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میز خبر

در نظارت ستادی از وزات علوم؛

آیت اهلل رئیسی: دولت به دنبال کم کردن فاصله 
وضع موجود و مطلوب است

 رئیس جمهور، دانش��گاه  را منش��اء پیش��رفت های عظیم کشور و کینه 
دشمنان را به خاطر اثرگذاری این نهاد دانست و با بیان اینکه دولت به دنبال 
کم کردن فاصله وضع موجود و مطلوب اس��ت، از اساتید دانشگاه خواست که 

پیشرفت های کشور را برای دانشجویان و عموم جامعه تبیین کنند.
به گزارش  ایرنا، آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی«  در نهمین مقصد بازدید 
و نظارت ستادی بر دستگاه های اجرایی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
حضور یافت و با اس��تماع گزارش وزیر و معاونین در جریان جزئیات عملکرد 
یک س��اله ای��ن وزارتخانه قرار گرفت و در ادامه، راهکارها و پیش��نهاداتی در 

جهت ارتقای کمی و کیفی فعالیت های آن ارائه کرد.
آیت اهلل رئیسی گفت: عضویت بیش از ۸۰ هزار نفر به عنوان هیأت علمی 
در دانش��گاه های کش��ور، عدد بسیار باال و قابل توجهی است اما مهم تر از آن 
میزان نقش آفرینی آنها در حل مس��ائل کش��ور و پیش��برد اهداف دولت در 
پیش��رفت و آبادانی کش��ور است؛ چرا که اگر دانش دانش��مندان ما در کنار 
بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قرار نگیرد، تحولی 

رخ نخواهد داد.
رئیس جمه��ور همچنین ل��زوم »مدیریت و تصمیم گی��ری علم پایه« با 
محوریت وزارت علوم را مورد تأکید قرار داد و افزود: اینکه گفته شد دانشگاه 
اتاق فکر دولت اس��ت ش��عار یا تعارف نیس��ت؛ دولت، دولِت تحول گراست و 
به دنبال کم کردن فاصله وضع موجود و وضع مطلوب اس��ت و در این راس��تا 
رویکرد و نگاه تحولی، تحول در فرایندها و تحول نهادی پیش نیاز تحقق این 

هدف بسیار مهم دولت است.
 

زلنسکی: روسیه در حال آماده سازی حمالت 
موشکی جدید علیه اوکراین است

رئیس جمهور اوکراین اعالم کرد که روسیه در حال آماده سازی حمالت 
موشکی جدید علیه این کشور است.

آناتول��ی، از خبرگ��زاری  نق��ل  ب��ه   ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری مه��ر 
 ولودیمی��ر زلنس��کی رئیس جمهور اوکراین در پیامی تصویری در حس��اب 
کارب��ری خ��ود در تلگرام ادعا کرد که ارتش روس��یه در حال آماده س��ازی 
 حمالت موش��کی جدید علیه زیرس��اخت های غیرنظامی و ان��رژی اوکراین

 است.
رئیس جمهور اوکراین با اش��اره به اینکه ش��دیدترین درگیری ها در این 
هفته در جبهه دونتس��ک ادامه داش��ت، گفت: وضعیت در این جبهه بسیار 

وخیم است.
وی با بیان اینکه روسیه هفته گذشته بار دیگر زیرساخت های غیرنظامی 
و حیاتی اوکراین را بمباران کرد، اضافه کرد: تالش زیادی برای حل مشکالت 

انرژی که در نتیجه این حمالت حاصل شده، انجام داده ایم.
زلنس��کی مدعی ش��د: متوجه هستیم که تروریس��ت ها در حال تدارک 
حمالت جدید هس��تند! ما این را به طور قطع می دانیم و متأسفانه تا زمانی 

که موشک دارند، آرام نخواهند شد.

 نخست وزیر انگلیس:در سال 
آینده میالدی، کمک به 
اوکراین را ادامه می دهیم

انگلیس  نخست وزیر  ایلنا: 
تأکید کرد که سیاست خارجی 
آین��ده  س��ال  در  کش��ورش 
میالدی، ادامه کمک به اوکراین 

را مدنظر قرار می دهد.
ایلن��ا،  گ��زارش   ب��ه 

»ریشی سوناک« نخست وزیر انگلیس تاکید کرد که 
سیاست خارجی کش��ورش در سال آینده میالدی، 

ادامه کمک به اوکراین را مدنظر قرار می دهد.
وی افزود که تا هر زمان که الزم باش��د در کنار 
اوکراین ایس��تاده و کمک های خود به این کشور را 
ادامه می دهیم.سوناک همچنین از احتمال افزایش 
این کمک ها خبر داد.نخس��ت وزیر انگلیس افزود که 
این کشور تصمیم دارد کمک های جدیدی در زمینه 
دفاع هوایی جدیدی به اوکراین ارائه دهد.در همین 
ح��ال، وزارت دفاع انگلیس در توییتر این وزارتخانه 
اعالم کرد که لندن به عنوان بخشی از بسته کمکی 
خود، موشک های هدایت شونده بریم ستون-۲ را در 

اختیار نیروهای مسلح اوکراین قرار داده است.

