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خواننده »سالم فرمانده« 
عنوان چهره سال فضای مجازی لقب گرفت

خواننده سرود »سالم فرمانده« به عنوان چهره سال فضای مجازی انتخاب 
شد.

ابوذر روحی خواننده سرود »سالم فرمانده« در مراسم اختتامیه چهارمین 
رویداد سراســری تولید محتوای دیجیتال بسیج که روز چهارشنبه ۱۲ بهمن 

ماه در تهران برگزار شد، به عنوان چهره سال فضای مجازی معرفی شد.
»سالم فرمانده« ســرودی به خوانندگی ابوذر روحی، آهنگ سازی مهیار 
طالبی و شعر سید مهدی بنی هاشمی است. نماهنگ این سرود با اجرای گروه 
سرود ماح در اسفند سال ۱۴۰۰ ساعاتی پیش از تحویل سال، پخش شد و به 
عنوان یکی از تاثیرگذارترین و پرمخاطب ترین سرودهای تاریخ انقالب به ثبت 
رسید. الزم به ذکر است که بسیاری از کشورها از پنج قاره جهان این سرود را 

به زبان فارسی و دیگر زبان های زنده دنیا بازخوانی و اجرا کردند.
چرا جشنواره تئاتر فجر رکورد استقبال را شکست؟

چهل و یکمین جشــنواره تئاتر فجر درحالی به کار خودش پایان داد که 
این رویداد، رکورد استقبال مردمی را جابه جا کرد.

چهل ویکمیــن جشــنواره بین المللی تئاتر فجر با میزبانــی از ۱۱۳ اثر در 
بخش های رادیوتئاتر، مســابقه بزرگ صحنه ای، مسابقه تئاتر خیابانی، مسابقه 
تئاتر بین الملل، مسابقه نمایشنامه نویسی، بخش پژوهش و مسابقه بخش مرور 
برگزیدگان خود را شــناخت. اما اتفاق مهم ایــن رویداد این بود که در آخرین 
شــب برگزاری چهل و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، تماشاگران تمام 
بلیت هــای نمایش »لیزای بیچاره« در تاالر وحدت را خریداری کردند و رکورد 
اســتقبال در جشنواره تئاتر فجر شکست. این درحالی است که گروه های فشار 
و جریان رســانه ای معاند از هفته ها قبل، با ایجاد جنگ روانی و تبلیغاتی سعی 
در برجسته  سازی »تحریم« جشــنواره از سوی مردم و هنرمندان داشتند. اما 
همان طور که پیش بینی می شد این تبلیغات، نتیجه ای معکوس در پی داشت و 
گویی تالش دشمن و دنباله های داخلی اش برای سرد کردن این جشن سالگرد 

پیروزی انقالب، انگیزه مردم و هنرمندان را برای استقبال از آن بیشتر کرد. 
اعتراف به شکست  تحریم جشنواره فیلم فجر

چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر درحالی از روز گذشته )۱۲ 
بهمــن( با نمایش فیلم ها، کار خودش را آغاز کرد که روزنامه حزب اشــرافی 

کارگزاران سازندگی به شکست پروژه تحریم جشنواره فجر اشاره کرد.
بعد از حضور و همکاری برخی از فعاالن رســانه ای اصالح طلب در چهل و 
یکمین جشنواره فیلم فجر به ویژه در بخش های روابط عمومی و نشریه روزانه 
جشنواره فجر که نشان از فراجناحی بودن این دوره از جشنواره دارد و همچنین 
درخواست گسترده منتقدان و اهالی رسانه برای دریافت کارت جشنواره فجر، 
این بار هم یک روزنامه مدعی اصالح طلبی از شکســت پروژه تحریم جشنواره 
توســط رسانه های معاند خبر داد. روزنامه سازندگی با بیانی تحقیرآمیز درباره 
جریان تحریم جشــنواره فجر، تصریح کرد: »تعداد تحریم کنندگان جشنواره 

آن هم نه به صورت رسمی بلکه از نوع مجازی به ۱۰ نفر هم نرسیده است.«
آغاز پخش یک برنامه اختصاصی 

درباره شبکه نمایش خانگی
برنامه »شبکه نقد« با هدف بررسی و آسیب شناسی شبکه نمایش خانگی 

و سریال های این عرصه از امروز روی آنتن می رود.
محمد اســماعیل پور، تهیه کننده برنامه »شبکه نقد« به خبرنگار کیهان 
گفت: این برنامه به عنوان اولین برنامه تخصصی که تمرکز بر شــبکه نمایش 
خانگی است به طور هفتگی، پنجشنبه ها در دو قالب صوتی و تصویری پخش 
می شود. به این ترتیب که به صورت صوتی از شبکه رادیو نمایش و به صورت 

