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شهادت 2 پلیس در سیستان و بلوچستان 
در حمله اشرار به گشت انتظامی

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از حمله ناجوانمردانه اشرار به 
گشت انتظامی و شهادت دو پلیس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و ســيما، ســردار محمد قنبری گفت: ساعت ۲ 
بامداد دیروز سه شنبه چهارم بهمن ماه عوامل گشتی کالنتری مرکزی شهرستان 
بمپور حين اجرای ماموریت گشــت زنی و تامين امنيت مردم در ورودی شــهر 
متاسفانه مورد حمله ناجوانمردانه اشرار کوردل قرار گرفتند که با پاسخ ماموران 

مواجه شدند.
قنبری با بيان اینکه اشــرار از خدا بی خبر پس از درگيری ســریعا از محل 
متواری شــدند، افزود: در این درگيری دو نفر از عوامل گشت پليس به نام های 
ســرگرد »مختار مومنی« و ستوان سوم »ابوذر اميدوار« به درجه رفيع شهادت 
نائل آمدند و اســتواریکم »ميالد عبداللهی« نيز مجروح شــد که ســریعا تحت 

درمان قرار گرفت.
وی تاکيد کرد: با تشکيل تيم ویژه از کارآگاهان شناسایی و دستگيری این 
اشرار فورا آغاز شد و با سرنخ های به دست آمده در کمترین زمان ممکن دستگير 

و به اشد مجازات محکوم خواهند شد.
استاندار کردستان مطرح کرد

خسارت ۶۰ میلیارد تومانی اغتشاشات 
در كردستان

اســتاندار کردستان گفت: در مجموع کل خسارت هایی که در اموال 
دولتی و خصوصی استان صورت گرفته ۶۰ میلیارد تومان است.

اســماعيل زارعی کوشــا در گفت وگو با مهر، در مورد برآورد خســارات مالی 
ناشــی از اغتشاشات در استان کردســتان، اظهار داشت: استان کردستان به رغم 
بازخوردهای رســانه ای و بزرگ نمایی هایی که صورت می گرفت، خســارت مالی 

زیادی وجود نداشته است.
اســتاندار کردستان گفت: در مجموع کل خسارت هایی که در اموال دولتی و 

خصوصی استان صورت گرفته ۶۰ ميليارد تومان است.
وی بــا بيان اینکه در حال حاضر در منطقه صفر مرزی مشــغول بهســازی 
روستایی و افتتاح چمن مصنوعی هستيم، عنوان کرد: در حال حاضر امنيت کامل 

در استان برقرار است.
زارعی کوشا بيان کرد: مرز باشماق کاماًل فعال است و مبادالت و ارتباطات با 

منطقه اقليم در نهایت آرامش برقرار است.
پس ازیازده سال

فوالد مباركه اصفهان در خط  تاندم میل مداوم نورد سرد 
ركورد شكني كرد

اصفهان- خبرنگار کيهان:
حماسه آفرینان خط  تاندم میل مداوم ناحیه نورد سرد شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان توانستند پس از 11 سال به ثبت رکوردی تاریخی باالتر از 

ظرفیت اسمی آن دست یابند.
محســن استکی، مدیر محصوالت سرد ناحيه نورد سرد شرکت فوال مبارکه، 
در پی کســب این رکورد غرورآفرین اظهــار کرد: اهميت ثبت این رکورد در این 
است که طی این 11 سال، هيچ گونه توسعه ای در این خط انجام نشده و این امر 

وضعيت توليد و رکوردشکنی را سخت تر کرده بود.
وی تصریح کرد: علی رغم همه محدودیت ها، برنامه ریزی دقيق، مدیریت متفاوت 
در زمينه بهره برداری و تالش مضاعف کارکنان خط تاندم ميل مداوم نورد ســرد 
برای جبران همه کاســتی ها به بار نشست و توليد 5948 تن کالف خام سرد در 
یک روز در دفتر افتخارات نورد سرد حک شد. رکورد قبلی خط تاندم ميل مداوم 

به ميزان 59۲1 تن بود.
اســتکی در ادامه عنوان کرد: بــا عنایت به روند روبه رشــد چندماهه اخير 
خط تاندم از نظر کمی و کيفی، ان شــاءاهلل شاهد موفقيت های دیگری نيز در این 

خط خواهيم بود.
مرتضی اکبری، رئيس  واحد  تاندم ميل نورد سرد نيز در این باره گفت: شکستن 
رکورد یازده ســاله در این خط و توليد 5948 تن کالف خام سرد به معنی واقعی 
کارســتانی بود که در ميدان عمل و به دســت همکاران این بخش و یاری سایر 
واحدهای مرتبط به بار نشست. ضمن اینکه در ماه های جاری، رکورد شيفت های 

بدون توقف و رکورد توليد بر ساعت خط نيز محقق شده بود.
وی ظرفيت اســمی روزانه این خط را به طور متوسط حدود 43۰۰ تن اعالم 
و عنــوان کرد: این رکوردها حاصل فعاليت های گوناگون در تمام گروه های کاری 

بوده است. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان خبر داد

بهره مندی بیش از 1۶ هزار خانوار روستایی 
از آب آشامیدنی

زنجان- خبرنگار کيهان:
 مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان زنجان گفت: به زودی با 
 بهره برداری از طرح های آبرسانی روســتایی در استان زنجان، بیش از

1۶ هزار خانوار روســتایی در این اســتان از نعمت آب آشامیدنی سالم 
بهره مند می شوند.

 »عليرضا جزء قاســمی« اظهار کرد: این طرح ها در 11۰ روستا، در قالب
۶5 عنــوان پــروژه و با اعتباری بالغ بر 78۰ ميليــارد تومان به بهره برداری 
می رسند. مدیرعامل شــرکت آبفا استان زنجان خاطرنشان ساخت: با توجه 
به اولویت آبرســانی روستایی پس از تشکيل شرکت یکپارچه آب و فاضالب، 
خدمات بخش روستایی توسعه چشمگيری یافت که اکنون در آخرین اقدام 
بيش از 54 هزار نفر جمعيت روســتایی استان تحت پوشش قرار گرفته و از 

آب آشاميدنی پایدار برخوردار می شوند.
جزء قاســمی بيان داشــت: برای ایــن پروژه ها 37 منبــع تامين آب با 
آبدهی۲39  ليتــر بر ثانيه از قبيل چاه عميق، چاه دســتی و قنات احداث 

شده است.
وی بيان داشــت: در بخش مخازن ذخيره آب نيــز 14 مخزن با حجم 
ذخيره  سازی 3 هزار و 45۰ متر مکعب برای این طرح ها احداث گردیده است.

