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دومین ماهواره ایرانی به زودی به فضا می رود
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت :از  2ماهواره ای که رئیس جمهور چندی پیش
اعالم کردند به فضا پرتاب می شود یکی تاکنون پرتاب شده است و دیگری به زودی پرتاب
خواهد شد .به گزارش ایرنا ،امیر سرتیپ امیر حاتمی افزود :یک حرکت روبه رشد و دایمی در
زمینه پرتاب ماهواره اتفاق افتاده است و پروسه ساخت ،پرتاب و حمایت از ماهواره را به
صورت کامل در اختیار داریم.

کانال مالی ایران و سوئیس آماده راهاندازی شد
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس گفت :کانال مالی سوئیس آماده راهاندازی و
ویژگیهای عملیاتی آن اعالم شده است اما فع ً
ال منتظر ورود پول ایران است .به گزارش
تسنیم ،شریف نظام مافی با اشاره به ضرورت تزریق پول به کانال مالی سوئیس گفت :اکنون
پولی متعلق به ایران در اروپا وجود ندارد و بیشتر پولهای ایران در کشورهای وارد کننده
نفت یعنی هند ،عراق ،چین و کره جنوبی است.

پیشفروشهای فعلی خودروسازان خالف قانون است
سخنگوی کمیسیون اصل  ۹۰مجلس گفت :خودروسازان بدون محابا هر کاری میکنند .هم ه
پیش فروشهای فعلی آن ها خالف قانون است زیرا طبق قانون خودرو ساز زمانی میتواند
پیش فروش کند که یا خودرو یا قطعات آن را داشته باشد یا این که برای واردات قطعات خودرو
ال سی باز شده باشد .به گزارش ایسنا ،پارسایی افزود :خودروسازان میگویند به واسطه
تحریم نمی توانند به تعهدهای قبلی شان پایبند باشند ولی باز هم خودرو پیش فروش میکنند
یا باید قبول کنند قانون را نقض کردند یا توضیح دهند چرا پیش فروش های قبلی شان را تحویل نمیدهند؟

الیحه اصالح قانون انتخابات در هیئت دولت تصویب شد
وزیر کشور از تصویب الیحه اصالح قانون انتخابات در جلسه هیئت دولت خبر داد و گفت :در
مورد این الیحه پیش از این با مرکز پژوهش های مجلس ،کمیسیون شوراها و شورای نگهبان
هماهنگی الزم انجام شده است .به گزارش ایرنا ،رحمانی فضلی افزود :این الیحه از سال
 95از سوی وزارت کشور به دولت ارائه و با توجه به ابالغ سیاست های کلی از جانب رهبر
معظم انقالب ،مجددا به وزارت کشور مسترد و با آن سیاست ها منطبق شد.

عیدی کارمندان و بازنشستگان با حقوق بهمن واریز می شود
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :عیدی کارمندان و بازنشستگان با حقوق بهمن واریز می
شود .به گزارش فارس ،نوبخت در مورد پرداخت بستههای حمایتی دولت به اقشار مختلف
افزود :وزارت کار برای پرداخت بستههای حمایتی بر اساس سطح و دسته بندی به جامعه
هدف اعم از شاغالن ،کسانی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و بازنشستگان و بیمه
شدگان تامین اجتماعی با فرض درآمد کمتر از 3میلیون تومان اقدام کرده است.

اظهار امیدواری روحانی نسبت به تصویب نهایی لوایح چهارگانه
رئیس جمهور بار دیگر هدف تحریم ظالمانه و غیرقانونی آمریکا را تنها اعمال فشار به مردم
ایران دانست و با تاکید بر این که با افتخار تحریمهای آمریکا را دور میزنیم و آن ها هرگز
نمیتوانند به خواستههای شان برسند ،ابــراز امــیــدواری کــرد :با تصویب نهایی لوایح
چهارگانه ،توطئه آمریکایی ها در موضوع مالی و بانکی خنثی شود .به گزارش ایسنا ،روحانی
در جلسه هیئت دولت افزود :درباره مسائل نفتی خوشبختانه مسیرها و راههای مختلفی را
برای فروش نفت دنبال میکنیم و با افتخار تحریمهای آمریکا را دور میزنیم.

