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سرمقاله
زمان عمل به وعده مهم رئیس
جمهوری
ادامه از صفحه یک
از سوی دیگر موضوع پیدا شدن دستگاههای
استخراج رمز ارز به خودی خود یک فاجعه
خبری بود که البته نماد و نشانهای از عدم
شفافیت در این بازار بود .به نظر میرسد دولت
باید با انتخاب یک رئیس کاربلد و البته با تغییر
در ساختارهای معیوب بازار سرمایه ،سعی
در اصالح روند گذشته داشته باشد .پر واضح
است که در معامالت صورت گرفته نیز تخلفاتی
انجام میگرفته که حتی اگر در مورد آن سندی
واضح وجود نداشته باشد حداقل رسوایی وجود
دستگاههای ماینر در سازمان بورس ،وجود
تخلفات دیگر را دور از ذهن نمیداند .با این
همه اما فرصت سهامداری مردم و حتی تغییر
پارادایم بانک محوری به بورس محوری اقتصاد
در دولت قبل نه تنها از دست رفت که میراث
بی اعتمادی بدی را نیز به جا گذاشت .اما دولت
سیزدهم میتواند با درک اهمیت بازار سرمایه
به عنوان پیشانی رشد اقتصادی ،فضای مبهم و
پر ایراد بازار سرمایه را تغییر دهد .هرچند که
زمزمههای افزایش نرخ سود بانکی از سوی رئیس
کل جدید میتواند یک سیگنال منفی مضاعف
برای بازار سرمایه باشد اما امید در این است که
تیم اقتصادی دولت سیزدهم برخالف گذشته
تصمیمهایی کارشناسی شده گرفته و ارکستر تیم
اقتصادی دولت هماهنگ تر از گذشته عمل کند.
بازار سرمایه و سهامداران میلیونی باید بتوانند در
فضایی شفاف و پاسخگو به داد و ستد و معامله
بپردازند .واقعیت آن است که بحران نقدینگی
امر گریز ناپذیر و محتومی است که بازار سرمایه
میتواند برای مهار آن کمک کند .اگر دولت توان
خود را برای بازیابی اعتماد عمومی به این بازار
معطوف کند .مسئلهای که البته قولاش را هم
رئیس دولت سیزدهم پیش از آن داده است.

خبر
رزمایش مشترک ارتش و سپاه در
کویر مرکزی برگزار میشود
مرحله عملیاتی رزمایش مشترک تخصصی
پدافند هوایی مدافعان آسمان والیت  ۱۴۰۰با
حضور یگانهای برگزیده نیروی پدافند هوایی
ارتش ،نیروی هوافضای سپاه و نیروی هوایی
ارتش جمهوری اسالمی ایران در منطقه کویر
مرکزی برگزار میشود.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس ،امیر
سرتیپ قادر رحیم زاده فرمانده قرارگاه مشترک
پدافند هوایی خاتماالنبیاء(ص) کشور گفت:
مرحله عملیاتی رزمایش مشترک تخصصی پدافند
هوایی مدافعان آسمان والیت  ۱۴۰۰با حضور
یگانهای برگزیده نیروی پدافند هوایی ارتش
 ،نیروی هوافضای سپاه و نیروی هوایی ارتش
جمهوری اسالمی ایران در منطقه کویر مرکزی
برگزار میشود.
وی افزود :رزمایش مشترک تخصصی پدافند
هوایی مدافعان آسمان والیت  ۱۴۰۰به منظور
ارتقای آمادگی رزمی یگانها ،ایجاد بازدارندگی،
ارزیابی سامانههای بومی پدافند هوایی برای
مقابله با تهدیدات متنوع ،پرحجم و دفاع همه
جانبه و  ۳۶۰درجه در فضای جنگ الکترونیک
و سایبری ،ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان
عملیاتی و فنی ،اشراف اطالعاتی و تمرین
همافزایی و هماهنگی مراکز فرماندهی و کنترل
ارتش و سپاه در قالب شبکه یکپارچه پدافند
هوایی کشور برگزار میشود.
مزاده با بیان اینکه تمامی
امیر سرتیپ رحی 
تکنیک و تاکتیکهای بکار گرفته شده در این
رزمایش ترکیبی ،بومی و خالقانه است که
متناسب با ساختارها و تهدیدات روز دنیا
طرحریزی و اجرا خواهد شد ،گفت :استفاده از
فناوریهای نوین از جمله ویژگیهای برجسته این
رزمایش است.
فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی
خاتماالنبیاء(ص) تصریح کرد :دفاع از مراکز
حساس و حیاتی با اجرای اقدامات آفند جنگالی
و سایبرالکترونیکی ،دفاع در برابر تهاجم هواپایه
دورایستا ،مهمات هوشمند ،موشکهای کروز و
هواپیماهای با سرنشین و بدون سرنشین پنهانکار
از دیگر برنامههای این رزمایش است.
وی با تاکید بر اینکه در این رزمایش کارکنان
متعهد و پرتالش ارتش و سپاه دوشادوش یکدیگر
تحت کنترل و هدایت عملیاتی قرارگاه مشترک
پدافند هوایی کشور مقابله با اهداف هوایی را
تمرین میکنند ،تصریح کرد :کلیه مراحل این
رزمایش تحت نظارت و ارزیابی کارشناسان و
ارزیابان ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی
حضرت خاتماالنبیاء(ص) برگزار میشود.

