
فایننشال تایمز
، مدیر اجرایی جدید رولز  به گزارش فایننشال تایمز

رویس به کارمندان گفته است که این گروه باید شیوه 
کار خود را تغییر دهد وگرنه دوام نخواهد آورد. در جای 

، این روزنامه می گوید که گزارشی از سوی ناظر  دیگر
ج عمومی مستقل نشان می دهد که دولت در  مخار

طول دو سال مالی گذشته نزدیک به 15 میلیارد پوند 
برای تجهیزات پزشکی کووید و سایر اقالم پزشکی هدر 

داده است.
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رئیس سازمان اداری و استخدامی 
: کشور

 جذب نیروی انسانی 
در دولت به شیوه نقطه ای 

انجام می شود

رئیس  و  رئیس جمهوری  معاون 
سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: 
طراحی  فرآیندی  سیزدهم  دولت  »در 
که نیروی انسانی از طریق جذب  شده 

نقطه ای تامین شود.«
این،  از  »پیش  افزود:  لطیفی  میثم   
از طریق  انسانی در بدنه دولت  نیروی 
آزمون و جذب ایثارگران تامین می شد اما 
در دولت سیزدهم مسیر سوم نیز افزوده 

شده و آن، جذب نخبگان است.«
نفر  هزار  پنج  دست کم  او،  به گفته 
در  آینده  سال های  در  نخبگان  از 
استخدام  کشور  اجرایی  دستگاه های 

خواهند شد.
در  دولت  کوچک سازی   به  لطیفی 
برنامه ششم توسعه اشاره و بیان کرد: »با 
این حال فرآیند جذب نقطه ای با اولویت 
براساس  و  استان ها  و  شهرستان ها 
در  نیز  انسانی  نیروی  واقعی  نیازهای 

دستور کار قرار گرفته است.«  

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

امکان تماس صوتی و 
تصویری باکیفیت در 

پلتفرم های ایرانی وجود 
دارد

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: 
کیفیت  »امکان تماس صوتی و تصویری با
در پلتفرم های ایرانی وجود دارد. با تالش 
و  کاربران  حمایت  کشورمان،  جوانان 
دولت، محصوالت وطنی مسیر رسیدن 
به قله های ایده آل را به سرعت خواهند 

پیمود.«
»از  کرد:  کید  تا ع پور«  زار »عیسی 
بخش  این،  از  قبل  تا  آنجایی که 
قابل توجهی از ارتباطات تصویری بر بستر 
که  می شد  انجام  خارجی  پلتفرم  یک 
کنون با توجه به دستور مراجع ذی صالح  ا
فعالیت آن در کشور محدود شده، ممکن 
به علت  نیز  خانواده ها  از  برخی  است 
پلتفرم های  با  عدم آشنایی 
خارجی وداخلی دیگری که امکان تماس 
صوتی و تصویری دارند، برای ارتباط با 
دچار  کشور  از  خارج  در  خود  عزیزان 

مشکل شده باشند.«

وزیر اقتصاد:

یم مانع رکوردزنی  تحر
صادرات غیرنفتی کشور 

نشد

سیداحسان خاندوزی اظهار داشت: 
نشان دهنده  امسال  ۱۰ماهه  »آمار 
غیرنفتی  صادرات  رکورد  شکسته شدن 
است که این روند صعودی تجارت نیاز به 
و  اقتصادی  امور  وزیر  دارد.«  حمایت 
دارایی افزود: »این پیشرفت ها در شرایطی 
ایجادشده که برخی به دنبال اثبات رکود 
در پی فشارهای خارجی و تحریم هستند، 
کی از آن است که در شرایط  اما آمارها حا
صعودی  اقتصادی  ارقام  نیز  کنونی 

