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افتخار مل کادمیک نشان  آ نخل 

که  آموزش عالی فرانسه است  وزارت 
خدماتی  به سبب  اندیشه،  بزرگان  به 
که به هّمت آنان انجام پذیرفته، اعطا 

می شود.
 ،  سابقه اعطای این نشان افتخار
مدنی  افتخارات  قدیمی ترین  از  که 
است، به زمان ناپلئون و به سال ۱۸۰۸ 
در تجلیل از اعضای برجستۀ دانشگاه 
پاریس، به سبب مشارکت برجسته در 

فرهنگ و آموزش، برمی گردد.
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  آژانس عکس ایران - با نزدیک شدن به آخرین روزهای سال شهر ری حال و هوای 
نوروزی به خود گرفت.

 ایرنا- همه ساله در آخرین شب چهارشنبه سال، رفتارهای افراطی و پرخطر برخی 
از شهروندان باعث ایجاد حوادث جبران ناپذیر و مصدومیت های شدید مخصوصا 

آسیب به چشم و بینایی افراد می شود. 

 تسنیم- هر ساله کاروان های راهیان نور از مناطق عملیاتی و یادمان های دفاع مقدس 
همچون شلمچه و علقمه در مناطق جنوب کشور بازدید می کنند.

 ایسنا- در مراسم قاشق زنی، زن یا مرد، کودک یا بزرگ با پوشاندن سر و صورت خود به در 
خانه همسایه ها رفته و بدون آن که خود را معرفی کند یا صدایی از خود دربیاورد، هدیه 
خود را دریافت کرده و برمی گردد. سر و صورت فرد باید با چادر سایه یا ملحفه ای بزرگ 
پوشانده شود تا هویت او مخفی باقی بماند. هنگام تردد در محله هم باید به شکل ممتد با 
قاشق روی کاسه یا دیگ فلزی بزند و از خود سر و صدا ایجاد کند. این سر و صدا به صاحبان 
خانه می فهماند که قاشق زن به خانه آن ها آمده و هدیه خود را می خواهد. این هدایا 
ممکن است شکالت، تنقالت و اسباب بازی برای کودکان باشد یا برای بزرگساالن پول نقد 
و آجیل ریخته شود.این مراسم سنتی در مجموعه تاریخی تپه باستانی هگمتانه به صورت 

نمادین برگزار شد.

 ایرنا-.با نزدیک شدن به نوروز، ایرانیان تالش می کنند تا محیط زندگی خود را بازسازی 
کنند. به این فرآیند تمیز کردن خانه، خانه تکانی گفته می شود. مردم چند هفته مانده به 
سال نو را به این کار می گذرانند. فرش ها را برمی دارند، می شویند، زمین، دیوارها، مبلمان 
و هر چیز دیگری را تمیز می کنند.عید نوروز به عنوان عیدباستانی دارای سنت های خاص 
خود است و سنت دیرینه خانه تکانی ، اولین سنتی است که معموًال تمام ایرانیان به آن 

پایبند هستند و با روش خاص در برخی از مناطق و روستاها برگزار می شود.

روزهای آخر سال بار دیگر به روزهای پر کار دولت و ابراهیم 
جامع  مرکز  پیشرفته ترین  افتتاح  شده اند.  تبدیل  رئیسی 
درمان سرطان در کشور، بهره برداری از فاز دوم طرح توسعه 
پاالیشگاه آبادان و افتتاح 4ایستگاه از خط 6متروی تهران 
ازجمله پروژه های مهمی است که طی این چند روز  با حضور 

رئیس جمهوری به بهره برداری  می رسد.

