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خبر3

نقل قول3

دبیر شورای نگهبان:

 دشمن به دنبال تغییر 
اولویت های جریان 

دانشجویی است
دبیــر شــورای نگهبــان بــا بیان 
اینکــه دشــمن به دنبــال تغییر 
جریــان  هــای  اولویــت  
گفــت:  اســت،  دانشــجویی 
»جامعه دانشــجویی بــا تداوم 
حفــظ  و  مومنانــه  حضــور 
روحیات انقالبی، آرمان خواهی 
کــم کننــد.« آیــت اهلل احمد  را در فضــای جامعــه حا
جنتی افزود: »جایگاه مهم دانشگاهیان نزد مردم و 
نقش مهمی که دانشجویان در پیشرفت کشور ایفا 
کرده انــد، باعــث نگرانــی دشــمنان شــده و آنهــا را 
جریــان  اولویت هــای  تغییــر  بــرای  تــا  واداشــته 
دانشــجویی و انحراف دانشــگاه و دانشــجو از مسیر 
خدمت به جامعه، برنامه ریزی کنند.« دبیر شورای 
کید کرد: »جامعه دانشجویی باید با تداوم  نگهبان تا
حضور مومنانه در صحنه و حفظ روحیات انقالبی، 
کم کنند  آرمان خواهی را در فضای فکری جامعه حا
و بــا تقویــت ایمــان و حفظ روحیــه جهــادی، پرچم 
پرافتخــار ایــران اســالمی را بــر قله هــای علــم دنیــا 
برافرازنــد و دشــمنان این مــردم شــریف را از عداوت 

خود پشیمان سازند.«

 رئیس دفتر رئیس جمهوری:

مقابل هجمه سنگین 
کنش  تبلیغاتی دشمن وا

مناسب نشان دهیم
رئیس دفتر رئیس جمهوری با 
کیــد بــر اینکــه بایــد مقابــل  تا
تبلیغاتــی  ســنگین  هجمــه 
کنش مناسب نشان  دشمن وا
عصــر  گــر  ا گفــت:  دهیــم، 
ارتباطــات هم نبــود، مــا باید بر 

امر اطالع رسانی توجه می داشتیم.
غالمحســین اســماعیلی در ادامــه بــه هجمه هــای 
دشمنان اشــاره کرد و گفت: در این جنگ رسانه ای 
کــرد و مقابــل هجمــه  بایــد ابتــدا جبــران مافــات 
کنش مناســب نشان  ســنگین تبلیغاتی دشــمن وا
حــوزه  در  رئیس جمهــوری  حساســیت های  داد. 
اطالع رســانی نشــان از اهمیــت ایــن حــوزه دارد. از 
گر رئیس جمهوری  فعاالن این حوزه انتظار می رود ا
کید  نســبت به حوزه اطــالع رســانی حساســیت و تا
دارد بــه دلیــل ضــرورت اطالع رســانی و اقدامــات 

تخریبی بدخواهان و دشمنان است.
اســماعیلی ادامــه داد: مــا در حــوزه اطالع رســانی از 
همــان ابتــدا از ماموریــت و مســئولیت خودمــان و 
شــأن و جایگاه آن غفلت کردیم و آن را نشــناختیم و 

همچنین درک درستی از آن حاصل نشد.
گــر عصــر اطالعــات و ارتباطات هــم نبود،  او افــزود: ا
ما باید بر امــر اطالع رســانی توجه می داشــتیم. ما از 
این غفلت ها و بیراهه رفتن ها در دوران گذشــته کم 

نداشته ایم.

 هشتگ  روز

»تقارن #اربعین_شاهچراغ با دهه اول فاطمیه شاید تداعی کننده این باشد که ما از همان اول با خون 
نهــال والیــت را آبیــاری کرده ایم و شــهادت در ایــن راه را بر هر چیــز دیگری مقدم می شــماریم.« یــا »دفاع 
حضرت فاطمه)س( از امیرالمومنین علی)ع( دفاع از همسر نبود بلکه دفاع از ولی خدا و امام جامعه بود. 
این مهم ترین درس از دهه فاطمیه است.« یا »امروز روز اول انقالب #فاطمیه با #آرمان_دهه_هشتادی_
ها. انقالبی که جهان را متحول خواهد کرد انشــاءاهلل.« یا »داره دهه فاطمیه میاد. انشــاءاهلل رزق امسال 
گاهان به  من رســوایی خائنین و منافقایی باشه که عامل  نارضایتی ها هستن و باعث شــدن خیلی از ناآ
رسانه های بیگانه پناه ببرن. باعث شدن دوست و دشمن شون رو تشخیص ندن. خدایا به حق حضرت 
زهرا دســت دشمنان داخلی و خارجی رو از ســرزمین عزیزمون دور و قطع کن.« یا »آغاز فاطمیه از امشب 
است. سالروز شهادت مهربان ترین مادر عالم که وعده داده گناهکاران امت پیامبر)ص( را شفاعت کند. 
خداوند شهدای امنیت را با شهید والیت محشور نماید. #یا_زهرا.« یا »رفقا! مبادا فاطمیه امسال آرمان رو 