هستند.«

وزارت نفت اختصاص داد

 ۲۰ میلیارد دالر برای اجرای 
قانون هوای پاک 

و  اچ اس ئی  مدیرکل  انصاری،  مظاهر 
پدافند غیرعامل وزارت نفت نیز با بیان 
ک برای کاهش آلودگی  اینکه قانون هوای پا
هوا تکالیف متعدد و متنوعی را به عهده 
دستگاه های مختلف ازجمله وزارت نفت 
اینکه  از  غ  »فار می گوید:  است،  گذاشته 
به  تکالیف  این  از  مهمی  بخش  اجرای 
سرمایه گذاری کالن و منابع مالی گسترده 
نیاز دارد و صنعت نفت به دلیل تحریم ها 
با  روبه روست،  مالی  محدودیت های  با 
این حال وزارت نفت اقدام های پرشمار و 
مهمی را برای عمل به مفاد این قانون فراتر 
از محدودیت های اعمال شده انجام داده 
یا در حال انجام دارد.« او افزود: »قانون 
ک برای کاهش آلودگی هوا تکالیف  هوای پا
متعدد و متنوعی را به عهده دستگاه های 
گذاشته  نفت  وزارت  ازجمله  مختلف 
است، اما صنعت نفت در طول سال های 
مالی،  محدودیت های  از  غ  فار گذشته 
حوزه های  در  را  بی شماری  اقدام های 
مختلف صنعتی، فراتر از محدودیت های 
اعمال شده انجام داده یا در حال انجام 
نیز  سیزدهم  دولت  نفت  وزارت  دارد. 
همچنین به منظور اجرای تکالیف قانون 
اجرای  به  را  دالر  میلیارد   ۲۰ ک  پا هوای 
طرح های توسعه ای پاالیشگاهی به منظور 
کمی وکیفی فرآورده های تولیدی  توسعه 
امسال،  است.«آذرماه  داده  اختصاص 
سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری در 
نشست هیأت دولت بر لزوم اجرای تکالیف 
قانون  در  دستگاه ها  برای  تعیین شده 
ک  کید کرد و گفت: »هوای پا ک تا هوای پا
از حقوق اساسی جامعه است. در قانون 
ک، ۱۶۷ تکلیف برای دستگاه های  هوای پا
می رود  انتظار  که  شده  تعیین  مختلف 
همه بخش های اجرایی در قبال وظایف 
خود  تکالیف  به  و  باشند  پاسخگو  خود 
سوخت،  مصرف  بهینه سازی  ازجمله 
عمومی،  حمل ونقل  گسترش ونوسازی 
جایگزینی خودروهای فرسوده و اصالح 
کنند.«احمد  وضع معادن آالینده عمل 
دی  ابتدای  در  اما  کشور  وزیر  وحیدی، 
هیأت  نشست  حاشیه  در  امسال  ماه 
را مربوط به  آلودگی هوا  دولت ۶٠ درصد 
منابع متحرک اعالم کرد و گفت: »در بحث 
حمل ونقل  مهم  مسأله  متحرک  منابع 
چند  عمومی  حمل ونقل  در  است. 
عامل مؤثر وجود دارد که یکی خودروها و 

موتورسیکلت هاست. 
براساس تصمیم هایی که گرفته و دنبال 
می شود باید بتوانیم تعداد قابل توجهی 
جایگزین  را  برقی  موتورسیکلت 

موتورسیکلت های بنزینی کنیم.«
او از امضای قراردادهایی در این زمینه 
»تعدادی  می کند:  کید  تا و  داده  خبر 
کارخانه ها  طرف  از  نیز  جدید  اتوبوس 
تحویل شده که پس از شماره گذاری قابل 
نیز  تهران  شهرداری  است.  استفاده 
کاهش مسیر ترددها با  اقدام هایی برای 

اصالح تقاطع ها آغاز کرده است.«

 بیست ونهمین اجالس سراسری نماز روز پنجشنبه ششم دی با شعار نماز، مدرسه، 
دانشگاه، خانواده و معلمان آینده با حضور سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری در 
سالن غدیر وزارت کشور افتتاح شد و بخش آغازین این اجالس، قرائت پیام رهبر معظم 

انقالب بود.
در پیام مقام معظم رهبری که توسط حجت االسالم محسن قرائتی، رئیس ستاد 

اقامه نماز قرائت شد، آمده بود:
»برپایی این همایش فرخنده پس از تاخیر دوساله، مایه خرسندی و ان شاء اهلل 
موجب برکت است. هر تالش فکری و عملی برای نشان دادن ارزش نماز و بزرگداشت 
این فریضه مبارک، کاری در جهت نورانی کردن دل انسان ها و گرم کردن محفل زندگی 

آنهاست. یاد خدا که نماز مظهر کامل آن است، دل وجان را آزاد و جامعه را آباد می سازد.
پیوندهای حیاتی در یک جامعه خوشبخت و خوش فرجام، همچون دوستی و 
گذشت و مهربانی و همدلی و همدردی و یاری رسانی و خیرخواهی و امثال آن به برکت 
رواج و اقامه نماز، استحکام می یابد. صف های نماز جماعت، صفوف به هم پیوسته 
فعالیت های اجتماعی را پدید می آورد. کانون گرم و پرشور مساجد، کانون های همکاری 

