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رئیس جمهور با اشاره به اینکه محرومیت و فقر زیبنده 
نظامی اســامی و استان هرمزگان نیســت، گفت: باید فقر 
مطلق در گام های ابتدایی در این استان ریشه کن شود ودر 

گام های بعدی نیز باید اقداماتی در این راستا انجام شود.
سید ابراهیم رئیسی عصر پنجشنبه در نشست با نخبگان، 
علما، خانواده شــهدا، ایثارگران و جمعی از اقشــار مختلف 
مردم هرمزگان  افزود: از آنجایی که فقر و نداری و بیکاری 
همه ما را رنج می دهد لذا نیاز است که همه نمایندگان اقشار 
مختلــف هرمزگان، علما و بانوان فعــال اجتماعی با کمک 
دولت برای آباد کردن کشور و این استان ایفای نقش کنند.
وی گفت: در بازدیدی که از مناطق سیل زده و زلزله زده 
هرمزگان داشتیم تاش ها و کارهای بسیار خوبی در جهت 
رفع مشکات موقت در این مناطق صورت گرفته که در واقع 
مقطعی اســت و نیاز به کارهای ریشه داری همچون ایجاد 
شــغل دارد. رئیس جمهور اظهارداشت: نخبگان، علمان و 
اقشار مختلف نمایندگان استان هرمزگان به همراه استاندار 
باید گروه های فکری و فعالی را تشــکیل دهند تا ما بتوانیم 
از فکر در جهت فعال شــدن هرچه بیشتر دولت در جهت 
رفع محرومیت از چهره زیبای استان هرمزگان تاش کنیم. 
رئیسی با اشاره به اینکه هرمزگان ذخایر بسیاری را در خود 
دارد، گفت: این اســتان از نعمت دریا، معادن و صنایع بهره 
مند است و هم زمینه رشد و پیشرفت بسیار دارد و از همه 
مهمتر نیروی انســانی کارآمد و تحصیل کرده، آماده کار و 
تاش دارد که این ها ذخایر ارزشــمندی برای این اســتان 

است.
رئیسی ادامه داد: در حقیقت هرمزگان دارای ظرفیت های 
بسیاری اســت اما جای این سوال مطرح است که با وجود 
صنایع بزرگ در این اســتان و میزان سرمایه گذاری کان، 
چرا باید شــاهد فقر باشــیم! از پژوهشگران، دانشگاهیان و 
اتاق های فکر که روی این موضوعات کار کردند ما استقبال 
می کنیم و اســتاندار و مدیران ما باید از این دیدگاه ها بهره 

ببرند.
رئیــس جمهور همچنین در این نشســت از بکارگیری 
نیروهای بومی و کارآمد هرمزگان در صنایع و دیگر شرکت ها 
اشــاره کرد و ادامه داد: به طور حتم مدیران بومی مقدم بر 
مدیران غیربومی هســتند و نیروهای کارآمد تحصیل کرده 
جوان بومی در صنایع و در بخش های مختلف اســتان باید 
بکارگیری شــوند که این یک مســاله قطعی است. رئیس 
جمهور همچنین به موضوع بسیار مهم سواحل مکران اشاره 
کرد و گفت: در نشست هیات دولت موضع سواحل مکران 
را مطرح کرده و یک سازوکار قوی برای آن تصویب کردیم 
که در باالترین سطح همه وزارتخانه ها بتواند از امکانات آن ها 

بهره گیرد.
وی تاکید کرد: ســواحل مکران ســرمایه ای است که 
می تواند هم اقتصاد گردشگری و هم اقتصاد دریا را فعال کند 
و بهره بســیاری کاملی می تواند نه برای ایران اسامی بلکه 
برای استان هرمزگان داشته باشد؛ یک منطقه توسعه یافته 
که بتواند به جهات مختلفی فعال شود و نقش داشته باشد.

وی یادآورشد: نکته بعدی که می تواند سهمی در عمران 
و آبادانی هرمزگان داشته باشد، مساله صنایع است که باید 
درصدی از درآمد و سهم خود را که مربوط به توسعه استان 
بوده برای آبادانی و رفع مشــکات آالیندگی در این استان 

پرداخت کنند.
رئیس جمهور ادامه داد: تمام صنایع فعال در هرمزگان 

باید مسوولیت اجتماعی خود را نسبت به این استان داشته 
باشــند و این نقش خودشــان را به طور حتم ایفا کنند و 
کمبودهایی که در این رابطه وجــود دارد از طریق صنایع 
فعال در اســتان باید انجام شود. رئیس جمهور همچنین با 
اشــاره به مطرح کردن ایجاد صنــدوق در هرمزگان گفت: 
یکی از نوآوری ها در بودجه ۱۴۰۱، مساله تاسیس صندوق 
پیشرفت در همه استان های کشور از جمله هرمزگان است.