وی به احداث 5 باب ایستگاه پمپاژ با ظرفيت ۲4 ليتر بر ثانيه اشاره کرده 
و گفت: احداث 1۰7 کيلومتر خط انتقال و اصالح و توسعه 5۶ کيلومتر شبکه 

توزیع آب نيز از دیگر بخش های اجرایی این پروژه هاست.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان به طرح آبرسانی اضطراری 
به شــهر زنجان به عنوان یکی از مهم ترین پروژه های شرکت آب و فاضالب 
اســتان با اعتباری افزون بر ۲ هزار ميليارد ریال اشــاره و افزود: با توجه به 
جمعيت 5۰۰ هزار نفری شــهر زنجان و اجرای طرح های اقدام ملی مسکن 
و جهش توليد مسکن در این شهر، ضرورت تامين آب پایدار زنجان بيش از 
پيش شــده که شامل حفر چاه های اضطراری، اجرای خط انتقال کمربندی 
 شــمال شــرقی زنجان، احداث مخزن ذخيــره آب جدید و ایســتگاه های

پمپاژ است.

درمکتب امام

مجاهده برای تحكیم مبانی اسالم
تاریخ، از پيغمبر اسالم آن طور نقل می کند، از ائمه هدی  هم نقل 
می کند که اینها دائماً مشــغول مجاهده بودند. عالوه بر آن مجاهدات 
معنوی که فوق طاقت ماهاســت، مشغول مجاهده بودند برای تحکيم 
مبانی اسالم و کوتاه کردن دست کسانی که به ملت ها ظلم می کنند، 
منتها هر کدام به آن مقداری که آن وقت قدرت داشتند. و مع األسف، 
نگذاشــتند که آن قدرتی که باید، برای آنها حاصل بشود تا ما طعم او 

را بچشيم و بتوانيم تبعيت کنيم .
صحیفه امام؛ ج2۰؛ ص7۶ | جماران؛ 28 تیر 13۶5

قالیباف در جلسه علنی:

مجلس سقف پیشنهادی دولت در بودجه 1۴۰2 را
افزایش نمی دهد

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

آدرس غلط ندهید! 
اخالق و اقتصاد در دولت قبل دم دستی شد!

سرویس سیاسی –
روزنامه شرق در یادداشتی با عنوان »دم دستی شدن اخالق و اقتصاد« نوشت: »اکنون دولت 
به ســطح مردم کوچه و بازار تنزل کرده و به رقابتی روزانه با مردم برخاســته است. رقابت غلط و 
فاجعه باری که دولت به عنوان مدیر اقتصادی با سياست های رانت زا عامل آن است و جامعه را به 
سمت سفته بازی و رانت جویی سوق داده و »اقتصاد« به امری لحظه ای و کوتاه مدت تبدیل شده 
اســت. دکتر کاتوزیان در مقاله »ایران، جامعه کوتاه مدت« به آسيب شناسی توسعه در کشورمان 
می پردازد و از تعبير »خانه کلنگی« برای ایران استفاده می کند و سه ویژگی این کوتاه مدت بودن 
را »مشــکل مشــروعيت، بی اعتباربودن مال و جان و مشکالت انباشت و توسعه« عنوان می کند. 
هرچند بر این دیدگاه و بنيان های آن نقدهایی وارد است که مجال پرداختن آن در این جا نيست، 
اما درباره وضعيت اقتصادی امروز کشــورمان می توان به توســعه از آن بهره برد. درواقع پس از 
انتخابات ســال 14۰۰ و کاهش مشــارکت و پس از آن با سياست یکدست کردن قدرت و حذف 
صداهای مخالف –آن هم در جهان رو به تکثر و تنوع و شبکه های اجتماعی و گوش به زنگی دولت ها 
برای شنيدن صداهای مختلف برای تداوم حيات- و از هنگامی که دولت یکدست شده با تشدید 
دخالت ها در بازارها به سرکوب قيمت ها و نيز اتخاذ سياست های به شدت رانت زا و مخالف انباشت 
سرمایه و فرار سرمایه ها با سياست خارجی پرنوسان، نادرست و... اقدام کرد، عماًل به اقتصاد و علم 
اقتصاد تير خالص زد. اقتصادی که برای آنکه درست کار کند، نيازمند امنيت و اعتماد جامعه به 
دولت و آینده است تا با تعویق مصرف فعلی پس انداز کند و با انباشت سرمایه و نيز بروز خالقيت 
و نوآوری در پرتو برخورداری از آزادی و حق انتخاب تحقق جامعه ای توسعه یافته را رقم بزند. در 
غياب این امور نه فقط اقتصاد، بلکه از آن مهم تر اخالق ســقوط می کند. اقتصاد به امری مبتذل 

تبدیل شده است؛ چراکه اخالق و حقيقت در آن گم شده است!«
مدعيان اصالحات در حالی می خواهند رئيس جمهور را به خالف واقع گویی متهم و القا کنند 
که در این دولت اخالق و اقتصاد دم دســتی شده است که اوالً( وضعيت اقتصادی کشور ماحصل 
عملکرد 8 سال دولت موردحمایت آن هاست و دولت کنونی هنوز در حال آواربرداری است ثانياً( 
اخالق و اقتصاد زمانی دم دستی شد که رئيس دولت موردحمایت اصالح طلبان می گفت آن چنان 
رونــق اقتصــادی ایجاد کنم که مردم به یارانه محتاج نباشــند، می گفت پول هایتان را به بورس 
بسپارید، می گفت از پشت شيشه نظرسنجی می کنم و رضایت را در چهره ها می بينيم و... اما در 