فراموش کنید. چون مطمئنا اون به یاد ما هست. #آرمان_دهه_هشتادی_ها«

»دوتا یوزپلنگ تو بیابون منتظر مادرشــون بودن، یه آدمی که هیچ اطالعاتی از حیات وحش نداشــته 
برداشته این دوتا رو با خودش آورده، مادر بیچاره االن داره ناله کنان با بدبختی دنبال بچه هاش می گرده، 
بعد یه عده اومدن میگن خدا رو شکر، دیگه پیروز تنها نیست و این دوتا توله یوز از خطر دور شدن؟!« یا 
گه اطالعاتش زیاد بود متوجه میشد نباید به توله یوز دست بزنه و برش داره.  همین طور باید بدونه  »ولی ا
که جای چوپان و دام هاش توی مراتع اون منطقه نیســت.  اونجاها نباید گوســفند باشــه که همه چی رو 
کش به یک چهــارم نهایی، از  بخوره ببره.« یا »هیچی مث قبل نیســت. همــه چی عجیبه. از رســیدن مرا
نبودن ایتالیا، از حذف آلمان و اسپانیا تا پیدا شدن این همه توله یوز.« یا »یه افسانه آفریقایی هست میگه 
یه یوز ماده توله اش می میره، اونقدر براش گریه می کنه که خط اشک برای همیشه روی صورتش میمونه. 
اون یوز بازم بچه دار میشه، ولی این خط اشک نسل به نسل روی صورت همه یوزها باقی میمونه.« یا »ما 
تخم پرنده تو بیابون ببینیم برنمی داریم، بعد این یارو که احتماال روستایی هم بوده و باید می دونسته که 
نباید به بچه جانور وحشی دست زد، توله یوز رو برداشته با خودش برده. مادرش هم احتماال دنبالشون 

هست یا اینکه مادره هم توسط همین چوپان یا سگ هاش کشته شده، بعد ملت ذوق هم میکنن!«
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صـــاحــب  امـــتـــیاز: 
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

مدیرمسئول: اسماعیل رمضانی

عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه
و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

ســید ابراهیــم رئیســی صبــح روز چهارشــنبه در آیین 
گرامیداشت روز دانشجو که در دانشگاه تهران برگزار شد، 
این روز را نماد دشمن شناسی، دشمن ستیزی، بصیرت 
و احساس مسئولیت جامعه دانشــجویی کشور عنوان 
کرد و افزود: »حقیقتا شــانزدهم آذر باید به عنوان نماد و 
نمود بالندگی و شناخت شرایط و وضعیت کشور از سوی 

دانشگاه ها همواره گرامی داشته شود.«
رئیس جمهــوری با اشــاره به ارتبــاط مســتمر دولت با 
جامعه دانشــجویی کشــور در همه ایام و روزهای ســال 
گفت: »بنــده ارتبــاط دولت بــا دانشــگاه را یــک ضرورت 
می دانم و حقیقتا باور دارم دانشــگاه به عنوان اتاق فکر 
دولت می تواند در مسأله شناســی و حل مســائل کشــور 
کید کــرده ام  یاریگــر دولت باشــد و بــه دولتمردان نیــز تا
ارتباط با جامعه نخبگانی توأمان با حضور در میان مردم 

مورد توجه باشد.«
رئیســی با بیــان اینکه پیــش از حضــور در این مراســم 
برخی توصیه کردند در این مراسم شرکت نکنم، تصریح 
کرد: »بنده در پاسخ گفتم کســانی که به دنبال تعطیلی 
علــم هســتند بــه دانشــگاه نمی رونــد و بنــای دولــت 
سیزدهم از ابتدا تقویت علم و علم افزایی در دانشگاه ها 
بوده اســت و از ایــن جهت بود کــه پس از بهبود شــرایط 
کرونایــی کشــور، دولت اولیــن اولویت خود را از ســرگیری 
فعالیــت دانشــگاه ها قــرار داد، چــرا کــه نشــاط و پویایی 
کشور و همچنین پیشــرفت ها و افتخارات دانشمندان 
کشور محصول دانشگاه است.« رئیس جمهوری افزود: 
»امــروز دانشــگاه مــا بــه دشــمن ضربــه زده و بــه همیــن 
دلیــل می خواســتند در ایــن فضا آشــوب ایجــاد کنند و 
کالس هــای درس را بــه تعطیلی بکشــانند، اما اســاتید و 
دانشــجویان فرهیخته چنین اجازه ای به آنها ندادند.« 
کید بر تفاوت میان اغتشــاش و اعتــراض، با  رئیســی با تا
بیان اینکه اعتراض به دنبال خود اصالح امور و سازندگی 
را دارد، امــا پیامــد اغتشــاش، تخریــب و ناامنــی اســت، 
تصریح کرد: »قطعا یک ایران قوی مطلوب آمریکایی ها 
نخواهد بود و آنها به دنبال یک ایران ویران شده همانند 
افغانستان، ســوریه، لیبی و دیگر کشــورهای مورد تجاوز 
قرار گرفته از ســوی این کشور هستند، اما ایران متفاوت 
از دیگــر کشــورها و ســرزمین ها، زنــان و مردانــی باعزت و 
باغیرت دارد که هرگز اجازه تحقق چنین توطئه هایی را 

