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هشدار گازی وزیر نفت

شرح در همین صفحه

در حیاط دولت چه گذشت؟

تعدادی از اعضای هیئت دولت با حضور در میان خبرنگاران حاضر در حیاط برفی دولت، به سؤاالت آن ها درباره 
مهم ترین مسائل روز پاسخ داده و خبرهای مهم حوزه کاری خود را تشریح کردند: آخرین وضعیت تولیدات 

گازی، مخالفت وزارت ارتباطات با قطع اینترنت در روز برگزاری کنکور، افزایش ۳۵ درصدی وام ازدواج و...
به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، نشست امروز هیأت دولت درحالی برگزار شد که آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیسی برای دفاع از الیحه قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور به بهارستان رفته و ریاست جلسه را به محمد مخبر 
معاون اول خود تفویض کرده بود و خبرنگاران هم در حیاط برفی دولت منتظر بودند تا با پایان نشست، داغ ترین 

خبرها را در یک روز سرد زمستانی از وزرا و معاونین رئیس  جمهوری بشنوند.
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 صفحه  3

زنگ اخطار جنگ آبی
وضعیت تنش آبی در ۲۷۰ شهر ایران جدی است

ادامه در صفحه  2

دو سکانس از کنکور پر حاشیه دی ماه
و  کنکور  برگزاری  تصویب شرایط جدید  از  ماهی  چند 
تغییرات آن می گذرد، اما هنوز ابهامات و مشکالت جدی 
از  بسیاری  گفته  به  و  دارد  آن وجود  برگزاری  در مسیر 
کارشناسان آموزش این تغییرات شتاب زده و بدون در نظر 
گرفتن زیر ساخت های الزم آن صورت گرفته است و به 
نظر می رسد تحقیق و کارشناسی مطلوب به اندازه کافی  
برای آن صورت نگرفته است. کنکوری که در سال های اخیر 
جذابیتش حداقل برای  داوطلبان پسر با توجه به آمار اعالم 
شده کمتر شده است و برخی از آنها کنکور را دیگر گزینه 
خیلی مناسبی برای رسیدن به رویاها و آرزوهای خود نمی 
دانند و تصور می کنند راه های رسیدن به شغل و درآمد 

مناسب از طریق کنکور برای آن ها میسر نیست. 
با بررسی شرایط  جدید  برگزاری  کنکور سراسری با دو 
تغییر عمده در آن مواجه می شویم ؛1-  دو بار برگزار شدن 
کنکور سراسری در سال )یکی در دی ماه و یکی دیگر در 
تیر ماه( به این شکل که هر کدام نتیجه اش بهتر بود به 
عنوان نتیجه نهایی داوطلب در نظر گرفته می شود و البته 
داوطلبان اجباری برای شرکت در هر دو کنکور را ندارند. 
2-تاثیر قطعی 40 درصدی معدل امتحانات نهایی درنتیجه 
کنکور سراسری که قرار بر این است که این تاثیر طی  سال 

های آینده به 60 درصد افزایش پیدا کند .
-  سکانس اول : کنکور دی ماه در حالی قرار است در 
روزهای 29 و 30 دی ماه برگزار شود که بسیاری از مدارس 
به دلیل تعطیالت به وجود آمده بابت آلودگی هوا و به 
تعویق افتادن امتحانات  تا آن تاریخ نمی توانند امتحانات 
پایان ترم اول خود را به اتمام برسانند  و برگزاری کنکور در 
تاریخ 29 و 30 دی ماه در حالی که هنوز امتحانات برخی از 
مدارس در ترم اول به پایان نرسیده است جای تامل و البته 

تعجب فراوان دارد.

آرین احمدی سرمقاله

افساد  جرم  به  اکبری  علیرضا  کرد:  اعالم  قضائیه  قوه 
فی االرض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی 

کشور از طریق انتقال اطالعات به اعدام محکوم شد.
 به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، علیرضا اکبری، مدتی 

قبل در پی جاسوسی علیه کشور دستگیر شد.
برهمین اساس و پس از تشکیل پرونده قضایی برای متهم 
و صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارجاع و جلسات 
بر اساس  و  برگزار گردید  با حضور وکیل متهم  رسیدگی 
مستندات متقن موجود در پرونده این فرد به جرم جاسوسی 