سیاستروز
اخبار

رئیس قوه قضائیه:

به زودی بخشنامهای برای ساماندهی ممنو عالخروجیها صادر میشود
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه،
م والمسلمین محسنی اژهای در جلسه
حجتاالسال 
شورای عالی قوه قضائیه با محکومیت حادثه تلخ و
مصیبتبار انفجار در مسجد منطقه خان آباد استان
قندوز افغانستان که به جان باختن جمع زیادی از
مؤمنین نمازگزار منجر شد از مسئوالن این کشور
همسایه و برادر خواست که هر چه سریعتر عاملین این
فاجعه بزرگ را شناسایی و با آنها برخورد عبرتآموز
داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه با تسلیت شهادت جمعی از
شیعیان نمازگزار در این حادثه و ابراز همدردی با
مجروحان و مصدومان ابراز امیدواری کرد مسئوالن
و مردم افغانستان اجازه ندهند کشورشان جوالنگاه
تروریستها و تکفیریها و کسانی شود که مرتکب این
گونه جنایات ننگین میشوند.
محسنی اژهای با بیان اینکه آمریکا با شکست خفت
بار بعد از  ۲۰سال از افغانستان خارج شده و با تالش
برای برهم زدن امنیت و آرامش در این کشور توسط
تفالههایش همچون داعش میخواهد از مردم مسلمان
انتقام بگیرد ،از مجامع بینالمللی و مدعیان حقوق
بشر خواست که با برخورد مناسب با عوامل جنایات
تروریستی اجازه ندهند بیش از این نزد آزادیخواهان
جهان رسوا شوند .وی همچنین به معاونت بینالملل و
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ماموریت داد هرچه زودتر
این موضوع را از طریق طرح دعوای حقوقی در مجامع
بینالمللی پیگیری کنند .حجت االسالم والمسلمین
محسنی اژهای با تبریک هفته نیروی انتظامی برای
همه فرماندهان و کارکنان زحمتکش این نیرو به ویژه
بخشهایی که ماموریتهای انها مرتبط با دستگاه
قضایی است ،آرزوی توفیق روزافزون کرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نامگذاری روز بیستم
مهرماه به عنوان «روز ملی کاهش آثار بالیای طبیعی»
اظهار داشت اگر مسئوالن ذیربط اقدامات الزم را برای
پیشگیری از حوادث انجام دهند و یا در بروز حوادثی،
چون سیل و زلزله که با وجود امکانات روز بسیاری از
آنها قابل پیش بینی است ،به موقع عمل کنند میتوان
از بسیاری خسارتهای مادی و انسانی پیشگیری کرد.
محسنی اژهای افزود :در سالهای اخیر بویژه با
اقداماتی که بخشهای مختلف قوه قضائیه در آسیب
شناسی حوادث ناشی از بالیای طبیعی داشتند معلوم
شد که اگر برخی اقدامات بازدارنده انجام شود میتوان
آسیبها و تبعات بالیای طبیعی را کاهش داد که از
همه مسئوالن ذیربط بویژه دولت انتظار میرود به این
موضوع توجه داشته باشند.
برخی دستگاهها بدون اطالعرسانی مناسب ،افراد را
ممنوعالخروجمیکنند
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش
با اشاره به ممنوع الخروج کردن افراد توسط برخی
دستگاهها از جمله سازمان مالیاتی و بانکها و برخی
مراجع قضایی اظهار کرد :آمار کسانی که ممنوع الخروج
میشوند زیاد نیست ،اما کم هم نیست و این مسئله
باعث بروز مشکالتی برای مردم شده است.