در عرصه اجتماعی را رونق می بخشد. 
نماز، آنگاه که با احساس حضور خداوند، گزارده شود، به همه عرصه های زندگی 
که و هر  نورافشانی می کند و دنیا و آخرت فردوجامعه را آباد می سازد. نمازگزار -هر 
جا- به اندازه ظرفیت خود از نماز بهره می برد ولی در این میان، جوانان و نوجوانان از 
همه جلوترند؛ بهره آنان از نمازی که با توجه و خشوع خوانده شود بسی بیشتر است. 
که اذان نماز،  دل جوان و نوجوان آمادگی افزون تری دارد برای رسیدن به »فالح« 
شتاب گرفتن به آن را سفارش می کند. پدران و مادران، معلمان و استادان، اندرزگویان و 
راهنمایان، این حقیقت را در رابطه میان نماز و جوان، به یاد داشته باشند و وظیفه ای را 
که بر دوش آنهاست، بشناسند. مدارس، دانشگاه ها، به طور ویژه دانشگاه، فرهنگیان، 
صداوسیما و دیگر دستگاه های فرهنگساز، در شمار مخاطبان اصلی »اقیموا الصلوه« 

جای می گیرند. توفیق همگان را از خداوند متعال مسئلت می کنم.«

رئیسی: نماز یکی از راه های مهم حفظ جامعه در مقابل آسیب های اجتماعی 
است

سیدابراهیم رئیسی نیز در سخنرانی خود در بیست ونهمین اجالس سراسری نماز 
اظهار داشت: »کارکردهای نماز در جامعه جایگاه ارزشمندی دارد، نماز جلوه های 
فکر بنده و عمل صالح را برای انسان سالک رقم می زند. حقیقتا نماز، هم در اندیشه 
انسان سالک و هم در اخالق فاضله و کریمه او و هم در عمل بسیار اثربخش است و در 

انسان سازی  شاید هیچ عطایای الهی همانند نماز نباشد.«
رئیس جمهوری بیان داشت: »نماز در ساختن فرد و جامعه تاثیرگذار است و همه 
انبیای الهی هم نسبت به صاله توصیه شدند و امر به صاله کردند و در آیات نورانی قرآن 
کید شده است.« او احکام و آداب را از جلوه های مهم نماز عنوان کرد و گفت:  هم بر نماز تا
»احکام، اجزا و آنچه مربوط به آداب و شرایط نماز می شود، بسیار مهم است، اما وقتی 
انسان با اسرار نماز در ارتباط قرار می گیرد، روحیه او متعالی می شود و وقتی نماز یک 

فردی باال برود، آن نمازخوان نیز با نماز خود باال می رود.«
رئیس جمهوری اقامه نماز، پرداخت زکات و امربه معروف و نهی ازپلشتی ها را چهار 

پایه و رکن اساسی نظام اسالمی عنوان کرد و گفت: »اقامه نماز باید در همه شئون جامعه 
و زندگی انسان اعم از نظام اداری، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و همه نظامات ما جلوه 
پیدا کند و مبتنی بر صاله و اقامه آن باشد.« او افزود: »نماز توجه به خدا و قانون خدا و 
بایدها و نبایدهای الهی را به انسان می آموزد. آثار حضور یک انسان نمازخوان عالوه بر 
جنبه فردی که برای خودش دارد، برای جامعه نیز مؤثر است. ارتباط با مردم در پرتو 
ارتباط با خداست. انسان نمازخوان توجه به دیگران دارد و احساس مسئولیت هم در 
پرتو نماز شکل می گیرد.«رئیسی امربه معروف و نهی ازمنکر را برای اصالح جامعه ضروری 
دانست و گفت: »باید به روح نماز توجه کنیم. حضور قلب در نماز مهم است و باید 

نسبت به اقامه نماز حساس باشیم.«
او توجه به نماز را رمز استقالل، آزادی و برپایی نظام جمهوری اسالمی عنوان کرد 
که اقامه نماز  که به اهل نماز وارد می شود، نشان می دهد  و افزود: »هجمه هایی 
مسأله محوری در کشور است. اقامه نماز و توجه به فرهنگ نماز جامعه، مردم و کشور ما 