انتها مرزهای آمارهای اقتصادی را جابه جا کرد و به تشکيل قرارگاه مرغ رسيد!
روزنامه اصالح طلب: دولت روحانی هزینه خانوارها را 6 برابر کرد 
روزنامه اعتماد روز گذشته در گزارش اقتصادی خود نوشت: »بررسي ها نشان مي دهد به  طور 
متوســط سطح تورم ایراني ها در ۶ سال گذشــته 5.7 برابر شده است... سبد مصرفي خانوارها از 

سال 1395 تاکنون بيش از 478 درصد رشد کرده است.«
گفتنی اســت کوچک شــدن سفره معيشــت مردم تنها یکی از آثار و فجایع به جا مانده از 
دولت تدبير برای دولت سيزدهم است. کارنامه سياه و فاجعه بار 8 سال دولت روحانی بيان گر این 
اســت که دولت یازدهم و دوازدهم نه تنها گره  از تنگناهای مردم باز نکردند بلکه دســتاوردهایی 
همچون رکوردشکنی در رشد منفی اقتصادی، رکوردشکنی در گرانی مسکن، خودرو و قيمت ارز، 
رکوردشــکنی در کمترین رفاه دالری کشور، رکوردشکنی در افزایش شاخص فالکت و.. را برای 

دولت سيزدهم به ارث گذاشتند.
دولت روحانی با کمک طيف مدعی اصالحات و با شعار مذاکره و رفع تحریم ها و ایجاد درآمد 
سرشــار برای مردم رای آنها را گرفت اما 8 ســال بعد عالوه بر نابود کردن معيشت مردم، افزایش 
چند صددرصدی قيمت مســکن، دالر، خودرو، کاالهای اساسی، کاهش چند ده درصدی ارزش 

پول ملی و... کشور را با 8۰۰ تحریم جدید دیگر تحویل داد و رفت.
تبرئه دشمن توسط شبکه نیابتی حریف در داخل

روزنامه آرمان ملی دیروز نوشت: »سخنان وزیر امور خارجه درباره احتمال خروج ایران از ان 
پي تي واکنشي است که اگر اتحادیه اروپا سپاه را در ليست گروه هاي تروریستي قرار بدهد ایران 
نيز از ان پي تي خارج خواهد شد. ما باید به سمت راه حل دیپلماتيک حرکت کنيم. این موضوع 
در هفته هاي اخير مطرح شــده بود و اگر وزارت امور خارجه با چند هيات دیپلماتيک کارکشــته 
با کشــورهاي اروپایي وارد مذاکره مي شد شاید این اتفاق رخ نمي داد و سپاه در ليست گروه هاي 
تروریســتي قرار نمي گرفت. ایران باید با کشــورهاي مهم اروپا مانند فرانسه، آلمان و ایتاليا وارد 
گفت وگو مي شــد تا تصميماتي که قرار بود در اتحادیه اروپا گرفته شود کمتر به ضرر ایران تمام 
شود. از سوي دیگر موضوع حمایت ایران از روسيه در جنگ اوکراین و فروش پهپاد به این کشور 
وجود داشــته که کشورهاي اروپایي نســبت به آن حساسيت هاي زیادي دارند و شاید مهم ترین 

دليل این اتفاق بوده است.«
بلندگوهای دشــمن در داخل به جای اعتراض به خباثت غرب در تروریســتی خواندن سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، داخل را تخطئه می کنند تا ضمن توجيه اقدامات ضدایرانی غرب، بستر 
ضربه به »ایران قوی«، تضعيف نظام و افزایش تحریم را فراهم کنند. شــبکه نيابتی دشــمن در 
داخل، نســبت به برجام نيز رویه تبرئه دشــمن و تخطئه ایران را پی گرفت و با این روش، مانع 

دستيابی ایران به حقوق خود شد.
تا کجا باید کوتاه بیاییم؟!

رضــا نصری در گفت وگو با روزنامه هم ميهن به تحليل فضای دیپلماتيک جهانی در مواجهه 
با ایران پرداخته و شرایط را برای احيای برجام و تنش زدایی ميان ایران و سایر کشورها نامناسب 
دانسته است. وی با بيان اینکه رویکرد ایران در سياست داخلی، اغتشاشات اخير و اتهام همکاری 
ایران با روسيه در جنگ اوکراین منجر به ایران هراسی و بدبينی سایر کشورها نسبت به ما شده 
است. این گونه تجویز نموده که ایران باید چهره خود را در فضای بين المللی ترميم کند و به سایر 

کشورها – که در راس آنها آمریکا و اروپا هستند! – حسن نيت خود را ثابت کند.
عجيب تر اینکه نصری در بخشــی از گفت وگوی خود عنوان کرده:» تاریخ متاخر نشان داده 
این شيوه )سازش با اروپا و آمریکا( هربار بر سایر رویکردها غلبه کرده، دستاوردهای خوبی برای 

کشور در پی داشته است! « 
این تحليلگر سياســی در تحليل مغالطه آميز خود ، به گونه ای وانمود کرده که گویی مســئله 
ایران هراســی و اتهام زنی های واهی به جمهوری اسالمی در عرصه بين الملل پدیده جدیدی است 
که بر اثر رفتارهای ایران به وجود آمده است. حال آنکه این گونه اقدامات از نخستين ماه های پس از 
پيروزی انقالب اسالمی سابقه داشته و اساسا مشکل غرب با ایران بر سر مسئله هسته ای یا موشکی 
و امثالهم نبوده است. بلکه علت اصلی دشمنی های بی پایان با جمهوری اسالمی، مبانی این نظام و 
اهداف ایدئولوژیک آن بوده که ذاتا با منافع جهان غرب در تعارض است. بنابراین بهتر است آقای 
نصری و امثال ایشان ابتدا تکليف خود را با ماهيت انقالب اسالمی و ایدئولوژی آن روشن کنند!