به آمریکایی ها نخواهند داد.«

جامعــه دانشــجویی مــا نشــان داد صــدای واقعــی 
دانشجوی ایرانی صدای ضد استکباری است

رئیس جمهوری در بیان چرایی عصبانیت و ناامیدی 
دشمنان از دانشــگاه و جامعه دانشجویی کشور گفت: 
»دانشــگاه های ما امــروز سرمنشــأ همه پیشــرفت ها در 
کشور بوده و افتخارات دانشمندان ما در علم و فناوری، 
صنعــت هســته ای، هوافضــا و دســتاوردهای دفاعــی و 
امنیتی محصول دانشــگاه اســت؛ از این جهت دشمن 
به دنبال تعطیل کردن دانشــگاه ها، از بین بردن نشاط 
دانشــجویی و مقابل هم قرار دادن دانشــجویان برآمد، 

امــا جامعــه دانشــجویی مــا نشــان داد صــدای واقعــی 
دانشجوی ایرانی صدای ضد استکباری است.« رئیسی 
تصریــح کــرد: »به رغــم همــه تالش هــا و توطئه هــا امــروز 
صــادرات نفــت ما بــه میــزان پیــش از تحریم هــا افزایش 
یافتــه، ارتباطــات مــا بــا زیرســاخت های آســیا از طریــق 
پیمان هــای شــانگهای و اوراســیا برقــرار شــده، حجــم 
تجارت خارجی کشــور 4۸ درصد افزایــش یافته و صدها 
کارخانه نیمه تعطیل یا تعطیل به چرخه تولید بازگشته یا 

در حال راه اندازی است.«

جامعه دانشجویی کشور راویان پیشرفت ها برای 
عموم مردم باشند

رئیس جمهوری با اشاره به تشکیل »اردوهای راهیان 
پیشــرفت« بــرای آشــنایی دانش آمــوزان با دســتاوردها 
و پیشــرفت های کشــور در حوزه هــای مختلــف، اظهــار 
کشــور نیــز بایــد  داشــت: »شــما جامعــه دانشــجویی 
راویــان ایــن پیشــرفت ها بــرای عمــوم مــردم باشــید.« 
رئیس جمهــوری با بیان اینکه پشــت پرده اغتشاشــات 
اخیــر و ناامنی ها در کشــور، متوقف کردن پیشــرفت ها، 
تعطیلــی دانشــگاه ها و ناامید کــردن مردم بوده اســت، 
افزود: »در همین راســتا، تالش همه ما مســئوالن و شما 
جامعــه دانشــجویی کشــور و اســاتید دانشــگاهی بایــد 
بر امیــدوار کــردن هر چه بیشــتر مردم بــا کار جهــادی و 
گــر چنین شــود یقین  فعالیــت شــبانه روزی باشــد کــه ا
بدانیــد دشــمن روز بــه روز ناامیدتــر و مــردم روز بــه روز 

امیدوارتر خواهند شد.«

مدعیان زندگی و آزادی، با فشار و تحریم زندگی را از 
مردم ایران سلب کرده اند

رئیســی بــا بیــان اینکــه کســانی کــه دانشــجوی مــا و 
مدافعــان امنیت همچــون شــهید آرمان علــی وردی و 
روح اهلل عجمیان را به شهادت می رسانند، مسأله شان 
مشــکالت اقتصــادی نیســت، تصریــح کــرد: »مــردم ما 
و جامعــه دانشــجویی کشــور بــه خوبــی تفــاوت میــان 
اعتــراض و اغتشــاش را می فهمنــد و بــه همیــن دلیــل 
کام گذاشــتند.« رئیس جمهــوری با اشــاره به  آنهــا را نــا
ســفر اخیرش به کردســتان و حضور در بازار ســنندج و 
مشــکالتی که در پی آن بــرای برخی از بازاریان از ســوی 
اغتشاشــگران ایجــاد شــد، تصریح کــرد: »چرا بــه دروغ 
می گویید بــه دنبــال زندگــی و آزادی بــرای مــردم ایران 
هستید؟ شما دیدید که با آن بنده خدا که یک شکالت 
به ما تعارف کرد چه کردند، چه کســی دیکتاتور اســت؟ 
امروز ادعای کسانی که شعار زندگی و آزادی می دهند، 
امــا بــا فشــار و تحریــم زندگــی را از مــردم ایــران ســلب 

کرده اند، ادعایی مضحک است!«

آمریکا مستبدترین حکومت دنیا و ۱۶ آذر روز مبارزه 
با ابردیکتاتور عالم یعنی آمریکاست

کید کرد: »امروز مستبدترین و دیکتاتورترین  رئیسی تا
کمه ایاالت متحده آمریکاســت  حکومت دنیا هیات حا

و 16 آذر روز مبارزه با ابردیکتاتور عالم یعنی آمریکاســت. 
لعن و نفرین الهی بر آنهــا که داعش را پایه گــذاری کردند 
و جنایاتی نظیر جنایات حرم مطهر حضرت شاهچراغ را 