برای انگلیس به اعدام محکوم گردید.
در پی اعتراض متهم و فرجام خواهی وی، پرونده مجددا 
در دیوان عالی کشور بررسی شد و دیوان عالی کشور ضمن 
رد فرجام خواهی، دادنامه اولیه را ابرام و حکم اعدام اکبری 
انتشار  با  زمینه  در همین  اطالعات  وزارت  نمود.  تایید  را 
اطالعیه ای تاکید کرد اکبری یکی از مهم ترین عوامل نفوذی 

سرویس جاسوسی انگلیس بود که اطالعات مهم کشور را 
جمع آوری و به صورت کامال آگاهانه و هدفمند در اختیار 
اطالعات  اطالعیه وزارت  قرار میداده است.  این سرویس 
در مورد این جاسوس و جزئیات اقدامات صورت گرفته در 

شناسایی و دستگیری وی به شرح ذیل است:
از  یکی  رساند  می  ایران  شریف  ملت  استحضار  به 
مهمترین عوامل نفوذی سرویس جاسوسی انگلیس خبیث 
در مراکز حساس و راهبردی کشور توسط سربازان گمنام 
امام زمان)عج( شناسایی و پس از طی فرآیندی طوالنی و 
چند الیه در حوزه های ضد اطالعاتی، فنی و عملیات فریب 

دستگیر شد.
دارای  اکبری  علیرضا  نام  به  شده  شناسایی  جاسوس 
دسترسی هایی به برخی دستگاه های حساس کشور بود و 
در همان حد نیز اطالعات مکتسبه را به صورت کامال آگاهانه 
و به دفعات متعدد در اختیار سرویس جاسوسی دشمن 

قرار داده بود. این جاسوس در جریان اخذ ویزا از سفارت 
انگلیس در تهران توسط مامورین اطالعاتی مستقر در آن 

سفارت، نشان شده و مورد مصاحبه قرار می گیرد.
سپس و در خالل سفر های شخصی خود به اروپا، به 
استخدام تمام عیار سازمان جاسوسی انگلستان در می آید.

علیرضا اکبری با توجه به اهمیت موقعیت و دسترسی 
هایش به یک جاسوس کلیدی برای سرویس اس آی اس 
افسر  چندین  توسط  همزمان  که  شود  می  تبدیل   )SIS(

برجسته ی میز ایران تخلیه ی اطالعاتی و هدایت می شد.
کشف  از  پس  اطالعات  وزارت  جاسوسی  ضد  افسران 
پیرامون  اطالعات  تکمیلِ  بحث،  مورد  جاسوسی  روابط 
اهداف و لیسِت نیازمندی ها، شکل ارتباطات و ابزارهای 
ارتباطی  مدار  به  مقطعی  از  حریف،  سرویس  ارتباطی 
فیمابین سرویس اس آی اس )SIS( و جاسوس مورد نظر 
ورود نموده و به تزریق اطالعات هدایت شده به مدار مذکور 

پرداختند. نهایتاً در زمان مقتضی و با حکم مرجع محترم 
قضایی متهم بازداشت و پس از طی فرآیند قضایی حکم 

وی صادر گردید.
جان برکفان گمنام ایران اسالمی صراحتا اعالم می نمایند، 
اگرچه دشمن خبیث انگلیسی توانسته بود از نقطه ضعف 
های این فرد بهره گیرد و او را به استخدام خویش درآورد، اما 
یقینا نمی داند که کدام بخش از اطالعات دریافتی، از نوع 

اطالعات هدایت شده و فریب بوده است.
همچنین مجاهدین گمنام ایران اسالمی قاطعانه اعالم می 
نمایند که با توکل به ذات اقدس احدیت و توسل به اهل 
بیت عصمت و طهارت )علیهم السالم( شناسایی جواسیس 
و عناصر نفوذی دشمن در هر سطحی و برخورد قانونی با 
آن ها را بدون هیچ گونه تساهل و تسامح و مالحظه ای، در 
قرار  و شبانه روزی خویش  اولویت تالش های مجاهدانه 

داده اند.