تصویری، از طریق شبکه اینترنتی ایرانصدا تقدیم عالقه مندان خواهد شد.
وی افزود: در این برنامه، عالوه بر بررسی و آسیب شناسی ابعاد و جنبه های 
مختلف شــبکه نمایش خانگی، هر هفته یکی از ســریال های پخش شده یا 
درحــال پخش هم نقد و تحلیل خواهد شــد.این تهیه کننده رادیو ادامه داد: 
قســمت اول برنامه »شبکه نقد« پنجشنبه ۱۳ بهمن ساعت ۱9:۳۰ به مدت 
یک ســاعت و نیم، با حضور احســان رستگار به عنوان ســردبیر و مجری-
کارشناس و کارشناســانی چون دکتر مهدی ناظمی )منتقد سینما و مدرس 
دانشــگاه(، سیاهکلی نماینده مجلس، محسن ســوهانی مدیر شبکه نمایش، 

آرش فهیم، مروی و رفیق دوست از کارشناسان رسانه پخش می شود.
افتتاح دو پردیس سینمایی 

در شهرهای پرند و قرچک ورامین
 در آســتانه آغاز چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر و سالروز 
پیروزی انقالب اســالمی همزمان دو پردیس ســینمایی در شهرهای پرند و 

قرچک ورامین افتتاح شد.
محمد خزاعی رئیس ســازمان ســینمایی به بهانه افتتاح این دو پردیس 
ســینمایی در شــهرهای پرند و قرچک ورامین ، در پیام خســته نباشــید به 
دست اندرکاران این دو پردیس ســینمایی و مسئوالن شهرستان های مربوطه 
گفت: توسعه زیرساخت و فناوری نوین سینما از نیازهای اجتناب ناپذیر ماست. 
در حال حاضر بیش از ۲۳۰ شهر فاقد سالن سینماست که با تالش های سازمان 
ســینمایی در طی یک سال اخیر، ۱8۰ سالن سینمایی به بهره بندی رسیده و 
این روند ادامه خواهد داشــت. وی افزود: شعارگســترش عدالت فرهنگی و در 
قبال آن توسعه سالن سینما از جمله راهبردهای دولت جدید در شهرهای کم 
برخوردار اســت چرا که به دلیل بضاعت و غنای نیروی انسانی، سینمای ایران 

نیازمند توسعه ظرفیت های سینمایی و زیرساخت های آن است.
الزم به ذکر اســت در مراســم افتتاحیه پردیس های سینمایی شهرهای 
پرند و قرچک ورامین با حضور قادر آشــنا معاونت توسعه فناوری و مطالعات 
سینمایی و محمدرضا فرجی مدیرکل توسعه فناوری سینمایی و سمعی بصری 
ســازمان و جمعی از مســئوالن محلی صورت گرفت و از تعدادی از خانواده 

شهدای شهرستان های مربوط تجلیل شد.

وقت آن شد که به گل، حکم شکفتن بدهی!
ای سرانگشــت تو آغاز گل افشــانی ها!

Email:SEPIDEH@Kayhannews.ir

یک قدم مانده...
جمعه هــا طبع من احســاس تغــزل دارد

ناخــود آگاه بــه ســمت تــو تمایــل دارد
بی تو چندی اســت که در کار زمین حیرانم

مانــده ام بی تو چــرا باغچه مــان گل دارد؟
شــاید این باغچــه ده قرن به اســتقبالت

فرش گســترده و در دســت گالیــل دارد
کودکی فال فروش است و به عشقت هر روز

می خــرم از پســرک هرچــه تفــأل دارد
یــازده پله زمیــن رفت به ســمت ملکوت

یک قدم مانــده، زمین شــوق تکامل دارد
جمکــران نقطه امید جهان شــد که در آن

هرچه دل، ســمت خدا دســت توسل دارد
هیچ ســنگی نشــود ســنگ صبورت، تنها

تکیــه بر کعبــه بــزن کعبه تحمــل دارد
سید حمیدرضا برقعی

پایان پریشانی ها
چشــم ها پرســش بی پاســخ حیرانی هــا

فراوانی هــا تقســیم  تشــنۀ  دســت ها 
بــا گل زخــم، ســر راه تــو آذین بســتیم

چراغانی هــا جــای  مــا،  دل  داغ هــای 
حالیــا! دســت کریــم تــو بــرای دل ما

ســرپناهی اســت در این بی سر و سامانی ها
وقت آن شد که به گل، حکم شکفتن بدهی!

ای سرانگشــت تــو آغــاز گل افشــانی ها!
فصل تقســیم گل و گندم و لبخند رســید

فصــل تقســیم غزل هــا و غزل خوانی ها...
ســایۀ امن کســای تو مــرا بر ســر، بس!