رقم زدند.«

معتقدیم با ظرفیت های عظیم کشــور و پشتیبانی 
مردم، مشکالت قابل حل است

رئیسی با بیان اینکه دولت سیزدهم تنها دولت پس از 
پیروزی انقالب اســالمی اســت که برنامه ای مدون برای 
حل مشکالت کشــور دارد و برنامه خود را نیز به بوته نقد 
کارشناســان، نخبــگان و فرهیختــگان گذاشــته اســت، 
افزود: »معتقدیم با توجه به ظرفیت های عظیم موجود 
در کشــور و حمایــت و پشــتیبانی مردم، مشــکالت قابل 
حــل اســت و اقتصاد کشــور و معیشــت مردم نیــز بهبود 

خواهد یافت.«

حتما دولت صادق الوعدی خواهیم بود
رئیس جمهــوری دربــاره وعــده ســاخت 4 میلیــون 
گفــت: »نیــاز بــه  مســکن از ســوی دولــت ســیزدهم 
ســاخت یک میلیــون مســکن در ســال فقــط وعــده 
دولت نیســت، بلکه نیاز حتمی کشــور اســت که قانون 
نیز بــر آن صراحــت دارد و حتما دولت ســیزدهم دولت 
صادق الوعــدی خواهــد بــود و بــه وعده هــای خــود در 
این زمینــه عمل خواهیم کرد.« رئیســی گفــت: »عالوه 
گذاری زمین برای ساخت  بر ساخت مســکن، دولت وا
خانه های ویالیی در برخی استان های واجد شرایط را 

نیز آغاز کرده است.«

گــر دشــمن از فضــای مجــازی بــرای ایجــاد آشــوب  ا
سوءاستفاده کرد، چه باید کنیم؟

رئیســی در پاســخ به ســوال دانشــجوی دیگری درباره 
وضعیــت اینترنــت نیــز گفــت: »دربــاره فضــای مجــازی 
وعده هایی که داده شــده را به یاد داریم، اما ســخن این 
گر دشمن بخواهد با استفاده از این فضا کشور  است که ا
را دچــار آشــوب و اغتشــاش کنــد و در رونــد فعالیت هــا 
اختالل ایجاد کند، چه باید کرد؟ دلیل محدودیت های 
ایجاد شــده تالش دشــمن بــرای ایجاد ناامنی در کشــور 
بر بستر این فضاست و حتم بدانید پس از عادی شدن 
وضعیت، شرایط متفاوت خواهد شد. موضوع حمایت 
از کســب و کارهای اینترنتی تا زمان عادی شدن شرایط 
نیز بر بستر پلتفرم های داخلی مورد توجه جدی دولت 

است.«

بنای دولت شنیدن نظر دیگران ولو با وجود تفاوت 
سالیق سیاسی است

رئیســی همچنیــن دربــاره اســتفاده دولــت از ظرفیت 
کانون هــای فرهنگــی و دانشــگاهی تصریح کــرد: »بنای 
دولت شــنیدن نظر دیگــران ولو با وجود تفاوت ســالیق 
سیاســی اســت و دولت ســیزدهم حتمــا از فعال شــدن 

دانشگاه ها برای حل مسائل استقبال می کند.«

رئیسی در آیین گرامیداشت روز دانشجو  در دانشگاه تهران :

دولت صادق الوعدی خواهیم بود
صدای واقعی دانشجوی ایرانی صدای ضداستکباری است

دانشگاه به دشمن ضربه زده و می خواستند در این فضا آشوب کنند

     
کیوسک3

دیلی تلگراف
چهارشــنبه، 7 دســامبر 2022، تاثیــرات اعتصــاب آتــی 
کارکنان آمبوالنس ها صفحه نخســت برخــی روزنامه های  
بریتانیایــی را تســخیر کــرد. بــه گــزارش تلگــراف، زمانــی که 
در اواخــر این مــاه بهیــاران و پاســخ دهندگان شــماره 999 
اعتصاب کنند، سالمندانی که در خانه اند بدون آمبوالنس 
رها می شــوند. دیلی تلگراف می گوید این بدان معناســت 
کــه تماس هایی بــا اولویت پایین تــر، مانند افراد مســن که 
در خانه اند، بعید اســت خدمات آمبوالنس دریافت کنند. 
کنــون گفته انــد که فقــط بــه تماس هایی که  اتحادیه هــا تا

مربوط به خطر جانی است، پاسخ خواهند داد.

 فایننشال تایمز
روزنامه فایننشال تایمز در گزارش اصلی روز چهارشنبه 
خــود دربــاره اعتصابــات پیــش رو در بریتانیــا و فشــار بــر 
نخســت وزیر در این باره گــزارش می دهد. ایــن روزنامه در 
گــزارش خود آورده اســت که با افزایش اعتصاب ها، ریشــی 
ک، نخســت وزیر بریتانیا، بــرای تســریع در تصویب  ســونا
قانون ضد اعتصاب از سوی نمایندگان حزب محافظه کار 
تحت فشار است. این روزنامه می گوید بریتانیا با بزرگ ترین 
موج اعتصاب ها از زمــان پایان حکمرانی مارگارت تاچر به 

عنوان نخست وزیر، مواجه است.

