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حذفشبکهپرستیوی
ازماهوارهیوتلست

اپراتور ماهواره ای یوتل ســت، چند هفته پــس از اعمال تحریم های 
اتحادیه اروپا علیه پرس تی وی، این شــبکه خبری انگلیسی زبان ایران را 

قطع کرد.
 اتحادیه اروپا در تاریــخ ۱۴ نوامبر تعدادی از نهادها و افراد ایرانی از 
جمله شــبکه پرس تی وی را به دلیل ادعای نقض حقوق در پی ناآرامی ها 
در ایــران تحریــم کرد و بر این اســاس شــرکت ماهواره ای فرانســوی 
یوتل ست)Uutelsat( هم پخش شبکه انگلیسی زبان پرس تی وی را قطع 

کرده است.
کارشناسان بر این باورند که تحریم های اعمال شده علیه پرس تی وی 
توسط اتحادیه اروپا و پیش از آن توسط دولت کانادا، با هدف از بین بردن 
آزادی بیان و دیدگاه های جایگزین است. آنها همچنین بر نقش پرس تی وی 
در جریــان ناآرامی ها اخیر تاکید کرده اند، زیرا این شــبکه خبری تالش 
زیادی برای مقابله با روایت های جعلی ایجادشده توسط رسانه های غربی 

انجام داده است.
یوتل ســت یک اپراتور ماهواره ای فرانسوی اســت که تمام قاره اروپا، 
خاورمیانه، آفریقا، آســیا و قاره آمریکا را پوشش می دهد و سومین اپراتور 

ماهواره ای در جهان از نظر درآمد است.
در سوم  آوریل ۲۰۱۲، کمپانی تنظیم مقررات رسانه ای »BLM« در 
مونیخ آلمان اعالم کرد که پرس تی وی را از ماهواره »SES Astra« حذف 
می کند، زیرا ظاهراً مجوز پخش در اروپا را ندارد.در نوامبر ۲۰۱۲ شرکت 
هنگ کنگی »AsiaSat« هم پخش چندین شــبکه ایرانی را در شــرق 
آســیا قطع کرد و در اکتبر ۲۰۱۲ یوتل ســت و اینتل ست پخش چندین 
شــبکه ماهواره ای ایرانی را متوقف کردند، اگرچه صداوسیمای جمهوری 
اســالمی ایران پس از انعقاد قراردادهایی با شــرکت های کوچک تر موفق 
به از سرگیری پخش شد. شــبکه انگلیسی زبان پرس تی وی در بریتانیا و 
پس از لغو مجوز رســمی رسانه آفکام به دلیل آنچه نقض قوانین رسانه ای 
اعالم شده، از ژوئن ۲۰۱۳ قطع شده است و در همان سال، پس از اعالم 
تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا علیه صداوسیمای جمهوری اسالمی 
ایران، پخش آن در آمریکای شمالی نیز متوقف شد. همچنین بدون اعالم 
قبلی، پرس تی وی از پلت فرم ماهواره ای گلکســی۱۹ حذف شد که به آن 
اجازه پخش در ایاالت متحده و کانادا را می داد. این شــبکه بارها قربانی 
سانسور چندین پلتفرم رســانه های اجتماعی مبتنی بر اینترنت از جمله 

فیس بوک، اینستاگرام، توئیتر، یوتیوب و غیره شده است.
در همین حال معاون برون مرزی صداوسیما گفت: در حال حاضر در 
سایر نقاط جهان و بر روی ماهواره های دیگر پخش برنامه های پرس تی وی 

ادامه دارد.
نوروزی در مصاحبه با خبر ســیما گفت: این نخســتین بار نیست که 
مجموعه رســانه های معاونت برون مرزی با اقدامات محدودساز رسانه ای 
مواجه می شــوند. در بستر اینترنت مکرر با این رفتار های خصمانه رو به رو 

بودیم حتی دامنه دات کام پرس تی وی چند سال پیش محدود شد.
وی تصریــح کــرد: در حال حاضر در ســایر نقاط جهــان و بر روی 
ماهواره هــای دیگر پخش برنامه های پرس تی وی ادامــه دارد؛ اما در اروپا 
گزینه روی میز ما پخش برنامه ها به صورت آنالین و برخط است. از زمان 
تاسیس شــبکه در ۲۰۰۷ تا االن، چندین بار این اقدامات محدودیت ساز 
برای پرس تی وی رخ داده، اما از نظر محدودیت ماهواره ای این سومین بار 
است که پخش برنامه های پرس تی وی قطع می شود. تاکنون بیش از ۸ بار 

صفحه یوتیوب پرس تی وی نیز حذف شده است.
وزیر ارشاد: 

بعضیازهنرمندانیکهعلیهانقالبصحبتمیکنند
ازعفوشدگانسال۹۸هستند

وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی تصریح کرد: بعضی از هنرمندانی که 
االن علیه انقالب و نظام صحبت می کنند، از عفوشدگان سال ۹۸ هستند.