نصری به هيچ وجه تصریح ننموده که ترميم چهره ایران در عرصه بين الملل به چه شکل باید 
انجام شود و به بيان دیگر، ایران تا چه حد باید در برابر غرب عقب نشينی کند و تن به خواسته های 
آنان دهد تا آنها از او راضی شــوند؟ وی همچنين به این ســؤال پاسخ نداده که اساسا چرا برخی 
کشــورها، ایران را تهدید قلمداد می کنند؟ مگر جمهوری اسالمی در 44 سال گذشته چه اقدام 

خصمانه ای عليه آنان انجام داده است؟
و از همه عجيب تر، دروغ شاخدار دستاوردهای سازش با غرب برای ایران است. آن هم درحالی که 
ناکارآمدترین دولت پس از انقالب اسالمی، دولتی بود که این راهبرد را در دستورکار خود قرار داده 
بود و ميوه این راهبرد که توافق برجام بود، به اذعان مســئولين همان دولت »تقریبا هيچ« و به 
تصریح رهبر معظم انقالب، »خسارت محض« بود و زمينه جری تر شدن دشمنان جمهوری اسالمی 

و اقداماتی چون ترور ناجوانمردانه شهيد فخری زاده و شهيد حاج قاسم سليمانی را فراهم آورد.

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: مجلس 
در بررسی الیحه بودجه سال 1۴۰2 مصمم است 
که به هیچ عنوان ســقف پیشــنهادی دولت را 

افزایش ندهد.
جلسه علنی دیروز سه شنبه )چهارم بهمن(  مجلس 
شورای اسالمی، به ریاست محمدباقر قاليباف و با حضور 

197 نفر از نمایندگان برگزار شد.
قاليباف در نطق پيش از دستور اظهار داشت: در ابتدا 
هتک حرمت بی شرمانه به قرآن کریم در کشور سوئد را 

شدیداً محکوم می کنيم.
وی افزود: این قبيل اقدامات و جسارت به مقدسات 
دینی احساســات مسلمانان و موحدان سراسر جهان را 
جریحه دار کرده است و سياستمداران سوئدی نمی توانند 
این اسالم هراسی آشــکار و طراحی شده را پشت نقاب 

دروغين آزادی بيان پنهان کنند.
قاليباف متذکر شــد: روز گذشــته مجلس شورای 
اسالمی با هدف برگزاری سومين نشست کميسيون عالی 
پارلمانی، ميزبان والودین رئيس دومای روسيه و هيئت 
همراه بود. روابط جمهوری اســالمی ایران و فدراسيون 
روسيه به دالیل مختلف از جمله همسایگی دریای خزر و 
دغدغه ها و مشترکات منطقه ای و همچنين همکاری های 

مشترک بين المللی از اهميت باالیی برخوردار است.
رئيس مجلس شــورای اســالمی تصریــح کرد: 
پارلمان های دو کشــور باید تالش کننــد با برگزاری 
نشست های عملياتی مســتمر و با تسهيل گری از بعد 
تدوین قوانين و نظارت برای حرکت بهتر دولت ها برای 

کمک به بهبود کيفيت زندگی مردم اقدام کنند.
قاليباف تاکيــد کرد: جمهوری اســالمی ایران و 
فدراسيون روسيه طی یک سال گذشته رشد خوبی در 
گسترش روابط داشته اند و اطمينان دارم در طول برنامه 

هفتم توسعه که سياست ما تقویت رابطه با همسایگان 
است، روابط بين دو کشور به چندین برابر افزایش پيدا 

خواهد کرد.
واقعی کردن منابع و مصارف
جزو سیاست های کالن است

رئيس مجلس شورای اسالمی همچنين بعد از قرائت 
گزارش کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد 
بررسی عملکرد مهم ترین احکام تبصره ها و ردیف های 
مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه سال 
14۰1 کل کشور، گفت: امروز این گزارش مورد بررسی 
قرار گرفت، چرا که مجلس شــورای اسالمی قرار است 
بالفاصله وارد بررســی الیحه بودجه سال 14۰۲ شود، 
پس الزم بود یک حضور ذهنی از وضعيت داشته باشيم.

رئيس مجلس شــورای اســالمی با اشاره به اینکه 
واقعی کردن منابع و مصارف جزو سياســت های کالن 
اســت، گفت: طبق صحبت های وزیر اقتصاد در بخش 
ســرمایه ای و دارایی ها به خصوص در حوزه نفت بيش  
برآوردی داشــتيم. اکنون چنين وضعيتی را در الیحه 
بودجه سال 14۰۲ هم می بينيم، نرخ فروش هر بشکه 
نفت 85 دالر پيش بينی شده که اکنون حدود 7۲ دالر 
است. آیا این به معنای بيش برآوردی نيست و با کسری 

بودجه روبه رو نمی شویم ودیون ایجاد نمی کند؟
وی تاکيد کرد: هــر اقدامی که باعث بدهی دولت 
و ناترازی شــود، به معنای نابسامانی اقتصادی و تورم و 
ادامه مشکالت این روزهای جامعه است. ما باید به سمت 
درآمدهای پایدار و واقعی برویم که این موضوع را بنده 

هم در جلسه کميسيون تلفيق تاکيد کردم.
قاليباف ادامه داد: مجلس شــورای اسالمی مصمم 
است که به هيچ عنوان سقف پيشنهادی دولت در الیحه 
بودجه سال 14۰۲ را افزایش ندهد، حتی اگر منابع جدید 

هم پيدا شود آن را برای خأل هایی که ممکن است تحقق 
پيدا نکند، قرار دهيم.

الیحه الحاق ایران به سازمان همکاری شانگهای 
اصالح شد

در جلســه علنی دیروز مجلس شــورای اسالمی 
بررسی ایرادات شــورای نگهبان به الیحه الحاق دولت 
جمهوری اســالمی ایران به سازمان همکاری شانگهای 

در دستورکار قرار گرفت.
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی پس از بررسی 
ایــرادات و ابهامــات وارده به این الیحــه، این موارد را 

رفع کردند.
مخالفت مجلس

با تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق بازنشستگی صداوسیما
دیروز همچنين گزارش کميسيون اجتماعی مبنی 
بر تصویب تقاضای تحقيق و تفحص از عملکرد صندوق 
بازنشستگی کارکنان صداوسيمای جمهوری اسالمی در 

دستورکار نمایندگان مردم در خانه ملت قرار گرفت.
نمایندگان مجلس با 83 رأی موافق، 73 رأی مخالف 
و 8 رأی ممتنع از مجموع 19۶ نماینده حاضر در جلسه 