 واشینگتن پست
»D.C  کرایه هــای تمــام خودرو هــای متروبــاس را حذف 
می کند« عنــوان گزارش واشینگتن پســت اســت کــه در آن 
آمده: »واشــینگتن دی. ســی. در حرکت به ســمت حمل و 
نقل رایــگان به حــذف کرایه هــای متروبــاس رأی می دهد. 
دی. ســی. از اول جوالی به ســفرهای اتوبوس در محدوده 
شهری یارانه پرداخت می کند و به مسافران اجازه می دهد 
رایگان سوار شوند. پس از اینکه شورای شهر دی.سی. روز 
سه شنبه به لغو کرایه های متروباس رأی داد، این ناحیه به 
پرجمعیت ترین شهر کشور برای ارائه حمل و نقل عمومی 

رایگان تبدیل خواهد شد.« 

وزیر اطالعات:

رئیس جمهوری فرانسه را 
یک منبع آلوده سازمان سیا 

هدایت می کند
وزیــر اطالعــات گفــت: »رئیس جمهــوری کنونــی 
فرانسه دیگر الزم نیست رئیس جمهوری آمریکا به او 
خط کاری دهد، بلکه یک منبع آلوده دســت چندم 
اطالعاتی ســازمان ســیا بــه او دیکته می کنــد که چه 

بگوید و چه موضعی بگیرد.«
گفــت: »اخیــرا  او در یــک مصاحبــه مطبوعاتــی 
کشــورهای ســابقا  از  یکــی  لــوده  رئیس جمهــوری 
تــراز اول اروپایــی بــا یــک زن از همان مــدل معتادان 
متجاهــر آلــوده خیابانی مالقــات کرد و ســخنانی که 
آن زن لوده سیاســی در دهانش گذاشت را تکرار کرد. 
واقعــا قابل مطالعه و تأمل اســت که بــر آن دولت چه 
گذشــته که از میزبانــی افتخارآمیــز و تاریخــی رهبران 
بزرگ عدالت طلــب و آزادی خواه و تاریخ ســاز جهان 
همچون حضــرت امام خمینــی)ره( به پایــگاه اراذل 
و اوباش آلوده تبدیل شــده اســت؟ شــما شخصیت 
و ســوابق آن زن را مــرور کنیــد، کســی کــه بــر اســاس 
مــدارک فاش شــده آشــکار و اســناد پنهــان مــزدور و 
متکــدی ســرویس های اطالعاتی آمریکاســت، امروز 
بـــا باالتریــن مقام رســمی یک کشــور ســابقا تــراز اول 
اروپایی مالقات می کند و سخنان سخیف خود را در 
دهــان آن مقام می گــذارد؛ یــا صدر اعظم یک کشــور 
دیگر سابقا تراز اول اروپایی را می بینید که چقدر خام 
و به دور از واقعیت های کشــور ما دهــان باز می کند و 
هر آنچه را که دیگــران القا کرده اند، بیــرون می ریزد یا 
نخســت وزیر نپخته کانادا را می بینید که در توییتی 
عین ادعای بی پایــه ضد انقالب فراری را تکــرار و ادعا 
می کند که 1۵ هزار نفر در جریانات اخیر ایران به اعدام 
محکوم شــده اند! 1۵ هزار نفر! یعنی الزم نیست یک 
نخست وزیر، آمار دقیق اعدامی های ایران را داشته 
باشــد؛ کافــی اســت مختصــر عقلی داشــته باشــد تا 

چنین ادعای هجوی نکند.«

#فاطمیه#یوزپلنگ_ایرانی
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 کاهش 
شاخص بورس
شاخص کل بورس طی 
معامالت دیروز بیش از 

۶هزار واحد کاهش یافت. 
به گزارش ایسنا، شاخص کل 

بورس دیروز با ۶۵۷۹ واحد 
کاهش تا رقم یک میلیون و 

۴۰۲ هزار واحد نزول کرد. این 
درحالی است که شاخص 

کل با معیار هم وزن با افزایشی 
۸۹۳ واحدی به رقم ۴۱۷ هزار 
و ۸۴ واحد رسید. در این بازار 

۴۸۷ هزار معامله به ارزش ۴۷ 
هزار و ۶۸۶ میلیارد ریال انجام 

شد. توسعه معادن و صنایع 
معدنی خاورمیانه، بانک 

پاسارگاد، ملی صنایع مس 
ایران، فوالدمبارکه اصفهان 

و پاالیش نفت بندرعباس 
نسبت به سایر نمادها بیشترین 

تاثیر منفی و در مقابل صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس و 

ایران خودرو نسبت به سایر 
نمادها بیشترین تاثیر مثبت را 
روی بورس گذاشتند. در آن 
سوی بازار سرمایه شاخص 
کل فرابورس نیز ۴۷ واحد 
کاهش یافت و در رقم ۱۸ 
هزار و ۵۶۳ واحد ایستاد. 

در این بازار ۲۱۸ هزار معامله 
انجام شد که ۴۹ هزار و ۵۸۱ 

میلیارد ریال ارزش داشت.
پلیمرآریاساسول، پتروشیمی 

گرس، بیمه پاسارگاد، پاالیش  زا
، پاالیش نفت الوان  نفت شیراز

و سرمایه گذاری صباتامین 
نسبت به سایر نمادها بیشترین 

تاثیر منفی و در مقابل صنعتی 
مینو نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر مثبت را روی 

فرابورس گذاشتند.