تــا پناهــم دهــد از وحشــت عریانی هــا
چشــم تــو الیحــۀ روشــن آغــاز بهــار

پریشــانی ها پایــان  تــو  لبخنــد  طــرح 
قیصر امین پور

آبروی خاک
مــا بی تــو تــا دنیاســت، دنیایــی نداریم

چون ســنگ خاموشــیم و غوغایی نداریم
بی تّرحــم! گــرم  ظهــر  سایه ســار  ای 

جــز ســایه دســتان تــو، جایــی نداریم
آب حیثّیــت  و  خاکــی  آبــروی  تــو 

دریــا تویــی، مــا جز تــو دریایــی نداریم
وقتــی عطــش می بــارد از ابــر ســترون

نداریــم آوایــی  تــو،  آبــی  نــام  جــز 
شمشــیرها را گــو ببارنــد از ســر بُغــض

از عشــق، مــا جــز ایــن تمنایــی نداریم!
سلمان هراتی

حکایت خضر )ع(
می گــذرد روزگار  و  مــن  روز  اگرچــه 

دلم خوش اســت کــه با یاد یــار می گذرد
چقدر خاطره انگیز و شــاد و رویایی اســت

قطــار عمــر کــه در انتظــار می گــذرد
بــه ناگهانــِی یــک لحظــه عبور ســپید

خیــال می کنــم آن تک ســوار می گــذرد
کســی کــه آمدنی بــود و هســت، می آید

بدیــن امیــد، زمســتان، بهــار، می گذرد
نشســته ایم به راهــی که از بهشــت امید

می گــذرد پــروردگار  رحمــت  نســیم 
به شــوق زنده شــدن، عاشــقانه می میرم

دوبــاره زیســتنم زیــن قــرار می گــذرد
همان حکایت خضر اســت و چشمه ظلمات

شــبی کــه از بَِر شــب زنــده دار می گذرد
شبت همیشه شــب قدر باد و، روزت خوش

کــه بــا تــو روز مــن و روزگار می گــذرد
منبع: سایت بیتوته

مهزیار تو 
افســوس می خورم که غایبــم از انتظار تو

شــرمنده بی ســالم رد شــده ام از کنار تو
پر ســوخت سینه ســوخت به دنبال نور تو

بــاور نمی کنــم که رد شــده ام از مــدار تو
جانی نمانده اســت که بخشــم چو حاتمی

نرگس شــدی که من نشــوم مثــل خار تو
چشــمی که خرج راه تو شد بینشش دهند

هســتم همیشــه در پــی و دنبالــه دار تو
افســوس می خورم که نخوردم بــه درد تو

مــن با دعــای فاطمه شــده ام بی قــرار تو
آقــا ببخــش آنچه که کردم تو را شکســت

جز دردســر چه ســود شــوم حــال یار تو
دســتم بگیــر زندگــی ام رو بــه راه کــن

تــو مهزیــار  شــوم  کــه  آن  آرزوی  در 
مصطفی نصری

مشرق فردا
دل تنگــی مرا به تماشــا گذاشــته اســت

اشــکی که روی گونه من پا گذاشــته است 
همــزاد بــا تمامــی تنهایــی من اســت

مردی که ســر به دامن صحرا گذاشته است
این کیســت اینکه غربت چشمان خویش را

در کوله بار خســتگی ام جا گذاشــته است
این کیســت اینکه این همه دل های تشنه را

در خشک ســال عاطفه تنها گذاشــته است
خورشــید چشم اوســت که هر روز هفته را

چشــم انتظار مشــرق فردا گذاشــته است
سعید بیابانکی

دل پروانه
 دنیــا به دور شــهر تو دیوار بســته اســت

هر جمعه راه ســمت تو انگار بســته اســت
کی عید می رسد که تکانی دهم به خویش؟

هــر گوشــه از اتاق دلم تار بســته اســت
شــب ها به دور شمع کســی چرخ می خورد

پروانــه ای که دل به دِل یار بســته اســت
از تو همیشــه حرف زدن کار مشکلی است

در می زنیــم و خانــه گفتار بســته اســت
بایــد به دســت شــعر نمی دادم عشــق را

حتــی زبان ســاده  اشــعار بســته اســت
وقتــی غروب جمعه رســد، بی تــو، آفتاب

انــگار بــر گلوی خودش دار بســته اســت
می ترســم آخــرش تــو نیایی و پُــر کنند

در شــهر شــاعری ز جهان، بار بسته است
 نجمه زارع

اخبار ادبی و هنری

ایام   دهه   مبارک   فجر   سال   ۱۳۵۷
 نظر به استقبال هموطنان عزیز به ویژه نهادها و سازمان ها و مراکز فرهنگی و مؤسسات آموزشی، موسسه کیهان نسبت 