رئیس مجلس شورای اسالمی:

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه برخی دستگاهها مثل سازمان مالیاتی و بانکها هنوز بدون اطالع رسانی مناسب افراد را ممنوعالخروج میکنند ،گفت :به
زودی بخشنامهای برای ساماندهی ممنوعالخروجیها صادر میشود.

بایدمعلوم
شود که کدام
دستگاههااجازه
دارند افراد را
ممنوعالخروج
کنند و چه
کسانی و برای
چه مدتی باید
ممنوعالخروج
شوند و اینکه به
مردم بدون هیچ
توجیهقانونی
اعالم نشود که
ممنوعالخروج
شدهاند
محسنی اژهای افزود :اول باید معلوم شود که کدام
دستگاهها اجازه دارند افراد را ممنوعالخروج کنند و
چه کسانی و برای چه مدتی باید ممنوعالخروج شوند
و اینکه به مردم بدون هیچ توجیه قانونی اعالم نشود
که ممنوعالخروج شدهاند و در فرودگاه متوجه موضوع
شوند خسارت بار است.
وی ادامه داد :گاهی فردی ممنوعالخروج میشود
که بعدا ً معلوم میشود ضرورتی برای این کار نبوده
و مشکل دیگر این است که حتی برخی افراد با آنکه
قانون تصریح کرده حکم ممنوعالخروجی پس از  ۶ماه
بالاثر میشود باز هم با وجود پرداخت مالیاتها ،تسویه
با بانکها و یا صدور قرار منع تعقیب و پایان دوره
محکومیت همچنان ممنوعالخروج هستند و به این
مسئله توجهی نمیشود.
رئیس قوه قضائیه اظهار کرد :در دوران ریاست
آیت الله یزدی در دستگاه قضا مقرر شده بود که
ممنوعالخروجی از مجرای دادستانی کل کشور پیگیری
شود تا ضوابط آن به طور کامل رعایت شود.
محسنی اژهای گفت که با این وجود در روزهای
اخیر یکی از مسئوالن از استان بوشهر با وی تماس
گرفته و اظهار داشته برای انجام کاری قصد سفر به
خارج از کشور را داشته ،اما در فرودگاه متوجه شده که
ممنوعالخروج است.
دادستان کل و سازمان بازرسی بر روند
ممنوعالخروجیها نظارت جدی داشته باشند
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه در روزهای آینده

بخشنامهای را برای ساماندهی ممنوعالخروجیها
صادر خواهد کرد از دادستان کل کشور و سازمان
بازرسی خواست که بر روند ممنوعالخروجیها
نظارت جدی داشته باشند تا ضوابط آن رعایت شود.