کنون از فتنه ها و توطئه ها حفظ کرده است.« را از ابتدای پیروزی انقالب تا
رئیس جمهوری با محکومیت اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم در اروپا که مدعی 
کید کرد: »کسانی که به قرآن کریم و بهترین مخلوق خدا،  مهد آزادی بودن است، تا
یعنی پیامبر)ص( اهانت می کنند، بدانند که به همه ادیان ابراهیمی و بشریت اهانت 
کرده اند.« رئیسی اظهار داشت: »این کار زشت و موارد اینچنینی به نام آزادی بیان 
صورت می گیرد که در واقع بدترین نوع اهانت ها به بشریت محسوب می شود. در سراسر 
که ضدآزادی بیان و مسدودکننده آزادی  عالم هیچ کس این حرکت را قبول نمی کند، چرا
بیان در جوامع بشری است. اهانت به قرآن و ادیان الهی، حرکتی زشت، کریه و مطرود 
گر امروز بخواهیم فهرست بلندباالیی از جنایت های اروپایی ها  است.«او ادامه داد: »ا
را ارائه کنیم، کیفرخواست بلندی علیه آنها صادر می شود. اروپایی ها که خود را مدعی 
حقوق بشر می دانند، باید در جایگاه متهم، پاسخگوی افکارعمومی و مسلمانان 
باشند.« رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیام رهبر معظم 
انقالب به بیست ونهمین اجالس سراسری نماز، گفت: »در دوره های برگزاری اجالس 
سراسری نماز، ۲۹ پیام از سوی مقام معظم رهبری صادر شده که این پیام ها چراغ راهی 

برای دست اندرکاران، مجریان، اهل فرهنگ و جامعه شناسان است.«
رئیسی افزود: »ستاد اقامه نماز، فرهنگیان، دانشگاهیان، طالب و جوانان باید 
اقدامات بزرگی را برای تحقق منویات رهبر انقالب در زمینه اقامه نماز انجام دهند. 
دولت، خود را موظف به پیگیری و تحقق منویات رهبر انقالب در زمینه اقامه نماز و 
ارائه سبک زندگی نمازمحور برای همه می داند.« او تصریح کرد: »کسانی که در زمینه 
کشور نقش آفرینی می کنند، مخاطبان خاص پیام رهبر انقالب به  اقامه نماز در 
بیست ونهمین اجالس سراسری نماز هستند و ما هم مجری این دستورات در کشور 

هستیم و باید تالش کنیم نماز در سازمان ها و هر کوی و برزنی اقامه شود.«
آرامش بخش و هدایتگر تمام  گفت: »نماز نسخه شفابخش،  رئیس جمهوری 

انسان هاست و جامعه را از تنگناها خارج کرده و به آرامش می رساند.«
رئیسی با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای تبلیغی و رسانه ای برای جذب افراد، 
عملکرد درست مسئوالن است، افزود: »مدیران در هر سطحی بدانند که نماز بهترین 
تبلیغ برای رفتار آنهاست. صداقت در گفتار، کردار، عملکرد صحیح، ارتباط با مردم و 

مردم محوری ریشه در اقامه نماز دارد.«

برگزاری بیست ونهمین اجالس سراسری نماز با پیام مقام معظم رهبری و سخنرانی رئیس جمهوری

؛ استحکام بخش  پیوندهای حیاتی جامعه نماز

خبر
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اجتماعی، سیاسی، فرهنگی
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عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه
و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

گاردین
فعاالن مبارزات انتخاباتی ویندراش تصمیم دولت 

برای اجرا نکردن توصیه هایی که باعث تشدید 
بررسی های خارجی در وزارت کشور می شود، را به 

عنوان »سیلی محکم به صورت« توصیف می کنند. 
گاردین می گوید که واکنش خشمگینانه ای به 

تصمیم دولت برای عقب نشینی از یک سری تعهدات 
در پی رسوایی ویندراش وجود داشته. این اقدام 

در بیانیه ای کتبی توسط سوئال براورمن، وزیر کشور 
انگلیس در مجلس 

عوام فاش شد. او 
گفت که کمیسیونی 

برای مهاجران 
ایجاد نخواهد کرد 

یا اختیارات بازرس 
ارشد مستقل مرزها 
و مهاجرت را افزایش 

نخواهد داد. 

نیویورک تایمز
افسران مسئول در مرگ »شنیع«؛ عکس یک 

، نشست مطبوعاتی رئیس پلیس  نیویورک تایمز
ممفیس را نشان می دهد که در آن هر 5 افسر پلیس 

درگیر در ضرب وشتم راننده سیاهپوست را مسئول 
مرگ او اعالم کرده است.  5 افسر پلیس ممفیس 

، یک مرد  روز پنجشنبه به دلیل قتل تایر نیکولز
سیاهپوست 29 ساله، متهم به قتل درجه دو شدند. 