تعدادی از اعضای هیئت دولت با حضور در میان خبرنگاران 
مهم  درباره  آن ها  سؤاالت  به  دولت،  برفی  حیاط  در  حاضر 
ترین مسائل روز پاسخ داده و خبرهای مهم حوزه کاری خود را 
تشریح کردند: آخرین وضعیت تولیدات گازی، مخالفت وزارت 
ارتباطات با قطع اینترنت در روز برگزاری کنکور، افزایش 3۵ 

درصدی وام ازدواج و...
به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، نشست امروز هیأت 
دولت درحالی برگزار شد که آیت الله سید ابراهیم رئیسی برای 
دفاع از الیحه قانون بودجه 1402 کل کشور به بهارستان رفته 
و ریاست جلسه را به محمد مخبر معاون اول خود تفویض 
کرده بود و خبرنگاران هم در حیاط برفی دولت منتظر بودند تا 
با پایان نشست، داغ ترین خبرها را در یک روز سرد زمستانی از 

وزرا و معاونین رئیس  جمهوری بشنوند.
جشنواره فجر و آخرین وضعیت هنرمندان بازداشتی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با حضور در جمع خبرنگاران 
با  را  بایستد و صحبت های خود  تریبون  خواست که پشت 

خبرهایی از جشنواره پیش روی فیلم فجر آغاز کرد.
محمدمهدی اسماعیلی با بیان اینکه کار متراکمی در همه 

بخش ها در حال انجام است، گفت: فیلم ها در موعد مقرر 
آثار خوبی در زمینه بین الملل به جشنواره  خواهند رسید و 

ارسال شده است.
برگزاری  برای  کشور  استان   31 آمادگی  از  همچنین  وی 
جشنواره خبر داد و اضافه کرد: در کنار جشنواره برنامه های 
خوبی تدارک دیده شده است و در سال جاری نگاه ویژه ای به 
مناطق محروم خواهیم داشت که حضور وسیع سینماهای سیّار 
در این مناطق و کپرنشین ها از جمله برنامه های جشنواره است. 
اشاره کرد، درمورد  به آن  اسماعیلی  از دیگر موضوعاتی که 
هنرمندان بازداشتی و یا ممنوع الخروج شده در اغتشاشات اخیر 
بود. او در این باره گفت: ما بنای حمایت از اهالی فرهنگ داریم 
ندارد؛ ممنوع الخروجی روال  بین هنرمندان وجود  تفاوتی  و 
قضایی داشته و براساس پرونده هایی است که شکل گرفته و ما 

این افراد را هم جزئی از خانواده هنر می دانیم.
هشدار گازی وزیر نفت به مشترکان پرمصرف

وزیر نفت هم از دیگر وزرای حاضر در حیاط دولت 21 دی ماه 
بود. جواد اوجی در ابتدای صحبت های خود، با توجه به ورود 
جبهه هوای سرد به کشور به مشترکان پرمصرف گاز خانگی 

هشدار داد: هر جا مصارف گاز خارج از الگوی مصرف باشد، 
ابتدا اخطار می دهیم و در مرحله بعد قطع می کنیم.

نفت،  وزارت  تدابیر خوبی که  تدابیر خوب  از  اوجی  البته 
شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت میادین مشترک، میادین 
گازی  پاالیشگاه های  همه  گفت:  و  داد  خبر  گازی  مستقل 

حداکثر گاز را تولید می کنند.
انسولین و آماده باش کرونایی مراکز درمانی

بهرام عین اللهی هم امروز از وزرای حاضر در جمع خبرنگاران 
بود که از آماده باشِ مراکز درمانی با توجه به اوج گیری سویه 
جدید کرونا در کشور خبر داد و متذکر شد: کسانی که بیش از 
6 ماه از آخرین دوز واکسن آنها گذشته، برای تزریق دوز یادآور 
به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند. وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی همچنین از فراوانی آمپول انسولین در کشور 
گفت و اضافه کرد: داروهای خاص مانند انسولین به صورت 
سهمیه بندی ارائه شده است و براساس نسخه های الکترونیک 
توزیع می شود؛ بنابراین مشکلی در تأمین این دارو وجود ندارد.