عکس خبر3

ایســنا- همایــش چهلمیــن ســالروز تاســیس دیــوان عدالــت اداری 
دیــروز با حضــور روســای ســابق و اعضای شــورای عالــی قضائــی برگزار 

شد.

واحــد مرکــزی خبــر- دهمیــن مرحلــه اردوی آمادگــی تیــم ملــی شــنای 
جانبازان و معلوالن برای بازی های پاراآســیایی هانگژو 2022، از چهاردهم 
تا بیســت ودوم آذر ماه در کمپ تیم های ملی فدراســیون در حال برگزاری 
اســت. رضــا جــوادی، علــی محمودخانــی )تهــران(، ســینا ضیغمی نــژاد، 
( پنج ملی پوشــی  ابوالفضــل نگارســتانی )کرمــان(، شــاهین ایزدیــار )البرز
هستند که زیرنظر علیرضا ایزدی، سرمربی و حمید حسنی سعدی، مربی 

تیم ملی به تمرین می پردازند.

ایســنا- در ســومین ماه از پاییــز ۱40۱، برف ارتفاعــات جاده گردشــگری اهر - 
مشگین شهر و مناطق گردشــگری شهرســتان اهر را ســفیدپوش کرد و در کنار 

زیبایی های رنگارنگ فصل پاییز، چهره ای دیدنی و جذاب به این مناطق داد.

ایسنا- ورود موج جدید هوای سرد به پایتخت، یکی از زیباترین تصاویر 
پاییــزی را بــرای مناطق مختلــف تهــران به خصــوص کاخ ســعدآباد و پارک 
ملت رقم زد. ریزش برِگ زرد درختان همراه با بارِش نخســتین برِف تهران، 

تصویری متفاوت برای مناطق شمالی پایتخت رقم زد.

در پی ارســال پیامی با موضوع اخطار زلزله برای برخی 
شهروندان تهرانی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور 
اعالم کــرد که چنیــن پیامی صحت نــدارد و شــهروندان 
نگرانی برای وقوع زلزله نداشته باشند. به گزارش سازمان 
مدیریت بحران کشــور، پیامی مبنــی بر هشــدار زلزله به 
شــهروندان مخابره شده اســت که این پیام کامال جعلی 
کید شده  است و جای هیچ نگرانی نیست. در این پیام تا
است: این پیام جعلی است به آن توجه نکنید و از خانه 

خارج نشوید.

توضیحــات پلیــس فتــا درباره پیــام هشــدار جعلی 
زلزله

 پیــام بــرای گوشــی های اندرویــد ارســال شــده اســت.  
براســاس پیــام معــاون اجتماعــی پلیس فتــا، ایــن پیام 
برای گوشی های همراه اندروید به خصوص سامسونگ 
ارسال شده اســت و افرادی که گوشی همراه آیفون دارند 
این پیام را دریافت نکردند. ســرهنگ رامین پاشایی، در 
گفت وگو با شــبکه خبــری، موضوع پیامک هشــدار زلزله 
را جعلــی دانســت و گفــت: »هموطنــان با خیــال راحت 
به زندگی خود برســند.« او با عنــوان این مطلب که هیچ 
اتفــاق یا تهدیدی بــرای هموطنــان وجود نــدارد، گفت: 

»این پیام برای گوشــی های همــراه اندروید به خصوص 
سامسونگ ارسال شده و افرادی که گوشی همراه آیفون 

دارند، این پیام را دریافت نکردند.«

اطالعیه مرکز لرزه نگاری درباره هشدار زلزله
مؤسســه ژئوفیزیــک طــی انتشــار اطالعیــه ای ارســال 
این هشدار از ســوی این مؤسســه را رد کرد. در متن این 
اطالعیه آمده اســت: »نظــر به اینکه بنابر اطــالع واصله، 
امــروز 16 آذر 1401 پیامــی تحت عنــوان هشــدار زلزلــه از 
طریق خطــوط موبایلی برای برخی از مشــترکین ارســال 
شده اســت، مرکز لرزه نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک 

دانشــگاه تهران ضمــن تکذیب ایــن پیام اعــالم می کند 
هیچ گونه وضعیت غیرعادی در خصوص وقوع زمین لرزه 
در هیچ منطقه کشــور تا لحظه درج این پیام مشــاهده 

نشده است.« 

همراه اول: هیچ گونه هک و نفوذی در شــبکه اتفاق 
نیفتاده 

گفــت:  اول  همــراه  ارتباطــات  مدیــرکل  کان،  حــکا
»هیچ گونــه هــک و نفــوذی در شــبکه اتفــاق نیفتــاده و 
ارســال پیام هشــدار زلزله حاصل خطای تیم تحقیقاتی 

بود.«

معاون وزیر کشور: اشتباه فنی تیم تحقیقاتی همراه 
اول بود

معاون وزیر کشــور ارســال پیام هشــدار زلزله را اشــتباه 
فنی تیــم تحقیقاتــی همــراه اول عنــوان کــرد. او گفت که 
ایــن تیــم در حال یــک اقــدام فنــی بــرای مواقــع بحرانی 
بــود و می خواســتند پیــام را به صــورت آزمایشــی در گروه 
خودشان بفرستند؛ در اثر یک غفلت فنی برای تعدادی 
کید کرد که نه مسأله  از شهروندان هم ارسال کردند. او تا

هک در کار بود و نه مسأله خاص امنیتی.

