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رئی��س مرکز آمار و فناوری اطالعات ق��وه قضائیه گفت: داده های انحصار ورثه را 
در اختیار سازمان بورس قرار داده ایم تا سهام عدالت متوفیان را به خانواده های آن ها 

منتقل کنند.
محم��د کاظمی فرد در گفتگ��وی اختصاصی با  خبرگزاری صدا و س��یما درباره 
اطالعات فردی متوفیان س��هامدار سامانه س��هام عدالت به صورت الکترونیکی افزود: 
سازمان ثبت احوال کشور این خدمت را ارائه می دهد و اطالعات متوفیان را به صورت 

برخط در اختیار دارد.
وی گفت: ما داده های خدمت انحصار ورثه را در اختیار س��ازمان بورس قرار داده 

ایم تا سهام عدالت متوفیان را به خانواده های آن ها منتقل کنند.
کاظمی فرد افزود: این داده ها به صورت وب س��رویس در اختیار س��ازمان بورس 

قرار گرفته و این سازمان می تواند در سامانه های خود استفاده کند.
رئی��س مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه اف��زود: ما آمادگی این را داریم 
 که طی جلس��ات کارشناس��ی و اداری با سازمان بورس، بقیه مش��کالت سهامداران 

سهام عدالت را برطرف کنیم.

 جزئیات انتقال سهام عدالت متوفیان
 به بازماندگان

میز خبر

مخبر خبر داد؛

کاهش قیمت ۳۳ قلم کاال در فروشگاه های زنجیره ای 
معاون اول رئیس جمهور گفت:  نزدیک به ۳۳ قلم کاال در فروشگاه های 

زنجیره ای بین ۱۲ تا ۲۳ درصد کاهش قیمت پیدا خواهند کرد.
به گزارش  مهر، محمد مخبر در حاش��یه جلس��ه هیأت وزیران در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: پیرو دس��تور ریاست جمهوری که مطرح کردند از 
ام��روز چیزی نزدیک به ۳۳ قلم کاال در فروش��گاه های زنجیره ای بین ۱۲ تا 

۲۳ درصد کاهش قیمت پیدا خواهند داشت.
مع��اون اول رئیس جمهور در رابطه با س��فر  خود به شهرس��تان خوی 
عنوان کرد: تصمیمات خوبی در مورد شهرس��تان خوی گرفته شد؛ مقداری 
در خصوص چادر کم و کس��ر وجود داش��ت که از شب  ماندیم تا نزدیک به 
حدود ۷ ه��زار تخته چادر آوردند و امروز هم می برند و تحویل می دهند که 

ان شاءاهلل ظرف ۴۸ ساعت آینده برطرف می شود.

 مسئوالن هنوز نمی دانند قضیه چیست!؛

دختران دانش آموز قمی هم مسموم شدند!
تاکنون ۵ بار حادثه مس��مومیت جمعی دانش آموزان در مدارس قم رخ 

داده که علت حوادث نیز مشخص نشده و نامعلوم است.
تع��دادی از دانش آموزان دبیرس��تان دخترانه بلقی��س برقعی قم دچار 

مسمومیت شده و راهی بیمارستان شدند.
 به گزارش ایسنا، برای سومین بار در هفته جاری تعدادی از دانش آموزان 
در قم این بار در دبیرستان دخترانه بلقیس برقعی قم دچار مسمومیت شدند 

و به مراکز درمانی انتقال یافتند.
 دانش آموزان مدرس��ه بلقیس همانند دانش آموزان مدرسه فاطمیه قم 
و نور قم عالئمی همچون تهوع، س��رگیجه، س��ردرد و بی حس��ی در اندام ها 

داشتند.

 نیکی هیلی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۲۴ می شود

 »نیک��ی هیلی« فرماندار س��ابق کارولینای جنوبی قرار اس��ت در تاریخ
 ۱۵ فوریه در »چارلستون« کاندیداتوری خود برای انتخابات ریاست جمهوری 

۲۰۲۴ را اعالم کند.
به گزارش س��ی ان ان، هیلی اولین کاندی��دای جمهوری خواه خواهد بود 
که در سال جاری میالدی وارد رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری ۲۰۲۴ 
می شود و تنها با »دونالد ترامپ« رئیس جمهور سابق که سال گذشته نامزدی 

خود را آغاز کرد، روبه رو می شود.
به گفته منابع آگاه، انتظار می رود که هیلی در روزهای آینده دعوت نامه ای 

برای حامیانش بفرستد تا این رویداد را اعالم کند.
سخنگوی هیلی هنوز جزئیاتی در مورد این برنامه ها ارائه نکرده است.