سوریه تهدید کرد فرودگاه تلآویو را بمباران میکند
نماینده دایم سوریه در شورای امنیت احتمال بمباران فرودگاه تلآویو را در سایه عدم پاسخ
بینالمللی به حمالت خصمانه اخیر رژیم صهیونیستی به فرودگاه بینالمللی دمشق مطرح
کرد .به گزارش ایسنا ،بشار جعفری ،در سخنرانی خود در برابر این شورا تهدید کرد :در
صورتی که شورای امنیت تدابیر الزم را برای توقف تجاوزهای مکرر اسرائیل به خاک سوریه
لحاظ نکند کشورش از حق قانونیاش در دفاع از خود استفاده میکند ،واکنش به تجاوز اسرائیل علیه فرودگاه
بینالمللی دمشق مقابله به مثل و بمباران فرودگاه تلآویو خواهد بود.

صاحب امتیاز :موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیر مسئول :محمد سعید احدیان
سردبیر  :علی ولیزاده
دفترمرکزی :مشهد،بلوارشهیدصادقی(سازمانآب)

صندوق پستی91735-511 :
تلفن051-37634000 :
نمابردبیرخانه051-37624395 :

پیامك 2000999 :چاپ:شهرچاپخراسان

www.khorasannews.com

اذان ظهر  ۱۱:53غروب آفتاب  16:55اذان مغرب  17:15اذان صبح فردا  ۵:21طلوع آفتاب فردا ۶:50

آدرس :بجنورد،خیابان طالقانی غربی،ابتدای چهارراه بسیج(میرزا رضای کرمانی)
تلفن اشتراک32230071 :
صندوق پستی94155.1477:
دفترمرکزی پذیرش آگهی32245005:

رهبرمعظم انقالب اسالمی دردیدارمسئوالن و محققان ستاد توسعه علوم شناختی:

شتاب حرکت علمیکشوربه هیچوجه ُکند یا متوقف نشود

حضرت آیت ا ...خامنه ای رهبر معظم انقالب
اسالمی صبح چهارشنبه در دیدار مسئوالن
و محققان ستاد توسعه علوم و فناوریهای
شناختی ،وزیر علوم ،رؤسا و استادان دانشگاه
های مرتبط ،با اشــاره به تأثیرگذاری علوم
شناختی در عرصه هــای علمی ،پزشکی،
اجــتــمــاعــی و اقــتــصــادی ،بــر لــــزوم تــاش
همهجانبه و شبانهروزی برای پیشرفت بیش
از پیش در این علوم تأکید کردند و گفتند:
شتاب حرکت علمی کشور نباید کاهش یابد
یا متوقف شود بلکه این شتاب باید برای سال
های طوالنی و تا رسیدن به نقطه اوج علمی
حفظ و تقویت شود.به گزارش پایگاه اطالع
رسانی دفتر مقام معظم رهبری ،رهبر انقالب
اسالمی با قدردانی از زحمات و دستاوردهای
علمی مسئوالن و دانشمندان ستاد توسعه
علوم شناختی افزودند :پیشرفتهای علمی
بشر و گشوده شدن دریچه های جدید برای
شناخت بیشتر از نظم عجیب و پیچیدگی
هـــای حــیــرت آور عــالــم خــلــقــت ،مستلزم
شکرگزاری اســت زیــرا انسان را به معرفت
الهی نزدیک تر می کند.حضرت آیــت ا...
خامنه ای خاطرنشان کردند :هر یک از این
دریچه های علم و دانش که از جانب خداوند
به روی بشر باز می شود ،زمینهساز تحوالت
شگرف و جدید در زندگی انسان ها است،
بنابراین هر ملتی که از دانــش هــای جدید
و فــنــاوریهــای مرتبط بــا آن عقب بماند،
سرنوشتی جز عقب ماندگی ،ذلیل شدن و
استعمار از جانب قدرتها نخواهد داشت.
ایــشــان افــزودنــد :علت تأکیدهای مکرر بر
موضوع علم و پیشرفت علمی همین موضوع
است ،بنابراین دانشمندان و محققان و مراکز
علمی و پژوهشی برای ادامه پر شتاب حرکت
علمی کشور به خصوص در زمینه علوم جدید
باید با توکل به خدا و با نیت الهی ،از جان
مایه بگذارند و شب و روز نشناسند و مسئوالن
کشور بهویژه دولــت نیز باید به این موضوع
تــوجــه جــدی داشــتــه بــاشــنــد.رهــبــر انقالب
اسالمی حرکت علمی کشور در  ۲۰سال
اخیر را خوب توصیف کردند و گفتند :شتاب
این حرکت علمی نباید کاهش یابد بلکه این
شتاب باید بــرای بیست تا سی ســال آینده
حفظ و تقویت شود تا به نقطه اوج برسیم.
حضرت آیت ا ...خامنه ای با تأکید بر این که
کنونی پیشرفتهای علمی قانع
نباید به حد
ِ