تغییرات آیین نامه تعیین مشاغل سخت
امروز هیأت  سید صولت مرتضوی هم در حاشیه جلسه 

دولت درباره بازنگری آیین نامه تعیین مشاغل سخت و زیان 
آور گفت: تغییرات هم مفهومی و هم مصداقی است امکان 
دارد بعضی از مصادیق وجود داشته باشد که مشمول مشاغل 
سخت و زیان آور قرار گیرند اما در آیین نامه نباشد و امکان 
دارد اصالحاتی در مفاهیم داشته باشیم. بنابراین، تغییرات 
آیین نامه تعیین مشاغل سخت، هم مفهومی و هم مصداقی 

است.
نظر زارع پور درباره قطع اینترنت در زمان کنکور

عیسی زارع پور هم در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره 
قطع اینترنت های همراه در زمان برگزاری کنکور سراسری، 
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  صریح  مخالفت  از 
در  موضعی  بصورت  فقط  شد  بنا  کرد:  تأکید  و  گفت 
فناوری  و  ارتباطات  وزیر  قطع شود.  امتحانی  حوزه های 
اطالعات تصریح کرد: بنابراین در شورای امنیت کشور با 
این 4 شرط که صرفا در همان ساعت کنکور، در محدوده 
حوزه امتحانی، اینترنت همراه با اعالم قبلی موافقت شد 
کنکور  در سالمت  که  و دغدغه هایی  نگرانی  اینکه  برای 

است رعایت شود.

در حیاط دولت چه گذشت؟
هشدار گازی وزیر نفت 

قوه قضائیه: 

علیرضا اکبری به جرم جاسوسی محکوم به اعدام شد
اخبار

در جلسه شورای  عالی فضای مجازی مطرح شد
تصویب خرید ترافیک تولید شده از سوی تولیدکنندگان 

محتوای بخش خصوصی
اعضای شورای  عالی فضای مجازی به منظور حمایت از رونق تولید محتوا در 
فضای مجازی، مقرر کردند وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، حجم ترافیک 
تولید شده از سوی آن دسته از تولیدکنندگان محتوای بخش خصوصی مثل 
پیام رسان های داخلی که مکانیزم مشخصی برای فروش محتوای تولید شده 

خود ندارند، خریداری کرده و به اپراتورها بفروشد.
به گزارش ایسنا، در جلسه سه شنبه شورای  عالی فضای مجازی که به 
ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، گزارشی از وضعیت امنیت 
و حمالت سایبری در کشور که در ماه های اخیر صورت گرفته و همچنین 

اقداماتی که برای مقابله و خنثی کردن آنها انجام شده است، ارائه شد.
در این جلسه همچنین به منظور حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی و 
فراهم شدن زمینه رونق اقتصادی در این بخش، مقرر شد وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، حجم ترافیک تولید شده از سوی آن دسته از تولیدکنندگان 
محتوای بخش خصوصی مثل پیام رسان های داخلی را که مکانیزم مشخصی 
برای فروش محتوای تولید شده خود ندارند، خریداری کرده و به اپراتورها 

بفروشد.
در  شده  اتخاذ  تصمیم  اجرای  میزان  بررسی  به  اعضا  جلسه  ادامه  در 
شورای عالی فضای مجازی در ابتدای دولت سیزدهم برای تشکیل شوراهای 
متناظر استانی پرداختند و با توجه به تشکیل شوراهای متناظر در 10 استان، 
مقرر کردند در دیگر استان های کشور نیز تا پایان سال این شوراها تشکیل 

شود.
قرار است جلسات شوراهای استانی فضای مجازی ماهی یک بار، به ریاست 
استاندار و با حضور تمام دستگاه هایی که در حوزه فضای مجازی در استان 
فعالیت دارند، بر اساس آیین نامه ای که در شورای عالی فضای مجازی در حال 

تهیه است، تشکیل شود.

خسروپناه دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی شد
والمسلمین  انتصاب حجت االسالم  از  دولت  اطالع رسانی  رییس شورای 

عبدالحسین خسروپناه به عنوان دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی خبر داد.
به گزارش ایسنا، سپهر خلجی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت:

» با توجه به پیشنهاد اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی و موافقت رهبر 
معظم انقالب اسالمی، رئیس جمهور در حکمی حجت االسالم والمسلمین 
دکتر عبدالحسین خسروپناه را به عنوان دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی 

منصوب کرد.«

سفر هیات بلندپایه اقتصادی ایران به امارات
هیات اعزامی جمهوری اسالمی ایران به امارات به ریاست مهدی صفری 
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه، روز چهارشنبه نشست مشترکی 

را با بخش های مختلف اقتصادی و سرمایه گذاری امارات برگزار کرد.
از بخش های  ایران شامل مسئوالنی  اقتصادی  ایسنا، هیات  به گزارش 
مختلف نفت، گاز، پتروشیمی، حمل و نقل هوایی، ریلی و دریایی مناطق 