 نتانیاهو:

عادی سازی با اعراب کامل شود، به مذاکره با 
فلسطین باز می گردیم

نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی مذاکره با فلسطین را مشروط به کامل 
شدن روند عادی سازی با اعراب اعالم کرد.

 ب��ه گزارش ایلنا به نقل از س��ی ان ان، »بنیامین نتانیاهو«، نخس��ت وزیر
 رژی��م صهیونیس��تی اع��الم کرد که به  ت��الش برای گس��ترش توافق های 

عادی سازی با کشورهای عربی ادامه خواهد داد.
نتانیاهو مدعی ش��د که رویکرد متفاوتی را در قبال مس��ئله فلسطین و 

درگیری با اعراب انتخاب کرده است.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی افزود: »به اعتقاد من هنگامیکه درگیری 
اعراب و اسرائیل به طور موثر پایان یابد، به مذاکره با فلسطینی ها برای تحقق 

صلح عملی باز خواهیم گشت«.
نتانیاهو مدعی شد:  » به طور مستقیم به کشورهای عربی رفتم و مفهوم 
جدیدی از صلح را بنا نهادم، ۴ توافق صلح تاریخی امضا کردم که دو این دو 

برابر تعداد قراردادهای صلح تل آویو طی ۷۰ سال گذشته است«.  
او از اعتراف به تخلفات رژیم اشغالگر در پرونده شهرک سازی و گسترش 

آن در مناطق کرانه باختری خودداری کرد.

 الوروف: از تشدید تنش ها درباره 
ایران نگرانیم

:وزی��ر خارج��ه  آناتول�ی 
روسیه نسبت به اظهارات اخیر 
وزی��ر خارج��ه آمری��کا درباره 
گزینه نظامی برای توقف برنامه 
هسته ای ایران ابراز نگرانی کرد.

به گ��زارش ایلنا ب��ه نقل 
از آناتول��ی، س��رگئی الوروف، 

وزیر خارجه روس��یه نسبت به اظهارات اخیر آنتونی 
بلینکن، وزیر خارجه آمریکا درباره گزینه های نظامی 
ب��رای توقف آنچه دس��تیابی ایران به س��الح اتمی 

خوانده شده است، ابراز نگرانی کرد.
وی  درباره تشدید درگیری ها در خصوص ایران 
ابراز نگرانی کرد و گفت: رهبران دینی ایران مدت ها 
پی��ش فتوایی را درباره ممنوعیت توس��عه س��الح 
اتمی صادر کرده بودند.الوروف در کنفرانس خبری 
مش��ترک با همتای مصری خود در مس��کو، گفت: 
رهبر ایران مدت ها پیش فتوایی را درباره ممنوعیت 
توس��عه سالح اتمی صادر کرده بود. اگر هرکسی در 
این باره تردیدی دارد، برجام سختگیرانه ترین نظام 
برای راس��تی آزمایی برنامه هسته ای ایران را فراهم 

کرده بود و این آمریکا بود که از برجام خارج شد.

 آنکارا:ارسال تسلیحات به اوکراین 
راهکار بحران نیست

اس�پوتنیک :س��خنگوی 
بر  ترکیه  ریاس��ت جمه��وری 
ت��الش کش��ورش ب��رای حل 
اوکراین  بح��ران  دیپلماتی��ک 

تاکید کرد.
به گ��زارش ایلنا به نقل از 
اس��پوتنیک، »ابراهیم کالین«، 

س��خنگوی ریاس��ت جمهوری ترکیه تاکید کرد که 
کشورش تالش می کند تا بحران اوکراین را از طریق 