اردوغان: ترکیه برای ریشه کن کردن 
پ.ک.ک مصمم است

آناتول�ی :رئی��س جمهور 
ترکی��ه با تاکید بر عزم راس��خ 
برای »ریش��ه کن کردن  آنکارا 
پ.ک.ک«  تروریستی  سازمان 
گفت که این گروهک، تمامیت 
ارضی س��وریه و عراق را تهدید 
می کند.به گ��زارش خبرگزاری 

مهر ب��ه نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس 
جمهور ترکیه از کش��ورهای عض��و کمیته همکاری 
اقتص��ادی و بازرگانی س��ازمان همکاری اس��المی 
)COMCEC( خواس��ت ت��ا در ریش��ه کن کردن 
پ.ک. ک، و نبرد با »دش��منان اس��الم و بشریت« 
ب��ه آنکارا کمک کنند.وی  گفت: ما برای ریش��ه کن 
کردن این س��ازمان تروریس��تی که تمامیت ارضی 
سوریه، عراق و همچنین کشور ما را تهدید می کند، 
مصمم هس��تیم.اردوغان در ادامه گفت که هرچند 
اس��امی، ادعاها و جغرافیای گروه های تروریس��تی 
متفاوت است اما آنها مس��لمان را هدف گرفته اند و 
از سازمان همکاری اسالمی خواستار حمایت قوی از 

آنکارا در نبرد با »دشمنان اسالم و بشریت« شد.

 پوتین:تجارت جهانی با بحران 
مواجه است

:رئی��س  الی�وم  روس�یا 
 جمهوری روسیه تاکید کرد که 
تجارت جهانی با بحران مواجه 

است.
به گ��زارش ایلن��ا به نقل 
از روس��یا الی��وم، »والدیمی��ر 
پوتین«، رئیس جمهوری روسیه  

تاکید ک��رد که تجارت بین المللی ب��ا بحران مواجه 
است.وی تاکید کرد که روسیه تجارت خارجی خود 

را به بازارهای جدید هدایت خواهد کرد.
وی گفت: »توجه ویژه به توسعه زیرساخت های 
حمل و نقل و خدمات لجس��تیک مشترک و حذف 
محدودیت هایی که مانع تجارت و س��رمایه گذاری 

می شود، معطوف شده است.«
پوتین افزود: »این به ویژه در حال حاضر، زمانی 
که تجارت بین المللی در بحران است، اهمیت دارد. 
ب��ا در نظر گرفتن ب��ا در نظر گرفت��ن این موضوع، 
روس��یه در حال اجرای ی��ک جهت گیری مجدد در 
مقیاس بزرگ عملیات صادرات-واردات به بازارهای 

جدید است.«

خبـــــــر

۷۰۹ زندانی پس از دستور اژه ای آزاد شدند
در پی دس��تور رئیس ق��وه قضائیه، ۷۰۹ نفر از زندانیان دارای ش��رایط 

ارفاقات قانونی از زندان های ۱۲ استان کشور آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دس��تور رئیس قوه قضائیه، ۷۰۹ نفر 
از زندانیان دارای ش��رایط ارفاقات قانونی از زندان های ۱۲ استان کشور آزاد 

شدند
پس از این دس��تور ویژه مقامات قضائی استان های کشور اقدامات الزم 
جهت اجرایی ش��دن دستور رئیس قوه قضائیه را در دستور کار قرار دادند و 
تعدادی از زندانیان که در زندان های کش��ور که واجد ش��رایط بودند، یا آزاد 

شدند و یا اینکه از تسهیالت و ارفاقات قانونی برخودار شدند.
در میان افرادی که براساس دستور رئیس قوه قضائیه، از ارفاقات قانونی 
برخوردار ش��دند، بازداشت شدگان وقایع اخیر کشور که واجد شرایط قانونی 

بودند، نیز حضور دارند.
در این راس��تا، در اس��تان تهران ۴۶ نفر آزاد ش��ده بودند که دیروز این 
تعداد به ۱۹۵ نفر افزایش یافته اس��ت، ۱۴ نفر در اس��تان هرمزگان، ۲۰ نفر 
در اس��تان آذربایجان غربی،، ۵۷ نفر در استان البرز، ۶ نفر در استان کرمان، 
۱۸ نفر در اس��تان کردستان، ۲۰۴ نفر در اس��تان فارس، ۷۸ نفر در استان 
مازندران، ۸۰ نفر در اس��تان مرکزی، ۳۰ نفر در اس��تان بوش��هر و ۶ نفر در 
استان خراس��ان جنوبی آزاد شدند. همچنین در استان سمنان ۷ نفر آزاد و 
۲۳ نف��ر از متهمان اتفاقات اخیر که تأثیر عم��ل آنان در ارتکاب بزه خفیف 

بوده از ارفاقات قانونی بهره مند شدند.
 