این راننده در ترافیک متوقف شده و به توصیف این 
روزنامه در نمایشی 

از وحشیگری 
خیره کننده مورد 
ضرب وشتم قرار 

گرفته است. فیلم های 
ویدیویی که به گفته 

مقامات، با جزئیات 
دردناکی است هنوز 

منتشر نشده است.

کیوسک

نقل قول

، آنگاه که با احساس  نماز
حضور خداوند، گزارده 

شود، به همه عرصه های 
زندگی نورافشانی می کند 

و دنیا و آخرت فردوجامعه 
را آباد می سازد. نمازگزار 

-هر که و هر جا- به اندازه 
ظرفیت خود از نماز بهره 
می برد ولی در این میان، 

جوانان و نوجوانان از 
همه جلوترند؛ بهره آنان از 

نمازی که با توجه و خشوع 
خوانده شود بسی بیشتر 

است. دل جوان و نوجوان 
آمادگی افزون تری دارد برای 

رسیدن به »فالح« که اذان 
، شتاب گرفتن به آن را  نماز

سفارش می کند.



تقدیر از پایه گذار حوزه نانومدارهای 

نوری 

کسب مدال »بنجامین 
فرانکلین« توسط 

پروفسور نادر انقطاع

استاد  انقطاع،  نادر  پروفسور 
مهندسی برق و سیستم در دانشگاه 
که  است  نفری   ۹ از  یکی  پنسیلوانیا، 
دستاوردهای  دلیل  به  امسال 
علمی،  رهبری  در  فوق العاده اش 
دریافت  به  موفق  تجاری  و  مهندسی 
جایزه بنجامین فرانکلین شد. از برندگان 
آوریل)هفتم   ۲۷ روز  در  جایزه  این 
اردیبهشت( در مراسمی در موسسه 
فرانکلین در فیالدلفیا تجلیل خواهد 
مهر   ۱۶ متولد  انقطاع  شد.پروفسور 
حوزه  پیشتازان  از  تهران  در   ۱۳۳۴
نانوفناوری در جهان به شمار می آید. او 
رشته  در  خود  کارشناسی  مدرک 
تهران  دانشگاه  از  را  برق  مهندسی 
کرد و مدرک دکترای خود را از  دریافت 

موسسه فناوری کالیفرنیا گرفت.
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 تسنیم -پس از برگزاری نماز جمعه تجمع اعتراضی نمازگزاران در محکومیت هتک 
حرمت به قرآن کریم، در تهران و چند شهر کشور برگزار شد. تجمع کنندگان با سر دادن شعار 

و در دست داشتن پارچه نوشته هایی این اقدامات را محکوم کردند.

 ایسنا -نوزدهمین دوره لیگ شنای باشگاه های کشور سال ۱۴۰۱، جام خلیج فارس با 
حضور هفت تیم به میزبانی استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی پنجشنبه و جمعه ، 

ششم و هفتم بهمن برگزار شد.

  آژانس عکس ایران -در هفتمین روز از چهل و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر چهار 
نمایش خیابانی برای عالقه مندان اجرا شد. این نمایش ها هر روز در پهنه رودکی، مجموعه 

تئاتر شهر و تماشاخانه های سنگلج،ایرانشهر و تئاتر مولوی به روی صحنه می رود.

 فارس -پدیده مه گرفتگی صبحگاهی در آسمان آبادان و خرمشهر همچنان ادامه دارد.
محمدسبزه زاری، مدیر کل هواشناسی خوزستان اظهار کرد: تا اواخر یکشنبه هفته آینده 
به تناوب شاهد مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی خواهیم بود که سبب کاهش دید افقی 

کثر نقاط استان به ویژه در جاده های مواصالتی خواهد شد. در ا

سرپرست مدیریت هماهنگی امور 
گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره 
به همزمانی اعمال تعرفه های جدید 
گاز برای مشترکان پرمصرف با کاهش 
کشور  دمای هوای در اغلب مناطق 
معیشت  به  کمک  »به منظور  گفت: 
رئیس جمهوری،  دستور  با  و  مردم 
تخفیف ۷۰درصدی در افزایش تعرفه 
گاز تا پایان سال ۱۴۰۱ اعمال  قبوض 