با این تحقيق و تفحص مخالفت کردند.
کارت زرد نمایندگان مجلس به وزیر ارتباطات 

در جلسه علنی دیروز مجلس همچنين سؤال عباس 
مقتدایی نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی از 
عيســی زارع پور وزیر ارتباطات در دســتورکار مجلس 
قرار گرفت. در ابتدا حسن لطفی سخنگوی کميسيون 
اجتماعی مجلس سؤال مقتدایی از زارع پور را در صحن 
مجلس قرائت کرد. لطفی در تشریح سؤال مقتدایی گفت: 
خالصه ســؤال این است که دليل عدم تبدیل وضعيت 

ایثارگران شرکت مخابرات چيست؟
عيسی زارع پور در پاسخ به این سؤال بيان کرد: ما 

در وزارت ارتباطات پس از تصویب قوانين برای تبدیل 
وضعيت ایثارگران اقدامات گسترده ای را شروع کردیم 
و در بخش هــای مختلف این وزارتخانه تبدیل وضعيت 
صورت گرفته اســت، در 9 دستگاه تابعه وزارتخانه تا به 
امروز بالغ بر ۲373 نفر مشــمول قانون شده و تبدیل 

وضعيت صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در وزارت ارتباطات 9۰ نفر، در شرکت 
ارتباطات زیرساخت 788 نفر، در شرکت ملی پست 73۰ 
نفر، در سازمان فضایی 41 نفر، در پژوهشگاه فضایی 95 
نفر، در پســت بانک 374 نفر و در شرکت پيام 3۶ نفر 
که در مجموع بالغ بر ۲3۰۰ نفر تبدیل وضعيت شدند.

وزیــر ارتباطات در ادامه اظهار کرد: اما درخصوص 
شرکت مخابرات ایران، مســئله به گونه دیگری است؛ 
شرکت مخابرات ایران در سال 1388 به بخش خصوصی 
واگذار شــده و دیگر ســهامدار عمده آن دولت نيست. 
طبق قانون تجارت اکنون شرکت مخابرات یک شرکت 
خصوصی است و بنده به عنوان وزیر ارتباطات دو نقش 
در برابر این شرکت دارم یکی تنظيم گری همه اپراتورها 
و دیگری پاسخگویی در برابر کوتاهی این شرکت در ارائه 
تلفن یا اینترنت. اما در امور داخلی شرکت مخابرات ایران 
و عزل و نصب در این شرکت و به کارگيری نيروی انسانی 

در آن دولت نقشی ندارد.
زارع پور تصریح کــرد: در ترکيب هيئت مدیره این 
شرکت تنها یک عضو از طرف دولت وجود دارد که ۲۰ 
درصد سهام آن در دست دولت است. تصميمات کالن 
در این شــرکت با نظر سهامدار عمده صورت می گيرد 
و طبق قانون تجارت شــرکت مخابرات یک شــرکت 

خصوصی است.
در ادامه ســؤال از وزیر به رای گذاشته شد و نهایتاً 

نمایندگان از توضيحات وزیر قانع نشدند.

تا  رئیس قوه قضائیه گفت: ضروری است 
رئیس سازمان بازرسی بررسی کند چه راه های 
جایگزینــی برای قطع اینترنت در ســاعات 

برگزاری کنكور وجود دارد.
به گــزارش خبرگزاری ميزان، حجت االســالم 
والمســلمين غالمحسين محسنی اژه ای در حاشيه 
نشســتی در قوه قضائيه با اشاره به ميزان تعطيلی 
مدارس طی سال تحصيلی جاری و مشکالتی که از 
این ناحيه متوجه والدین و دانش آموزان شده است، 
بيان داشت: به استثنای موضوعات مرتبط با مضامين 
آموزشی و تربيتی که در محل خود قابل بررسی است، 

یکی از مشکالتی که به واسطه تعطيلی متکثر مدارس 
در سال تحصيلی جاری رخ داد، مقوله دریافت وجوه 
از اوليای دانش آموزان بــرای هزینه های مربوط به 
ســرویس ایاب و ذهاب و تغذیه محصالن بود؛ بعضا 
اوليای دانش آموزان گالیه دارند که با توجه به تعطيلی 
زیاد مدارس در این سال تحصيلی، پول دریافت شده 
از آنها برای ســرویس رفت و آمد و همچنين تغذیه 
دانش آموزان، به آنها مســترد نمی شــود و حتی در 
مواردی مدارس برای وصول این چک های دریافتی 

از والدین دانش آموزان اقدام می کنند.
محسنی اژه ای افزود: بر همين مبنا مطلوب است 

دادستان کل کشور ضمن شنيدن اظهارات مسئوالن 
مربوطه در آموزش و پرورش و همچنين اوليا، تدابير 

الزم را پيرامون رفع این مشکل اتخاذ کند.
وی همچنيــن طی تذکر دیگری با اشــاره به 
موضوع قطــع اینترنت در برخی از مناطق همزمان 
با روزهای برگزاری کنکور اظهار داشت: اینکه برای 
حفظ حقوق شرکت کنندگان در کنکور و جلوگيری از 
تقلب تمهيداتی اندیشيده شود حتما امری ضروری و 
الزم است اما قطع اینترنت در ساعات برگزاری کنکور 
برای مردم و امور روزمره و اداری آنها به صورت قابل 

توجهی مشکل ایجاد کرد.

رئيس دستگاه قضا افزود: بر همين مبنا ضروری 
است رئيس سازمان بازرسی بررسی های ناظر بر این 
موضوع را از این حيث که چه راه های دیگر جایگزینی 
وجود دارد و در سایر کشورهای دنيا چه تدابيری به 
منظور جلوگيــری از وقوع تقلب در آزمون ها بدون 

قطع اینترنت صورت می گيرد، انجام دهد.
رئيس دستگاه قضا در همين راستا با بيان اینکه 
قطع اینترنت، راه منطقی قابل قبولی برای جلوگيری 
از تقلب در کنکور نيســت، گفت: علی ای حال باید 
 بــرای کنکورهای آتی تدبيری در این زمينه صورت

گيرد.