  پیام اخطار زلزله جعلی بود
معاون وزیر کشور: اشتباه فنی تیم تحقیقاتی همراه اول بود

نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی بــه مهــرداد 
بذرپاش، وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی رأی اعتماد 

داده و بذرپاش را به ساختمان دادمان فرستادند.
در ادامــه جلســه علنــی روز چهارشــنبه - 16 آذر- 
مجلــس شــورای اســالمی، پــس از اســتماع نظــرات 
موافقان ومخالفان، رأی اعتمــاد به مهرداد بذرپاش، 
وزیر پیشــنهادی راه وشهرســازی به رأی وکالی ملت 
گذاشــته شــد. وکالی ملت با 1۸7 رأی موافق،64 رأی 
مخالف ، 7 رأی ممتنــع، ۵ رأی باطله از مجموع 26۳ 
نماینده حاضر در مجلس  به بذرپاش برای حضور در 

وزارت راه وشهرسازی رأی اعتماد دادند.

راهــی جــز تعییــن روش هــای تامیــن مالــی بــرای 
ساخت مسکن نداریم

»مهــرداد بذرپــاش« بحــران اصلــی در وزارت راه را 
»روش هــای جدید تامین مالی« بــرای اجرا و تکمیل 
پروژه ها دانســت و گفــت: » ۵0 درصد وقت مــا در این 
وزارتخانــه برای ســاخت مســکن صرف خواهد شــد، 

تمام تیم را تجهیز می کنیم.«
او در جلســه رأی اعتمــاد خــود در مجلس شــورای 
اســالمی، اظهــار کــرد: »پنــج صنعت بــزرگ کــه وزارت 
راه وشهرســازی مدیریــت آن را برعهــده دارد با بحران 
فرســودگی دســت به گریبــان اســت. در بخــش ریلی 
و هوایــی مشــکل داریــم؛ در صنایــع حمل ونقــل و 
ماشــین های تجــاری و ســنگین بــا فرســودگی بزرگی 
مواجه هســتیم.« او با بیان اینکه در کشــوری مؤمن، 
بــزرگ و قــوی هســتیم، افــزود: »در کشــور بن بســتی 
کــه  اســت  غلطــی  رویــه  بن بســت،  نــدارد؛  وجــود 

می نشینیم کنار هم و برای هم می زنیم.«
بذرپــاش اضافــه کــرد: »بیــش از 1۵ هــزار کیلومتــر 
بحــران  بــا  امــا  داریــم،  کشــور  در  ریلــی  خطــوط 
هســتیم.  مواجــه  خطــوط  بهســازی ونگهداری 
گــر بــا نــگاه ســنتی و غیرصنعتــی بخواهیــم وزارت  ا
کنیــم، آیــا توفیقــی حاصــل  راه وشهرســازی را اداره 
می شود؟ چرا در سال های اخیر سرعت رشد صنعت 
ریلی وهوایی کم و نارضایت کننده بوده است؛ طوری 

کنون، هم مردم و هم دولت ناراضی هستند.« که ا
کنــون همــه در یــک موضــع اتحــاد  او ادامــه داد: »ا
هســتند و آن اینکــه بــرای تکمیــل پروژه هــای ریلــی، 
هوایــی، مســکن، پروژه هــای راه روســتایی، در خرید 
هواپیما، ســاخت هواپیمــا تا خرید لوکوموتیو و ســیار 
اجــزا، یک نکتــه مطــرح اســت و آن نبود منابــع مالی 
برای اتمــام پروژه های نیمه تمام اســت. همه اذعان 
داشــتند بحــران اصلــی در ایــن دســتگاه پیشــران 
»روش هــای جدید تامین مالی« بــرای اجرا و تکمیل 

پروژه هاست.«
بذرپاش تصریح کرد: »در چند سال اخیر در دیوان 
محاسبات حضور داشــتم و از وضعیت بودجه کشور 

مطلع هســتم. ردیف های هزینه ای در حال افزایش 
اســت و ایــن خبــر مسرت بخشــی نیســت. بــه دولت 
کمــک کنیــم تــا از ثبــت افزایــش هزینه هــا جلوگیــری 

شود.«

هزینه ســاخت 4 میلیــون مســکن تقریبــا 2 برابر 
بودجه کل کشور

وزیر پیشــنهادی راه وشهرســازی بیان کــرد: »راهی 
جــز پیــدا کــردن روش هــای تامین مالــی نــدارم، این 
تخصــص چــه کســی اســت؟، چــه روش و افــرادی را 
طلب می کنــد؟ روش های جدید تامیــن منابع مالی 
چــه مصوباتــی را می خواهد؛ مثــال همیــن 4 میلیون 

