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توزیع ماسک و دستکش 
در داروخانه ها آغاز شد

سردار تنگسیری خبر داد؛

دستور فرمانده کل قوا 
برای مسکونی شدن 
جزایر خلیج فارس

عرق سرد اقتصاد گردشگری با تب سوزان کرونا

۵۳۰۰ میلیارد تومان؛ خسارت 
گردشگری ایران در 2 ماه

هر روز، یک نام تازه برای جانشینی اسکوچیچ

آسوده بخوابید، 
دالل ها بیدارند!

علیرضا زالی خبر داد:

کاهش ۵ تا 7 درصدی 
بیماران بستری کرونا 

در تهران

آدرنالين 7

سياست 2

گردشگری 8

سياست 2

شهرنوشت 6

شهرنوشت 6

 از شروع کرونا تاکنون 796 تن بر اثر 
 مسمومیت با متانول جان باخته اند

 مردن از 
ترس مرگ

سياست 2

 موسوی:

 ایران از یمن متحد
 حمایت می کند
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رهبر انقالب با درخواست رئیس جمهور موافقت 
کردند؛

سهام عدالت به 
سود می نشیند

سياست 2

رهبر معظم انقالب با صدور ابالغیه ای ضمن موافقت با درخواست 
رئیس جمهور برای آزادسازی سهام عدالت، موارد سه گانه ای را به عنوان 

امور الزم الرعایه در این واگذاری ها مورد تأکید قرار دادند.
به گزارش مهر، حضرت آیت اهلل خامنه ای در این ابالغیه با اشــاره 
به نقش سهام عدالت در گســترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی 
خانواده های کم درآمد، خاطرنشان کردند: دولت هر چه زودتر اقدامات 
مقتضی را به عمل آورد تا مردم ســریع تر از منافع سهام خود بهره مند 

شوند.
شروط سه گانه رهبری

در متن ابالغیه رهبر معظم انقالب آمده است: 
»در پی تصمیم واگذاری درصدی از سهام اصل ۴۴ قانون اساسی در 
قالب سهام عدالت با هدف گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی 
خانوارهای کم درآمد، انتظار این بود که توســط مسئولین مربوط در 
دولت های مختلف با اجرای دقیق مــواد ۸ گانه ابالغی ۱۲/۴/۱۳۸۵ 
هرچه سریع تر مقدمات الزم برای آزادسازی سهام عدالت و واگذاری 
تعیین قیمت آن به بورس فراهم گردیده و آئین نامه های اجرایی تهیه 
و به اجرا درآید. در هر صورت با توجه به شــرایط فعلی اقتصادی و عزم 
دولت برای عمل به تکالیفی که به عهده اوســت، با آزادســازی سهام 

عدالت با رعایت امور زیر، موافقت می شود:
دارندگان سهام عدالت مجازند در محدوده زمانی مشخص مالکیت 
مستقیم سهام شرکت های سرمایه پذیر را انتخاب نمایند و به تناسب، 

نقش مدیریتی خود را ایفا کنند...

واعظی : 

127 شهر سفید هیچ محدودیتی برای انجام مراسم مذهبی ندارند
سياست 2

جهان 3

  نگاهی به تحوالت اخیر شمال سوریه با محوریت آمریکا و ترکیه 

تضاددوگان�ۀ استراتژیک 

بــا کارت طالیــی امــداد خــودرو کانون 
جهانگردی و اتومبیلرانــی به راحتی می توانید 

خدمات رایگان اتومبیل را دریافت کنید. 
 به گــزارش خبرنــگار ایلنا، نیم ســاعت 
نمی شــد که از عوارضی اتوبان رد شده بودند 
که ماشــین شــروع به ریپ زدن کرد و بعد از 
چند دقیقه ایســتاد از همــان لحظه ای که 
ماشــین ایســتاد، خانمش و بچه ها شروع به 
اعتراض کردند با هر بدبختی که بود ماشــین 
را به کنار جاده کشــید، پیاده شد و کاپوت را 
باال زد اما متوجه عیب ماشین نشد. دست در 
جیبش کرد و کارت طالیی رنگی را درآورد. به 
خاطر آورد که زمان ثبت نام این کارت چقدر 
همسرش اعتراض کرده بود که الکی پولش را 
دور نریزد. این کارت هم مانند کارت های قبلی 
اصالت ندارد اما موبایلش را درآورد و شــماره 
6۴۲۳ که مخصوص امــداد خودروی کانون 
جهانگردی و اتومبیل رانی اســت را گرفت و 
به خانمی که آن ســوی خط بود، مشکلش را 
گفت بعد از چند دقیقه یک نیسان آبی از دور 
پیدا شــد. مرد مکانیکی از نیسان پیاده شد و 
به نزدیک ماشــین آمد، حدود یک ســاعتی 
تعمیر ماشین طول کشــید، باطری را برایش 
شارژ کرد، ۴ لیتر بزنین برایش ریخت و مدار 
سوخت و برق را بازرســی کرد و بعد ماشین 
دوباره راه افتاد. وقتی می خواست به تعمیرکار 
پول بدهد قبول نکرد و گفت چون شما کارت 
طالیی دارید، خدمات رایگان اســت. ســوار 
ماشین شد و با لبخند به همسرش گفت دیدی 