رئیس قوه  قضائیه:

قطع اینترنت راه منطقی برای جلوگیری از تقلب در كنكور نیست

وزیر امور خارجه در اجــالس اکو گفت:اکو 
باید ارتقا دهنــده تجارت درون منطقه ای مابین 
اعضا باشــد. همه اعضا، و نه فقط 5 کشور عضو 
موافقتنامه تجاری اکوتا، از شروع مذاکرات برای 
آزاد  سازی تجاری در سطح منطقه حمایت نمایند 

و در آن مشارکت کنند.
حســين امير عبداللهيان وزیر امــور خارجه طی 
ســخنرانی خود در بيســت و ششمين نشست شورای 
وزیران خارجه ســازمان همکاری اقتصــادی )اکو( در 
تاشکند ازبکستان اظهار داشت: تحوالت سال های اخير 
در جهــان و تاثيرات آن بر منطقه ما ضرورت همگرایی 
و همسویی مابين کشورهای منطقه را دوچندان کرده 
اســت. کووید 19 و آثار مخرب آن و نيز بحرانهای اخير 
امنيت غذایی و امنيت انرژی در جهان به روشنی آسيب 
پذیری کشورهای مختلف، صرف نظر از حجم اقتصادی 
آنها، را نمایان ســاخت. لذا برای همه کشورهای جهان 
و منطقه، تقویت تاب آوری در مقابل شوکهای احتمالی 
در آینده، نه یک انتخاب که یک ضرورت است. البته در 
تحقق این تاب آوری یکی انتخابهای موجود، همکاری های 
جمعی در قالب سازو کارهای چندجانبه است. سازمان 
اکو و بنيانهایی که در این سی سال به وجود آورده است 
می تواند اولين انتخاب برای همکاری در این راستا باشد. 

تاب آوری از طریق تجارت
اميرعبداللهيان افزود: اکو باید ارتقا دهنده تجارت 
درون- منطقه ای مابين اعضا باشد. تاکنون کمتر چنين 
بوده اســت و تجارت فی مابين اعضا، حمایت کافی را از 
سازوکارهای تجارِی اکو دریافت نکرده است. پيشنهاد 
می کنم و درخواســت می کنــم همه اعضا، و نه فقط 5 

کشور عضو موافقتنامه تجاری اکوتا، از شروع مذاکرات 
برای آزاد  سازی تجاری در سطح منطقه حمایت نمایند 

و در آن مشارکت کنند.
تاب آوری از طریق مواصالت

وی ادامــه داد: مواصــالت و حمل نقــل یکی از 
پيشــرانه های همگرائی و توسعه جمعی و شکوفائی هر 
چه بيشــتر ظرفيتهای اقتصادی منطقه در ســال های 
پيِش رو می باشــد. اکو به عنوان یک منطقه، خود یک 
مســير ترانزیتی برای اتصال مناطق پيرامونی شــامل 
شــرق و جنوب آسيا، اروپای شمالی و شرقی، و جنوب 

خليج فارس می باشد.
تاب آوری از طریق انرژی، تاب آوری از طریق نوآوری 
و فنآوریهای نو و تاب آوری از طریق پيوستگی حداکثری 
از دیگر گزاره های مهمی بود که اميرعبداللهيان به آن 

اشاره کرد.
وزیر خارجه ایران گفت: سياست خارجی جمهوری 
اسالمی ایران بر پایه دکترین سياست خارجی متوازن، 
تعامل و همکاری با جهان و عدم مداخله در امور داخلی 
استوار است. صدور قطعنامه مداخله جویانه و نامتعارف 
پارلمــان اروپا را قویا محکوم می کنيم. بی تردید تبعات 
منفی چنين رفتارهای احساســی برای اروپا هزینه زا 
می باشد و لذا مسير درست، تمرکز بر دیپلماسی، تعامل 

سازنده و عقالنيت است.
وی افزود: جمهوری اسالمی ایران رفتار اهانت آميز 
نسبت به مقدسات ادیان الهی به ویژه اهانت به ساحت 
مقدس قرآن کریم و حمایت دولت های غربی از آن تحت 
عنوان آزادی بيان را به هيچ وجه قابل قبول ندانسته و 

آن را شدیدا محکوم می کند.

دیدار امیرعبداللهیان  با همتای پاکستانی 
حسين اميرعبداللهيان، وزیر امور خارجه ایران در 
جریان سفر به تاشکند در حاشيه بيست وششمين اجالس 
وزرای خارجه عضو اکو با بالول بوتو زرداری، وزیر خارجه 

پاکستان دیدار کرد.
در این دیدار موضوعات مورد عالقه مشــترک در 
عرصه هــای دو جانبــه، منطقــه ای و بين المللی مورد 

گفت وگو و رایزنی قرار گرفت.
حسين امير عبداللهيان در این دیدار ضمن ابراز 
تاسف و همدردی مجدد به خاطر وقوع سيل اخير 
در پاکســتان تاکيد نمود جمهوری اسالمی ایران 
همواره در شرایط دشوار خود را متعهد به حمایت 
و کمک به ملت برادر پاکستان می داند. وی با اشاره 
به پيشرفت های حاصله در تکميل و اجرای توافقات دو 

کشور از جمله در زمينه های برق و گاز، ابراز اميدواری 
کرد مذاکرات توافق نامه تجارت آزاد ميان دو کشور هر 
چه زودتر به امضا برسد و مبادالت تجاری افزایش یابد.

وزیر امور خارجه کشورمان سازمان اکو را بستر مناسبی برای 
گسترش همکاری های منطقه ای توصيف کرد و خواستار تقویت 
این همکاری ها به ویژه در حوزه ترانزیت از جمله قطار باری اکو 

و مسير جاده ای تحت کنوانسيون های بين المللی مربوطه شد.
دیدار امیرعبداللهیان و وزیر خارجه جمهوری آذربایجان

وزیر امور خارجه همچنين در حاشيه ششمين اجالس 
وزرای خارجه کشورهای عضو اکو با وزیر خارجه جمهوری 
آذربایجان دیدار کرد. به گزارش ایرنا، در این دیدار حســين 
اميرعبداللهيان و جيحــون بایرامف وزیر خارجه جمهوری 
آذربایجان درباره مســائل منطقه ای و بين المللی گفت وگو 

کردند.