محسنی اژهای همچنین از دادستان انتظامی قضات
نیز خواست که پس از صدور بخشنامه مربوطه با
افرادی که از اجرای بخشنامه تخطی میکنند برخورد
کند.
وی از معاونت حقوقی قوه قضائیه نیز خواست که
اصالح قانون برای ساماندهی نحوه ممنوعالخروج کردن
افراد را بررسی نماید تا در صورت نیاز ،موضوع از طریق
مجلس شورای اسالمی پیگیری شود.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با
اشاره به در پیش بودن فصل زمستان اظهار داشت:
احتمال دارد که در زمستان مانند سنوات گذشته با
آلودگی هوا مواجه باشیم.
محسنی اژهای بر همین اساس از رئیس سازمان
بازرسی کل کشور و دادستان کل خواست که با ارائه
نظرات تخصصی درباره مشکالت احتمالی مربوط به
فصل زمستان به دولت ،مسئوالن دستگاههای اجرایی
را برای برنامهریزی و پیشگیری برای کاهش آسیبها در
این فصل یاری دهند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به برگزاری نشستهای
تخصصی با گروههای مختلف برای بررسی حقوق عامه
و حقوق دستگاهها ،به ارائه گزارشی از برگزاری نشست
کمیته فرادستگاهی پیگیری مطالبات غیرجاری بانکها

در روزهای اخیر پرداخت.
محسنی اژهای با بیان اینکه کمیته مذکور متشکل از
نمایندگان  ۱۹دستگاه بوده و تالش میکند مطالبات
بانکی و حمایت از تولید را بدون نیاز به پیگیریهای

قضایی وصول کنند گفت که در این جلسه بحثهایی
صورت گرفت تا ظرفیتها و اختیارات کمیته برای
جلوگیری از موازی کاریها و بهبود عملکرد آن صورت
بگیرد .رئیس قوه قضائیه بر همین اساس به معاون اول
و دادستان کل مأموریت داد که موضوع ارتقاء جایگاه
و تقویت عملکرد کمیته فرادستگاهی پیگیری مطالبات
بانکی را با جدیت بیشتری دنبال کنند تا این کار زودتر
به سرانجام برسد.
محسنی اژهای همچنین به جلسات خود با مجلسیها
اشاره کرد و با اشاره به آمادگی نمایندگان برای کمک به
حل مشکالت دستگاه قضا از وزیر دادگستری و معاون
اول قوه و معاونان مالی و پشتیبانی و حقوقی این قوه
خواست که موضوع را با جدیت پیگیری کنند.
محسنی اژهای گفت :دستگاه قضا مأموریتهای
زیادی برعهده دارد ،اما با آنکه برخی قسمتها مشمول
قانون مشاغل سخت هم میشوند ،بودجه الزم برای
انجام این مأموریتها اختصاص نمییابد که این
موضوع نیازمند توجه ویژه است.
وی همچنین از وزیر دادگستری و معاون اول و
معاون حقوقی قوه قضائیه خواست که از کمکهای
نمایندگان مجلس برای اصالح قوانین و تسهیل خدمات
رسانی قضایی به مردم استفاده کنند.

نتیجه هر توافقی باید لغو تحریمها و انتفاع اقتصادی ایران از برجام باشد

رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به خروج یکجانبه آمریکا از
برجام با تاکید بر این که طبق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها،
ایران باید اطمینان داشته باشد که آمریکا فشار حداکثری به مردم ایران
در تحریمها را منتفی میکند ،گفت :پایبندی باید در برابر پایبندی باشد
و نمیتوان پذیرفت که صرفا آنها از ایران توقع اجرای تعهدات برجامی
داشته باشند اما خودشان آن را اجرا نکنند.
به گزارش ایسنا ،محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی
با آنداراس رئیس مجلس شورای ملی سوئیس دیدار و گفتوگو کرد.
وی در این دیدار با اشاره به حضور برخی شرکتهای سوئیسی در
ایران که فعالیتشان به دلیل تحریم ها کاهش پیدا کرده است ،یادآور
شد :مطمئن هستیم ارتباطات پارلمانی میان مجالس دو کشور و گروه
های دوستی پارلمانی می تواند به افزایش سطح همکاریها به خصوص
در حوزه اقتصادی و کشاورزی که شما نیز به آن عالقهمند هستید
منجر شود ضمن اینکه بخش خصوصی دو کشور نیز باید فعال شوند.
قالیباف به نقش سوئیس در حوزه حافظ منافع آمریکا ،کانادا و
عربستان سعودی گفت :برجام یک توافق بین المللی میان ایران و
سایر کشورها است که به تایید شورای امنیت و سازمان ملل رسید ولی
آمریکاییها در دوره ترامپ از این توافق خارج شدند و این مایه تعجب
بود که دنیا عکس العمل خوبی مقابل این اقدام آمریکا نشان نداد و
واشنگتن پس از خروج یکجانبه از برجام فشار حداکثری و غیرقانونی را
به مردم ایران وارد کرد.

