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ادعای لندن: روسیه 
 متحمل تلفات شدید
 در دونتسک شده است

وزارت دفاع انگلیس مدعی شد که ارتش روسیه طی درگیری های هفته گذشته در منطقه کلیدی دونتسک، متحمل تلفات 
شدیدی شده است.به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت دفاع انگلیس در بیانیه ای ادعا کرده که روس ها در دونتسک متحمل تلفات 

شدیدی شده و بعید است که بتوانند پیشرفت های کلیدی را در این منطقه کلیدی به دست آوردند.
روزنامه انگلیس��ی »ایندیپندنت« در این خصوص گزارش داد، وزارت دفاع این کش��ور مدعی شد که روسیه بعید است بتواند 
نیروهای کافی برای رس��یدن به پیشرفت های چش��مگیر در میدان نبرد سرنوشت ساز منطقه دونتسک که در هفته های گذشته 

شاهد نبردهای فشرده  بوده است، جمع آوری کند.

میز خبر

مخبر اعالم کرد:

پرداخت ۶ هزار میلیارد تومان برای اشتغال زایی 
در استان ها تا هفته آینده

 مع��اون اول رئیس جمه��ور با تأکید بر پرداخت ۶۰ ه��زار میلیارد ریال 
تس��هیالت در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه برای اش��تغال زایی در استان ها، 
گفت: وزارت کش��ور باید استانداران را مکلف کند از فرصت ها و ظرفیت های 

هر منطقه در قالب این تبصره برای اشتغال زایی استفاده کنند.
به گزارش ایرنا، »محمد مخبر«  در جلس��ه ای با موضوع اش��تغال اظهار 
داش��ت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملکرد همه دستگاه های اجرایی 
و اس��تان ها برای تحقق وعده اشتغال دولت را ارزیابی کند و در صورت عقب 

بودن از برنامه، از آنها برنامه جبرانی زمان بندی شده بخواهد.
وی با اش��اره به عدم انطباق مهارت متقاضیان اش��تغال با نیازهای بازار 
کار، از س��ازمان فنی و حرفه ای کشور خواس��ت ضمن احصای نیازهای بازار 
کار، برنامه ریزی گس��ترده ای برای آموزش به متقاضیان اش��تغال در کش��ور 

ارائه کند.
مخب��ر با تأکید بر پرداخ��ت ۶ هزار میلیارد تومان تس��هیالت در قالب 
تبصره ۱۸ قانون بودجه به استان ها طی یک هفته آینده، تصریح کرد: وزارت 
کشور باید استانداران را مکلف کند از فرصت ها و ظرفیت های هر منطقه در 
قالب این تبصره برای اشتغال زایی استفاده کنند؛ همچنین بانک مرکزی نیز 
باید به صورت مس��تمر از بانک های عامل گزارش اشتغال ایجاد شده ناشی از 

پرداخت تسهیالت بانکی را دریافت و به دولت ارائه دهد.

فرمانده مرزبانی استان کردستان خبر داد؛

کشف محموله سنگین مهمات جنگی در مرز مریوان
 فرمانده مرزبانی اس��تان کردستان از کشف بیش از ۶ هزار عدد فشنگ 
جنگی با اس��تفاده از تجهیزات هوشمند و اپتیکی در نوار مرزی مریوان خبر 
داد.به گزارش خبرگزاری مهر ، فرمانده مرزبانی اس��تان کردس��تان با اشاره 
به توقیف یک دس��تگاه خودروی س��واری و بازداش��ت ۲ نف��ر قاچاقچی در 
 ای��ن رابطه، گفت: مرزبانان در پاک س��ازی محل و بررس��ی بار قاچاقچیان، 

۶ هزار و ۳۰۰ عدد فشنگ جنگی را کشف کردند.

سکه امامی ۱۷ میلیون تومان؛

سکه رکورد شکست
 آخرین قیمت س��که و طال برای روز ۶ آذر ماه سال ۱۴۰۱ اعالم شد که 

بر اساس آن قیمت سکه امامی )طرح جدید( به ۱۷ میلیون تومان رسید.
به گزارش  مهر، قیمت س��که به ۱۶ میلیون و و ۹۸۵ هزار تومان رسید 
 و حباب این سکه روی رقم ۲ میلیون و ۹۱ هزار تومان ماند. هر گرم طالی 

۱۸ عیار نیز با قیمت یک میلیون و ۵۳۸ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شد.

 پسکوف: اختالفات مسکو و آنکارا درباره سوریه 
از طریق گفت و  گو قابل حل است

س��خنگوی کرملین اختالفات مس��کو و آنکارا درباره سوریه را از طریق 
مذاکره قابل حل دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از نووس��تی، »دیمیتری پس��کوف«،  س��خنگوی 
کرملین اعالم کرد که بین روس��یه و ترکیه درباره وضعیت سوریه اختالفاتی 
وجود دارد، اما س��طح روابط دو کشور اجازه می دهد تا اختالفات را از طریق 
گفت و گ��و حل و فصل کنند.پس��کوف با بیان اینکه قبال ب��ه محض امضای 
توافقنامه در سوچی، اختالفات با ترکیه در باره سوریه کاهش یافته و متوقف 
شده بود،  تاکید کرد: »اما پس از آن مقام های روسیه و همچنین رجب طیب 
اردوغ��ان، رئیس جمهور ترکیه از اجرای توافقنامه امضا ش��ده ابراز نارضایتی 

کردند«.