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی روز گذشته به 
مناسبت روز دانشجو در دانشگاه الزهرا گفت: دکتر ابراهیم رئیسی در سال 
۱۳۹۸ بســیاری از دانشجویانی را که احکام قضایی قطعی و در حال اجرا 

داشتند، با اجازه رهبری عفو کردند. 
وی افزود: بعضــی از هنرمندانی که االن علیه انقالب و نظام صحبت 
می کنند، از عفوشدگان سال ۹۸ هستند. بسیاری از این افراد احکام زندان 
هفت ســاله و پنج ساله داشتند، اما رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه نامه 

نوشته و بسیاری از هنرمندان، دانشجویان و روزنامه نگاران را عفو کردند.
وزیر ارشاد همچنین، در ادامه درباره وضعیت هنرمندان و مشکالت شان 
در شــرایط این روزها، این طور اظهار کرد: امروز هر هنرمندی می خواهد 
برنامه  هنری را اجرا کند، عده ای به صورت سازماندهی شــده، با فحاشی و 
تهدید مانع او می شــوند. این چه نسبتی با آزادی کار و آزادی بیان دارد؟ 
یک  برنامــه هنری تنها متعلق به یک  نفر نیســت، گروهی آن را تدارک 
دیده اند؛ از گیشــه داری که بلیت می فروشد تا متصدی نور و سالن و صدا 
همه در آن درگیرند. عده ای از اصحاب فرهنگ و هنر درگیر معیشت شان 

هستند و به خاطر این وضعیت دچار مشکل معیشتی شده اند.
رونماییازمستندتلویزیونی»پائیزحرم«

درحرممطهرشاهچراغ
مســتند تلویزیونی »پائیز حــرم« به کارگردانی علی خســروی روز 
پنجشــنبه ۱۷ آذرماه با حضور مسئوالن در حرم حضرت احمدبن موسی 

علیه السالم رونمایی می شود. 
همزمــان با پخــش سراســری مســتند تلویزیونی »پائیــز حرم« 
جدید ترین محصول مرکز مستند سوره به پژوهشگری و کارگردانی علی 
خســروی و تهیه کنندگی مصطفی خیرپور از رســانه ملی است، این اثر 
 صبح روز پنجشــنبه ۱۷ آذرماه در حرم مطهر احمدبن موســی رونمایی

می شود. 
این مراســم با حضور آیت اهلل ابراهیم کالنتری تولیت آستان حضرت 
احمدبن موسی، خانواده شهدای حادثه تروریستی شاهچراغ، دانشجویان و 

مسئوالن در شهر شیراز برگزار می شود. 
ایــن اثر ســی دقیقه ای که نخســتین روایت مســتند از حادثه تلخ 
حمله به زوار حرم حضرت احمدبن موســی )ع( است برای نخستین بار در 
روزهای گذشته و همزمان با چهلم شهدای مظلوم شاهچراغ از شبکه های 

صداوسیما پخش شد. 
مســتند »پائیز حــرم« عالوه بر بهــره بردن از تصاویــر دوربین های 
مداربســته حرم شاهچراغ در گفت وگو با خادمان و زائران حاضر به عنوان 

شاهدان عینی، ابعاد ناشناخته این حمله تروریستی را بررسی می کند.
مدیرروابطعمومیجشنوارهبینالمللیفیلممقاومت

منصوبشد
با حکم دکتر جالل غفاری دبیر هفدهمین جشنواره بین المللی فیلم 

مقاومت، مدیر کمیته روابط عمومی و تبلیغات این جشنواره معرفی شد.
جواد تمدنی به عنوان مدیر کمیته روابط عمومی و تبلیغات جشنواره 

بین المللی فیلم مقاومت معرفی و منصوب شد.
جواد تمدنی فعال فرهنگی و مدیر رســانه ای، از سال ۱۳۸۸ به مدت 
۱۳ ســال مدیر روابط عمومی انجمن تئاتــر انقالب ودفاع مقدس بوده و 
پیش از این در ادوار چهاردهم، پانزدهم، شــانزدهم و هفدهم جشــنواره 
سراســری تئاتر مقاومت در سمت های مدیریت روابط عمومی و تبلیغات 
این جشــنواره فعالیت مســتمر داشته اســت. عضویت و دبیری شورای 
سیاست گذاری تئاتر مقاومت، مشاور رسانه ای چندین نمایش با موضوعات 
دفاع مقدس، مذهبی، مقاومت، نــگارش چندین مقاله در حوزه مباحث 
فرهنگی و هنری، مدیریت رســانه ای جشنواره سینمایی ققنوس)سینما 
انقالب(، مدیریت رسانه خبری جشــنواره هنرمقاومت در حوزه هنرهای 
تجسمی انقالب و دفاع مقدس و بازی در فیلم سینمایی ایستاده در غبار، 

