
 آیا فیفا دستکاری
در قرارداد را تأیید کرد؟

 یه دو دقیقه سامان ندید
یم! یه نفسی بگیر

واشنگتن تنهاست

سفره ای که بدون نفت ماند 

  ابعاد تازه شکایت ویلموتس از فدراسیون فوتبال

 معاون وزارت راه وشهرسازی: 
»بازار اجاره مسکن را سامان دادیم؛ حاال 
نوبت بازار خریدوفروش است« 

امروز و فردا چه خبر است؟

 نگاهی به تالش های انجام شده
در روزگار تحریم و کرونا برای معیشت مردم
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 به دنبال ششمین  گمشده »کردکوی« 

ناپدیدشدن مرموز مردی جوان، بار دیگر امدادگران 
هالل احمر را به محل گم شدن »سها رضانژاد«  کشاند

 با حضور ویدیوکنفرانسی رئیس جمهوری
در بیست وچهارمین افتتاح بزرگ ملی صورت گرفت

افتتاح 1400 خانه هالل

کرونا قوت گرفت 
 نگرانی مسئوالن بهداشت و درمان از روند افزایش بیماران
و جانباختگان مبتال به کووید-19
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   حریرچی: »کل کشور در وضع قرمز قرار دارد و در صورت ادامه این روند آمار کشته های کرونا به ۴۵ هزار نفر هم می رسد«
  سخنگوی وزارت بهداشت: »براساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳۰۴۹ بیمار جدید مبتال به کووید-۱۹ 
در کشور شناسایی و ۱۴۴ نفر هم به آمار قربانیان افزوده شد«

در حالی که قیمت خودرو در بازار افزایش قابل توجهی 
را تجربه کرده است، تدابیر تازه ای برای پیش فروش خودرو 
از سوی سیاست گذار در نظر گرفته شده است. بر اساس 
برای حضور  اتخاذ شده شرط پالک فعال خانوار  تصمیمات 
در قرعه کشی های اعالمی سایپا و ایران خودرو حذف شده 
است، از این رو برخی فعاالن بازار می گویند این اقدام می تواند 
بخشی از کسانی که با هدف سرمایه گذاری قصد حضور در بازار 
ج کند و در نتیجه فاز تقاضا بر  خودرو را دارند، از این بازار خار

بازار دستخوش کاهش شود.
 بررسی ها نشان می دهد بخش مهمی از خریداران خودرو 
تشکیل  کسانی  بلکه  واقعی  مصرف کنندگان  نه  را  بازار  در 
می دهند که با هدف پیشگیری از کاهش ارز پول خود و به 
امید باال رفتن بیشتر قیمت خودرو اقدام به خرید می کنند، از 
این رو حذف محدودیت هایی نظیر ممانعت از حضور کسانی 
که در خانواده آنها پالک فعال وجود دارد، می تواند تا حدی به 

آرامش بازار و باال رفتن شانس خرید از کارخانه منجر شود.
  جدا از حذف این محدودیت، موضوع دیگری نیز برای 
خریداران در نظر گرفته شده است. سرپرست وزارت صمت 
می گوید با هدف ایجاد شرایطی برای حضور مصرف کنندگان 

، پیش بینی شده است که  ۱۰ درصد از قیمت  واقعی در بازار
خودرو در حسابی واسطه ای در زمان شرکت در پیش فروش 
واریز شود و سپس در صورتی که فرد برنده قرعه کشی باشد، 

مابقی پول پرداخت شود.
 به گفته سرقینی این کار با هدف ثبت نام کسانی که واقعا 
نیاز به خرید خودرو دارند، صورت می گیرد و درواقع می خواهیم 
از اینکه برخی افراد می خواهند شانس خود را برای دریافت 

خودرو امتحان کنند، جلوگیری کنیم.
  مدیرکل صنایع حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و 
ح فروش ویژه خودروسازان  تجارت نیز گفته است: »طر
هر دو هفته یک بار تا پایان امسال برگزار می شود که در 
۱۵۲ هزار خودرو واگذار شده است  آن در مجموع حدود 
۱۰ درصد قیمت رسمی خودرو هنگام ثبت نام دریافت  و 

خواهد شد.«
به گفته سهیل معمارباشی افزایش فروش فوق العاده 
یکی از برنامه ها برای کمک به تثبیت آرامش در بازار خودرو 
است که به همین منظور با دستور سرپرست وزارت صنعت 
و تصویب کمیته خودرو مقرر شد عرضه خودروها در قالب 

فروش فوق العاده افزایش یابد.

خبر

سه تصمیم مهم برای آرامش بازار خودرو: 

 قیمت ها کاهش می یابد
هشدار هواشناسی: 

، تندباد و کاهش ۱۰ درجه ای دمای هوا  رگبار

خبر

سازمان هواشناسی کشور با صدور هشداری از رگبار باران همراه با رعد و برق 
گاهی توأم با تندبادهای لحظه ای و کاهش دما- حدود ۸ تا ۱۰ درجه سانتیگراد- طی 

سه روز آینده در برخی مناطق کشور خبر داده است.
در هشدار زردرنگ سازمان هواشناسی آمده است: »این شرایط جوی امروز در 
( در شمال شرق آذربایجان شرقی، اردبیل،  استان گیالن و روز یکشنبه )۳۰ شهریور
( در شمال آذربایجان غربی،  گیالن، مازندران و گلستان و روز دوشنبه )۳۱ شهریور
و  خراسان شمالی  شمال  گلستان،  مازندران،  گیالن،  اردبیل،  آذربایجان شرقی، 

شمال غرب خراسان رضوی پیش بینی می شود.
( رگبار باران همراه با رعدوبرق  ، روز سه شنبه )یک مهر بر اساس این هشدار
و کاهش دما در نیمه شمالی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، شمال 
شمال غرب  و  خراسان شمالی  شمال  گلستان،  مازندران،  گیالن،  زنجان، 

خراسان رضوی دور از انتظار نیست.
سازمان هواشناسی هشدار داده است که احتمال آبگرفتگی معابر و باالآمدن 
آب رودخانه ها و اختالل در فعالیت های کشاورزی وجود دارد. از این رو در ترددهای 
جاده ای و اتراق در حاشیه رودخانه ها احتیاط شود. کنترل و بازگشایی آبراه ها، 
تمهیدات الزم برای جمع آوری محصوالت کشاورزی دپو شده و احتیاط در تردد 
از توصیه های سازمان هواشناسی است.   در ادامه این هشدار به وزش باد 
شدید- سرعت متوسط ۵۰ تا ۸۰کیلومتر بر ساعت- در گیالن، مازندران، گلستان و 

خراسان شمالی از بعدازظهر امروز اشاره شده است. 

  قدردانی روحانی از عملکــرد جمعیت هالل  احمر
در توســعه و ایجاد خانه  های هالل
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