کشور  در  سرطان  درمان  جامع  مرکز  پیشرفته ترین 
افتتاح می شود

مرکز جامع پیشگیری و درمان سرطان به عنوان مجهزترین 
و پیشرفته ترین مرکز درمانی در راستای تحقق ماموریت های 
بر پیشرفت،  )ره( مبنی  امام خمینی  فرمان  اجرایی  ستاد 
نیاز  رفع  و  اجتماعی  خدمات  ارائه  محرومیت زدایی، 
بیماران در بیماری های پیچیده و سخت سرطانی با حضور 
رئیس جمهوری افتتاح می شود. این مرکز برای نخستین بار 
در کشور و منطقه خاورمیانه با دستگاه های فوق مدرن برای 
ارائه همه خدمات مربوط به غربالگری، تشخیص و درمان 
تمامی انواع سرطان ها به بهره برداری خواهد رسید. در این 
مرکز دستگاه های پیشرفته شتاب دهنده خطی، دستگاه 
سایبرنایف، دستگاه توموتراپی و دستگاه سی تی سیموالتور در 
کنار بخش های تخصصی شامل تصویربرداری، شیمی درمانی، 
کولونوسکوپی،  آندوسکوپی،  عمل،  اتاق  رادیوتراپی، 
درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی، ژنتیک، آزمایشگاه 
و داروخانه به مردم خدمات ارائه می شود. این مجموعه در 
منطقه ۲۲ تهران پس از بهره برداری از سوی رئیس جمهوری 
آماده ارائه خدمت به مردم است و برای ساخت مرکز جامع 
کنون بیش از یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان  سرطان برکت تا
توسط ستاد اجرایی فرمان امام خمینی )ره( هزینه شده است. 
احداث و تکمیل ۱۷ بیمارستان در مناطق محروم، ساخت ۵۰۰ 
مرکز بهداشت و درمان روستایی، راه اندازی پیشرفته ترین مرکز 
توالی یابی ژنوم و سنتزژن، راه اندازی بزرگ ترین شهرک دارویی 

در منطقه.

  بهره برداری از فاز دوم طرح توسعه پاالیشگاه آبادان با 
ظرفیت ۲۱۰ هزار بشکه در روز

فاز دوم طرح توسعه پاالیشگاه آبادان با طراحی، ساخت 
و  آسیا  غرب  منطقه  در  تقطیر  واحد  بزرگ ترین  نصب  و 
، جمعه ۲6 اسفند با حضور  ظرفیت ۲۱۰ هزار بشکه در روز
رئیس جمهوری به بهره برداری می رسد. پاالیشگاه آبادان 
نخستین پاالیشگاه نفت خاورمیانه با قدمتی ۱۱۰ ساله و از 
کنون با استفاده  قطب های مهم پاالیشی کشور است که ا
فناوری های  از  بهره گیری  با  و  داخلی  مهندسان  توان  از 
روز دنیا در آستانه بهره برداری از فاز دوم قرار گرفته است. 
جایگزینی و نوسازی این پاالیشگاه در دو مرحله صورت 
جدید  مجموعه  احداث  با  اول  مرحله  که  است  گرفته 
پاالیشی در ۱۵۰ هزار بشکه در روز )فاز اول( در سال ۱۳۸4 
مجموعه  احداث  با  دوم  مرحله  و  رسید  بهره برداری  به 
جدید پاالیشی با ظرفیت ۲۱۰ هزار بشکه در روز با عنوان 
طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پاالیشگاه آبادان )فاز ۲( که 
از تیرماه ۱۳۹6 شروع شد و بخش نخست آن در آذرماه 
کنون بخش نهایی این فاز با  ۱4۰۱ به بهره برداری رسید و ا
حضور رئیس جمهوری در روز ۲6 اسفندماه به بهره برداری 

می رسد.

افتتاح 4ایستگاه از خط 6متروی تهران
روز شنبه نیز شاهد افتتاح 4ایستگاه از خط 6متروی تهران 
کنون با ۱۳ ایستگاه در قالب ۱۷  خواهیم بود. خط 6 مترو تا
کیلومتر مسیر به شهروندان پایتخت سرویس دهی کرده و حاال 
با افتتاح 4 ایستگاه میدان شهدای هفتم تیر، میدان حضرت 
ولیعصر )عج(، بوستان الله و خیابان کارگر، عمال ۱۷ ایستگاه و 
۲۷ کیلومتر مسیر از محدوده دولت آباد تا بزرگراه شهید ستاری 
به صورت یکپارچه در خدمت مسافران شبکه مترو قرار خواهد 
گرفت. با افزایش تعداد ایستگاه های خط 6 به ۱۷ ایستگاه، 
امکان تبادل سفر مسافران این خط با سایر خطوط در ۵ 

ایستگاه  فراهم خواهد شد.

مسافرت های  شرایط  درباره  سفر  خدمات  ستاد 
گردشگری،  کز  نوروزی در ماه رمضان، پلمب تعدادی مرا
و  هواپیما  بلیت  قیمت  افزایش  جاده ای،  تصادف های 
است،  شده  تکمیل  اقامتی شان  ظرفیت  که  شهرهایی 

جزئیات و اطالعاتی را شرح داد.