آزاد و گردشگری است.
در جر یان این نشست مشترک، روند همکاری های موجود میان دو کشور 
مورد بررسی قرار گرفت و بر راه های توسعه همه جانبه همکاری در جهت 

افزایش مبادالت تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری بین دو کشور تاکید شد.
در این نشست که معاون اقتصادی وزارت خارجه امارات نیز حضور داشت، 
تیم های تخصصی دو کشور به صورت دوجانبه در خصوص موضوعات مربوط 
به حمل و نقل، ترانزیت کاال، کریدور شمال - جنوب، حمل و نقل ترکیبی، 
نفت، گاز و پتروشیمی گفت و گو کردند. بر اساس اعالم وزارت امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران، این اولین نشست مشترک بین مسئوالن بلندپایه دو 

کشور در همه زمینه ها طی سال های گذشته است.

وزیر کشور:  
اغتشاشگران به جزای اعمال  خود خواهند رسید

وزیر کشور گفت:  برخی افراد در اغتشاشات اخیر به دلیل گمراه شدن دست 
به جنایات بسیاری زدند که جزای اعمال خود را خواهند دید.

به گزارش ایرنا، احمد وحیدی عصر چهارشنبه در مراسم آغاز مرحله جدید 
طرح بزرگ قم در مسیر تحول در مرکز همایش های شهرداری قم، اظهار کرد: 

افراد فریب خورده در اغتشاشات اخیر به دامان کشور بازخواهند گشت.
وی با اشاره به توهین نشریه شارلی ابدو به مقام معظم رهبری، گفت:  این 
دشمنان نادان فکر می کنند با این کار عشق و محبت مردم به ایشان کاهش پیدا 

خواهد کرد ولی شکست خواهند خورد و نتیجه عکس می دهد.
وزیر کشور با بیان اینکه با این کار باطن این افراد به همه نشان داده شد، 
گفت: این افراد با اسالم مخالف هستند و همچون گذشته چیزی جز شکست 
نصیب شان نخواهد شد. وحیدی با اشاره به اینکه در صحنه اغتشاشات اخیر نیز 
شکست خوردند، خاطرنشان کرد: در این فتنه حجم عظیمی را به میدان آوردند 

ولی با شکست روبرو شدند.
وی با اشاره به اینکه دشمنان درحال افول و فروپاشی هستند، یادآور شد: 
جمهوری اسالمی بدون واهمه و توسل به خون های پاک شهدا جلو خواهد رفت.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برگزاری این آئین های 
افتتاحیه، نشان از پیشرفت نظام جمهوری اسالمی دارد، گفت:  21۸ پروژه ای 
که توسط مجموعه مدیریت شهری قم به بهره برداری خواهد رسید از پروژه های 

تاثیرگذار در این شهر است.
وی با اشاره به اینکه امروز با قدرت جلو خواهیم رفت و موانع را از پیش رو 
برخواهیم برداشت، بیان کرد: در حال حاضر تمام ارکان دولت و سه قوه با 

همکاری و همراهی یکدیگر مشکالت را یکی پس از دیگری رفع خواهند کرد.
وحیدی با بیان اینکه قم مرکز فقاهت و دانش اسالمی است، اظهار داشت: هر 

قدمی برای قم برداشتن حقیقتا یک عبادت بسیار بزرگ است.

وی با اشاره به اینکه باید شاهد ارتقای روز افزون قم باشیم، مطرح کرد: از هیچ 
تالشی برای افزایش خدمت رسانی به زائرین و مجاورین در قم نباید فروگذاری 
شود. در این آیین، عملیات اجرایی 21۸ پروژه شهری قم به ارزش 29 هزار میلیارد 

ریال آغاز شد.
آیین رونمایی از سند هویت قم

آئین رونمایی از سند هویتی قم امروز در حاشیه آئین افتتاح و بهره برداری از 
تونل شهدای امنیت با حضور وزیر کشور در سالن جلسات شهرداری قم برگزار 

شد.
در ابتدای این آئین از خانواده شهید زاهدلویی، شهیدان شاملوئیان، شهید 
محمدی، شهید عظیمی، شهید خبیر و شهید موسوی نژاد تجلیل و همچنین 
نشان رسمی قم حرم اهل بیت)ع( توسط شهردار قم تحویل احمد وحیدی وزیر 

کشور شد.
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