به تجدید چاپ دوره روزشمار انقالب اسالمی اقدام نموده است.
 عالقه مندان می توانند برای تهیه آن در مراکز استان ها به دفاتر سرپرستی و در شهرستان ها به نمایندگی های کیهان و در تهران 
به روابط عمومی مؤسسه کیهان واقع در خیابان فردوسی- کوچه شهید شاهچراغی )۳۳۱۱۹۰۳۰- ۳۳۱۱۰۲۱۵ ( مراجعه نمایند.
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وابط عمومی مؤسسه کیهان ر

رئیس جمهور گفت: برنامه داریم شــرایط را به 
نحوی مدیریت کنیم که با تغییر قیمت دالر، قیمت 
اقالم مورد نیاز ســفره مردم دچار نوسان یا تغییر 

نشود.
رئیس جمهــور  رئیســی  ســیدابراهیم  آیــت اهلل 
شــامگاه سه شنبه، ۱۱ بهمن در هشــتمین گفت وگوی 
زنــده خود با مــردم، ضمــن تبریک ایــام والدت امام 
جواداالئمه)علیه الســالم( و دهه فجر، گفت: حقیقتاً امام 
بزرگــوار ما یک شــخصیت الهی و در عیــن حال یک 

شخصیت انقالبی بود.
وی افــزود: ایشــان تا آخر عمر شریف شــان روحیه 
انقالبی خــود را حفظ و هویت ملــی و دینی ملت ما را 
احیا کردند. گفتمان امام بزرگوار که امروز همان گفتمان 
رهبــری معظم انقالب اســت، گفتمان فسادســتیزی و 
عدالت طلبی اســت. امــام در پرتو عدالــت اجتماعی به 
پیشرفت کشور می اندیشیدند و این همان گفتمانی است 

که امروز دولت آن را دنبال می کند.
رئیس جمهــور درباره وضعیت اقتصادی مردم، گفت: 
مسئله معیشت وضعیت معیشت مردم از دغدغه های مهم 
دولت است. در ایام آغاز به کار این دولت وضعیت کرونا در 
کشور بحرانی بود ولی الحمدهلل ما امروز، روزهایی با صفر 

کشته کرونا را تجربه می کنیم. 
اختالل در کسب وکار مردم و تحصیل دانش آموزان 

در اغتشاشات اخیر
رئیسی خاطرنشــان کرد: امروز شرایط کشور کاماًل 
متفاوت شــده، به نحوی که در زمان تحویل دولت، تورم 
قریب به ۶۰ درصد بود و امروز با ۲۰ درصد کاهش حدود 
۴۰ درصد شــده است، در شش ماهه اول دولت یعنی تا 
ســال ۱۴۰۰، ما شــاهد کاهش تورم بودیم، اما با توجه 
بــه الزام قانونی که برای عادالنــه کردن یارانه ها و حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی داشــتیم، وضعیت تورمی ناشی از این 
اصالحات اقتصادی به وجود آمد که تالش دارد به نحوی 
بــا پرداختی های ۳۰۰ و ۴۰۰ تومانی که دولت داشــت، 

جبران شود.
وی اظهار کرد: در راستای سیاست دولت برای حذف 
فقر مطلــق و کاهش فاصله طبقاتی، وضعیت قیمت های 
برخی اقالم برای ما قابل قبول نیست و این توسط دولت 
پیگیری و تالش می شــود که ثبات پیــدا کند، ما داریم 
شــرایط را به نحوی مدیریت می کنیم که با تغییر قیمت 
دالر، قیمت اقالم مورد نیاز سفره مردم به این شکل تغییر 

پیدا نکند.
رئیس جمهــور بیان کــرد: بانک مرکــزی ما قیمت 
۲8۵۰۰ تومــان را بــرای ارز نیمایــی اعــالم کرده که 
علی القاعده مالک برای همه خواهد بود. هم اکنون حدود 
9۰ درصد نیاز کشور با ارز نیمایی تأمین می شود و اگر این 
به صورت کامل برای همه تولیدکنندگان و واردکنندگان 
انجام شود، یک ثبات ایجاد می شود تا شاهد این نوسانات 

قیمت ها نباشیم.
رئیسی تصریح کرد: برخی از افزایش قیمت ها به دلیل 
قاچاق کاال به سمت بازار کشورهای همسایه است. برخی 
دامداران نیز به این خاطر که امکان دارد قیمت باال برود، 
دام شــان را عرضه می کنند که همیــن موجب افزایش 

قیمت هم می شود.
دولت  سیزدهم در پرداخت حقوق ها و یارانه ها 

یک روز  هم تأخیر نکرد
وی اضافه کرد: دولت به دنبال این اســت و بنده نیز 
این را به صورت روزانه دنبال می کنم که ثبات در ســفره 
مردم ایجاد شــود و این نوسانات به نفع هیچ کس نیست. 
قبل از همه ما از افزایش قیمت ها رنج می بریم و نسبت به 
این مسئله بی اطالع نیستیم. در زمان تصویب در مجلس 
زیرساخت های شروع کاالبرگ وجود نداشت و این را تمام 
دوستان مجلس می دانستند و این کار چند ماه پیش در 
دولت شکل گرفت. در آن موقع اگر عرض ۴۲۰۰ تومانی 