بود ،افزودند :اگر اندکی از کــاروان حرکت
علمی دنیا عقب بمانیم ،دیگر به این کاروان
و قله های علمی نخواهیم رسید ،بنابراین
هیچگونه توقفی در زمینه حرکت علمی نباید
ایجاد شود.ایشان با اشاره به مسائل مربوط
به بودجه مراکز فرهنگی و علمی کشور و
اظهارات مسئوالن اجرایی مبنی بر مشکالت
اقتصادی ،گفتند :من در جریان مشکالت
هستم امــا معتقدم کشوری که همت کند،
حتی می تواند در بحبوحه مشکالت سیاسی
و اقتصادی نیز کارهای بزرگی انجام دهد.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به نمونه های
تاریخی در برخی کشورها کــه در شرایط
بسیار سخت ،سنگ بناهای علمی بزرگی را
پایه گــذاری کردند ،افزودند :شرایط امروز
سختی تالطم های آن کشورها نیست،
ما به
ِ
بنابراین می توانیم پایه های مستحکم علمی
را بنا بگذاریم.حضرت آیت ا ...خامنه ای در
ادامه دو توصیه هم کردند؛ توصیه اول این که،
برای پیشرفت علمی از همه توانایی غربی ها
استفاده کنید و از شاگردی کردن و یادگرفتن
هرگز پرهیز نکنید زیرا ما از شاگردی کردن
ننگ مان نمی آید بلکه از «همیشه شاگرد
مــانــدن» ننگ مــان مــی آیــد.رهــبــر انقالب
اسالمی در توصیه دوم خود گفتند :هیچ گاه
به برنامه ها و توصیه های غربی ها اعتماد
نکنید.ایشان بــا تأکید بــر ایــن کــه همواره
باید به توصیه غربیها با سوءظن نگریسته
شــود ،افــزودنــد :کشورهای غربی که امــروز
بیشترین پیشرفتها را در زمینه علوم جدید
دارند ،بیشترین جنایات را در طول تاریخ بر
ضد ملتها مرتکب شــده اند.رهبر انقالب
اسالمی ،مسئوالن ستاد توسعه علوم شناختی
را به تعیین اولویتها و هدف های الزم توصیه
کردند و گفتند :در همه عرصه هــای علوم
شناختی ،ابتدا باید هدف گذاریها مشخص
و سپس طرح و پروژه ،تعریف شود و در اختیار
پژوهشگر و محقق قــرار گیرد.حضرت آیت
ا ...خامنه ای ،لزوم تعریف یک راهبرد بومی
بــرای پیشبرد علوم شناختی را مــورد تأکید
قــرار دادنــد و در پایان خاطرنشان کردند:
در مسیر شناخت این علوم که با استدالل و
منطق سر و کار دارد ،به گونهای حرکت کنید
که زمینه معرفت بیشتر خداوند حاصل شود.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی ،دکتر
کمال خرازی از پروژههای ستاد توسعه علوم
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اخبار

روی خط سیاست
سازمان ملل نسبت به بروز فاجعه انسانی
در غزه هشدار داد

ایرنا :فرستاده صلح سازمان ملل متحد به منطقه خاورمیانه نسبت
به احتمال بروز فاجعه انسانی در باریکه غزه هشدار داد« .نیکالی
مالدینوف» همچنین با هشدار نسبت به کاهش امکان تشکیل
کشور مستقل فلسطین ،بر مخالفت سازمان ملل با توسعه شهرک
های صهیونیست نشین در اراضی اشغالی فلسطین تاکید کرد.

سنا پنج شنبه درباره پایان تعطیلی دولت آمریکا رای
گیری می کند
مهر :سنای آمریکا امروز (پنج شنبه) درباره طرحی درخصوص
پایان دادن به تعطیلی دولت فدرال رای گیری می کند.