دیپلماتیک حل کند.
کالی��ن در پاس��خ به پرسش��ی درب��اره برنامه 
 آن��کارا برای ارس��ال تس��لیحات ب��ه اوکراین گفت: 
»م��ا از همان ابت��دای درگیری اع��الم کرده ایم که 
این جنگ برنده ای نخواهد داش��ت، همانطور که در 
صلح نیز هیچ بازنده ای وجود نخواهد داش��ت، طیب 
اردوغان، رئیس جمهور، این موضوع را بارها به طور 
صریح و آشکار اعالم کرده است«. وی افزود: »البته 
اوکراین ح��ق دارد که تدابیری را برای آزادس��ازی 
خاک خود اتخاذ کند اما از س��وی دیگر گسترش و 
طوالنی شدن جنگ این پرسش را ایجاد می کند که 

آیا تامین تسلیحات، راهکار درگیری است؟«.

 ابراز نگرانی مجدد بلینکن از 
تعمیق همکاری نظامی 

ایران و روسیه
خارج��ه  :وزی��ر  ایلن�ا 
آمریکا در پایان س��فر خود به 
سرزمین های اشغالی، بار دیگر 
از تعمیق همکاری نظامی ایران 

و روسیه ابراز نگرانی کرد.
به گزارش ایلن��ا، »آنتونی 

بلینکن« وزیر خارجه آمریکا در پایان س��فر خود به 
سرزمین های اش��غالی، بار دیگر از تعمیق همکاری 

نظامی ایران و روسیه ابراز نگرانی کرد. 
وی با اعالم این ک��ه همکاری و ائتالف دوجانبه 
تسلیحاتی و نظامی و فنی ایران و روسیه نگران کننده 
اس��ت، خواستار حمایت بیشتر رژیم صهیونیستی از 
اوکراین ش��د. بلینکن در ادامه ادعاهای خود افزود: 
»تعمیق روابط تهران با مسکو و تسلیحات پیچیده ای 
که آن ها در حال مبادله با یکدیگر هستند، از جمله 
دالیلی اس��ت که م��ا اهمیت تأمین هم��ه نیازهای 

اوکراین را با اسرائیل مطرح کردیم«.
وی پیش از این در دیدار با »بنیامین نتانیاهو« 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره برنامه هسته ای 

و سیاست های منطقه ای ایران گفت وگو کرده بود. 

خبـــــــر

 منابع آگاه خبر دادند:

 طرح آمریکا برای ارسال موشک های دوربرد 
به اوکراین

منابع آگاه از طرح آمریکا برای ارس��ال موش��ک های دوربرد به اوکراین 
خبر دادند.

ب��ه گزارش رویترز، دو مقام آمریکایی اعالم کردند که ایاالت متحده در 
تدارک یک بس��ته کمک نظامی به ارزش ۲ میلیارد  ۲۰۰ میلیون دالر برای 
اوکراین اس��ت که برای اوکراین آماده می کند که احتماال شامل موشک های 

دوربرد برای اولین بار  و سایر مهمات نظامی است.
این دو مقام آمریکایی گفتند: »انتظار می رود این کمک های تسلیحاتی 
اواخر هفته جاری اعالم ش��ود. همچنین پیش بینی می شود که بسته کمکی 
مذکور شامل تجهیزات پشتیبانی از سامانه های دفاع هوایی پاتریوت، مهمات 

هدایت شونده دقیق و سالح های ضد تانک جاولین باشد«.
 به گفته یکی از این دو مقام مس��ئول، بخش��ی از بس��ته یک میلیارد و 
۷۰۰ میلی��ون دالری از صندوق ابتکار کم��ک امنیتی اوکراین تامین خواهد 
شد که به دولت »جو بایدن«، رئیس جمهور آمریکا اجازه می دهد تا تسلیحات 
مورد نظر را به جای استفاه از ذخایر موجود از صنعت این کشور تامین کند . 

