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 گزارش زنگنه از فروش نفت در دوران جنگ اقتصادی: 

 درآمد نفتی ایران 
 بيش از ۱۰۰ميليارد دالر
 کاهش یافت
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 غرضی ابراز امیدواری کرد؛

 شعارهای انتخاباتی رئيسی 
 در عمل هم دل فقرا 

را به دست بياورد
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در پایان دور ششم مذاکرات وین برای احیای 
برجام، نشســت کمیسیون مشــترک برجام 
به ریاســت انریکه مورا، معــاون نماینده عالی 
اتحادیه اروپا در سیاســت خارجی  برگزار شد و 
طی آن روسای هیات ها ضمن ابراز خرسندی از 
تالش های مستمر و فشرده تیم های کارشناسی، 
نتایج گفتگوهــای دور جاری را مــورد ارزیابی 

مشترک قرار دادند. 
به گزارش ایسنا، سیدعباس عراقچی، رییس 
هیات کشورمان در این نشســت، ضمن اشاره 
به پیشــرفت های صورت گرفتــه در این دور از 
مذاکرات بویــژه در مورد پیــش نویس متون 

مذاکراتی، بیان نمود کــه موضوعات مهم باقی 
مانده نیازمنــد تصمیم گیری هــای جدی در 
پایتخت ها خصوصا در کشورهای طرف مذاکره 

است.
وی  از طرف های مذاکره خواست تا با جدیت 
و اراده قوی جهت حفظ و احیای برجام، با واقع 

بینی تصمیمات الزم را اتخاذ نمایند. 
معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان ضمن 
تصریح این موضوع که بیش از هر زمان دیگری به 
توافق نزدیک هستیم، اظهار امیدواری نمود که 
در دور آتی مذاکرات بتوان به توافق دست یافت، 
گرچه نمی توان آن را تضمین نمود. روسای سایر 

هیات ها نیز ضمن تایید پیشــرفت های صورت 
گرفته، بر ضرورت مشــارکت همــه طرف ها با 
رویکردی ســازنده در ایجاد زمینه رســیدن به 

توافق تاکید کردند.

طه محجوب، مدیرعامل موسسه آموزشی 
فرهنگی برهان علم ومعرفت و فرزند علیرضا 

 محجــوب، صبح دیــروز )۳۰ خــرداد ماه( 
در۳۷ سالگی درگذشت.   به گزارش خبرنگار 
ایلنا، طه محجوب ســال ها در زمینه  مباحث 
قرآنی فعالیت می کرد و از موسسان دارالقرآن 

خانه کارگر بود.
 اعالم زمان تشییع پیکر 

فرزند دبیرکل خانه کارگر 
مراسم تشییع طه محجوب، فرزند دبیرکل 
خانه کارگــر، امروز)دوشــنبه، ۳1 خرداد( 

ساعت 1۰ صبح از مقابل سالن تطهیر بهشت 
زهرای تهران برگزار می شود.  

همچنین مراســم یادبودی روز سه شنبه 
از ســاعت 1۸:۳۰ در محل خانه کارگر واقع 
در تهران، خیابان انقالب، خیابان ابوریحان، 
نبش خیابــان روانمهر، پــالک ۳۶ با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی به صورت حضوری 
و همزمان پخش در صفحــات مجازی خانه 

کارگر برگزار می شود. 

خبر

خبر

درخواست عراقچی در پایان دور ششم مذاکرات وین از طرف های مذاکره کننده؛

تصمیمات الزم با جدیت و اراده قوی اتخاذ شود

طه محجوب، مدیرعامل موسسه آموزشی فرهنگی برهان علم ومعرفت درگذشت 

گزارش بودجه ای زاکانی، همزمان با اعالم نتایج انتخابات منتشر شد!

فرار رو به جلوی منتقدان دولت 
با علم بودجه
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 تنها ۲۶ درصد شهروندان تهرانی در انتخابات شرکت کردند؛

مطالبه گری 
منفعالنه

شــکراله حســن بیگی، رئیس ســتاد 
انتخابات استان تهران دیروز جزئیات میزان 
مشارکت و آرای استان تهران را در انتخابات 

اخیر ریاست جمهوری اعالم کرد.
بر ایــن اســاس از مجمــوع ۹ میلیون و 
۸1۵ هزار و ۷۷نفر واجدین شــرایط شرکت 
در انتخابات در اســتان تهران، ۳ میلیون و 
۳۴۶ هــزار و ۵۸۰ رای اخذ شــد که معادل 
مشارکت ۳۴.۳۸ درصد واجدین شرایط در 
استان تهران بوده اســت. در شهر تهران اما 
درصد مشارکت از این هم کمتر و ۲۶ درصد 

اعالم شد.

رئیس ســتاد انتخابات اســتان تهران با 
اشاره به اینکه سید ابراهیم رئیسی با اخذ ۲ 
میلیون و 1۵۹ هزار و ۵۰۴ رای معادل ۶۴.۲۶ 
درصد آرا را در استان تهران به خود اختصاص 
داد؛ افزود: محسن رضایی ۳1۴ هزار و ۷۷۲ 
رای  معادل ۹.۳۶ درصد آرای استان تهران، 
عبدالناصــر همتی ۲۹۵ هــزار و ۲11رای 
معادل ۸.۷۸ درصد و ســید امیرحســین 
قاضی  زاده هاشــمی 1۷۸ هزار و ۲۵۲ رای 
معادل ۵.۳۰ درصد آرا در استان تهران کسب 
کردند.  حســن بیگی همچنین در خصوص 

میزان آرای باطله ماخوذه...

روسیه نسبت به تاسیس پایگاه  های نظامی ترکیه در آذربایجان هشدار داد؛

تضاد منافع در قفقاز 
جهان 5

»اناهلل و انا الیه راجعون«
جناب آقای محجوب

دبیرکل محترم خانه کارگر
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