رئیس قوه مقننه ادامه داد :در مقابل خروج آمریکا از برجام برخی
کشورها ادعای شان این بود که ترامپ این تصمیم را گرفته اما این حرف
برای ما و افکار عمومی ایران پذیرفته شده نبود و دیدیم که در دولت
دموکرات آمریکا باز هم همان سیاست ترامپ ،صرفا با ادبیات متفاوت
دنبال شد یعنی در عمل هیچ اتفاقی نیفتاد.
قالیباف در ادامه با اشاره به قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها
گفت :طبق این قانون ایران باید اطمینان داشته باشد که آمریکا فشار
حداکثری به مردم ایران در تحریم ها را منتفی می کند.
وی اضافه کرد :طبیعتا وقتی آمریکا از برجام خارج شده ،باید گام اول
را هم او بردارد و پایبندی باید در برابر پایبندی باشد و نمی شود صرفا
آنها از ایران توقعات برجامی داشته باشند اما خودشان آن را اجرا نکنند،
ضمن این که نباید توافقات صرفا روی کاغذ باشد بلکه بر اساس برجام
باید تحریمها لغو شده و ایران انتفاع اقتصادی داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به تحرکات ضد ایرانی رژیم صهیونیستی در
منطقه یادآور شد :معتقدیم فعالیت های این رژیم با همکاری و
همراهی آمریکاییها انجام می شود و چراغ سبز آنها را دارند که این
اقدامات تأثیرات خود را بر برجام خواهد داشت.
قالیباف همچنین با ابراز امیدواری از اینکه ارتباطات فنی و اقتصادی
بین دو کشور در حوزههای آب ،کشاورزی و دامپروری در جریان
این سفر افزایش یابد ،عنوان کرد :ایران در سطح بینالمللی آمادگی
همکاری و کار کارشناسی را دارد که در این خصوص رئیس کمیسیون
کشاورزی مجلس نیز امور مربوط به این بخش را در روابط بین پارلمانی
پیگیری می کند .درباره موضوع گردشگری نیز ما بسیار عالقمند به
فعالیت و ارتقای همکاریها هستیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه با بیان اینکه همزیستی
مسالمت آمیز مذاهب و ادیان مختلف را در ایران میتوانید ببینید،
عنوان کرد :یهودیان ،مسیحیان و زرتشتیان در مجلس نماینده دارند و
اهل سنت و تشیع در کنار یکدیگر زندگی می کنند و نظر همگی آنها
مورد توجه قرار می گیرد که امیدواریم شما در این سفر این موضوع را

از نزدیک لمس کنید.
وی با اشاره به شرایط کشور افغانستان عنوان کرد :چند میلیون نفر
اتباع افغانستانی به دلیل مسائل امنیتی ،غذایی ،بهداشتی و درمانی به
ایران مهاجرت کردند و در کشور ما اسکان داده شدند و به همه آنها
خدمات رسانی می شود.
قالیباف اضافه کرد :ایران با وجود همه فشارهای اقتصادی و تحریم
های غیرقانونی آمریکا میزبان مهاجران افغانستانی بوده و هست و در
حالی که خدمات رسانی به حدود  ۳میلیون تبعه افغانستانی که به
اندازه نیمی از جمعیت سوئیس هستند ،سالی چند میلیارد دالر برای ما
هزینه دارد ،اما سازمان های حقوق بشری و کمیساریای عالی سازمان
ملل هیچ کمکی به ایران برای حمایت از مردم مظلوم افغانستان نکرد.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه تأکید کرد :اگر به موضوع
افغانستان توجه نشود در آینده نزدیک شاهد یک فاجعه انسانی خواهیم
بود که حتما آثار آن تا اعماق اروپا و آمریکای شمالی خواهد رفت ولی
متأسفانه هیچ توجهی به آنها نمی شود لذا تصور می کنم سوئیس با
توجه به سابقه ای که در حوزه بشردوستانه دارد نباید لحظهای از کمک
دریغ کند .ما نیز با توجه به  ۹۰۰کیلومتر مرز مشترک با افغانستان تا
جایی که بتوانیم به آنها کمک خواهیم کرد.
وی تاکید کرد :معتقدیم شکل گیری دولت آینده افغانستان باید با
حضور همه قومیت های این کشور باشد در غیر این صورت نمی تواند
امنیت و توسعه را برای آن متصور شد و همه کشورهای همسایه و
اروپایی نیز باید با همین دیدگاه حرکت کنند و اراده سیاسی دنیا در
منطقه باید این باشد که همه قومیتهای افغانستان در دولت سهیم
باشند تا امنیت برقرار شود ضمن آن که دخالت نظامی نیز بی نتیجه
است.
قالیباف در ادامه با اشاره به ادامه دار بودن فعالیت های ایران در
حوزه سفارت و کنسولگری در افغانستان ،بیان داشت :مرزهای کشور
ما با افغانستان باز بوده و کمک های غذایی ،بهداشتی ،دارویی و
سوختی ادامه دارد تا مانع یک فاجعه انسانی شویم.