خواهد شد.«
اینکه  بیان  با  رحمانی  مسلم 
»م«  بند  براساس   ۱۴۰۱ سال  در 
نفت  وزارت  بودجه،  قانون  تبصره 
را  گاز  مصرف  الگوی  بود  موظف 
دستگاه های  برخی  همکاری  با 
و  راه وشهرسازی  وزارت  مانند  دیگر 
کند،  اصالح  برنامه وبودجه  سازمان 
تبصره  »ک«  بند  »براساس  افزود: 
پوشش  تحت  که  مشترکانی   ۱۵
دارند،  قرار  بهزیستی  و  امداد  کمیته 

گازبهایشان رایگان می شود.«
تامین  »محل  داد:  ادامه  او 
افزایش تعرفه مشترکان  از  آن  اعتبار 

پرمصرف و بدمصرف خواهد بود.«
سرپرست مدیریت هماهنگی امور 
گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره 
به اینکه در آذرماه دولت مصوبه ای را 
ابالغ کرد که سه پله اول مصرف گاز که 

تعرفه  تغییر  بدون  هستند،  متعارف 
چهارم  »پله های  کرد:  کید  تا بودند، 
گذشته  سال  به  نسبت  ششم  تا 
دهم  تا  هفتم  پله های  و  ۳۰درصد 

۵۰درصد افزایش تعرفه داشتند.«
مشترکان  اینکه  بیان  با  رحمانی 
دهم  تا  چهارم  پله های  در  حاضر 
گفت:  هستند،  پرمصرف  مشترکان 
مشترکان  دوازدهم  و  یازدهم  »پله 
بسیار پرمصرف و بدمصرف هستند. 
یازدهم مبلغ ثابت  پله  گاز در  تعرفه 
۵هزار تومان و در پله دوازدهم ۶هزار 

تومان تعیین شده است.«
به  هشدارهایی  به  اشاره  با  او 
مشترکان از سوی رسانه ها و مسئوالن 
مصرف  الگوی  رعایت  درخصوص 
برای دوری از قبوض نجومی گاز بیان 
گاز از ۱۶  کرد: »مصوبه افزایش تعرفه 
موج  با  همزمان  که  شد  اجرایی  آذر 

سرمای شدید در کشور بود.«
سرپرست مدیریت هماهنگی امور 
گازرسانی شرکت ملی گاز ایران تصریح 
کرد: »سرما هم از نظر افت دما نسبت 
گذشته بی سابقه بود و  به سال های 
گسترگی باالیی داشت و ۲۶ مرکز  هم 
زیر  دمای  همزمان  به صورت  استان 

صفر را تجربه کردند.«
دلیل  »به  شد:  یادآور  رحمانی 

بی سابقه،  سرمای  و  ماندگاری 
در  خانگی  مشترکان  برخی  مصارف 
شهرها و روستاها بیشتر شد و رعایت 
برخی  این رو  از  نگرفت،  صورت  الزم 
کنون براساس تعرفه های  قبوض که ا
از  بیشتر  است،  شده  صادر  جدید 

انتظار آنها بود.«
»براساس  گفت:  ادامه  در  او 
۶۰درصد  حدود  توزیعی  قبض های 
پله اول هستند و تنها  مردم در سه 
پله های  در  مشترکان  ۱.۶درصد 
که  قراردارند  دوازدهم  و  یازدهم 
دریافت  میلیون  قبض های 

کرده اند.«
سرپرست مدیریت هماهنگی امور 
گازرسانی شرکت ملی گاز ایران افزود: 
»این مصوبه به قوت خود باقی است 
و از ابتدای سال ۱۴۰۲ تعرفه ها تغییر 
نمی کند، اما در این سه ماه سرد سال 

این تخفیف اعمال می شود.«
آینده  هفته  رحمانی،  گفته  به 
می شود  اجرایی  قبوض  تعدیل 
تخفیف  براساس  جدید  قبوض  و 

۷۰درصدی اعمال خواهد شد.
گر مشترکی قبض  او توضیح داد: »ا
گاز خود را بدون اعمال این تخفیف ها 
قبوض  در  باشد،  کرده  پرداخت 

بعدی گاز بستانکار خواهد شد.«

اقدامات  باور نمی کردند  رژیم صهیونیستی شاید  سران 
جنایت بار روز پنجشنبه ارتش این رژیم در به شهادت رساندن 
کتی مقاومت  ۱۰ فلسطینی در جنین به سرعت با پاسخ محکم را

