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میز خبر

اژهای:

عناصریکهحضورشانبرایآرامشجامعه
مضراست،نبایدآزادشوند

رئیس قوه قضائیه گفت:بدون تردید عناصری که حضورشان برای امنیت 
و آرامش مردم و جامعه مضر اس��ت، به هیچ وجه نباید از زندان آزاد شوند و 

جای آنها در زندان است.
به گزارش مرکز رس��انه قوه قضائیه، حجت االسالم والمسلمین محسنی 
اژه ای ب��ا حض��ور در ب��اغ موزه قص��ر از بخش های مختل��ف آن بازدید و در 
گردهمایی آزادگان سیاس��ی مس��لمان قبل از انقالب استان تهران با عنوان 

»شاهدان تاریخ« شرکت کرد.
رئیس دس��تگاه قضا طی س��خنانی در این گردهمایی اظهار کرد: زندان 
 قص��ر جای��گاه مجاهدی��ن و ایثارگرانی اس��ت که ه��م خودش��ان در راه به 
ثمر رس��اندن انقالب اس��المی متحمل ش��کنجه های س��نگین شدند و هم 

خانواده های آنها متحمل زجرهای فراوان شدند.
قاضی القضات بیان داش��ت: بدون تردید عناصری که حضورش��ان برای 
امنیت و آرامش مردم و جامعه مضر اس��ت، به هیچ وجه نباید از زندان آزاد 
ش��وند و جای آنها زندان اس��ت اما آیا هر کس مرتکب جرم می شود باید به 
زندان برود؟ چنانچه فرد مورد اشاره به زندان رفت چه آسیب هایی به خود او 

و خانواده اش و زندگی اجتماعی اش در آینده تحمیل می شود؟

ارسالنخستینسریکمکهایاضطراری
چینبهترکیه

وزارت خارجه چین از ارس��ال نخستین س��ری کمک های اضطراری به 
ترکیه خبر داد.

به گزارش اس��پوتنیک، وزارت خارجه چین اعالم کرد که پکن نخستین 
سری کمک های اضطراری به ترکیه پس از زلزله ویرانگر در جنوب این کشور 
را ارسال کرده اس��ت.»مائو نینگ«، سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که 

ارزش این کمک ها ۵ میلیون و ۸۰۰ دالر بوده است. 
 وی افزود:  »چین همچنین طی روزهای آینده تیم های امداد و نجات و 

پزشکی را اعزام و سایر تجهیزات امدادی را ارسال خواهد کرد«.

فرارزندانیانوابستهبهداعشدرشمالغرب
سوریهدرپیزلزلهاخیر

رس��انه ها از فرار زندانیان وابس��ته به داعش در پی وقوع زلزله اخیر در 
س��وریه خبر دادند.به گزارش خبرگزاری فرانس��ه،  زلزله مهی��ب باعث فرار 
تع��دادی از زندانیان زندان »راجو« ش��د که عناصر به اصطالحی جهادی در 
شمال غرب سوریه در آن نگهداری می شوند و بیشتر آنها مظنون به عضویت 
در گروه تروریس��تی داعش هستند.طبق این گزارش، حدود ۲۰ زندانی پس 
از زلزله ویرانگر در ش��مال غرب س��وریه موفق به فرار شدند. این زندانیان از 

فاجعه زلزله برای فرار از زندان استفاده کردند. 

  بورل: ممنوعیت رسانه های روسی
 در اروپا، آزادی بیان است!

سیاست  :مس��ئول  فارس 
در  اروپ��ا  اتحادی��ه  خارج��ی 
آزادی  از  جدی��دی  تعری��ف 
بیان، مدعی شد که ممنوعیت 
پخش رس��انه های روس��ی در 
کشورهای اروپایی، همان دفاع 
از آزادی بیان اس��ت.به گزارش 

خبرگزاری فارس، بعد از آنکه تعدادی از کشورهای 
اروپایی اهانت به قرآن کریم و هتک حرمت مقدسات 
اس��المی را آزادی بیان ادعا کردند، یک مقام ارشد 
اتحادیه اروپا نیز تعریف جدیدی از این اصطالح ارائه 
کرد.»جوزپ بورل« مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپ��ا که چندی پی��ش این قاره را باغ و بس��تان و 
مابق��ی جهان را جنگل وحش��ی توصیف کرده بود، 
مدعی شد که ممنوعیت پخش رسانه های روسی در 
کشورهای اروپایی، همان دفاع از آزادی بیان است.