رئیس جمهوری در آیین بازگشایی سال تحصیلی جدید دانشگاهها:

نباید به هیچ حرف نو و نظریه جدید بیتوجه بود

محور سند باالدستی
رئیس جمهوری با بیان اینکه پیشرفت علمی و تحول،
ِ
گام دوم است ،گفت :دانشگاه نقطه مرکزی ایجاد تحول در جامعه است و
دانشگاهها و مراکز علمی باید اتاق فکر دولت در ایجاد تحول در جامعه باشد.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در آیین
بازگشایی رسمی سال تحصیلی  ۱۴۰۱-۱۴۰۰دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری
کشور با ابراز امیدواری به اینکه دانشگاهها سالی متمایز و سرشار از موفقیتهای
محور سند باالدستی گام دوم ،پیشرفت
چشمگیر علمی داشته باشند ،گفت:
ِ
علمی است و ایران با برخورداری از توان دانشگاهی بسیار باال ،میتواند جایگاه
مهمی در عرصه علمی جهان داشته باشد.
رئیس جمهوری با بیان اینکه در کشور نیازمند تحول هستیم و این تحول
حتما ًباید علمپایه باشد ،گفت :دانشگاهها و دانشگاهیان باید با مسئلهمحوری،
نیازهای کشور را شناسایی و برای برونرفت از مشکالت راهکار ارائه کنند.
رئیسی با تاکید بر اینکه دانشگاهها باید برای حل مسائل کشور به کمک دولت
بیایند و باالتر از آن ،اتاق فکر دولت باشند ،افزود :روشنفکران کسانی هستند که
در جایگاه دیدهبانی به رصد مسائل جامعه میپردازند ،به موقع درباره آسیبها
هشدار میدهند و برای رفع آنها راهکار ارایه میدهند.
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه توان علمی دانشگاهیان کشور این امیدواری
را ایجاد میکند که بتوانیم جایگاه تمدنی ایران را در مرجعیت علمی بازآفرینی
کنیم ،گفت :هر جا در مسیر صحیح حرکت کردیم توانستیم به جایگاه واقعی
خود دست پیدا کنیم و نمونه آن ،نقش درخشان دانشگاه و دانشگاهیان در