مسکنی که در قانون جهش تصویب شده است؟«
او بــا طــرح ایــن ســوال کــه آیــا االن در کشــور بــرای 
ساخت 4 میلیون مسکن مشــکل مهندس داریم؟، 
گفت: »مهندس زبده، انقالبی و تکنیسین فنی داریم؛ 
اما چرا مسکن ساخته نمی شود؟ آیا می توان با ردیف 
اعتبــاری موجــود خانه ســاخت؟ 4 میلیون مســکن 
بــا متــراژ 100 متر برای هــر واحــد، معــادل 400 میلیون 
مترمربع مسکن است که ساخت آن متری 7 میلیون 
نیاز مالــی داریم که حدود 2 هــزار و ۸00 همت خواهد 
شــد؛ همیــن االن بودجــه کل کشــور چقــدر اســت؟، 
2 برابــر بودجه کل کشــور در ســال 1401 برای ســاخت 

مسکن پول نیاز داریم.«
بذرپاش گفت: »وزارت راه وشهرســازی برای تامین 
منابع مالی 2 هزار و ۸00 همت چه کاری انجام دهد؟ 
مجلس حتمــا وقتــی قانون جهــش تولید مســکن را 

تصویب کرد، این منابع را در نظر داشته است.«
او بــا بیــان اینکــه وزارت راه وشهرســازی وزارتخانــه 
امید اســت، اضافه کرد: »در صنعــت هوایی هم باید 
چه اســتراتژی داشــته باشــیم؟، آیــا هواپیما بســازیم 
یا بخریم، اصال در شــرایط تحریمی می شــود هواپیما 
خرید یــا نــه؟؛ اینها ســواالت موجــود در ایــن صنعت 
اســت. اینکــه اعــالم می کنــم همــه در یــک کشــتی 
نشسته ایم، فکر نکنید از ساخت مسکن کوتاه بیایم، 
مجلــس می تواند بگوید مقصــر دولت اســت همه ما 

یکی هستیم.«

بذرپاش از مجلس  رأی اعتماد گرفت

 وزارت راه وشهرسازی 
وزارتخانه امید است

سرزن تاریخی فوتبال ایران درگذشت

مردی که روی سر همه 
توپ می زد

ملــی  تیــم  ســابق  ســتاره  بــاوی  کریــم 
فوتبــال ایــران و باشــگاه پرســپولیس پــس 
بیمــاری در ســن 57  یــک دوره  از تحمــل 
کریــم بــاوی در  ســالگی درگذشــت. ظهــور 
فوتبال ایران بــه اوایل دهه ۶0 خورشــیدی 
درخشــش  بــا  او  کــه  جایــی  بازمی گــردد، 
آقــای  شــاهین،  فوتبــال  تیــم  در  گهانــی  نا
گل رقابت هــای جــام باشــگاه های تهــران 
در ســال ۱3۶4 شــد و پــس از حضــور پرویــز 
دهــداری در تیــم ملی بــدل به مهــره اصلی 
بــزرگان  حضــور  در  ایــران  حملــه  خــط 
محمدخانــی،  ناصــر  مثــل  نامدارانــی  و 
، حمیــد  فرشــاد پیــوس، عبدالعلــی چنگیــز

علیدوستی و... شد.
این ســتاره خوزســتانی که با مهاجرت به 
تهران، پیراهن تهــران الف را به تن  کرد، پس 
از شــاهین به پرســپولیس آمد و درخشــش 
خــود را در جمــع سرخپوشــان ادامــه داد. 
بــه دلیــل این کــه  گفتــه می شــد  دربــاره او 
یــک پایــش از پــای دیگــرش کوتاه تــر اســت 
نمی توانــد به ســادگی فوتبــال بــازی کند اما 

باوی داخل زمین خالف این را ثابت کرد.
کوتــاه بازیگــری بــرای  او بــا وجــود مــدت 
تیــم ملــی فوتبــال ایــران یکــی از موفق ترین 
مهاجمــان تیــم ملی بــه شــمار مــی رود و با 
به ثمر رســاندن ۱0 گل در 23 بازی ملی آمار 
بســیاری خوبی را از خود بر جای گذاشــت. 
کــه یکــی از بهتریــن ســرزن های تاریــخ  او 
فوتبــال ایــران محســوب می شــود طــی دو 
 به مدت پنج سال لباس تیم 

ً
دوره، مجموعا

پرسپولیس تهران را بر تن داشت. 
بــاوی با ســابقه حضــور دو ســال و نیمه در 
جبهه هــای جنگ تحمیلــی به دلیــل وجود 
ترکــش در بدن و تحمل اثرات ناشــی از آن به 
لحاظ جســمانی اوضاع مساعدی نداشت 
و مدت هــا از فوتبــال بــه دور بــود تــا اینکــه با 
همت مدیر عامل باشــگاه شــاهین بوشــهر 
در تاریــخ یکــم شــهریور ۱389 و در مســابقه 
پرسپولیس و شاهین بوشــهر بعد از سال ها 
در ورزشــگاه آزادی از او تجلیل به عمل آمد. 
شــادروان کریــم باوی طــی روزهــای اخیر به 
دلیل شــدت یافتــن بیماری، در بیمارســتان 

بستری شده بود.
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