به نوش��ته وبگاه »ریانووستی«، بورل طی سخنرانی 
در همایش مبارزه با انتش��ار اطالعات نادرست ادعا 
کرد: »با این کار )ممنوعیت پخش رسانه های روسی 
در اروپا(، ما به آزادی بیان حمله نمی کنیم، بلکه از 

آزادی بیان دفاع می کنیم!«

ارزیابی ایالن ماسک درباره خطر 
بروز جنگ جهانی سوم

پایگاه راشاتودی : کارآفرین 
میلیاردر آمریکای��ی در ارزیابی 
درب��اره آگاهی عموم��ی درباره 
ریسک بروز جنگ جهانی سوم 
تاکید ک��رد، اکثر م��ردم از این 
حقیقت که چنین جنگی ممکن 
"غافل"  باشد  است قریب الوقوع 

هستند.
به گزارش ایس��نا، به نقل از پایگاه راش��اتودی، 
ایالن ماس��ک، کارآفرین میلی��اردر آمریکایی بیان 
کرد، اکث��ر مردم حتی از اینک��ه یک جنگ جهانی 

جدید ممکن است به زودی در بگیرد بی اطالعند.
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه، آنتونی��و گوترش، 
دبی��رکل س��ازمان ملل نیز زن��گ خط��ر را درباره 
ریس��ک بروز ی��ک فاجعه جهانی به ص��دا در آورد.

گوت��رش در س��خنرانی در روز دوش��نبه در مح��ل 
مجمع عمومی س��ازمان ملل گفت، نگران است که 
بش��ریت "با چش��مانی باز در حال رفتن به س��مت 
 یک جن��گ گس��ترده تر" ب��وده و خواس��تار حفظ 

صلح شد.

 تعهد رهبر کره شمالی به تقویت 
وضعیت آمادگی جنگی

جونگ  »کی��م  رویت�رز: 
اون« رهب��ر کره ش��مالی طی 
سخنانی در نشست کمیسیون 
نظام��ی مرکزی ح��زب حاکم 
متعهد ش��د ک��ه رزمایش های 
داده  گس��ترش  را  نظام��ی 
وضعی��ت آمادگ��ی جنگی این 

کشور را تقویت کند.
به گزارش ایلن��ا به نق��ل از رویترز،بنا بر اعالم 
خبرگزاری رسمی کره شمالی، در این نشست درباره 
»وظایف عمده نظامی و سیاسی« برای سال جاری و 
»مسائل بلندمدت در مورد جهت گیری برای ساخت 

ارتش« رایزنی شد.
خواس��تار  نی��ز  قب��ل  هفت��ه  چن��د   وی 
»افزایش تصاعدی« زرادخانه هس��ته ای کش��ورش 

برای مقابله با تهدیدهای کره جنوبی و آمریکا شد. 
 رهب��ر کره ش��مالی از کره  جنوب��ی ب��ه عن��وان 
»دش��من غیرقابل انکار« کشورش یاد کرده و گفت 
که آمریکا به عنوان هم پیمان اصلی این دشمن، طی 
سال گذش��ته، فشارها بر کره ش��مالی را به حداکثر 

میزان ممکن افزایش داده است. 

خبـــــــر

امدادرسانیدربارانوپسلرزه؛

آخرینخبرهااززلزلهترکیهوسوریه؛شمارکشتهها
از۵۰۰۰نفرگذشت

زلزله ویرانگر  ترکیه و سوریه تاکنون بیش از هزاران کشته و دهها هزار 
مصدوم برجای گذاش��ته اس��ت و برغم برودت ه��وا و بارش ها و پس لرزه ها، 
ت��الش امدادگران ب��رای نجات مصدوم��ان احتمالی و اس��کان زلزله زدگان 

همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایسنا، زلزله ویرانگر  ترکیه با ۷.۸ ریشتر بزرگی، از بزرگترین 
زلزل��ه ترکیه در قرن اخیر بود که در س��وریه نیز تلفات و خس��ارات زیادی 
برجای گذاش��ته است و عالوه بر این دو کشور در لبنان و عراق هم احساس 

شده است.
 اعزام تیم های امدادی ایران به ترکیه و سوریه

در پی وقوع زلزله مقامات ترکیه، هش��دار س��طح ۴ را اعالم کردند که 
به معنای درخواس��ت کمک بین المللی اس��ت. براساس اعالم اوکتای معاون 
رییس جمهوری ترکیه ۳۲۹۴ امدادگر از س��ایر کش��ورها آمده و ۷۰ کشور 
نیز پیشنهاد کمک داده و هم اکنون تیم های ۱۴ کشور فعالیت های میدانی 

را آغاز کرده اند.
پیش تر س��ران و رهبران کش��ورهای مختلف جهان نیز ضمن ارس��ال 
پیام ه��ای همدردی، ب��رای اعزام نیرو و تجهیزات اع��الم آمادگی کردند که 
از ایران نیز تیم پزش��کی و امدادی هالل احمر  برای کمک به آسیب دیدگان 
زلزله به ترکیه اعزام ش��دند و به گفته معاون بین الملل و حقوق بشردوستانه 
جمعیت هالل احمر ، ش��ش تیم در قالب تیم های جست وجو، امدادونجات، 
درمان اضطراری و مدیریت هماهنگی عملیات، جهت کمک به آسیب دیدگان 

زلزله ترکیه به این کشور اعزام می شوند.