حذف نمی شد، اثرات تورمی زیادی داشت.
آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه افزایش قیمت دالر دالیل 
مختلفی دارد، گفت: همچنان که اغتشاشــات کسب وکار 
مردم را دچار مشکل کرد، یک عالمت بد و نااطمینانی به 
بازار داد که حتماً در قیمت دالر تأثیر داشته است و این 

یکی از جهات مؤثر در افزایش قیمت دالر است.
رئیس جمهور ادامه داد: انتظارات تورمی که در قیمت 
دالر وجود دارد، حتماً در قیمت گذاری آن تأثیر دارد، ما 
ذخایر ارزی خــوب و قابل اطمینان داریم و هیچ نگرانی 
از این زمینه نداریم و فروش نفت داریم و پول آن وصول 

می شود.
رئیســی خاطرنشــان کرد: گاهی اوقات چند درصد 
ارزی که در بــازار آزاد معامله می شــود، بر بیش از 9۰ 
درصد که در بازار نیمایی معامله می شود، سایه می اندازد، 
ما می خواهیــم قیمت بــازار آزاد را مدیریت کنیم تا به 

قیمت بازار نیمایی برسد.
وی تأکیــد کرد:  علی رغم همه کنترل هایی که وجود 
داشــته در چهل و چند ســال اخیر همواره بــازار آزاد 
وجود داشــته، اما همه تولیدکنندگان موظفند که منابع 
ارزی خــود را از بانک مرکزی تأمیــن کنند و با کنترل 
بانک مرکزی، قیمت ارز بانک مرکزی غالب می شــود و 

قیمت های بازار آزاد کنار می روند.
رئیس جمهور با اشــاره به اوضاع نابسامان کشور در 
زمان شــروع به کار دولت سیزدهم، گفت: از زمان شروع 
بــه کار دولت یک روز پرداخت حقــوق کارکنان دولت و 
پرداخت یارانه ها عقب نیفتاده اســت. رتبه بندی معلمان 

آیت اهلل رئیسی در گفت وگوی تلویزیونی با مردم:

برنامه دولت اصالح وابستگی قیمت کاالهای اساسی به دالر است

پس از ۱۱ ســال در این دولت اعمال شد و تعرفه گذاری 
خدمات پرســتاری که سال ها انجام نشــده بود و سه بار 
رهبری معظم انقالب نســبت به آن تذکر داده بودند، در 

این دولت انجام شد. 
رئیسی اضافه کرد: کسری بودجه ۴8۰ هزار میلیارد 
تومانی سال گذشــته از طریق درآمدهای نفتی پرداخت 
شد و امسال تالش شد که کسری بودجه نداشته باشیم.

وی اضافه کرد: بودجه ریزی ما اشکاالتی دارد که رهبر 
انقالب فرمودند که باید تحوالت در ساختار آن انجام شود 
ولی دولت در یک ســال و چند ماه تالش کرده کســری 

بودجه نداشته باشیم و مصارف بیش از منابع نباشد.
 ریل گذاری برای خنثی  سازی تحریم ها 

و رشد اقتصادی انجام شده است
رئیس جمهــور بیان کــرد: قبل از این دولت رشــد 
اقتصــادی نزدیک به صفر بود، اما در شــش ماه رشــد 
اقتصادی کشور قریب به ۵ درصد شد و پاییز سال ۱۴۰۱ 

رشد اقتصادی بیش از ۳ درصد است.
رئیســی با بیان اینکه رشد اقتصادی به معنای رشد 
تولید، کشــاورزی، معدن و همه درآمدهای کشور است، 
گفت: رشــد تولید ما نیز بیش از ۶ درصد و رشــد ابزار 
تولید بیش از ۵ درصد اســت؛ همچنین از زمان شــروع 
بــه کار دولت آمار بیــکاری کاهش یافته اســت. به طور 
قطــع ما به نقطه مطلوب نرســیده ایم ولــی ریل گذاری 
برای خنثی  ســازی تحریم ها و رشد اقتصادی انجام شده 
اســت. وی با اشــاره به هدف گذاری برای رســیدن به 
رشــد اقتصادی 8 درصد، بیان کرد: علی رغم تحریم ها و 
تهدیدها ظرفیت رشــد اقتصادی در کشور ما وجود دارد. 
اگر دولــت با همه وجود به بیانــات رهبر انقالب پایبند 
باشد، رشد اقتصادی 8 درصد برای ما امکان پذیر خواهد 
بــود، ما از آنچه که برای ایجاد یک میلیون شــغل وعده 
داده ایم عقب نیســتیم. می خواهیم دولــت صادق الوعد 