روبه رو شود.
 گروه های مقاومت فلسطینی در پاسخ به جنایات ارتش 
ک  رژیم صهیونیستی که با هماهنگی و همراهی نیروهای شابا
در جنین انجام و منجر به شهادت ۱۰ فلسطینی و مجروح شدن 
۱۹ نفر دیگر شد، بامداد دیروز در دو مرحله اقدام به عملیات 
کتی علیه مواضع صهیونیست ها در سرزمین های اشغالی  را
کردند. از همان زمان انجام جنایت صهیونیست ها در جنین 
هشدار  صهیونیستی  رژیم  به  فلسطین  مقاومت  گروه های 

دادند که یورش وحشیانه این رژیم بی پاسخ نخواهد ماند.
ک )سازمان  نظامیان رژیم صهیونیستی با هدایت شابا
اطالعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی( روز پنجشنبه با 
هدف بازداشت یا ترور سه نفر از رهبران جنبش جهاد اسالمی 
به جنین یورش بردند. در اثر این اقدام تروریستی ۱۰ فلسطینی 
شهید و ۱۹ نفر دیگر مجروح شدند. پس از این اقدام تروریستی 

صهیونیست ها از جنین عقب نشینی کردند.
کتی مقاومت به مواضع رژیم صهیونیستی  پس از حمله را
جنایات  به  پاسخ  در  غزه  اطراف  شهرک های  و  شهرها  در 
صهیونیست ها، ارتش این رژیم صهیونیستی ضمن حمله 
به یکی از مواضع مقاومت در نوار غزه به نیروهایش دستور 
آماده باش داد.جنبش مقاومت اسالمی فلسطین )حماس( 
کید  با انتشار بیانیه ای، بر گرفتن انتقام خون شهدای جنین تا
و اعالم کرد که جنایات صهیونیست ها با پاسخ حتمی همراه 

خواهد بود و تل آویو با چنین جنایاتی به سمت شکست حرکت 
می کند.حماس در پایگاه خبری خود نوشت که پاسخ به این 
گر رژیم  جنایت در راه است و در حد و اندازه آن خواهد بود، زیرا ا
صهیونیستی نیش و دندان نشان می دهد و بر جنایات خود 
در جنین می افزاید، خود را به سمت جنگ و شکست سوق 
می دهد. این جنبش با بیان اینکه تجاوز رژیم صهیونیستی با 
گلوله، بسته انفجاری و هدف قرار گرفتن سربازان و تجهیزات 
که  کرد  خاطرنشان  شد،  خواهد  داده  پاسخ  آن  نظامی 
صهیونیست ها صبح دیروز بخشی از قدرت مقاومت یکپارچه 

را مشاهده کردند.
جنبش جهاد اسالمی فلسطین هم به دشمن هشدار داد 
که مقاومت برای پاسخ به جنایت های او و ورود به رویارویی 

همه جانبه تردید به خود راه نمی دهد.
کن غزه نیز علیه جنایت صهیونیست ها  هزاران فلسطینی سا
در جنین تظاهرات و اعالم کردند که »دست ما روی ماشه است 
و برای آزادسازی سراسر فلسطین، همچنان به گزینه مقاومت 

پایبند هستیم.«

با دستور رئیس جمهوری و با هدف کمک به معیشت مردم انجام شد

تخفیف ۷۰درصدی 
در قبوض گاز

دست ها روی ماشه

گروه هــای مقاومــت آمــاده رویارویــی 
نظامی با رژیم اشغالگرند

۵ میلیارد 
دالر پتانسیل بازار لوازم یدکی خودرو 

در روسیه

همگن  صنایع  انجمن  دبیر 
خودروی  قطعه سازان  و  نیرومحرکه 
تا 5  »پتانسیل 4  است:  معتقد  کشور 
میلیارد دالری بازار لوازم یدکی خودرو در 
وجود  ایرانی  صنعتگران  برای  روسیه 
نشست  در  محبی نژاد«  »آرش  دارد.« 
توسعه  راه های  بررسی  و  موانع  »رفع 
صادرات صنعت خودرو و قطعه سازی به 
سازمان  رئیس  تالش های  از  روسیه« 
توسعه تجارت برای بسترسازی حضور 
قطعه سازان ایرانی در روسیه تقدیر کرد و 
 ۲۰۲۲ »اتومبیلیتی  »نمایشگاه  افزود: 
که  کرد  فراهم  فرصتی  مسکو« 
ایرانی  خودروسازان  و  قطعه سازان 
توانستند بزرگ ترین حضور نمایشگاهی 
را رقم  کشور خارجی  ایرانی ها در یک 
بزنند.«او گفت: »در این نمایشگاه چهار 
یورو  ۷۰۰میلیون  نخست  گام  در  روزه 
طرف های  بین  قرارداد  و  تفاهم نامه 
ایرانی و روسی منعقد شد که در این راستا 
و با گذشت چند ماه از آن رویداد، با وجود 
چند  مشکالت،  و  دشواری ها  همه 
و  تبدیل  قرارداد  به  تفاهم نامه 

