضد حملهها برای رسیدن به دروازه استقالل داشتند .با این حال
مهاجمان استقالل در روزی که این تیم در خلق موقعیت نسبت به
بازیهای قبلی عملکرد فوقالعادهتری داش��ت ،گلنزن و بیدقت
موقعیت را تبدیل به گل کردند .امیرحسین

نشان دادند و تنها یک
حسینزاده در دقیقه  39زننده تکگل آبیها در این بازی بود تا این
مسابقه با تساوی یک – یک تمام شود ،آن هم در روزی که ژستد
و یامگا دو بازیکن خارجی استقالل هم پس از یک بازی غیبت ،در
مقابل صنعت نفت نتوانس��تند انتظارات را برآورده کنند و در زدن
ضربات پایانی ناکام بودند.
البته اس��تقاللیها در بازی دیروز در دو صحنه مش��کوک هم در
محوطه جریمه نفت معتقد به خطای پنالتی بودند که محمدرضا

پايش توليد و عرضه كاالهاي اساس��ي را
نظارت و
ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳــﻤﻴﻪ ،ﻧﺒﺶ ﻣﻠﻚﺍﻟﺸــﻌﺮﺍﻯ ﺑﻬﺎﺭ ،ﺷــﻤﺎﺭﻩ  ،85ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳــﭙﻬﺮ ،ﻃﺒﻘﻪ  ،4ﺩﺍﻳﺮﻩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫــﺎ )ﺍﺗﺎﻕ  ،(57طرح
ﺯﺭﺍﻋﺖ.
ﺁﻗــﺎﻱ
اکبریان نظر دیگری داشت .تساوی با صنعت نفت ،چهارمین تساوی
در كشور آغاز كرد تا با كنترل بازار محصوالت كشاورزي
 2/500/ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ  0101540481007ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ(
 -3ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﻭﺍﺭﻳﺰ 000
پشت سر هم آبیها بود و آنها یک ماه اس��ت که پس از برد یک بر
با گش��تهاي روزانه و سيس��تمهاي هوش��مند ضمن
1400/
09/
27
ﻣﻮﺭﺥ
ﺷﻨﺒﻪ
ﺭﻭﺯ
14:00
ﺳﺎﻋﺖ
ﺗﺎ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ:
ﭘﺎﻛﺖ
ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﻣﻬﻠﺖ
صفر تراکتور در  8آبان-4،
ﻫﺎﻱاز  12امتیاز
برسند و
پیروزی
اند به
نتوانسته
رصد روزانه قيمت كاالها در س��طح بازار دست دالالن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ :ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ،2ﻃﺒﻘﻪ  ،5ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﻣﺤﻞ
ﻫﺎﻱیتواند قرار
ﭘﺎﻛﺖروند م
ادامه این
آوردهاند.
-5دست
ممکن تنها  4امتیاز را به
كوتاه شود و كاالهاي اساسي با قيمت مناسب به دست
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:این
ﺩﺭاستقالل با
کند.
مدعیان سختتر
ﻗﺎﺑﻞ
ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ )ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ( ﺑﺪﻭﻥ ﻗﻴﺪ ﻭ ﺷــﺮﻁ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ  3ﻣﺎﻩ ) ±4ﺭﻭﺯ( ﻭ
ﺷــﺮﻛﺖ
جمعﺗﻀﻤﻴﻦ
گرفتن استقالل را در -6
ﺗﻤﺪﻳﺪبرسد
كنندگان
مصرف
جدول قرار
ﺣﺴﺐرده سوم
تساوی  13امتیازی شد و در
گرفت.ﭼﻚ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻭﺟﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻳﺎ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻭﺍﺣﺪ
ﺑﺎﻧﻚ ،ﻳﺎ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
س��وزی
ت
فرص
پایان،
در
اس��تقالل
س��رمربی
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فرهاد مجی��دی ،ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ  (3ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺳﻴﺪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  9,000,000,000ﺭﻳﺎﻝ.
مهاجمانش را دلیل تساوی دانست و البته کنایهای هم به داور بازی
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ
زد «:فکر میکنم ما اندازه ش��ش بازی قبل ایجاد موقعیت کردیم.
متأس��فانه از فرصتهایمان اس��تفاده نکردیم .نفت با یک ضربه
ایستگاهی یک امتیاز از تیم ما گرفت .در کل بچههای تیمم تالش
خودشان را کردند و تنها ایراد تیم ما این بود که در زدن ضربات آخر
دقت نکردند .داور دو پنالتی برای ما نگرفته که اشکالی ندارد .فکر
نمیکنم که یک داور دو پنالتی نگیرد ،در داوری ما مسئله خیلی
كرونا در حال فروكش كردن اس��ت اما آلودگي هوا
مهمی باشد .نگرفتن دو پنالتی در نتیجه بازی که تأثیری ندارد!»
سالهاس��ت در بيش��تر روزهاي تقويم جا خوش كرده
پرسپولیس  -نفت مسجدسلیمان دیگر بازی حساس دیروز بود،
اس��ت .به داليل متع��دد ،قانون هواي پ��اك فقط روي
مسابقهای که به دلیل درخواست یک میلیارد تومانی شرکت توسعه
كاغذ ثبت شده است .روز گذشته باز هم كيفيت هواي
و تجهیز اماکن ورزشی از پرسپولیس و سازمان لیگ فوتبال با تأخیر
پايتخت در شرايط ناسالم براي گروههاي حساس قرار
نیم ساعته و از ساعت  18:30آغاز شد.
گرفت و در  ۱۸ايستگاه در شرايط قرمز قرار داشت .تقويم
پرسپولیس که با برد هفته گذشته مقابل صنعت نفت ،تولد دوبارهای
آلودگي و آاليندگي هواي پايتخت اين روزها كام ً
ال رنگ
در این فصل داشت ،مقابل نفت مسجدس��لیمان هم به دنبال سه
خاكستري به خود گرفته است .به گفته مسئوالن منابع
امتیاز بازی خانگی بود تا دوباره با قدرت به جمع مدعیان برگردد.
متحرك يا همان وس��ايل نقليه 80درصد در آاليندگي
البته پرسپولیسیها کار آس��انی برابر مسجدسلیمانیها پیش رو
كالنشهر تهران سهم دارند 21 .دستگاه در  170تكليف
نداشتند و شاگردان فراز کمالوند برخالف برخی تیمهای دیگر که در
عهدهدار كاهش آلودگي هوا هستند اما بخش زيادي از
آزادی مقابل پرسپولیس رو به یک بازی دفاعی میآورند ،یک فوتبال
ﺭﺟﻮﻉ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ 14
اين تكاليف روي زمين مانده است
رو به جلو را به نمایش گذاشتند تا جذابیت بازی بیشتر شود.

 170تكليف
آلودگي هوا
روي هوا مانده است!

ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻱ 1400/7
ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ

