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حواشیانتخاب«انسیهخزعلی»،بهسمت
معاونت امور زنان و خانواده کابینه «رئیسی»

پایان تمام شرط و شروط و اما و اگرها
برای واردات،دردولت جدید!

چارهای نبود ،باید یک
«زن» انتخاب میشد!

وزیر بهداشت :نگران تامین
واکسن کرونا نباشید

شهرنوشت 6

شهرنوشت 6

رئیسجمهور در سفر به سیستان و بلوچستان:

مسأله کپرنشینی دراستان باید تا پایان سال سامان یابد

سیاست 2

زمستان سختگازیدر پیشاستو در پارسجنوبیقافیه را باختهایم

کسری۵٠میلیارد دالری
ایرانبرایرسیدنبهقطر

تولید گاز در ایران به دســتانداز خورده
است و حاال جواد اوجی ،وزیر نفت خبر داده
که امسال زمستان  ۲۰۰میلیون مترمکعب
کسری گاز خواهیم داشت .برای درک بزرگی
این رقم کافی اســت که بدانیــد این میزان
کســری معادل حدود یک پنجم تولید گاز
کشور است و به احتمال زیاد زمستان امسال
با قطع گاز و حتی برق مواجه میشــویم چرا
که ســوخت نیروگاههای برق از گاز طبیعی
تامین میشود.
احتمال قطع گاز در زمستان
جواد اوجی ،وزیر نفت که در دولت محمود
احمدینژاد رئیس شــرکت ملی گاز بود ،در

اولیــن روزهای کاری خــود در وزارت نفت
نسبت به وضعیت تولید گاز در ایران هشدار
داده است.
وزیر نفت گفته است :سال گذشته نزدیک
به  ۱۵۰تا  ۱۶۰میلیون متر مکعب کســری
گاز در فصل سرد داشتیم و امسال هم با توجه
به رشــد مصرف  ۱۰درصد به ویژه در بخش
خانگی و صنایع پیشبینی میشود در برخی
روزها این کســری و ناترازی تا  ۲۰۰میلیون
مترمکعب برسد.
او همچنین توضیح داده اســت :ســال
گذشته در زمینه تأمین گاز مصرفی کمبود
داشتیم که با توجه به ادامه رشد...

چرتکه 3

سرلشکر فیروزآبادی
براثرکرونا درگذشت
سیاست 2

خبر

امیر عبداللهیان:

همچنان آماده ارسال سوختبهلبنان هستیم
در تماس تلفنی وزیر خارجه پیشین لبنان
با وزیر خارجه ایــران ،امیرعبداللهیان تاکید
کرد که ایران همچنان آمادگی فروش سوخت
به لبنان را دارد.
به گزارش ایلنا ،در تمــاس تلفنی جبران
باسیل وزیر امور خارجه سابق لبنان با حسین
امیر عبداللهیان ،وی ضمن تبریک انتخاب وی
به سمت وزیر امور خارجه کشورمان ،از فروش
و ارسال محموله سوخت به مقصد لبنان تشکر
و قدردانی کرد.
جبران باســیل با انتقاد از سیاســتهای
کســانی کــه میخواهنــد به مــردم لبنان
گرســنگی بدهند تا به اهداف سیاسی خود
برسند ،خواستار گسترش همه جانبه روابط
فیمابین شد و ضمن انتقال پیام میشل عون
برای رئیسجمهوری کشورمان ،درخصوص
تحوالت منطقه با وزیر امور خارجه کشورمان
به تبادلنظر پرداخت.
وزیر امور خارجه ایران نیــز در این گفت
وگوی تلفنــی ،آمادگی جمهوری اســامی
ایران برای فروش محصــوالت نفتی خود به
مشتریان جدید را مورد تاکید قرار داد و افزود:
اگر دولــت و تجار لبنان باز هم ســوخت نیاز
داشته باشند ،ایران آمادگی فروش و ارسال آن
را داشته و تدبیری که رهبر پرافتخار حزباهلل
برای پایان دادن به این بحران دســت ساخته
صهیونیســتها ضد مردم لبنــان انجام داد،
موید این واقعیت اســت که مسیر سرافرازی
لبنان تنها از اتکا به خود و استفاده از سرمایهها
و منابع خود میگذرد.
وی با اعالم اینکه در حوزه گسترش روابط