از جمله سوابق وی به شماره می رود.
هفدهمیــن جشــنواره بین المللــی فیلم مقاومت بــه همت انجمن 
 ســینمای انقــالب ودفاع مقــدس بنیاد فرهنگــی روایت فتــح برگزار

خواهد شد.
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تو آفتاب یقینى، بهار رویایى 
طراوت گل سرخى، نسیم صحرایى

کجایی؟کیمیآیی؟
چشم انتظاری مرا

     دیگر تمام پنجره ها
           از بر کرده اند

 -
من از مرگ نمی هراسم

               من از خواب نمی هراسم
                                     من از...

خدا می داند
             هرگاه صدای نفس هایت

                        از دریچه متروک زمان
                                   به گوش حساس قلبم می رسد

تمام زندگی به انتظار برمی خیزد
               ... تو کجایی؟ کی می آیی؟

سهیال حسن پور )قاصدک(
مراببخش
مــرا به خاطر غم هــای بی کرانه ببخش

به آتشــی که زجانم کشد زبانه ببخش
ز بــار معصیــت و بی کســی و تنهایی 

شد از دو دیده روان، اشک دانه دانه ببخش
جبینم از عرق شــرم تا ابد خیس است

روان زخمی ام از غصه، شانه شانه، ببخش
بــرای آتــش قهــرت اگر توان باشــد

ز دوری تو کجا من شــوم روانه، ببخش
بهــار، بودن با توســت، ورنه، بی تو کجا

وزد نســیم بهاری به آشــیانه، ببخش
اگر چه تیره شــده صفحه ســپید دلم

ولــی هنوز به لب دارم این ترانه، ببخش
اگرچه بار گناهم چو کوه ســنگین است

بــه انتظار عطایــم بر آســتانه ببخش
به چله ای که به ندبه، شــبانه طی کردم

و دیــدم از برکات دمت نشــانه، ببخش
هنوز در رگم از عشق قطره هایی هست 

کم من و کرمت، قطره کن بهانه، ببخش
حسین بزرگی )حامد (

بهاررویا
تــو آفتــاب یقینــی، بهــار رویایــی 

طراوت گل ســرخی، نســیم صحرایی
ابــر منقلــب چشــم های پرهیزی  تو 

تــو قطره قطــره بــاران ناشــکیبایی
تــو فصل رویش عشــقی، نگاه مجنونی 

تــو آبشــار صمیمیتــی، تــو لیالیی 
تو نرم و سبز و لطیفی، تو موج احساسی

تو روح پاک مسیحی، تو دست موسایی
تو لحظه های خوش خاطرات شــیرینی 

تــو بــاغ عاطفه هایــی، امیــد فردایی
تــو جلوه ســحری، آبــروی انســانی

تو نور روشــن صبحی، تو جام صهبایی
تو گــرم باده عشــقی، بهار زیســتنی

تو شور و شوق شقایق به دشت دل هایی
تو شــعر خواجه شیراز و شمس تبریزی

تــو معنــی کلمــات همیشــه زیبایی
محمد عزیزى

شکوفهصبح
ای کاش که انتظار معنی میشــد

بی تابــی جویبــار معنی میشــد
وقتی که ســحر شکوفه صبح دمید

باآمدنــت بهــار معنــی می شــد
کریم علی زاده

مثنویآشفته
 تــا کی غبار بی کســی جــارو کنم آقا

می خواهم امشــب با غزل جادو کنم آقا
اینکه ظهور جمعه آینده ات حتمی است

بگذار امشــب با خیالش خــو کنم آقا
یک لحظه چشمم را ببندم خوب شد حاال

بگــذار یــک تصویــر تــازه رو کنم آقا
حاال فقط یک ساعت دیگر تو این جایی

من می روم تا شــهر را خوشبو کنم آقا
مردم پر از شــوق اند با گل، آینه، اسپند

امروز حتی ســنگ ها از شوق می گریند
وقتــش رســیده تا ابــد آرام می گیریم

از چشــم های روشــنت الهام می گیریم
امروز چشم هر کسی حساس خواهد شد

حاال غزل شاعرترین احساس خواهد شد
بایــد خدا را جــور دیگر دیــد از امروز

از سنگ ها هم می شود گل چید از امروز
از آب، از آیینــه، رو می گیــرم امــروز

در آبی چشــمت وضو می گیــرم امروز
آیینه ها را پیش پایت فرش خواهم کرد

این خاک را چیزی شبیه عرش خواهم کرد