پیشنهاد وزیرخارجه در اجالس شورای وزیران اکو در تاشكند

امیرعبداللهیان: اكو باید ارتقادهنده تجارت درون منطقه ای بین اعضا باشد

یک روزنامه عرب زبان در رابطه با تحریم های 
جدید اتحادیه اروپــا علیه ایران، آنها را بی اثر و 
نمادین توصیف کرد و خطر این تحریم ها را علیه 

خود اروپا دانست.
روز دوشــنبه 3 بهمن نمایندگی سوئد در اتحادیه 
اروپا که ریاســت دوره ای شــورای امــور خارجی این 
اتحادیه را برعهده  دارد، به بهانه های حقوق بشــری از 
اعمــال تحریم های جدیدی عليه جمهوری اســالمی 

ایران خبر داد.
این نمایندگی در صفحه توئيتر خود نوشــت: »در 
نشست امروز شورای امور خارجی وزرای اتحادیه اروپا، 
بســته جدیدی از تحریم ها عليه ایران تصویب شد که 

افراد دخيل در سرکوب ]تظاهرات[ را هدف می گيرد.
در این رابطــه ، »رای اليوم« روزنامــه الکترونيک 
عرب زبــان به ابعــاد این تحریم ها پرداخت و نوشــت: 
تحریم های اروپا تأثير محدودی دارد و بيشــتر نمادین 
است؛ زیرا شخصيت هایی که تحریم شده اند، حساب های 

بانکی در سوئيس ندارند و تعطيالت خود را نيز در این 
کشورها سپری نمی کنند.

به گزارش این روزنامه، خطر این تحریم ها این است 
که تأثيرات منفی بر خود کشورهای اروپا بر جای خواهد 
گذاشت؛ زیرا احتمال دارد جمهوری اسالمی ایران، پاسخ 

قاطعی بدهد که شامل موارد زیر خواهد بود.
نخست؛ از بين رفتن احتمال احيای برجام؛ به ویژه 
اینکه کشورهایی مانند انگليس، فرانسه و آلمان در آن 

مشارکت داشته اند.
دوم؛ قــرار دادن ارتش هــای اروپایی در ليســت 
تروریســتی ایران که باعث خواهد شد همه فرماندهان 
و کادر این ارتش ها در معرض هدف قرار گرفته شــدن 

باشند.
سوم؛ خروج از معاهده ان پی تی و جلوگيری از ورود 
بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی به مراکز هسته ای 

ایران و افزایش ميزان غنی  سازی اورانيوم.
چهارم؛ اعمــال محدودیت های جدید در مســير 

دریانوردی و عبور و مرور از تنگه هرمز که این مســئله 
نيز به ضرر کشتی ها و نفتکش های اروپایی خواهد بود. 

پنجمين مورد نيز تحکيم روابط با روسيه است.
بنــا بر این گزارش، این تصميم اتحادیه اروپا بر اثر 
فشارهای آمریکا صورت گرفته که همزمان با تهدیدهای 
دولت آمریکا مبنی بر حمله به مراکز هســته ای ایران 
است. البته، ضرر این تحریم ها، بيش از آنکه برای اروپا 
سودی باشد، مضر خواهد بود؛ زیرا این کشورها در حال 
حاضر با بحران انرژی و خسارت های هنگفت اقتصادی 

رو به رو هستند.
به گزارش فارس، رای اليوم در ادامه نوشــت: آنچه 
آمریکا و اروپا درک نکرده اند، این اســت که اســتفاده 
بيش از حد از تحریم ها، باعث مضحکه و بی فایده شدن 
آن گردیده است و نتایج معکوسی به همراه دارد. کافی 
است به این نکته توجه کنيم که تحریم های چهل سال 
گذشته عليه ایران، بيشتر به سود این کشور بوده و باعث 
شده اســت که خود را با آن وفق دهد و به یک قدرت 

اقتصادی- نظامی بزرگ بدل شود که قادر است در بيشتر 
بخش ها به خودکفایی برسد؛ به ویژه در زمينه توليدات 
نظامی که باعث شده است کشورهای بزرگی مانند روسيه 

با ایران توافقنامه راهبردی امضا کنند.
این روزنامه عرب زبان اظهارات جوزف بورل مسئول 
سياســت خارجی اتحادیه اروپا که در مخالفت آمریکا 
سخن گفته بود را شجاعانه قلمداد نمود. زیرا وی نسبت 

به خطر این اقدام اروپایی ها هشدار داد.
بنا بر این گزارش، اروپا از چاله بيرون آمده ولی در 
چاه بزرگ تری افتاده است؛ زیرا رهبران آن دوراندیشی 
ندارند و تســليم فشــارها و دیکته های آمریکا شده اند. 
همين مسئله موجب بحران های پياپی اروپا در بخش های 

مختلف خواهد شد.
گفتنــی اســت اتحادیــه اروپــا در چهارميــن 
 بســته تحریمــی خود، روز دوشــنبه 18 شــخصيت

و 19 نهــاد ایرانی را در فهرســت تحریم های خود قرار 
داده است.

نماینده ویژه آمریكا در امور ایران مدعی شد 
کشورش فشار بر چین را برای توقف واردات نفت 

ایران افزایش خواهد داد.
رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت 
که فشــار بر چين را برای توقف واردات نفت ایران در 
حالی که آمریکا تالش می کند تحریم های هسته ای را 

اعمال کند، افزایش خواهد داد.
رابرت مالی در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ گفت: 
»چين مقصد اصلی صادرات غيرقانونی ایران اســت و 
مذاکرات برای منصرف کردن پکن از این خرید ها »در 

حال تشدید شدن است.«
آمریکا در سال ۲۰18 پس از خروج یک جانبه 
و غيرقانونی از توافق هســته ای ایران، تحریم ها را 
مجدداً اعمال کرد. در پاسخ، تهران نيز فعاليت های 

هسته ای خود را افزایش داد. مالی مدعی شد: آمریکا 
اقداماتی را انجام خواهد داد که ما باید انجام دهيم 
تا صادرات نفت ایران را متوقف کنيم و کشور ها را 
از خرید آن بازداریم. ما هيچ یک از تحریم های خود 
عليــه ایران و به ویژه در مورد فروش نفت ایران را 