باشــیم و آنچه که به مردم وعده دادیــم را عمل کنیم.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه آشــوب و تحریم دو 
روی یک سکه است، تصریح کرد: دلیل آشوب های اخیر 
این است که دشــمن دید تحریم هایش با تالش دولت و 
ایستادگی مردم خنثی شــده، بنابراین طبیعی است که 
توطئــه کند. بیانات رهبر معظم انقالب در روز گذشــته 
بسیار مهم است و ما خود را موظف به اجرای آن می دانیم.
رئیســی در پاسخ به پرسشی درباره بهره بردن اقشار 
مختلف مردم از رشد اقتصادی، گفت: وقتی که رشد تولید 
اتفاق بیفتد، همه مردم از آن استفاده می کنند، بنابراین 
این صرفاً به کارمندان دولت محدود نمی شود، آن اقدامی 
مورد تأکید و توجه ماســت که در سفره همه مردم حس 

شود.
وی ادامــه داد: فروش نفت و افزایش شــرکت های 
دانش بنیان و افزایش تولید و افزایش تجارت، به نفع همه 
مردم اســت. اقدامات دولت باید به جهتی باشد که رونق 
اقتصادی در سفره همه مردم حس شود و البته کارمندان 

دولت هم حقوق قانونی خود را دریافت کنند.
رئیس جمهور با بیان اینکــه تاکنون بیش از ۳ هزار 
واحد تولیدی که تعطیل یا نیمه تعطیل بوده احیا شــده 
اســت، گفت: این مسئله نقش مهمی در افزایش اشتغال 
و تولیــد و صادرات دارد، در راه اندازی کارخانه ها با برخی 
موارد فســاد هم روبه رو شدیم که شرط همکاری با بنده 

داشتن روحیه مبارزه با فساد است.
هیچ کجای دنیا اجازه نمی دهند 

یک پلتفرم خارجی بستر ایجاد آشوب شود
رئیســی بیان کرد: شرط ســفرهای دور دوم در هر 
استان این است که حداقل بخش قابل توجهی از مصوبات 
سفرهای دوره اول اجرایی شده باشد و در استان های یزد 
و خراســان جنوبی که سفرهای دور دوم آنها انجام شده 

بود، این اتفاق افتاده بود.

رئیس جمهور درباره حواشــی به وجود آمده در مورد 
وعده ساخت مسکن توســط دولت نیز، بیان کرد: دولت 
در ساخت مسکن نقش مباشر و تسهیل گر را دارد، ما در 
برخی موارد مواجه بودیم که طرح های نیمه تمام مسکن 
وجود داشته که مردم سال ها منتظر به نتیجه رسیدن آن 
بودند و یکی از برنامه های ویژه دولت به نتیجه رســاندن 

این مسکن ها بوده است.
وی اضافــه کرد:  در قانون جهش تولید مســکن نیز 
دولت مکلف به ســاخت یک میلیون مســکن شــده و 
این وعده بنده نیز بوده اســت و مــا با کمک تعاونی ها و 

انبوه سازان و خود مردم، این کار را انجام خواهیم داد.
رئیس جمهــور خاطرنشــان کرد: در شــهرهای زیر 
۲۰هزار نفر جمعیت، امکان واگذاری زمین برای ساخت 
مسکن وجود دارد و در برخی از مراکز استان ها که امکان 
واگذاری زمین وجود ندارد، عملیات ساخت مجتمع های 

مسکونی، آغاز شده است.
آیت اهلل رئیسی تأکید کرد: وعده دولت برای ساخت 
سالی یک میلیون مسکن با کمک همه دست اندرکاران و 

مهم تر از همه خود مردم، محقق خواهد شد.
رئیسی با اشاره به کسب وکار مردم در فضای مجازی، 
گفت: محیط اینترنت باید موجب آرامش مردم باشــد و 
اخالل در این امر موجب گله ما هم هســت. کاری که در 
رابطه با فیبر نوری و شــبکه ملی اطالعات در این دولت 
انجام شده قابل تقدیر است. محدودیت های موجود بعد از 
اغتشاشات اعمال شد و هیچ کجای دنیا اجازه نمی دهند 
که یک پلتفرم خارجی بستر ایجاد آشوب در کشور شود.
وی ادامــه داد: بحــث رفع محدودیــت پلتفرم های 
خارجی یک امر فراقوه ای اســت که در دبیرخانه شورای 
عالی امنیت ملی پیگیری می شــود. دفاتــر پلتفرم های 
خارجی باید در کشور ما پاسخگوی عملکردشان باشند و 
تا وقتی که پاسخگو نباشند، طبیعتاً بستر ناامنی در کشور 
ما ایجاد می شود. وزارت ارتباطات با کمک به پلتفرم های 
داخلی کمک می کند که دسترسی مردم به فضای مجازی 