کاری کنــم از آســمان بــاران ببارانند

نه... نــه گالب قمصر کاشــان ببارانند
ای کاش می شد چشم هایم بسته می ماندند

مردم کنار کوچه دسته دسته می ماندند
دستی خیال خفته ام را زیر و رو می کرد

این »مثنوی آشفته« ام را زیر و رو می کرد
آقا خجالت می کشم این جا زمین است و

شرمنده وسع ما زمینی ها همین است و
باید که با دســتان خالی منتظر باشیم

در کوچه هــای ال ابالی منتظر باشــیم
اصــال خودت آقــا برای ما دعــا کن تا

با حال خوش، نه خوش خیالی منتظر باشیم
این انتظار خســته و کــج را بگیر از ما

کاری بکن در حد عالی منتظر باشــیم
حتی اگر دیدار رویت ســهم ماها نیست

آقا کمک کن چند ســالی منتظر باشیم
بیتا امیرى

رئیس جمهور با اشاره به اینکه دانشگاه هاى 
ما امروز سرمنشاء همه پیشرفت ها در کشور 
هستند و از این جهت دشمن به دنبال تعطیل 
کردن دانشگاه ها برآمد، اظهار داشت: جامعه 
دانشجویی نشان داد صداى واقعی دانشجوى 
ایرانی صداى ضد اســتکبارى اســت. امروز 
مســتبدترین و دیکتاتورترین حکومت دنیا 
هیئت حاکمه ایاالت متحده آمریکاست و ۱۶ آذر 
روز مبارزه با ابردیکتاتور عالم یعنی آمریکاست.

آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی صبح دیروز چهارشنبه 
در آیین گرامیداشــت روز دانشــجو که در دانشگاه 
تهران برگزار شــد، این روز را نماد دشمن شناسی، 
دشمن ستیزی، بصیرت و احساس مسئولیت جامعه 
دانشجویی کشور عنوان کرد و افزود: حقیقتاً شانزدهم 
آذر باید به عنوان نماد و نمود بالندگی و شــناخت 
شرایط و وضعیت کشور از سوی دانشگاه ها همواره 

گرامی داشته شود.
رئیس جمهور با اشاره به ارتباط مستمر دولت با 
جامعه دانشجویی کشور در همه ایام و روزهای سال 
گفت: بنده ارتباط دولت با دانشــگاه را یک ضرورت 
می دانم و حقیقتا باور دارم دانشگاه به عنوان اتاق فکر 
دولت می تواند در مسئله شناسی و حل مسائل کشور 
یاریگر دولت باشد و به دولتمردان نیز تاکید کرده ام 
ارتبــاط با جامعه نخبگانی توامان با حضور در میان 

مردم مورد توجه باشد.
رئیســی با بیان اینکه پیــش از حضور در این 
مراســم برخی توصیه کردند در این مراسم شرکت 
نکنم، تصریح کرد: بنده در پاســخ گفتم کسانی که 
به دنبال تعطیلی علم هستند به دانشگاه نمی روند و 
بنای دولت سیزدهم از ابتدا تقویت علم و علم افزایی 
در دانشــگاه ها بوده است و از این جهت بود که پس 
از بهبود شرایط کرونایی کشور دولت اولین اولویت 
خود را از ســرگیری فعالیت دانشگاه ها قرار داد چرا 
که نشــاط و پویایی کشور و همچنین پیشرفت ها و 
افتخارات دانشمندان کشور محصول دانشگاه است.

رئیس جمهور افزود: امروز دانشگاه ما به دشمن 
ضربه زده و به همین دلیل می خواستند در این فضا 
آشوب ایجاد کنند و کالس های درس را به تعطیلی 
بکشانند اما اســاتید و دانشجویان فرهیخته چنین 

اجازه ای به آنها ندادند.
آیت اهلل رئیسی با تاکید بر تفاوت میان اغتشاش 
و اعتراض، با بیان اینکه اعتراض به دنبال خود اصالح 
امور و سازندگی را دارد، اما پیامد اغتشاش، تخریب 
و ناامنی اســت، تصریح کــرد: قطعاً یک ایران قوی 
مطلوب آمریکایی ها نخواهد بود و آنها به دنبال یک 
ایران ویران شده همانند افغانستان، سوریه، لیبی و 
دیگر کشورهای مورد تجاوز قرار گرفته از سوی این 
کشــور هستند، اما ایران متفاوت از دیگر کشورها و 
سرزمین ها، زنان و مردانی با عزت و باغیرت دارد که 
هرگز اجازه تحقق چنین توطئه هایی را به آمریکایی ها 