چاووش اوغلو:

امکان تبادل سفرا بین آنکارا و قاهره در ماه های 
آینده وجود دارد

وزیر خارجه ترکیه از امکان تبادل سفیر بین آنکارا و قاهره در ماه های 
آینده خبر داد.به گزارش روس��یا الیوم، وزیر خارج��ه ترکیه از امکان تبادل 
س��فیر بین آنکارا و قاهره در ماه های آینده خبر داد.»مولود چاووش اوغلو«، 
وزیر خارجه ترکیه اعالم کرد که امکان تجدید دیدارها )رایزنی های سیاسی( 

در سطح معاونان وزرای ترکیه و مصر به زودی وجود دارد.

پروژه ۲۵ میلیون دالری آمریکا با ادعای حمایت 
از »جامعه مدنی« در عراق

دولت آمریکا، تا ۲۵ میلیون دالر برای یک برنامه پنج ساله تحت عنوان 
»حمایت از جامعه مدنی« در عراق هزینه خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، بر اس��اس س��ند آژانس توسعه بین المللی 
ایاالت متحده، این آژانس می خواهد مش��ارکت زن��ان و جوانان عراقی را در 
ح��وزه عموم��ی و زمینه های مختلف، ب��ه عنوان مث��ال، در فعالیت بر روی 

تغییرات آب و هوایی افزایش دهد.
 آمریکا مدعی اس��ت که به این طریق به دنبال »کمک« به عراق برای 

تبدیل شدن به یک کشور دارای ثبات و دموکراسی بیشتر است.

حضرت آیت اهلل خامن��ه ای فرمانده 
معظ��م کل ق��وا در دی��دار تع��دادی از 
ارت��ش  دریای��ی  نی��روی  فرمانده��ان 
جمهوری اس��المی ای��ران تأکید کردند: 
اس��تفاده از فرصت دری��ا و ظرفیت های 
عظی��م آن باید به فرهن��گ عمومی در 

کشور تبدیل شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر 
مقام معظم رهبری ، در این دیدار که به 
مناسبت ۷ آذر روز نیروی دریایی برگزار 
ش��د، حضرت آیت اهلل خامن��ه ای ارتقاء 
همه جانبه توان رزمی و تجهیزات دفاعی 
در نی��روی دریایی و اس��تمرار اقداماتی 
همچون دریانوردی در آبهای دوردس��ت 
و بین المللی را الزم دانس��تند و گفتند: 
تقویت ارتباط نیروهای مسلح با دولت و 
سایر قوا به تفاهم و همکاری و پیشرفت 

کارها کمک خواهد کرد.
رهب��ر انقالب اس��المی با اش��اره به 
س��وابق دریانوردی ایرانیان در گذش��ته 
که باعث انتقال فرهنگ و تمدن اسالمی 
و ایران��ی ب��ه مناط��ق دیگر دنیا ش��د، 
خاطرنش��ان کردند: با وجود این س��ابقه 
و س��واحل طوالنی دریایی در ش��مال و 

بخصوص جنوب ایران، فرهنگ استفاده 
از فرصتهای دریا در کش��ور مورد غفلت 
واقع شده و باید به فرهنگ عمومِی مردم 

تبدیل شود.
ایشان فرهنگ سازی در این زمینه و 
ایجاد فهم عموم��ی از دریا به عنوان یک 
زیرساخت اساس��ی را ضروری دانستند 

و افزودند: در چند س��ال گذش��ته بحث 
توس��عه س��واحل مکران مطرح ش��د و 
دولت ها ه��م از آن اس��تقبال کردند اما 
پیش��رفت جدی در این موضوع نیازمند 

فرهنگ سازی است.
تولیدات  خامنه ای،  آیت اهلل  حضرت 
در  را  پویانمای��ی  جمل��ه  از  هن��ری 
شناس��اندن فرصتهای متنوع دریا مؤثر 
خواندند و گفتند: با اس��تفاده از تولیدات 
هن��ری و معرفی ظرفیتهای پیش��رفت 
دریاپایه کشور چه در بخش نظامی و چه 
در بخش عمرانی، شوق مردم به استفاده 

از این فرصت افزایش خواهد یافت.
در ای��ن دیدار امیر دریادار ش��هرام 
ایرانی فرمان��ده نیروی دریایی ارتش نیز 
گزارشی از اقدامات و برنامه های این نیرو 

در بخش های مختلف بیان کرد.

فرمانده معظم کل قوا در دیدار تعدادی از فرماندهان نیروی دریایی ارتش:

استفاده از فرصت و ظرفیت های عظیم دریا به 
فرهنگ عمومی در کشور تبدیل شود