کمترین مشکل ممکن را داشته باشد.
مسئله حجاب راهکارهای سیاسی و امنیتی ندارد 

رئیس جمهور در پاسخ به پرسشی در مورد راهکارهای 
ابراز اعتراضــات قانونی مردم، گفت: بنده در هرجایی که 
حضور می یابم با دانش آموزان، دانشجویان و اقشار مردم 
سخن می گویم و همواره این را به اعضای دولت نیز تأکید 

کرده ام.
رئیســی اضافــه کرد: اتاق هــای گفت وگــو باید در 
دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی در کشور فعال شود 
و بخشی نیز باید در کشــور فعال شود که این به وزارت 

کشور اعالم شده است.
وی درباره مســئله حجاب و عفاف نیز، تصریح کرد: 
حجاب یک ضرورت دین اســت و کسی تردید نسبت به 
آن ندارد و از طرف دیگر قانون است و زنان و دختران ما 
در کشــور پایبند به حجاب هستند و کسانی هم هستند 
که ضعف حجــاب دارند که راهکارهــای آن فرهنگی و 
اجتماعی است و نمی تواند راهکارهای سیاسی و امنیتی 
داشــته باشد، دســتگاه های فرهنگی و اجتماعی در این 

رابطه مسئولیت دارند.
رئیس جمهور اضافه کــرد: تعبیر رهبر معظم انقالب 
بســیار جامع بود که فرمودند همین کســانی که ضعف 
حجاب دارنــد، در دهان بدخواهان جمهوری اســالمی 
ایران زدند و نشــان دادند که پایبند به ارزش ها هستند. 
توجه به قانون و قانون مداری باید وجود داشــته باشد. در 
مســئله حجاب، نگاه فرهنگی و اجتماعی است و طبیعتاً 
باید دســتگاه های فرهنگی و اجتماعی و رسانه ای در این 

زمینه فعال تر شوند.
رئیســی درباره هزینه های حوزه بهداشــت و درمان 
و ســالمت گفت: ما به دنبال کاهش هزینه های مردم در 
این زمینه هستیم. سازوکار ما سازگار فعال کردن پزشک 
خانواده است و از این طریق نظام ارجاع که آن هم منتهی 
شود به اینکه مواردی که بستری کردن بیمار بینجامد، ما 

هزینه آن را از دوش بیمار و خانواده او برداریم.
وی افزود: ما می خواهیم بیمه تکمیلی را کامال فراگیر 
و رفاه چندالیه اجتماعی را برای مردم فعال کنیم و وقتی 
این اتفاق افتاد، طبیعتا شــاهد آن هســتیم که در تمام 
مناطق کشور، کسی نگران هزینه های بیمارستان نباشد.

رئیس جمهور ادامه داد: این اقدامات در بخش سالمت 
در شــهرهای کوچک آغاز شــده و ان شاءاهلل ظرف چند 
ماه آینده به شهرهای بزرگ مرکز استان ها خواهد رسید 
تا ان شــاءاهلل با فعال شدن پزشک خانواده و نظام ارجاع، 
بستری شدن افراد رایگان شود که هزینه های خانواده را 
بسیار کاهش می دهد. ما هم نسبت به مسئله دارو و هم 
نســبت به مسئله بیمارستان دغدغه مند هستیم و دولت 
شبانه روز به دنبال رفع مشکالت مردم در این زمینه هاست.

رئیســی در پایان خطاب به مردم، گفت: صمیمانه از 
تک تک مردم عزیز بابت همکاری با دولت تشکر می کنم. 
آنچــه که وظیفه دولت اســت را بــه نمایندگی از مردم 
دنبال می کنم که اجرا شود و اگر روزی هم در مسئله ای 
نتوانستیم مأموریت مان را انجام دهیم، حتماً آن را با ذکر 
دالیل خدمت مردم عرض می کنیم. من از نقدها استقبال 
می کنــم و از همه بزرگوارانی کــه دولت را نقد می کنند 
تشــکر می کنم، اما اســتدعا می کنم که همه وضعیت را 
ببینند و فرمایشات شــان همراه با انصاف باشد. دولت از 
نقد منصفانه استقبال و آن را برای خود یک نعمت تلقی 

می کند.