نخواهند داد.
جامعه دانشجویى ما نشان داد صدای واقعى دانشجوی ایرانى 

صدای ضد استکباری است
رئیس جمهــور در بیــان چرایــی عصبانیت و 
ناامیدی دشــمنان از دانشگاه و جامعه دانشجویی 
کشــور، گفت: دانشگاه های ما امروز سرمنشاء همه 
پیشــرفت ها در کشور بوده و افتخارات دانشمندان 
مــا در علم و فناوری، صنعت هســته ای، هوافضا و 
دســتاوردهای دفاعی و امنیتی محصول دانشگاه 
اســت، از این جهت دشمن به دنبال تعطیل کردن 
دانشگاه ها، از بین بردن نشاط دانشجویی و مقابل هم 
قرار دادن دانشجویان برآمد، اما جامعه دانشجویی 
ما نشان داد صدای واقعی دانشجوی ایرانی صدای 

ضد استکباری است.
رئیســی همچنین در بخش دیگری از سخنان 
خود در جمع پرشــور دانشجویان با اشاره به تالش 
دشــمنان برای ممانعت از ایجاد تحول در مدیریت 
اجرایی کشــور، از جمله تالش برای متوقف کردن 
صادرات نفتی و غیرنفتی، سنگ اندازی در برقراری 
ارتباط موثر با کشــورهای همسایه و جلوگیری از 
افزایش حجم تجــارت خارجی ایران تصریح کرد: 
برغم همه تالش ها و توطئه ها امروز صادرات نفت ما 

به میزان پیش از تحریم ها افزایش یافته، ارتباطات ما 
با زیرساخت های آسیا از طریق پیمان های شانگهای 
و اوراسیا برقرار شده، حجم تجارت خارجی کشور 
۴۸ درصــد افزایش یافته و صدهــا کارخانه نیمه 
تعطیل یا تعطیل به چرخه تولید بازگشــته و یا در 

حال راه اندازی است.
جامعه دانشجویى کشور

راویان پیشرفت ها برای عموم مردم باشند
رئیس جمهور با اشاره به تشکیل »اردوهای راهیان 
پیشرفت« برای آشنایی دانش آموزان با دستاوردها 
و پیشــرفت های کشور در حوزه های مختلف، اظهار 
داشت: شما جامعه دانشجویی کشور نیز باید راویان 

این پیشرفت ها برای عموم مردم باشید.
رئیسی با اشاره به دیدار خود با دبیرکل سازمان 
ملل و عذرخواهی او به خاطر ناتوانی در رفع تحریم  
دارویی کشورمان در دوران کرونا گفت: بنده خطاب به 
دبیرکل سازمان ملل گفتم امروز به رغم همه فشارها و 
تحریم ها ما نه  تنها با تولید شش نوع واکسن به دست 
متخصصان کشورمان از واردات واکسن کرونا بی نیاز 
شدیم، بلکه به صادرکننده واکسن نیز تبدیل شده ایم، 
اما زشتی و روسیاهی این مسئله برای مدعیان حقوق 

بشر باقی خواهد ماند.
رئیس جمهور با بیان اینکه پشت پرده اغتشاشات 
اخیر و ناامنی ها در کشور، متوقف ساختن پیشرفت ها، 
تعطیلی دانشگاه ها و ناامید کردن مردم بوده است، 
افزود: در همین راستا تالش همه ما مسئوالن و شما 
جامعه دانشجویی کشور و اساتید دانشگاهی باید بر 
امیدوار کردن هر چه بیشــتر مردم با کار جهادی و 
فعالیت شــبانه روزی باشد که اگر چنین شود یقین 
بدانید دشمن روز به روز ناامیدتر و مردم روز به روز 

امیدوارتر خواهند شد.
مدعیان زندگى و آزادی، با فشار و تحریم

زندگى را از مردم ایران سلب کرده اند
رئیســی با بیان اینکه کسانی که دانشجوی ما و 
مدافعان امنیت همچون شــهید آرمان علی وردی و 
روح اهلل عجمیان را به شهادت می رسانند، مسئله شان 
مشــکالت اقتصادی نیســت، تصریح کرد: مردم ما 
و جامعه دانشــجویی کشــور به خوبی تفاوت میان 
اعتراض و اغتشــاش را می فهمند و به همین دلیل 

آنها را ناکام گذاشتند.
رئیس جمهور با اشاره به سفر اخیرش به کردستان 
و حضور در بازار ســنندج و مشکالتی که در پی آن 
برای برخی از بازاریان از ســوی اغتشاشگران ایجاد 
شــد، تصریح کرد: چرا به دروغ می گویید به دنبال 
زندگی و آزادی برای مردم ایران هستید؟ شما دیدید 
که با آن بنده خدا که یک شکالت به ما تعارف کرد 
چه کردند، چه کســی دیکتاتور است؟ امروز ادعای 
کسانی که شعار زندگی و آزادی می دهند، اما با فشار 
و تحریم زندگی را از مردم ایران سلب کرده اند، ادعایی 

مضحک است! 
آمریکا مستبدترین حکومت دنیا

و ۱۶ آذر روز مبارزه با ابردیکتاتور عالم یعنى آمریکاست
آیت اهلل رئیســی تاکید کرد: امروز مستبدترین 
و دیکتاتورترین حکومت دنیا هیئت حاکمه ایاالت 
متحده آمریکاست و ۱۶ آذر روز مبارزه با ابردیکتاتور 
عالم یعنی آمریکاست. لعن و نفرین الهی بر آنها که 

داعش را پایه گذاری کردند و جنایاتی نظیر جنایات 
حرم مطهر حضرت شاهچراغ را رقم زدند.