کاهش نداده ایم.
این در حالی اســت که به گفته شرکت هایی که 
جریان خرید و فــروش نفت را دنبال می کنند، ایران 
صادرات نفــت خود را در ماه های نوامبر و دســامبر 
افزایش داده و می تواند در سال جاری ميالدی به این 

روند ادامه دهد.
طبق گزارش رویترز، محموله های نفت خام ایران 
در دو ماه آخر سال ۲۰۲۲ به باالترین حد خود رسيد 
و امســال شروع قدرتمندی داشــت. این دستاورد ها 

علی رغم تحریم های آمریکا عليه شرکت هایی که متهم 
به کمک به صادرات نفت ایران، عمدتاً به چين و ونزوئال 

هستند، به دست می آید.
خبرگزاری سی ان بی ســی در جدیدترین گزارش 
تحليلی خود در ارزیابی صادرات نفت ایران نيز با استناد 
به شــرکت هایی که جریان نفت را ردیابی می کنند، 
نوشت: در سال گذشته ميالدی این ميزان به باالترین 
حد خود رسيده و علی رغم تحریم  های واشنگتن، تهران 
ســال جدید ميالدی را با محموله های بيشتری برای 

ونزوئال و چين آغاز می کند.
ادعای جدید بورل: وابستگی اتحادیه اروپا 

به نفت و گاز روسیه تمام شد
جوزپ بورل، مســئول سياست خارجی اتحادیه 
اروپا، مدعی شد که این اتحادیه توانسته به طور کامل به 

وابستگی خود به واردات نفت و گاز از روسيه پایان دهد.
وی طی مصاحبه ای گفت: ما وابستگی چندین ساله 
خود به انرژی روسيه را طی چند ماه اخير تمام کردیم.
این مقام اروپایی افزود: ما درگير یک فاز تنشــی 
غيرمعمول در زمينه افزایش قيمت ها شدیم اما حاال 
قيمت ها به دوران پيش از درگيری نظامی روســيه با 

اوکراین بازگشته است.
بورل تأکيد کرد: دیگر نباید بحران در بازار انرژی 
را بــه اتفاقات در اوکراین ربــط داد. اوضاع کنونی به 
خاطر یک مشکل ساختاری به خصوص اصالح قيمت 

بين گاز و برق است.
وی ابــراز اميدواری کرد که کميســيون اروپایی 
 بتواند به زودی راه حلی را برای رفع این مشــکل ارائه

دهد.

رأی الیوم:

تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران نمادین و بی اثر است

آمریكا: فشار بر چین را برای توقف واردات نفت ایران افزایش می دهیم

ساری- خبرنگار کيهان:
علیه  ندارد  دولتی حق  هیچ دستگاه 
دســتگاه دولتی دیگر شكایت کند زیرا 
موضوع مســكن ملی مورد توجه و تاکید 
شخص اول کشور اســت و دستگاه های 
دولتی باید به مشكل مردم رسیدگی کنند 

نه اینكه مشكلی بر مشكالت بیفزایند.
سيد محمود حسينی پور نماینده عالی دولت 
در مازندران با انتقاد از شکایت جهاد کشاورزی از 
ثبت و اسناد درخصوص اسناد مسکن ملی گفت: 
جهاد کشاورزی بخش اعظمی از طرح های استان 
را قفل کرده است و این دستگاه باید رویه خود 

را عوض کند.
 ســيد محمود حسينی پور در دوازدهمين 
جلسه شــورای عالی مسکن استان مازندران با 
بيان این که قصد نداریم حتی یک نفر در طرح 
نهضت ملی مســکن حذف شود گفت: اگر این 

افراد امکان پرداخت اوليه را به هر دليلی ندارند 
حداکثر15 روز به این افراد فرصت می دهيم تا 
نسبت به پرداخت اوليه جهت مشارکت در طرح 

نهضت ملی مسکن اقدام کنند.
وی ادامه داد: با اراده همه مسئولين و بخش 
خصوصی طرح نهضت ملی مسکن در مازندران 

باشتاب به پيش می رود.
این مسئول اضافه کرد: به دنبال این هستيم 
بافت های فرسوده استان را احيا کنيم که دولت 
سيزدهم این اجازه را داده است از محل تسهيالت 
نهضت ملی مسکن برای احيای بافت های فرسوده 

استفاده کنيم.
وی یادآور شــد: تاکنــون 5۲۰۰ واحد در 
بخــش روســتایی و 1۲ هزار واحــد در بخش 
شهری در حال ساخت است، وی سهميه امسال 
 استان مازندران را در طرح نهضت ملی مسکن

38 هزار واحد اعالم کرد.

استاندار مازندران شكایت بین دستگاهی را 
ممنوع كرد

شيراز- خبرنگار کيهان:
تفاهم نامه دانشــگاه شــیراز و شرکت 
صنایع الكترونیک شیراز )صاشیراز( با هدف 
تقویت  و  توسعه  و  همكاری های مشــترک 

مراودات تحقیقاتي منعقد شد.
در راســتای ایجاد تعامالت ســازنده و فراهم  
کردن بســتر مناسب برای آشــنایی و ارتباط مؤثر 
بين دانشجویان و صنعت دفاعی، تفاهم نامه ای ميان 
شرکت صنایع الکترونيک شيراز )صاشيراز( و دانشگاه 

شيراز منعقد گردید.
طبق این تفاهمنامه، مقرر گردید دانشگاه بخشی 

از پروژه های کارشناسی دانشجویان مهندسی برق و 
کامپيوتر با مشارکت صنعت را تعریف و هدایت کند تا 
زمينه آشنایی هرچه بيشتر دانشجویان با فعاليت های 
صاشيراز فراهم شود و آینده شغلی ایشان نيز تأمين 
گردد. همچنين مقرر شد، فضایی در دانشگاه شيراز به 
شرکت صاشيراز تخصيص یابد تا ضمن حضور استاد 
راهنمای صنعتی از سوی این شرکت برای تعریف و 
هدایت پروژه های کارشناسی، زمينه آشنایی بيشتر 
دانشجویان با فعاليت های صاشيراز فراهم شود. ضمناً، 
صاشيراز قطعات و تجهيزات الکترونيکی مورد نياز را 

در صورت لزوم تأمين نماید.

انعقاد تفاهم نامه دانشگاه
و شركت صنایع الكترونیک شیراز


