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 نامه دادستان کل کشور به رومانی:

گزارش کاملی از مرگ قاضی 
منصوری به ایران ارسال کنيد

جهان 5

 بررسی تبعات انتشار کتاب جان بولتون 
 برای ترامپ

خودزنی به سبک 
محافظه کاران 

قیمت  2000  تومان  /   شماره 544     سه شنبه 3 تیر   1399  / 1 ذی القعده 1441  / 23 ژوئن   2020

وزیر امور خارجه تاکید کرد: جمهوری اسالمی 
ایران ظرف چند روز آینده جعبه سیاه هواپیمای 
اوکراینی را برای خوانش اطالعات آن به فرانســه 

ارسال می کند.
بــه گــزارش اداره کل اطالع رســانی و امور 
سخنگویی وزارت امور خارجه، محمد جواد ظریف 
روز دوشنبه در گفت وگوی تلفنی با فرانسوا فیلیپ 
شامپاین وزیر امور خارجه کانادا به وی اطالع داد که 
ایران ظرف چند روز آینده جعبه سیاه هواپیمای 
اوکراینی را برای خوانش اطالعات آن به فرانســه 

ارسال خواهد کرد.
ظریف اظهار داشت: تصمیم برای ارسال جعبه 

سیاه مدتی است اتخاذ شده و به زودی این تصمیم 
اجرایی خواهد شد.

وی همچنین به همتای کانادایی خود اطالع داد 
که آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای حل و فصل 
مسائل حقوقی و چگونگی جبران خسارات وارده به 
خانواده مسافرینی که در این واقعه تاسف بار جان 
خود را از دست داده اند و همین طور جبران خسارت 
هواپیمای اوکراینی مدت ها است به طرف اوکراینی 
اعالم شده ولی طرف مقابل تاکنون هیات خود برای 
انجام مذاکرات را معرفی نکرده است و جمهوری 

اسالمی ایران همچنان پیگیر موضوع است.
یک فروند هواپیمــای بوئینگ ۷۳۷ متعلق به 

شــرکت هواپیمایی بین المللی اوکراین با شماره 
پرواز ۷۵۲ با ۱۶۷ مســافر و ۹ خدمه پرواز، ساعت 
۶ و ۱۲ دقیقه صبح چهارشنبه ۱۸ دی ماه سال ۹۸ 
از فرودگاه امام )ره( به مقصد کی یف پرواز کرد که ۶ 
دقیقه بعد به دلیل شلیک غیرعمد پدافند هوایی در 
حوالی صباشهر از توابع استان تهران سقوط کرده و 

سرنشینان آن جان باختند.
شــیوع ویروس کرونا و توقــف پروازهای بین 
المللی باعث وقفه در خوانش جعبه سیاه و اقدامات 
دیگر شده بود که با برقراری محدود پروازها به زودی 
اقدامات اجرایی در حل و فصل این موضوع از ســر 

گرفته خواهد شد.

خبر

ظریف در گفت وگو با وزیر خارجه کانادا:

 ایران جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را به فرانسه ارسال می کند

به بهانه حکم چهارماه حبس برای نجفی؛

»شمسالشموس« 
وآقازادهشاکی

سياست 2

بارها از روبروی موسســات فرهنگی مختلف در سطح شهر و محل 
زندگی خود عبور کرده اید، چه بسا در آنها ثبت نام هم کرده باشید، اما 
معموال کســی نمی داند که آن موسسه فرهنگی زیر ســایه یک آقا یا 

آقازاده است. 
مثال همین ساختمان بزرگ در منطقه گران سعادت آباد تهران که 
متعلق به مرکزی به نام »موسسه نوآوران آموزشی شمس الشموس« 
است و اگر گزارش حراست شهرداری و شــهردار منطقه دو و شهردار 
وقت تهران و شکایت یک آقازاده نبود، کمتر کسی می دانست که الیاس 
قالیباف، پسر محمدباقر قالیباف پشت این موسسه است؛ موسسه ای 