مقابله با بیماری کروناست که من از آنها قدردانی میکنم.
رئیسی گفت :همه بخشهای جامعه باید به نظریات و سخنان دانشگاهیان و
صاحبنظران توجه کنند و کرسیهای آزاداندیشی و نظریهپردازی در دانشگاهها
بیش از پیش رونق بگیرد .نباید به هیچ نظریه نو و حرف تازهای بیتوجه بود ،هر
چند تاکنون از سوی هیچ استاد و صاحبنظری بیان نشده باشد.
رئیس جمهوری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه برنامههای دولت سیزدهم
برای ساختن ایران قوی نیازمند حرکت قوی در تولید علم است ،تصریح کرد:
قدرت فقط در ساخت موشک نیست ،اگر چه پیشرفت در این عرصه نیز مایه
افتخار است ،اما باید در عرصههای دیگر علمی و فناوری نیز پیشرفت کنیم
تا کشور در جنبههای مختلف قدرتمند شود .اقتصاد دریا ،اقتصاد گردشگری،
اقتصاد فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال از عرصههایی است که جای کار زیادی
دارد و امروز برخی کشورهای همسایه به اندازه درآمد نفتی ایران از عرصه
دیجیتال و فضای مجازی درآمد کسب میکنند.
رئیسی حرکت قوی برای تولید علم را نیاز امروز دولت بهویژه در ایجاد تحول
علمپایه در کشور دانست و گفت :در این زمینه نقش دانشگاه ،نقشی محوری
است که فقط با تالشهای وزیر علوم و در عرصه ستادی ممکن نیست .همه
دانشگاههای کشور بهویژه مراکز دانشگاهی در تهران که مرکزیتی در این زمینه
دارند ،باید در زمینه مسألهشناسی و ارائه راهکار ،با دولت همکاری کنند.
رئیس جمهوری در بخش دیگری از اظهارات خود به سخنان نماینده کارمندان
دانشگاهها اشاره کرد و گفت :در موضوع رفع مشکالت رفاهی و مالی کارکنان

دانشگاهها به دنبال آن هستیم که یک نظام جامع و عادالنه پرداخت در کشور
ایجاد کنیم تا همه حقوقبگیران در آن دیده شوند و بر پایه متناسبسازی حقوق
با تورم ،مشکل همه قشرها حل شود .رئیسی در واکنش به سخنان شماری از
دانشجویان که در قالب یک بسته تصویری در مراسم پخش شد ،اظهار کرد:
با ظرفیتهایی که در کشور سراغ دارم به آینده درخشان ایران بسیار امیدوارم
و باور دارم هیچ بنبستی پیش روی ما نیست؛ ما اصحاب میتوانیم هستیم و
میتوانیم مشکالت و موانع را کنار بزنیم.
رئیس جمهوری جهاد علمی را شعار و روشی مناسب برای غلبه بر مشکالت
توصیف کرد و گفت :طبیعی است که دشمن نمیخواهد پیشرفت کنیم ،اما
میتوانیم با کار مجاهدانه و علمی ،سرعت پیشرفت کشور را مضاعف کنیم.
رئیسی افزود :دانشگاهها باید هم در عرصه جذب دانشجو و هم در زمینه
تحقیق و پژوهش هدفمند عمل کنند و پایاننامههای دانشجویی نباید در
کتابخانهها خاک بخورند ،بلکه باید مسئلهمحور و تقاضا محور باشند تا به حل
مشکالت کمک کنند.
رئیس جمهوری درباره درخواست دیدار با تشکلهای دانشگاهی نیز گفت:
بنده خرداد امسال جلسه مفصلی با تشکلهای دانشجویی در مسجد دانشگاه
تهران داشتم و نظرات آنان را شنیدم و از برگزاری نشست دوباره و گفتگو با
دانشجویان و تشکلهای دانشجویی نیز استقبال میکنم
در پایان این مراسم حجت االسالم و المسلمین رئیسی نماز جماعت را به همراه
تعدادی از دانشجویان در مسجد دانشگاه تهران اقامه کرد.

رهبر انقالب درپی موفقیت ورزشکاران ایران
در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان:

آفرین بر پهلوانان کشتی فرنگی و
مربی آن که همه را شاد کردند

درپی موفقیت ورزشکاران کشورمان در مسابقات
کشتی فرنگی قهرمانی جهان ،حضرت آیتالله
خامنهای در پیامی از این پهلوانان و مربی آنان
تشکر کردند.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام
معظم رهبری ،متن پیام رهبر انقالب اسالمی به
این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
آفرین بر پهلوانان کشتی فرنگی کشور و مربی
آنان که همه به ویژه جوانان را شاد کردند.
انشاءالله موفق باشید.
سیدعلیخامنهای
 ۱۹مهر ۱۴۰۰
تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب  ۴مدال طال
و  ۲نقره ،عنوان دومی رقابتهای جهانی را به خود
اختصاص داد.