 کیم جونگ اون:هدف نهایی ما، 
داشتن قوی ترین نیروی 

اتمی جهان است
:رهب��ر  نی�وز  اس�کای 
کره ش��مالی گف��ت ک��ه هدف 
قوی ترین  داش��تن  نهایی وی، 

نیروی اتمی جهان است.
به گ��زارش ایلنا ب��ه نقل 
از اس��کای نیوز، »کیم جونگ 

اون« رهبر کره ش��مالی گفت ک��ه هدف نهایی وی، 
داشتن قوی ترین نیروی اتمی جهان است.

وی هم زمان با ترفیع ش��ماری از افسران ارتش 
که در شلیک بزرگ ترین موشک بالستیک این کشور 
مشارکت داشتند، گفت که شلیک موشک بالستیک 
قاره پیما به تمامی جهان اثبات کرد که کره ش��مالی 
ق��درت اتمی کاملی بوده و قادر به مقابله با تس��لط 
آمریکا است. کیم افزود که ایجاد نیروی هسته ای در 
راستای حفاظت قابل اطمینان از حاکمیت و تمامیت 
ارضی کشور و مردم بوده و هدف ما داشتن قوی ترین 
نیروی اتمی جهان است.رهبر کره شمالی تصریح کرد 
که دانشمندان هسته ای این کشور باید به گسترش و 

تقویت بازدارندگی نیروی اتمی ادامه دهند.

 دبیر کل ناتو:حمایت از اوکراین 
برای مردم کشورهای 

غربی پر هزینه است
نات��و  کل  :دبی��ر  ت�اس 
حمای��ت از اوکرای��ن را ب��رای 
مردم کشورهای غربی پر هزینه 

توصیف کرد.
به گ��زارش ایلنا به نقل از 
اس��تولتنبرگ«،  »ینس  تاس،  

دبی��رکل ناتو  اعالم کرد که حمای��ت از اوکراین در 
درگیری های ج��اری برای مردم کش��ورهای غربی 

بسیار پرهزینه است.
وی در عین حال بر لزوم حفظ و تقویت کمک ها 

به کی یف تاکید کرد.
اس��تولتنبرگ گفت: »افزایش هزینه های غذا و 
قبوض انرژی به مفهوم روزهای سخت برای بسیاری 

از خانواده ها در اروپاست«.
وی اف��زود: »حمای��ت قاط��ع آلم��ان از چنین 

خانواده هایی بسیار مهم است«.
دبیر کل ناتو افزود: »اما ما باید کمک های خود 
به اوکراین را افزایش دهیم. این اقدام به اوکراینی ها 

کمک می کند تا حق دفاع از خود را حفظ کنند«.

فواد حسین:روابط با ایران، قوی و 
مستحکم است

مهر :وزیر امور خارجه عراق 
در مصاحبه با یک روزنامه بحرینی 
با اشاره به اینکه بغداد آماده کمک 
به از سرگیری مذاکرات بین تهران 
و ریاض است، گفت عراق موافق 
سیاست های ترامپ در منطقه 

نبود.
ب��ه گزارش خبرگ��زاری مهر، فواد حس��ین در 
این مصاحبه با اش��اره با تالش ب��رای ترمیم روابط 
عراق با کش��ورهای همسایه با هدف تضمین امنیت 
منطقه گفت: روابط ما با کشور همسایه، ایران قوی 
اس��ت. عراق همواره تالش کرده اس��ت تا از روابط 
مستحکم خود با ایران برای بهبود روابط این کشور 
با کش��ورهای شورای همکاری خلیج فارس استفاده 
کند چرا که امنیت جمعی در منطقه بازتاب مثبتی 

بر امنیت داخلی عراق دارد.
وی در ادامه افزود: تقویت روابط با ایران به نفع 
عراق است و به حفظ امنیت منطقه کمک می کند. 
بهبود امنیت در در سطح منطقه باعث تقویت امنیت 

داخلی عراق و سایر کشورها می شود.