 دانمارک به تمام زنان و دختران افغانستان 
»به دلیل جنسیت آنها« پناهندگی می دهد

هیأت استیناف پناهندگان دانمارک در بیانیه ای اعالم کرد که بر اساس 
تصمیمی که در جلس��ه فوق العاده هیأت تجدیدنظر گرفته ش��ده، رویه خود 
را تغییر داده اس��ت و اکنون ب��ه زنان و دختران افغانس��تان »تنها به دلیل 

جنسیت« پناهندگی اعطا خواهد کرد.
اداره مهاج��رت دانمارک اکنون به همۀ زنان و دختران افغانس��تان تنها 

به دلیل جنسیت آنها پناهندگی می دهد.
ب��ه گزارش یورونیوز؛ این اداره، دلیل اتخاذ چنین تصمیمی را »وخیم تر 
شدن شرایط« برای زنان و دختران در افغانستان یاد کرده است.حقوق زنان 
و دختران در این کشور آسیایی از زمانی که طالبان در سال ۲۰۲۱ میالدی 

کنترل افغانستان را به دست گرفت، به طور فزاینده ای سلب شده است.

  خلوصی آکار:ارتش ترکیه با قاطعیت  به مبارزه
 با تروریسم ادامه می دهد

 وزیر دفاع ترکیه گفت که این کشور به  حمله راکتی  به پایگاه نیروهای 
این کشور در شمال عراق واکنش نشان خواهد داد. 

به گ��زارش  خبرگزاری آناتولی،»خلوصی آکار«، وزیر دفاع ترکیه گفت: 
»ارتش ترکیه با قاطعیت و بدون وقفه به مبارزه با تروریسم ادامه می دهد و 

تا نابودی آخرین تروریست به این کار ادامه خواهد داد.«
وی افزود که نیروها ترکیه  به مبارزه با تروریسم در شمال سوریه و عراق 
ادامه می دهند و این نشان می دهد نیروهای این کشور هر از گاهی با حمالت 

و تحریکات سازمان های تروریستی مواجه می شوند.

رئیس جمهور با اشاره به روند رسیدگی به وضعیت 
زلزله زدگان خوی، بر تداوم امدادرسانی تا سامان یافتن 

وضعیت آسیب دیدگان از این حادثه تاکید کرد.
ب��ه گزارش خبرگزاری مهر، حجت االس��الم س��ید 
ابراهیم رئیسی در جلسه هیات دولت با اشاره به گزارش 
معاون اول رئیس جمهور و وزیر کشور از روند رسیدگی 
به وضعیت زلزله زدگان خوی، بر تداوم امدادرس��انی تا 
سامان یافتن وضعیت آسیب دیدگان از این حادثه تاکید 

کرد.
رئیس جمهور در این جلس��ه همچنین با اشاره به 
رهنمودهای مقام معظم رهبری در بازدید از نمایش��گاه 
دس��تاوردهای صنعتی کشور، معاون اول رئیس جمهور 
را مأم��ور تش��کیل کارگروه��ی برای پیگی��ری تحقق 
توصیه های ایشان و همچنین مطالبات فعاالن اقتصادی 

و تولیدگران کرد.

رئیس��ی تالش برای دس��تیابی به رش��د اقتصادی 
۸ درص��دی را یک��ی از انتظارات رهب��ر معظم انقالب 
اس��المی در سیاس��ت های برنامه هفتم توسعه از دولت 
برشمرد و از مسئوالن حوزه های مختلف همچون نفت، 
صنعت، معدن و کش��اورزی خواست که با کار و تالش 

ش��بانه روزی، در جهت افزایش سرمایه گذاری و ارتقای 
بهره وری در راستای تحقق این خواسته تالش کنند.

رئیس جمهور اصالح س��اختار نظ��ام بودجه ریزی 
را نی��ز از دیگ��ر مطالبات مقام معظ��م رهبری از دولت 
عنوان و بر لزوم پیگیری و همکاری همه دس��تگاه ها با 
س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور در این خصوص تاکید 
کرد تا موضوع به زودی در جلسه شورای عالی هماهنگی 

اقتصادی سران قوا مطرح گردد.
رئیس جمهور در ابتدای این نشست با تبریک آغاز 
دهه فجر انقالب اسالمی، آن را میراث امام راحل و ثمره 
خون مطهر ش��هدا و احیاگر هویت اس��المی ملت ایران 
دانس��ت و تاکید کرد: بهترین ش��کرگذاری این نعمت 
الهی آن اس��ت که خود را مدیون انقالب اسالمی بدانیم 
و در هر مسئولیتی همه تالش خود را برای پاسداری از 

این دستاورد عظیم به کار گیریم.

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:

امدادرسانی به زلزله زدگان خوی با جدیت 
دنبال شود