با رای هیئت وزیران

«محسن منصوری» استاندار تهران شد
بنا به پیشنهاد وزارت کشور و با رای هیئت وزیران
«محسن منصوری» استاندار تهران شد.
به گزارش فارس ،در جلسه هیئت دولت که به
ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد،
استاندار منتخب تهران از هیئت وزیران رأی اعتماد
گرفت.
در این جلسه ،اعضای دولت پس از بررسی
سوابق و برنامههای محسن منصوری ،وی را به
عنوان استاندار تهران تعیین کردند .منصوری
متولد خرداد  ۱۳۶۳در شهرستان ورامین و دارای
مدرک کارشناسی مکانیک (گرایش ساخت و تولید)
از دانشگاه شهید رجایی تهران و کارشناسی ارشد
مدیریتی آموزشی از دانشگاه تهران است .وی
پیش از این عضو شورای عالی جمعیت هالل احمر
جمهوری اسالمی ایران ،معاون بنیاد مستضعفان
انقالب اسالمی و مدیرعامل و نایب رئیس هیئت
مدیره بنیاد علوی ،مدیرعامل و عضو مؤسس و
هیأت مدیره بنیاد کرامت آستان قدس رضوی،
مشاور نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس
شورای اسالمی ،فرماندار شهرستان ورامین ،مشاور
استاندار تهران ،معاون حوزه وزارتی وزارت آموزش
و پرورش و مدیر دفتر همکاریهای وزارت آموزش و
پرورش و حوزههای علمیه ،دبیرکل اتحادیه جامعه
اسالمی دانشجویان سراسر کشور بوده است.

در راستای گسترش دیپلماسی دفاعی
جمهوری اسالمی ایران

سردار باقری به پاکستان سفر میکند
سردار سرلشکر پاسدار «محمد باقری» رئیس
ستاد کل نیروهای مسلح به دعوت فرمانده ارتش
پاکستان و در راستای گسترش دیپلماسی نظامی-
دفاعی جمهوری اسالمی ایران قرار است فردا سه
شنبه سفری رسمی به این کشور همسایه انجام
دهد.
به گزارش ایسنا ،سفر سردار باقری بنابر دعوت
رسمی ژنرال «قمر جاوید باجوا» فرمانده ارتش
پاکستان انجام خواهد شد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح قرار است در
راس یک هیات بلندپایه نظامی ،امنیتی و دفاعی
کشورمان با مقام های ارشد سیاسی ،نظامی و
امنیتی پاکستان دیدار کند.
دیدار با نخست وزیر ،فرمانده ارتش  ،رییس
ستاد مشترک و برخی دیگر از مقامات نظامی
پاکستان در برنامه کاری سردار باقری در طول
اقامت در شهر اسالمآباد قرار دارد.
اعضای هیات بلندپایه نظامی جمهوری اسالمی
ایران در ادامه برنامه سفر به پاکستان از شهر
بندری «کراچی» در جنوب پاکستان و برخی
از مراکز نظامی و دریایی کشور همسایه در این
منطقه بازدید می کنند.
سفر فعلی هیات نظامی کشورمان به همسایه
شرقی مرحله جدیدی در مسیر تحکیم مناسبات
نظامی ،دفاعی و امنیتی میان دو کشور مهم جهان
اسالم ایران و پاکستان را رقم می زند.
کارشناسان سیاسی و نظامی با توجه به تحوالت
امنیتی منطقه و جهان اسالم از جمله اوضاع
افغانستان ،سفر هیئت عالی رتبه ستاد کل
نیروهای مسلح ایران به پاکستان را مهم و تاثیرگذار
ارزیابی می کنند.
سفر سردار محمد باقری به پاکستان به دلیل
روند رو به رشد مناسبات دفاعی ،امنیتی و نظامی
میان دو کشور همسایه و برادر طی چند سال اخیر
بسیار حائز اهمیت تلقی میشود.