خبـــــــر

قالیباف در نطق پیش از دستور:

 تنها راه برون رفت کشور از مشکالت،
 نوسازی نظام حکمرانی است

رئی��س مجلس ش��ورای اس��المی گفت: تنه��ا راه برون رفت کش��ور از 
مشکالت پیش رو، نوسازی نظام حکمرانی همراه با بازگشت به مردم و تاکید 

بر خداباوری به عنوان دو رکن اصلی فرهنگ بسیجی است.
به گزارش  مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی عنوان 
کرد: با وجود ناکارآمدی های س��الیان متمادی که سرعت پیشرفت کشور را 
کند کرده اس��ت، حضور مؤثر و کارآمد بسیج و سپاه صرفاً یک دلیل دارد و 
آن فرهنگ بس��یجی است که امام )ره( آن را در مردم ایران دمید و در دفاع 

مقدس متبلور و بالنده شد.
قالیباف تاکید کرد: نسخه شفابخش فرهنگ بسیجی تکیه بر مردم و باور 
بر س��نت های الهی بود و بر همین اس��اس است که تصریح می کنم تا زمانی 
که این دو باور در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مبنای 
برنام��ه ریزی و اقدام قرار نگیرد نخواهیم توانس��ت چالش های این عرصه ها 
را حل کنیم لذا تاکید می کنم تنها راه برون رفت کش��ور از مش��کالت پیش 
رو مخصوصاً در حوزه اقتصاد، نوس��ازی نظام حکمرانی با بازگش��ت به مردم 
و تاکید بر خداباوری به عنوان دو رکن اصلی فرهنگ بس��یجی است که باید 

مورد توجه مسئوالن قرار بگیرد.

 جان بولتون:

ترامپ به احتمال زیاد در رقابت های انتخاباتی 
مغلوب خواهد شد

وی گفت که »دونالد ترامپ«، رئیس جمهوری پیشین آمریکا در حال از 
دست دادن حمایت خود در حزب جمهوری خواه است. 

به گزارش  رویترز، بولتون افزود: »حزب جمهوری خواه نیازمند چهره ای 
جدید در انتخابات ریاس��ت جمهوری پیش رو است. ترامپ دارد حمایت ها را 
از دست می دهد. او پیر و خسته است.«وی گفت که ترامپ به احتمال زیاد 
در رقابت ه��ای انتخاباتی مغلوب خواهد ش��د و این قضیه بر دیگر نامزدهای 

انتخابات حزب جمهوری خواه نیز اثر می گذارد. 

 کشته شدن ۲۲ شبه نظامی طی دو روز در شمال 
سوریه و عراق

وزارت دفاع ترکیه اعالم کرد که طی عملیات نظامی ۴۸ ساعت اخیر در 
شمال سوریه و عراق، ۲۲ شبه نظامی ُکرد کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس، در ش��رایطی که اظهارنظرهای بین المللی 
درباره حمالت نظامی ترکیه به شمال سوریه و عراق ادامه دارد، آنکارا درباره 
تلف��ات این حمالت آمار ارائ��ه داد.وزارت دفاع ترکیه اعالم کرد، در عملیات 
نظامی دو روز گذش��ته ۲۲ ش��به نظامی ُکرد ش��امل ۱۰ عضو پ ک ک در 
شمال عراق و ۱۲ شبه نظامی گروه »نیروهای دموکراتیک سوریه« در شمال 

این کشور کشته شدند.

 رئی��س جمهور ب��ا تاکید بر رون��ق اقتصاد دریا در 
کشور گفت: امروز یکی از برنامه های مهم دولت تبدیل 
کردن س��واحل مکران به مرکز اقتصادی، رونق تولید و 

داد و ستد برای کشور است.
به گزارش  مهر، حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی  
در اجتم��اع مردم شهرس��تان جاس��ک بیان داش��ت: 
فرمایش��ات مقام معظم رهبری در اجتماع بس��یجیان 
کافی بود که مش��خص ش��ود جایگاه بس��یج جایگاهی 

ارزنده برای امنیت، منطقه و مردم است.
وی با اشاره به اینکه بسیج در سختی ها کنار مردم 
اس��ت گفت: همه ش��اهد حضور مؤثر بس��یج در دفاع 
مقدس، س��یل، زلزله و س��ایر مش��کالت در کنار مردم 

هس��تیم.رئیس جمهور با بیان اینکه از س��پاه پاسداران 
و بس��یج بابت خدمات ارزنده ش��أن باید تقدیر و تشکر 
کنیم، اظهارداش��ت: باید از دالور مردان نیروی دریایی 
ارتش هم در دفاع از مرزها تقدیر و تش��کر کرد، ش��ما 

مردان و زنان نشان داده اید در دوران دفاع مقدس و این 
زمان مرزداران سرافراز جمهوری اسالمی ایران هستید.

رئیس جمهور با اش��اره به مشکالت جاسک گفت: 
در حال حاضر مهم ترین مس��ئله اش��تغال و کار است، 
صیادی یکی از کارهای جدی در اقتصاد منطقه و ایجاد 
درآمد در جاسک محسوب می شود که بایستی با جدیت 

مشکالت در این بخش پیگیری و رفع شود.
وی ادام��ه داد: اقتصاد دریا مس��ئله بس��یار مهمی 
اس��ت و می توان کارهای��ی انجام داد ک��ه اقتصاد دریا 
فعال ش��ود، امروز یکی از برنامه های مهم دولت تبدیل 
 کردن س��واحل مکران به مرکز اقتصادی، رونق تولید و

 داد و ستد برای کشور است.

رئیس جمهور:

سواحل مکران به مرکز اقتصادی کشور تبدیل شود