معتقدیم با ظرفیت  های عظیم کشور و پشتیبانى مردم
مشکالت قابل حل است

رئیسی با بیان اینکه دولت سیزدهم تنها دولتی 
پس از پیروزی انقالب اســالمی است که برنامه ای 
مدون برای حل مشــکالت کشور دارد و برنامه خود 
را نیز به بوته نقد کارشناسان، نخبگان و فرهیختگان 
گذاشته است، افزود: معتقدیم با توجه به ظرفیت  های 
عظیم موجود در کشور و حمایت و پشتیبانی مردم، 
مشکالت قابل حل است و اقتصاد کشور و معیشت 
مردم نیز بهبود خواهد یافت. ما با کمک مردم زخم ها 

را عالج می کنیم. 
رئیس جمهــور همچنین در بخــش دیگری از 
سخنان خود در پاسخ به سؤاالت دانشجویان درباره 
نحوه انتصــاب مدیران در دولت ســیزدهم، میزان 
پیشرفت نهضت ملی مسکن، اشتغال، اینترنت، حذف 
ارز ترجیحی، بازار خودرو، بازار ســرمایه و همچنین 
اســتفاده دولت از ظرفیت کانون هــای فرهنگی و 

دانشگاهی توضیحاتی ارائه کرد.
رئیســی درباره نحوه انتصاب مدیران در دولت 
ســیزدهم گفت: شــرط اصلی دولت در این زمینه 
توانمنــدی مدیران برای انجام ماموریت اســت. در 
ارتباط با وزیر راه و شهر سازی ایشان عملکرد بسیار 
موفقی در حوزه های مختلف مسکن و شهر سازی و 
همچنین حمل ونقل ریلی، هوایی و جاده ای داشتند، 
اما متاسفانه به بیماری سختی مبتال شدند و ناچار به 

تغییر ایشان شدیم.
حتما دولت صادق الوعدی خواهیم بود

رئیس جمهــور درباره وعده ســاخت ۴ میلیون 
مسکن از سوی دولت سیزدهم گفت: نیاز به ساخت 
یک میلیون مســکن در ســال فقط وعــده دولت 
نیســت، بلکه نیاز حتمی کشور است که قانون نیز 
بر آن صراحت دارد و حتما دولت ســیزدهم دولت 
صادق الوعدی خواهد بود و به وعده های خود در این 

زمینه عمل خواهیم کرد.
رئیســی گفت: عالوه بر ساخت مسکن، دولت 
واگذاری زمین برای ساخت خانه های ویالیی در 
برخی اســتان های واجد شرایط را نیز آغاز کرده 

است.
رئیس جمهور درباره موضوع اشتغال نیز گفت: در 
حوزه ایجاد اشتغال با توجه به میزان اشتغال ایجاد 
شــده در یک سال گذشته، بحمداهلل در عمل به این 

وعده خود عقب نیستیم.
اگر دشمن از فضای مجازی برای ایجاد آشوب سوءاستفاده کرد

چه باید کنیم؟
رئیســی در پاسخ به ســؤال دانشجوی دیگری 
درباره وضعیــت اینترنت نیز گفــت: درباره فضای 
مجازی وعده هایی که داده شــده را به یاد داریم، اما 
سخن این است که اگر دشمن بخواهد با استفاده از 
این فضا کشــور را دچار آشوب و اغتشاش کند و در 
روند فعالیت ها اختالل ایجاد کند چه باید کرد؟ دلیل 
محدودیت های ایجاد شده تالش دشمن برای ایجاد 
ناامنی در کشور بر بستر این فضاست و حتم بدانید 
پس از عادی شدن وضعیت، شرایط متفاوت خواهد 
شد. موضوع حمایت از کسب و کارهای اینترنتی تا 

زمان عادی شدن شــرایط نیز بر بستر پلتفرم های 
داخلی مورد توجه جدی دولت است.