چه تدبیری برای سفر نوروزی در ماه رمضان اندیشیده 
شده؟

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور 
کشور درباره  و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
تقارن تعطیالت نوروز و ماه رمضان و تعطیلی معمول برخی 
کز تفریحی و خدماتی ازجمله رستوران ها در این مناسبت  مرا
با پیش بینی مشکالت احتمالی برای مسافران، دستور  و 
کار و تدبیر استانداران و شورای تامین استان ها در این باره 
مسایل  بیشتر  تامین  شورای  »موضوع  گفت:  چیست؟ 
امنیتی است، اما به ضرورت و درصورت نیاز در تعطیالت 
نوروز برای بررسی و رسیدگی موضوعات مختلف تشکیل 
دغدغه های  طرح  از  پس  جمالی نژاد  محسن  می شود.« 
کز اقامتی در  برخی خبرنگاران درباره پلمب تعدادی از مرا
آستانه تعطیالت نوروز و به دلیل رعایت نکردن حجاب و 
عفاف از سوی مسافران شان و اثر سوء این اقدام بر چهره 
گردشگری ایران و همچنین بیکار شدن بیش از یکصد نفر 
در شب عید، اظهار کرد: »در جلسه استانداران دغدغه های 
مربوطه مطرح شد، فضا را به گونه ای تدبیر می کنیم که نشاط 

و شادابی را ایجاد کنیم.«

کز اقامتی و خدمات دهی به مسافران در ماه  پلمب مرا
رمضان

معاون گردشگری و رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات 
سفر، از برگزاری ۸۰۰ بازارچه صنایع دستی و افزایش ظرفیت 
تخت های اقامتی از ۱6 هزار تخت به ۵۳۰ هزار تخت خبر داد. 
کز اقامتی  علی اصغر شالبافیان درباره پلمب تعدادی از مرا
در آستانه سفرهای نوروزی نیز، اظهار کرد: »موضع وزارتخانه 
گردشگری و صنایع دستی و پیگیری ها در  میراث فرهنگی، 
راستای ارزش نهادن به هنجارهای اجتماعی و فرهنگی است 
که امری بدیهی و الزم االجرا به شمار می آید. وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این حوزه پیشگام بوده 
و قاطبه فعاالن حوزه گردشگری نیز همین نگاه را دارند. برای 
صیانت از سالمت اجتماعی یکسری قوانین در کشور وجود 
دارد که الزم االجراست و در قالب های مختلف و توسط فعاالن 

گردشگری اطالع رسانی و ابالغ می شود.«

بلیت هواپیما سال ۱4۰۲ گران می شود
معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی درباره افزایش قیمت 
بلیت هواپیما که بارها از سوی خبرنگاران پرسیده شد، این 
توضیح را داد که قیمت ها باید براساس مصوبات باشد. از آذر 
۱4۰۰ قیمت بلیت هواپیما افزایش نیافته است و این افزایش از 
سوی سایت های مجهول بوده و قرار شده از طریق قوه قضاییه 
گرچه قیمت ها  پیگیری شود. شهریار افندی زاده سپس گفت: »ا
در نوروز افزایش نمی یابد، اما پس از عید، افزایش قیمت بلیت 

هواپیما برای سال ۱4۰۲ در شورای ترابری بررسی می شود.«

برنامه فشرده رئیسی در روزهای پایانی سال؛ بهره برداری از 3 پروژه 
بزرگ مهم در کشور به دست رئیس جمهوری

عیدانه دولت به مردم

ح شد در ستاد خدمات سفر مطر

جزئیاتی از محدودیت های سفر در 
نوروز و ماه رمضان

۵۰۰ دستگاه 
ناوگان نو و بازسازی شده به شبکه 

ریلی کشور وارد شدند
دیروز با حضور وزیر راه و شهرسازی 
چهارمین مرحله ورود ناوگان جدید به 
کشور شامل ۵۰۰ دستگاه  شبکه ریلی 
و  داخل  ساخت  ریلی  ناوگان  انواع 
ارزش ۲۱۷۰ میلیارد  به  بازسازی شده 
تومان برگزار شد. در این مرحله مجموع 
ناوگان جدید ۵۰۰ دستگاه ناوگان است 
گن باری  که این تعداد شامل 4۵۳ وا
نو، 6 دستگاه لکوموتیو نو، ۹ لکوموتیو 
گن مسافری نو و ۲۲  بازسازی شده، ۱۰ وا
گن مسافری بازسازی شده است. این  وا
تعداد ناوگان صددرصد در شرکت های 
داخلی تولید شده است. شرکت های 
سرمایه گذار و خریدار این ناوگان در این 
مرحله؛ احیا ریل ایرانیان، سپهران ریل 
راسا، تجارت کوشش سپاهان، آذر کیا 
تجارت، سپهر زاوه توس، فوالد مبارکه، 
سریر لجستیک هوشمند، پرتوبار فرابر 
خلیج فارس، مپنا، رجاء، ریل ترابر سبا، 
ترکیبی  حمل ونقل  سیر،  پرداز  ریل 
کشتیرانی، ریل سیر کوثر، مهتاب سیر 
جم، سینا ریل پارس و راه آهن جمهوری 

اسالمی ایران هستند. 