رسانهآمریکایی:طالباندرحالدورزدن
تحریمهایواشنگتناست

ی��ک رس��انه آمریکایی مدعی ش��د ک��ه پس از انس��داد ذخای��ر ارزی 
واش��نگتن  تحریم ه��ای  خنثی س��ازی  ح��ال  در  طالب��ان   افغانس��تان، 

است.
به گزارش خبرگزاری فارس، بلومبرگ مدعی ش��د که پس از به قدرت  
رس��یدن طالبان روزانه بیش از ۵ میلیون دالر به صورت قاچاق از پاکس��تان 

وارد افغانستان می شود.
این رسانه آمریکایی در گزارشی نوشت که این مقدار دالر پس از انسداد 
ذخایر ارزی افغانس��تان از س��وی واش��نگتن برای اقتصاد این کش��ور بسیار 

مثمرثمر بوده است. 
از طرف دیگر بلومبرگ گفته است که قاچاق ارز از پاکستان به افغانستان 

باعث بحرانی شدن اقتصاد اسالم آباد شده است.
محمد ظفر پاراچا، دبیر کل انجمن ش��رکت های صرافی پاکستان، گفته 
ک��ه یک نهاد ۲۶ نفره از دالالن ارزی، تاجران و قاچاقچیان روزانه ۵ میلیون 
دالر وارد افغانس��تان می کنند. به گفته او، این روند به یک تجارت پرس��ود 

مبدل شده است.

اینک��ه بی��ان  ب��ا  اقتص��ادی دول��ت   س��خنگوی 
 پیش بینی می شود امسال نرخ رشد اقتصادی به چهار 
درصد برس��د، اع��الم کرد:  گام نخس��ت از مرحله دوم 
طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان با افزایش دوبرابری 

کمک هزینه نانوایان سراسر کشور آغاز شد.
به گزارش  ایرنا، سیداحسان خاندوزی  در نشست 
خبری با خبرنگاران با اش��اره به آمار منتش��ر ش��ده در 
حوزه اش��تغال و بیکاری، آن را تایید کننده مسیر رشد 
و س��رمایه گذاری در کشور دانست و گفت: نتایج مرکز 
آمار ایران از میزان اش��تغال در فصل پاییز امسال نشان 
می دهد که در این فصل نس��بت به فصل مش��ابه سال 
گذشته بیش از ۵۳۰ هزار نفر افزایش خالص اشتغال در 

کشور صورت گرفته است.
خاندوزی بیان کرد: این آمار بدان معناس��ت که با 
مجموع کسانی که شغل خودش��ان را در بازار از دست 
داده اند و افرادی که وارد بازار کار شده اند و شغل جدید 
پی��دا کرده اند، خالص اش��تغال کش��ور در پاییز ۱۴۰۱ 
نس��بت به فصل مش��ابه س��ال قبل بیش از ۵۳۰ هزار 

 نف��ر افزایش دارد و مجموع ش��اغالن ب��ه ۲۴ میلیون و 
۷۰۰ هزار نفر رس��یده که این آمار همزمان با رشد یک 

 دهم درصدی نرخ مشارکت است.
وی خاطر نش��ان ک��رد: در برخی از فصول س��ال، 
کاهش نرخ مش��ارکت عاملی می ش��د ب��رای اینکه نرخ 
بیکاری کمتر محاس��به شود اما همزمان با افزایش نرخ 
مش��ارکت، نرخ بیکاری به رقم کم سابقه ۸.۲ درصد در 
پاییز ۱۴۰۱ رسیده است و این میزان اشتغال ۷۵۷ هزار 
نفر بیش از س��ال ۹۶ یعنی سال قبل از شروع تحریم ها 

در کشور است.

 جزئیات افزایش کمک هزینه نانوایان 
س��خنگوی اقتص��ادی دول��ت بیان داش��ت: دولت 
سیزدهم در عمل به وعده خود، به عنوان نخستین گام 
از مرحله دوم طرح هوش��مند س��ازی یارانه آرد و نان، 
کم��ک هزینه نانوایان در سراس��ر کش��ور را به دو برابر 

افزایش داد. 
خان��دوزی ب��ا تاکید ب��ر اینکه طی م��اه جاری به 
تدریج شناورسازی سهمیه آرد نانوایی ها نیز به اجرا در 
خواهد آمد، اظهار داشت: طی دو ماه آینده شناورسازی 
س��همیه آرد نانوایی ها انجام می شود که نانوایی ها بدون 

محدودیت و با میزان عملکرد می توانند آرد بگیرند.
وی توضیح داد: در این مرحله محدودیت س��همیه 
آرد هر نانوایی برداشته می شود و هر نانوایی هر میزان 
آردی که تبدیل به نان کرده، می تواند به مردم بفروشد 
و به عالوه درصدی بیشتر، می تواند برای دوره بعد آرد 
یارانه ای دریافت کند.وزیر اقتصاد تاکید کرد: یارانه نان 
حذف نخواهد ش��د و هیچگونه محدودیتی برای خرید 

مردم ایجاد نخواهد شد.

سخنگوی اقتصادی دولت خبر داد:

آغاز مرحله دوم هوشمندسازی یارانه آرد و نان