ســردار ســالمی فرمانده کل سپاه گفت: 
خرمشــهرهای امروز در فضای مجازی است و 
جنگ امروز در ورای مرزهای زمینی و دریایی ، 

در فضای مجازی است.
 ســردار حســین ســالمی، فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در مراسم اختتامیه مرحله 
نهایی چهارمیــن رویداد تولید محتــوای دیجیتال 
بســیج با بیان اینکه مــا امروز در قلــب یک نبرد 
هستیم اما از دشــمنان نمی ترسیم اظهار داشت: ما 
امروز هم شــاخص های ظاهری قدرت را داریم و هم 
قدرتی داریم که می تواند از تسخیر قلب ها و ذهن ها 
توسط دشمن جلوگیری کند. این قدرت غلبه امروز 

در اختیار ملت ایران اســت و تقریبا اکثر تهدیدات را 
تمام کرده ایم.

وی افــزود: امــروز شــما جوانان وارثــان این 
دســتاوردهای بزرگ هســتید. وقتی دشمن راهبرد 
امنیت ملی آمریکا برای قرن ۲۱ را می نوشت، در صدر 
آن بیان کردند ما به دنبال جهانی هســتیم که همه 
شهروندان یک دهکده کوچک شوند. آنها می خواستند 
همه به ارزش های آمریکایی اعتقاد پیدا کنند تا ادیان 
از بین بروند. عالوه بر آن می خواســتند همه روایت ها 
توسط دشمن نقل شود و هرچه اتفاق افتاد داده هایی 
را به ذهن متبادر کنند که از غرب نشــأت می گیرد. 
پس از آن گفتند همه باید از کارهای یکسان استفاده 

کنند تا همه دارای ســبک زندگی یکســان باشند.
ســردار ســالمی تصریح کرد: عصر حاضر عصر 
ســرقت ثروت فرهنگی جوامع توسط غرب است. در 
این میــدان نباید اجازه غلبه دشــمن را بدهید. این 
رویداد یــک عملیات مانند عملیات های دفاع مقدس 
بود و خرمشــهرهای امروز در فضای مجازی است و 
جنگ امروز در ورای مرزهای زمینی و دریایی است و 
جنگ امروز در فضای مجازی است. امروز هیچ میدانی 
برای پیروزی دشمن وجود ندارد. پس ساکت ننشینید 
زیــرا آنها دروغ می بافند و جهان، جهان مبارزه حق و 
بطل اســت اما ما برحق هســتیم و با جهان صادقانه 

صحبت می کنیم.

فرمانده کل سپاه:

جنگ امروز ورای مرزهای زمینی و دریایی
در فضای مجازی است

تأكید رئیس جمهور بر امدادرسانی به زلزله زدگان خوی
 تا سامان یافتن وضعیت آسیب دیدگان

آیت اهلل رئیسی بر تداوم امدادرسانی تا سامان یافتن وضعیت آسیب دیدگان از این حادثه تاکید کرد.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح دیروز چهارشنبه هیئت دولت با اشاره به گزارش معاون اول رئیس جمهور 
و وزیر کشور از روند رسیدگی به وضعیت زلزله زدگان خوی، بر تداوم امدادرسانی تا سامان یافتن وضعیت آسیب دیدگان 

از این حادثه تاکید کرد.
رئیس جمهور در این جلسه همچنین با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای 
صنعتی کشــور، معاون اول رئیس جمهور را مامور تشــکیل کارگروهی برای پیگیری تحقق توصیه های ایشان و همچنین 

مطالبات فعاالن اقتصادی و تولیدگران کرد.
آیت اهلل رئیســی تالش برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی را یکی از انتظارات رهبر معظم انقالب اسالمی در 
سیاست های برنامه هفتم توسعه از دولت برشمرد و از مسئوالن حوزه های مختلف همچون نفت، صنعت، معدن و کشاورزی 
خواست که با کار و تالش شبانه روزی، در جهت افزایش سرمایه گذاری و ارتقای بهره وری در راستای تحقق این خواسته 
تالش کنند. رئیس جمهور اصالح ساختار نظام بودجه ریزی را نیز از دیگر مطالبات مقام معظم رهبری از دولت عنوان و بر 
لزوم پیگیری و همکاری همه دستگاه ها با سازمان برنامه و بودجه کشور در این خصوص تاکید کرد تا موضوع به زودی در 

جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح گردد.
آیت اهلل رئیســی در ابتدای این نشســت با تبریک آغاز دهه فجر انقالب اسالمی،  آن را میراث امام راحل و ثمره خون 
مطهر شهدا و احیاگر هویت اسالمی ملت ایران دانست و تاکید کرد: بهترین شکرگذاری این نعمت الهی آن است که خود 
را مدیون انقالب اسالمی بدانیم و در هر مسئولیتی همه تالش خود را برای پاسداری از این دستاورد عظیم به کار گیریم.

هدیه به خوانندگان

حضرت امام خمینی )ره(: ما نمی توانیم حساب خودمان 
را از حســاب سایر مســلمین جدا کنیم، اهتمام به امور 

مسلمین از اوجب واجبات است.

صفحه ۳
پنج شنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱
۱۱ رجب ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۲۳۵