رئیس جمهور درباره حذف ارز ترجیحی نیز گفت: 
موضوع اصالح نظام پرداخت یارانه ها، عالوه بر تکلیف 
قانونی، مورد اتفاق نظر همه کارشناســان اقتصادی 
نیز بود و تنها در روش ها برخی اختالف نظرها وجود 
داشــت. البته اگر بر اساس تصریح قانون، سه سال 
قبل این اقدامات صورت می گرفت، شاید تبعات آن 
بر اقتصاد کشور و معیشت مردم به مراتب کمتر بود.
آیت اهلل رئیسی در پاسخ به سؤال دیگری درباره 
وضعیت بازار خودرو، به صدور فرمان هشت ماده ای 
برای کیفی و کمی  سازی تولید خودرو در کشور در 
اسفند ماه سال گذشته اشاره کرد و گفت: اخیرا نیز 
موضوع واردات خودرو برای جبران کمبودها در این 
بازار در دســتور کار دولت قرار گرفته، گرچه بنای 
دولت بر تقویت تولید داخلی اســت و مجوز واردات 
بــرای متعادل کردن بازار خودرو صادر شــده و در 

حال اجراست.
بنای دولت شنیدن نظر دیگران

ولو با وجود تفاوت سالیق سیاسى است
رئیس جمهور درباره مشــکالت بازار سرمایه نیز 
تصریــح کرد: در دوره گذشــته زندگی ۵۰ میلیون 
سهامدار ُخرد را به غلط به اقتصاد کالن بازار سرمایه 
مرتبط کردند که این مسئله موجب ایجاد مشکالتی 
برای مردم شد، دولت برای ساماندهی به بازار سرمایه 
پنج مرتبه تشکیل جلسه داده و با بحث و هم  اندیشی 
راهکارهایی در دستور کار قرار داده که خوشبختانه 
شــاخص ها نیز گویای کارآمدی اقدامات دولت در 

این زمینه است و این اقدامات همچنان ادامه دارد.
رئیسی همچنین درباره استفاده دولت از ظرفیت 
کانون های فرهنگی و دانشگاهی نیز تصریح کرد: بنای 
دولت شنیدن نظر دیگران ولو با وجود تفاوت سالیق 
سیاسی است و دولت سیزدهم حتما از فعال شدن 

دانشگاه ها برای حل مسائل استقبال می کند.
رئیس جمهــور در پایــان ضمــن قدردانــی از 
دانشــجویان و اساتید با بصیرت دانشگاه که با رونق 
کالس ها و پافشاری بر ارزش ها اجازه ندادند فضای 
دانشگاه به محلی برای جوالن اغتشاشگران تبدیل 
شود، به روح پاک همه شهدا به ویژه شهدای دانشجو 

و شهدای مدافع امنیت درود فرستاد.
واکنش تحسین برانگیز رئیسى

 در برابر مطالبه گری  یک بانوی دانشجو
در جریان حضور آیت اهلل رئیســی در مراســم 
روز دانشجو در دانشــگاه تهران، یک خانم دانشجو 
بــدون گرفتن وقت قبلی و در البه الی صحبت های 
دانشجویان از جای خود برخاست و برای بیان نظرات 

و مطالباتش به ایراد سخن پرداخت.
او که اعالم کرد فارغ از نگاه های سیاسی مسائل و 
مشکالت دانشگاه و مطالبات دانشجویان را در نامه ای 
برای رئیس جمهور مکتوب کرده، از موانع رســیدن 

نامه اش به دست  رئیس جمهور گالیه کرد.
او با بیان این که برای نوشــتن نامه اش ساعت ها 
وقت گذاشته اما امروز به او گفته شده به دلیل حضور 
رئیس جمهور در مجلس فرصت  اندکی برای حضور در 
این برنامه در نظر گرفته شده، گفت  ای کاش آیت اهلل 
رئیســی یک روز کامل برای دانشجویان اختصاص 

می داد و پای حرف ها و مطالبات شان می نشست.
مســئوالن برگزاری مراسم با شنیدن حرف های 
این دانشجو هماهنگ کردند تا نامه اش را به رئیس 
 دفتر رئیس جمهور بدهد اما رئیس جمهور به احترام 
این بانوی دانشــجو برخاست و به سوی او رفت و با 
گرفتن نامه  و تشکر از مساعی این دانشجو برای طرح 
مشکالت و مطالبات دانشجویان، قول داد نامه او را 
پیگیری کند. این اقدام رئیس جمهور مورد استقبال 

و تشویق مکرر دانشجویان قرار گرفت.
ادای احترام آیت اهلل رئیسى

به شهدای گمنام دانشگاه تهران
رئیس جمهــور پیش از شــرکت در نشســت 
دانشــجویان و اســاتید، با حضور بر مزار شــهدای 
گمنام دانشــگاه تهران و قرائت فاتحه به مقام واالی 
 این شهیدان و تمامی شهدای دانشجو ادای احترام

کرد.

حضرت امام خمینی)ره(: دشمن اصلی اسالم و قرآن کریم 
و پیامبر عظیم الشــأن)ص(، ابر قدرتها، خصوصاً آمریکا و 

ولیده فاسدش اسرائیل است.