همکاری ها آغاز شده است.«

۳۲درصد 
تسهیالت صندوق کارآفرینی امید 

به زنان کارآفرین پرداخت شد

کارآفرینی امید  مدیرعامل صندوق 
۳۲درصد تسهیالت پرداختی صندوق 
را متعلق به بانوان کارآفرین عنوان کرد و از 
صندوق  از ۵۵۰۰  بیش  مالی  حمایت 
خرد محلی خبر داد. نعمت اهلل رضایی 
گذشته  کرد: »در یک سال ونیم  اظهار 
بیش از ۳هزار صندوق خرد محلی در 
تعداد  و  شده  تشکیل  کشور  سراسر 
کنون مورد حمایت  صندوق هایی که تا
قرار گرفته اند، به بیش از ۵۵۰۰ صندوق 
مزیت  توضیح  در  است.«او  رسیده 
محلی  خرد  صندوق های  راه اندازی 
گفت: »ویژگی صندوق ها این است که 
که  افراد است  آورده  از منابع،  بخشی 
صندوق  را  آن  از  بیشتر  یا  معادل 
تسهیالت می پردازد تا در قالب مدیریت 
خودشان به اعضا تسهیالت پرداخت 

کنند.«

»نشون دادن صحنه 
بمباران شدن مناطق 

داعش و کشتار 
غیرنظامیان ! اینهمه 

مدعی موجود از 
کپی کاری فیلم! اعالم 

علنی ساترا از 
غیرقانونی بودن فیلم! 

ایجاد ناراحتی برای برخی 
از اقوام عزیز ایرانی! بازی 

مصنوعی و دور از 
خ نژاد. فقط  واقعیت فر

چند تا از شق القمرهای 
فرهنگی سریال #سقوط 

بود! آفرین.«یا »فیلیمو 
یک سامانه vod است 

که سریال هایی را بدون 
مجوز قانونی از ساترا به 
خورد مخاطب می دهد. 
برای حفظ کیان خانواده 

و جلوگیری از لطمه به 
فرهنگ جوانان ایرانی، 

نهادهای باالدستی باید 
هر چه سریع تر #سقوط_

فیلیمو را اعالم کنند.«

»روایات زیادی برای نماز 
ذکر شده است. از هر 

عارف و عالمی در مورد 
راه رسیدن به مراتب 
باالی معنوی سوال 

می کنی، به نماز تاکید 
می کند.«یا »یاد خدا که 
« مظهر کامل آن  »نماز

است؛ دل و جان را آزاد و 
جامعه را آباد می سازد... 

برپایی بیست ونهمین 
اجالس سراسری نماز 
پس از تاخیر دوساله، 

مایه  خرسندی و 
ان شاءاهلل موجب برکت 

است. صف های نماز 
جماعت، صفوف به هم 

پیوسته  فعالیت های 
اجتماعی را پدید می آورد. 

این سخنان رهبری 
نشان از اهمیت 

موضوع و ضرورت توجه 
مردم و مسئوالن 

دارد.«یا »پیام حضرت آقا 
به اجالس بیست ونهم 

 : سراسری نماز
فرهنگ سازان! اقیموا 

الصاله. پدران و مادران، 
استادان و راهنمایان، 
وظیفه خود را در رابطه 

میان نماز و جوان 
بشناسند. آیا برای نماز 

جنبشی در راه است؟ 
این حرکت را از خودمان 

 شروع 
کنیم.«

#ساترا

_ س جــا ا #
سراسری_نماز

هشتگ روز

خبر

عدد خبر

چهره

عکس نوشت

تـابـلوی قـیـمـت

بــازار  طال )قـیمـت هـا بـه ریال(

امامی

سکه گرمی 

سکه بهار آزادی 

طالی 18 عیار  

انواع سکه 

تمام سکه

نیم سکه 

ربع سکه 

طال 

237,800,000
 144,000,000
 91,500,000

50,000,000

229,970,000
 144,000,000
 91,500,000

21,175,000

بــازار  ارز     )قـیمـت هـا بـه ریال(

فروشخرید

د الر آمریکا

یورو 
417,300

 479,729
426,100

 485,390

منبع: شبکه اطالع رسانی طال، سکه و ارز