از گوشه و کنار
شناختی و اهــداف ،آثار و کارکردهای آنها
در بخش سالمت ،اقتصاد و ابعاد مختلف
پیشرفت علمی کشور گــزارش داد و گفت:
فناوری
در ایــران ،ظرفیتسازی انسانی و
ِ
بسیار خوبی در ایــن شاخه از علوم انجام
شده و ایــران در ردیف برترینهای منطقه و
کشورهای پیشرو در دنیاست.آقای خرازی
به برنامههای ستاد توسعه علوم شناختی
برای «معرفی و ترویج علوم شناختی»« ،کشف
استعدادهای برتر دانشآموزی و دانشجویی
و سوق دادن آن ها به سمت علوم شناختی»،
«حمایت از کتابهای منتشر شده در حوزه
علوم شناختی» و «تبادالت علمی در سطح
جهانی» ،اشــاره کرد و از توسعه زیرساخت
عــلــوم و فــنــاوریهــای شناختی در سراسر
کشور و راهاندازی آزمایشگاه های الزم بهویژه
آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز به عنوان
یک دســتــاورد بــزرگ یــاد کــرد و دربــاره چند
پــروژه بــزرگ و ملی در حــوزه علوم شناختی
توضیح داد.آقای دکتر ستاری معاون علمی و
فناوری رئیسجمهور نیز در گزارشی به رشد
شرکتهای دانشبنیان ،بهبود تجاریسازی
دانـــــش ،افـــزایـــش س ــرم ــایــهگ ــذاری بخش
خصوصی در پارک های علم و فناوری و رتبه
علمی باالی ایران در شاخههای نانوفناوری،
بیوتکنولوژی و علوم شناختی اشــاره کرد.
همچنین آقای دکتر نیلی دبیر ستاد توسعه
علوم شناختی نکاتی را درباره اصالح ساز و
کار جذب استعدادهای برتر در این شاخه از
علوم ،لزوم دستیابی به مدل های جدید در
نگرش میانرشتهای و
آمــوزش و پژوهش با
ِ
سرمایهگذاری و تأمین بودجههای الزم در
علوم شناختی بیان کرد.

 ۴۰درصد بیکاران کشور دانش آموختگان
باالی  ۲۰سال هستند
ایسنا :کبگانیان ،دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی
کشور اعالم کرد :بر اساس آمارهای ارائه شده  ۴۰درصد بیکاران
را دانش آموختگان باالی  ۲۰سال تشکیل میدهند که این عدد
باالتر از میانگین نرخ بیکاری در کشور است.

قیمت بلیت هواپیما برای تعطیالت  ۲۲بهمن
میلیونی شد
فارس :با افزایش تقاضای سفر برای تعطیالت  ۲۲بهمن امسال،
برخی شرکتهای هواپیمایی قیمت بلیت پروازهای پر تقاضا نظیر
تهران-کیش را تا یک میلیون تومان افزایش دادند و کف قیمت از
 ۶۷۰هزار تومان آغاز میشود.

شهردار تهران :برج میالد یکی از برج های خطرناک
پایتخت است
ایرنا :حناچی ،شهردار تهران در واکنش به اخباری درخصوص
ترک خوردن سازه برج میالد و به گوش رسیدن صدایی از این برج
گفت :این اخبار خیلی مستند نیست اما برج میالد یکی از برج
های خطرناک تهران است.

خروج  ۶۶هزار و  ۷4۰نفر از دولت
ایسنا :در فاصله یــک ســال گذشته  ۶۶هــزار و  ۷۴۰نفر از
وزارتخانهها و دستگاههای دولتی خارج شدهاند که این تعداد
حدود  2.4درصد حجم دولت را کم کرده است.

 161ایرانی ،خونشان «خیلی نادر» است
ایسنا :دکتر بشیر حاجیبیگی ،سخنگوی سازمان انتقال خون از
وجود  161دارنده خون خیلی نادر در کشور خبر داد و گفت :در
دو سال  ۹۶و  ۹۷تعداد  ۱۲۱کیسه خون نادر یا خیلی نادر برای
بیماران نیازمند ،ذوب و به مراکز درمانی ارسال شده است.