مراسم تشــییع پیکر مطهر شهید گمنام 
با حضور دانشــجویان و مسئوالن دانشگاه 

شهرکرد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری بسیج، در برنامه بزرگداشت 
روز دانشــجو و ایام فاطمیه در دانشــگاه شهرکرد، 
دانشجویان، اســاتید و کارکنان این دانشگاه پیکر 
مطهر شــهید گمنام را به ســمت مسجد دانشگاه 
شــهرکرد تشــییع و حاضرین پس از فریضه نماز 
جماعــت ظهــر و عصر با نوای گــرم مداحان و به 
روضه خوانی و سینه زنی پرداختند و از برکات معنوی 

این شهید عزیز بهره مند شدند.
رئیس دانشگاه شــهرکرد در آغاز این برنامه، با 

تســلیت ایام فاطمیه و گرامی داشت روز ۱۶ آذر و 
نیــز قدردانی از هماهنگــی میزبانی از پیکر مطهر 
شهید گمنام، با بیان اینکه شهدا مایه افتخار، برکت 
و عزت اسالم و انقالب اسالمی هستند، گفت: حضور 
پیکر مطهر شهدای گمنام در دانشگاه ها مایه برکت 
است و از لحاظ فرهنگی تأثیر مثبت و بسزایی را در 

جوانان ایجاد می کند.
یاســر پیرعلی افزود: دهه شــصت این شهدا، 
هم ســن جوانــان حال حاضــر بوده اند کــه با از 
خودگذشــتگی و ایثار و فدای جان شــیرین خود 
باعث سربلندی،سرافرازی و افتخار جمهوری اسالمی 

ایران شدند.

استقبال دانشجویان دانشگاه شهركرد
از پیکر پاک شهید گمنام

دبیر شوراى نگهبان گفت: جامعه دانشجویی 
باید با تداوم حضور مومنانه در صحنه و حفظ 
روحیات انقالبــی، آرمان خواهی را در فضاى 
فکــرى جامعه حاکم کنند و با تقویت ایمان و 
حفظ روحیه جهــادى، پرچم پرافتخار ایران 
اســالمی را بر قله هاى علم دنیا برافرازند و 
دشــمنان این مردم شریف را از عداوت خود 

پشیمان سازند.
آیت اهلل احمد جنتی، دبیر شــورای نگهبان در 
جلسه این شورا با گرامیداشت روز دانشجو گفت: به 
روح پاک شهدای دانشجو درود می فرستیم؛ روز ۱۶ 

آذر همواره یادآور بصیرت، حریت، استکبارستیزی و 
عدالت خواهی جریان دانشجویی بوده است.

دشمن
به دنبال تغییر اولویت های جریان دانشجویى است

به گزارش پایگاه اطالع رســانی شورای نگهبان، 
وی افزود: جایگاه مهم دانشگاهیان نزد مردم و نقش 
مهمی که دانشجویان در پیشرفت کشور ایفا کرده، 
باعث نگرانی دشمنان شده و آنها را واداشته تا برای 
تغییر اولویت های جریان دانشجویی و انحراف دانشگاه 
و دانشجو از مسیر خدمت به جامعه، برنامه ریزی کنند.

آیــت اهلل جنتی بــا بیان اینکه دانشــجویان ما 

باید قدر خود را بداننــد و نگذارند بدخواهان مردم 
ایران به جامعه دانشــگاهی چشــم طمــع بدوزند، 
خاطرنشان کرد: بررسی تاریخ معاصر نشان می دهد 
 دانشــجویان هر زمان نیاز بــوده در کنار مردم قرار

گرفته اند.
دبیر شورای نگهبان ادامه داد: صحنه هایی مانند 
مبارزه با حکومت طاغوت و دفاع مقدس هشت ساله 
تا حضور موفق در جنگ با بانیان تحریم های ظالمانه 
و همه جانبه با جهاد علمی، جهاد خودکفایی، جهاد 
ســازندگی همگی نشان می دهد که دانشجویان در 
کنار مردم بوده اند البته در سال های اخیر نیز حضور 

پرتالش دانشــجویان در قالب اردوهای جهادی در 
مناطق محروم را شاهد بوده ایم.

وی تاکید کرد: جامعه دانشــجویی باید با تداوم 
حضــور مومنانه در صحنه و حفظ روحیات انقالبی، 
آرمان خواهی را در فضای فکری جامعه حاکم کنند 
و بــا تقویت ایمان و حفظ روحیــه جهادی، پرچم 
پرافتخار ایران اسالمی را بر قله های علم دنیا برافرازند 
و دشمنان این مردم شریف را از عداوت خود پشیمان 
ســازند. این راه درخشانی است که شهدای دانشجو 
پیشــگام آن بوده اند و نسل جوان دانشجویی نیز در 

این راه خواهد درخشید.

آیت اهلل جنتی در جلسه شوراى نگهبان:

جامعه دانشجویی، آرمان خواهی را در فضای جامعه حاكم كنند