که پای محمدعلی نجفی را با پرونده ای تازه به دادگاه باز کرد.
پایان پرونده استاد  و آغاز پرونده قالیباف

محمدعلی نجفی، چهره اصالح طلبــی که زمانی دور وزیر آموزش 
و پرورش بود و زمانی نزدیکتر شــهردار تهران و بعــد هم با یک قتل 
خانوادگی تمام حیثیت و اعتبار سیاســی اش مخدوش شد، همه یک 
سال گذشــته را به دلیل کشتن همسرش، میترا اســتاد به محاکمه 

گذرانده است.
اما عالوه بر پرونده قتل، او اردیبهشــت ســال جاری نیز به دلیل 
گزارشی که از تخلفات موسسه شمس الشــموس به دادستانی ارجاع 

کرده بود محاکمه شد.
 تخلفات منتسب به خانواده و خود سردار خلبانی که این روزها تکیه 
بر کرسی اول بهارستان دارد، به قدری است که با گذشت چندین سال از 

پایان ریاست او بر شهرداری تهران، همچنان تیتر اخبار است. 
رسوایی واگذاری امالک شــهرداری، تخلفات گسترده مربوط به 

خیریه زهرا مشیر، همسر قالیباف و...

فرمانده نیروی دریایی سپاه:

سپاهتاپایانامسال،یکپایگاهدائمیدراقیانوسهندایجادمیکند
سياست 2

چرتکه 3

 رئیس سازمان بورس ضمن هشدار به سهامداران تازه کار خبر داد

ود 50هزار میلیاردتومان   ور
نقدینگی به بورس در سال99

طرح ویژه فــروش کارت طالیی امــداد خودروی کانــون جهانگردی و 
اتومبیلرانی برای کارگران با استقبال همراه شده است. 

به گــزارش خبرنگار ایلنــا، همزمان با آغــاز فصل تابســتان و با هدف 
خدمت رسانی به کارگران سراسر کشور  طرح ویژه فروش کارت طالیی امداد 
خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به صورت ویژه و با هزینه ای اندک 

برای کارگران آغاز شدکه با استقبال خوب کارگران همراه شده است.
 بر اســاس این طرح و طبق تفاهم و برنامه ریزی صورت گرفته از این پس 
کارگران سراسر کشور و  اعضای خانه کارگر در سراســر کشور می توانند از 
۲۵ درصد تخفیف در خرید کارت طالیی امداد خودروی کانون جهانگردی و 
اتومبیلرانی بهره مند شوند. عالقمندان با ثبت نام و دریافت کارت طالیی امداد 
خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با هزینه ای بسیار اندک می توانند 

خدمات زیر را در محلی که حضور دارند، دریافت کنند:
۱. اعزام امدادگر به صورت شبانه روزی در سراسر کشور

۲. حمل خودرو در شهر با خودروی سوار و یدک کش تا اولین تعمیرگاه
۳. حمل خودرو در جاده با خودروی ســوار و یدک کش تا اولین شــهر و 

تعمیرگاه
4. تعویض باتری
۵. اتصال باتری

۶. تعویض الستیک
۷. سوخت رسانی
۸. مشاوره تلفنی

۹. بازدید سیستم خنک کننده
۱0. بازدید سیستم برق خودرو

۱۱. بازدید سیستم سوخت رسانی
۱۲. بازدید سیستم ترمز و کالچ

۱۳. صدور اسناد و گواهینامه بین المللی
۱4. پرداخت مبلغ فاکتور

 عالقمندان و متقاضیــان دریافت کارت طالیی امــداد خودروی کانون 
جهانگردی و اتومبیلرانی می توانند با شماره گیری ۶۶۹۵۶۶۱0داخلی ۳0۵ 
و ۳۱0 و شــماره های 0۹۱۲۷۹۲۵4۱۹ و 0۹۹0۶0۸0۷۸۵ کارت خود را 

دریافت کنند.

 استقبال کارگران از فروش کارت طالیی امداد خودروی 
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی 

خبر ویژه