دوجانبه با لبنــان هیــچ محدودیتی وجود
ندارد ،دفاع همیشــگی جمهوری اســامی
ایران از دولت ،ارتش و مقاومت لبنان را مورد
تاکید قرار داد.
کشتیهای حامل سوخت به زودی
به دست لبنانیها میرسد
در همین راستا ،سفیر ایران در لبنان اعالم
کرد که کشــتیهای ایرانی حامل سوخت به
زودی به دســت ملت لبنان خواهد رســید و
ایران به هیچ طرف منطقــهای یا بیناللملی
اجازه نخواهد داد در برابر جمهوری اسالمی
و تصمیماتش در حمایت از ملتهای منطقه
بایستد.
محمد جالل فیروزنیا در گفت و گو با شبکه
خبری المنار با بیان اینکه این کشــتیها به
زودی به دست ملت لبنان خواهد رسید ،افزود:
ما در کنار ملتهای منطقه و علیه سیاســت
گرسنه نگه داشتن ملتها هستیم ،سیاستی
که نه تنها علیه ملت لبنان بلکه علیه ملتهای
ایران ،عراق و منطقه است.
وی افزود :این عملیات در چارچوب روابط
برادرانه میان دو کشور و تجارت قانونی به شمار
میرود و دلیلی برای دخالت هیچ طرفی وجود

ندارد و آمریکایی ها و یا دیگران حق دخالت در
این باره را ندارند.
وی اظهارات آمریکاییها مبنی بر تحریم
نفتی ایران در این زمینه را غیرقانونی دانست
و گفت آمریکایی ها حق ندارند در روابط بین
ما (و لبنان) دخالت کنند .این موضوع به لبنان
و ایران مربوط می شود و ربطی به آمریکاییها
ندارد.
ســفیر ایــران در بــار چگونگــی ورود
کشــتیهای حامل ســوخت ایران به لبنان
نیز گفت کــه این موضوع به طــرف لبنانی و
دســتاندرکاران لبنانی و برادران حزباهلل و
طرفهای ذیربط مربوط میشود.
وی درباره حل مشکل برق لبنان نیز گفت
که حل مشکل برق را به دولت لبنان در مراحل
مختلف پیشــنهاد داده ایم و ما در این زمینه
دارای توانمندی هایی هستیم.
فیروزنیا همچنین با تجلیــل از مقاومت
گفت :ما افتخار میکنیم و بســیار خرسندیم
کــه مقاومــت بیش از هــر زمــان دیگری،
قدرتمندتر شده است.
ســفیر ایران افــزود :مقاومــت در زمینه
تحکیم امنیت و ثبات در لبنان تالش می کند
و نقش برجســته و موثــری در زمینه امنیت
منطقه ای و مبارزه با تروریسم دارد.
وی درباره کمــک های ایــران نیز گفت:
مهمتریــن کمک هــا در زمنیــه حمایت از
مقاومــت لبنــان بــرای مقابلــه بــا رژیم
صهیونیســتی بود و پس از جنــگ  ۳۳روزه،
ما برای بازســازی ،در کنــار مقاومت و ملت
لبنان بودیم.

باايلناهمراهشويد
خبرگزاري كار ايران «ايلنا»

فرافکنی عبدالملکی برای ترمیم نکردن دستمزد
نیروی کار

آقای وزیر،کارگران نگران
معاش خود هستند
دسترنج 4

آمریکا پس از امضای توافق نظامی روسیه و
عربستان به تکاپو افتاد؛

خطونشان تلویحی
ریاض برای واشنگتن
جهان 5

در پی بازدید دادستان تهران از اوین اعالم شد؛

تجدیدنظر در قرارتامین
و آزادی برخی زندانیان
سیاست 2

دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

عراقیها پول پیمانکاران
ایرانی را نمیدهند
چرتکه 3

نگاهی به نمایش تیم ملی برابر اولین رقیب

دراگان علیه دراگان
آدرنالین 7