خانم کارت طالیی امداد خودرو معتبر است.
برای همه کسانی که اتومبیل دارند داستان 

باال کم و بیش اتفاق افتاده اســت. زمانی که در 
جایی میان جاده گیــر افتاده ایم و به تعمیرکار 
نیاز حیاتی داریم و از ســوی دیگر فرد یا شماره 
مطمئنی نمی شناســیم که به آن زنگ بزنیم، 
امداد خودرو کانون جهانگردی و اتومبیلرانی را 

می توانیم انتخاب کنیم. 
امداد خودرو کانون جهانگردی و اتومبیلرانی 
سال ۱۳۱۴ آغاز به کار کرد و امروز بیش از ۸00 
دســتگاه خودروی امدادی )سبک و سنگین( 
در اختیار دارد و با بیش از  ۲0 شــرکت امدادی 
در سراسر شــرکت قرارداد منعقد کرده است 
که هرکدام از این شــرکت ها صدها ماشین در 

اختیار دارند.
همچنین امداد خودرو کانون جهانگردی و 
اتومبیلرانی مجری ارائه خدمات پس از فروش 
برخی از شــرکت های خودروســاز در سراسر 
کشور، مجری ارائه خدمات خودرویی به برخی 
از شــرکت های بیمــه ای )اجــرای طرح های 
مشــترک(، مجری ارائه خدمــات امدادی در 
زمینه اجرای طرح های ویژه ترافیکی با همکاری 

مدیریت خدمات و منابع نیروی انتظامی است.
عضویــت در فدراســیون بین المللــی 
اتومبیلرانی، عضویت در اتحادیه ی بین المللی 
جهانگردی، عضویت در SOS جهانی، عضویت 
در ســتاد مرکزی هماهنگی خدمات ســفر و 
عضویت در کمیتــه اجرایی طرح هــای ِویژه 
ترافیکی پلیس راهور ناجا ازجمله ویژگی های 
امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی 

است.
تمامی اتومبیل های امداد خودروی کانون 
جهانگردی و اتومبیلرانی امکانات یک تعمیرگاه 
کامل را دارند، جک هیدرولیکی ۳ تنی، جرثقیل 
دســتی و لوازم اضافی)کابــل و زنجیر(، جعبه 
ابزارآالت مختلف )پیچ گوشتی های مختلف- 
اره آهن بر با کمــان – آچارهای مختلف بکس- 
تخت- رینگی و... (، پیچ گوشــتی ۴ سو و ۲سو 
– پیچ گوشتی مچی– انبردســت – انبرقفلی 
– دم باریک – آچار فرانسه – آچار قفلی – آچار 

تخت یک سری – آچار رینگی یک سری – یچار 
یک سری – تخت یک سری – آچار یک سر بکس 
انبری – بکس یک جعبه – آچار آلن ســتاره ای 
یک دست – آچار آلن شش پر یک دست –آچار 
آلن هشــت پر یک دســت – چکش – قلم – 
دســتگاه شــارژ باطری و دینام – فازمتر تستر 
یا اهم متر- رابط باطــری – قیف روغن – گالن 
آب – گالن بنزین – المپ تســتر- چراغ سیار 
– ســیم رابط باطری به باطری – تایلیور بزرگ 
ترک متر – تایلیور کوچک – فرچه سیمی – خار 
جمع کن – خار باز کن – آهن ربــا – آچار گاز 
تنظیم کاربراتور – آچار شمع، چکش پتک ۳/۵ 

کیلوگرمی و ...
اگر  اتومبیل شما در هر جاده خیابان یا اتوبانی 
در هر نقطه ای از کشور دچار نقص فنی شد، در 
صورتی که هر کدام از کارت های امداد خودروی 
کانون جهانگردی  و اتومبیلرانی )برنزی، نقره ای، 
طالیی، الماس( را داشته باشــید، می توانید با 
شماره های تلفن گویا 096۲9 )شماره رایگان 
سراسری( یا با شماره های 0۲۱-667۱07۱0 
و 6۴۲۳-0۲۱واحــد پیام تمــاس و به صورت 
شبانه روز درخواست خود را مطرح کنید و امداد 
خودرو با اعزام نزدیکترین واحد ســیار اقدام به 

مرتفع نمودن مشکالت خودروی شما می کند.
تهیه کارت هــای امــداد خــودرو کانون 
جهانگردی و اتومبیلرانی بســیار ســاده است 
 www. و می توانیــد با مراجعــه به ســایت
emdadkanoon.ir در بخش خرید کارت به 
صورت آنالین کارت مورد نظر خود را باتوجه به 

نیازتان ثبت نام و خریداری کنید.

خبر ویژه

اگر در جاده ماندیم چه کنیم؟

 بهترین راه امداد خودرو چیست؟ 