۲۱ سد 
بیشتر از ۵۰ درصد آب دارند

 آخرین وضعیت آمار سدهای کشور 
از  کنون ۲۱ سد  ا که  این است  بیانگر 
سدهای مهم شرب و کشاورزی بیش 
کنون میزان  از ۵۰ درصد آب دارند. هم ا
 ۲۰ تا  کشور  سدهای  به  آب  ورودی 
بهمن ماه معادل ۱۵میلیارد و ۹ میلیون 
مترمکعب بوده که این عدد در مقایسه 
که عددی معادل ۱4  گذشته  با سال 
میلیارد و ۷۹ میلیون مترمکعب بوده 
همچنین  داشته،  کاهش  درصد  دو 
سدهای  مخازن  از  خروجی  میزان 
کشور در این تاریخ معادل ۹ میلیارد و 
که  ۷4 میلیون مترمکعب ثبت شده 
این عدد در قیاس با سال گذشته که 
عددی معادل ۱۰ میلیارد و ۷۲ میلیون 
 ۹ کاهش  بیانگر  بوده  مترمکعب 
درصدی است. در شرایط کنونی حجم 
آب موجود در مخازن ۲4 میلیارد و 4۵ 
میلیون مترمکعب ثبت شده که نسبت 
به سال گذشته که عددی معادل ۲۳ 
میلیارد و ۳۹ میلیون مترمکعب بوده 
درصد  و  داشته  افزایش  درصد  پنج 
پرشدگی مخازن سدهای کشور به عدد 

۵۰ درصد رسیده است.

»مراقب لینک های 
جعلی با عناوین مختلف 
ازجمله واریز سود سهام 

عدالت و مشاهده 
ابالغیه باشید.«

یا»سود شرکت های 
غیربورسی سهام عدالت 

تا روز یکشنبه واریز 
می شود با پرداخت ۶۷ 

هزار میلیارد ریال سود. 
عجله نکنید.«

یا»این سود سهام 
عدالت چی شد 

بقیه اش؟!«
یا»چند شرکت بورسی، 

سود سهام عدالت را 
ناقص واریز کرده اند که 

تا فردا تکمیل می کنند و 
پس از چند روز محاسبه 

از روز شنبه یا یکشنبه 
پرداخت ها را آغاز 

می کنیم. بنابراین سود 
سهام عدالت شنبه یا 

یکشنبه هفته آینده 
واریز می شود.«

یا»از ۱۲۰ شرکت سبد 
سهام عدالت، 3۶ 
شرکت هنوز سود 

را واریز نکرده اند، با 
بررسی از شرکت ها 

همچون فوالد، مارون 
و... صحبتی درخصوص 

واریز هرچه سریع تر 
داشته ایم .«

»مقایسه حداقل 
دستمزد کار براساس 

ساعت در ایران و اروپا. 
براساس جدول سال 

۱۴۰۱ ماهانه متوسط ۱۷۵ 
ساعت کار در ماه بوده 

با حقوق پیشنهادی 
می شود ساعتی ۷۱، 3۰۰ 

تومان و براساس یورو 
متوسط سال آینده 

چیزی کمتر از یک یورو 
در ساعت 

اروپا متوسط ۲۹ یورو 
است.«

یا»با توجه به اینکه کف 
دریافتی کارگران بسیار 

پایین است افزایش 
57درصدی هم مبلغ 
زیادی به حقوق کارگر 

اضافه نکرد. اگر همین 
االن صددرصد به 

#حقوق افزوده شود، 
بازهم #دستمزد با خط 

فقر فاصله چشمگیر 
دارد.«

یا»احتمال اینکه حقوق 
#کارگران در سال آینده 

ماهانه ۱3 میلیون 
تومان شود زیاد است. 

این عدد موجب #تورم ۲ 
برابری در تمام بخش ها 

خواهد شد.«
یا»شورای تعیین حقوق 

و دستمزد باز هم 
نتوانستند ارزش سبد 

معیشت خانوار کارگری 
و نحوه محاسبه حداقل 

دستمزد سال ۱۴۰۲ را 
تعیین کنند. فاصله 

میان نظر نمایندگان 
کارگران از یک سو و 
نمایندگان دولت و 

کارفرمایان از طرف 
دیگر بسیار زیاد است. 

یک طرف افزایش ۱۲۰ 
درصدی و طرف دیگر 
افزایش ۲۰ درصدی.«

# سهام_ عدالت

#دستمزد_ 
کارگران

هشتگ روز

خبر

عدد خبر

چهره

عکس نوشت