وی با اشاره به اینکه دولت تنخواهی را برای این صندوق 
درنظرگرفته است، ادامه داد: در هرمزگان با پیشنهاد دولت 
و از طریق استاندار و شورای برنامه ریزی استان این صندوق 
راه اندازی می شــود و جدای از تنخــواه دولت درآمدهای 
استانی از جمله مازاد دریافت مالیات ها، حق مالکانه مربوط 
به معــادن و امور مازاد دولت که در این اســتان به فروش 
می رســد، نیز می تواند بخشی از آن در این صندوق واریز و 
مورد استفاده در حوزه اشتغال، پروژه های نیمه تمام و دیگر 

مسائل قرار گیرد.
رئیسی همچنین به محصوالت کشــاورزی هرمزگان و 
ارتباط با کشــورهای همسایه اشــاره کرد واظهارداشت: ما 
موافق هستیم که استان های مرزی ما گفت وگو و تبادالت 
مرزی داشــته باشــند و این تبادالت به نحو سازمان یافته 
دقیق تحت نظارت خود دولت، انجام می شود این می تواند 
هم در جهت رونق اقتصادی و تولیدی به کشور کمک کند 
و هــم اینکه تجارت به جایی اینکه بخواهد در حوزه داللی 
بیافتد بتواند یک شکل مستقیم تری را پیدا کند. وی گفت: 
در بازدیدی که امروز از بندرشــهید رجایی داشتیم شاهد 
بودیــم بعضی از محصوالت به صورت خــام از این بندر به 
خارج از کشور صادر می شــود که ما با خام فروشی موافق 

نیستیم.
رئیس جمهور اظهارداشــت: البته شاید عده ای بگویند 
ما یک قدم در این راســتا برداشته ایم اما این کافی نیست 
و می تواند قدم هایی برداشــته شود که ما بتوانیم محصولی 
را با ارزش افزوده بیشــتر صادر کنیم و این اســتان به نظر 
ایــن ظرفیت را دارد که بتواند بــا صنایع تبدیلی و صنایع 
پایین دســتی ارزش افزوده ایجاد کند که ما از خام فروشی 

جلوگیری کنیم.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به کمبود پزشک و کادر 

درمانی یا کمبود مراکــز درمانی در هرمزگان گفت: اگر به 
هر نحوی بــرای یک فرد بیمار و یا خانــواده اش به دلیل 
دور بــودن از طبیب حاذق و دور بودن از یک مرکز درمانی 
مشکلی پیش آید و در این راه جان خود را از دست هند، به 
هیچ عنوان برای هیچ کدام از ما قابل قبول نیست. واقعا این 
رنج آور اســت که بخواهد امروز در استان هرمزگان چنین 

مشکلی پیش آید.
وی یادآورشد: تاکید رهبرمعظم انقاب و دولت نیز براین 
اســت که توزیع عادالنه در پزشــک و کادر درمان صورت 
گیرد که بنا داریم از نیــروی موجود متخصص بهره ببریم 
کــه این توزیع عادالنه به طور حتــم صورت بگیرد. رئیس 
جمهور همچنین به مســاله آمایش سرزمینی اشاره کرد و 
گفت: تقسیم ظرفیت و امکانات را در بودجه ۱۴۰۱ براساس 
محور عدالت صورت می گیرد که عدالت براساس یک نقشه 

ای باید انجام شود که آن آمایش سرزمینی است. 
وی گفت: آمایش ســرزمینی درسازمان برنامه و بودجه 
و در اســتانداری وجود دارد و نقطه نظرات، پیشــنهادات و 
نقدهای سازنده نخبگان و اساتید دانشگاهی را در خصوص 
اصاح این برنامه پذیرا هســتیم. رئیــس جمهوری گفت: 
تاسیس مهدهای کودک در ادارات و سازمان ها حرف حقی 
است که در قانون جمعیت نیز به آن اشاره شده است و باید 
بــه طور حتم این موضوع مورد پیگیری قرار گیرد تا بانوان 
شاغل بتوانند با آســوده خاطر فرزندانشان را در یک مکان 
مناســبی نگهداری کنند. وی همچنین به توزیع بسته های 
معیشــتی در بین خانواده های بی سرپرست یا بدسرپرست 
و زنان سرپرست خانوار اشــاره کرد و گفت: البته این یک 
کار موقت اســت که باید انجام شــود، چرا که مساله فقر و 
نداری با این ها حل نمی شــود. رئیسی ادامه داد: بخشی از 
خانواده های نیازمند زیرپوشش کمیته امداد و بهزیستی بوده 
اما خانواده های هستند که دارای مناعت طبع بوده و حاضر 
نیستند که مشکات مالی خود را مطرح کنند که باید این 

خانواده ها را شناسایی و به آن ها نیز کمک شود.
وی گفت: سازمان های مردم نهاد و موسسه های خیریه و 
همچنین کانون های مساجد در محات باید این خانواده های 
دارای مشکل مالی را شناسایی کرده و مورد توجه قرار دهند 
و البته دولت نیز نســبت به این ها وظیفه دارد. رئیســی به 

مســاله قاچاق کاال در هرمزگان اشاره کرد و گفت: امسال 
سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی هاست و امروز یکی از 
موانع مهم تولید، قاچاق کاال و سوخت است. وی بیان کرد: 
اگر بحث از تولید می کنیم وضرورت رونق تولید مانع قاچاق 
کاال شود یعنی امروز در هرمزگان قاچاق کاال هیچ تناسبی 
بــا تولید و رونق تولید ندارد اگــر از دری قاچاق رونق پیدا 
کرد از دری دیگر تولید کم سو یا بی سو خواهد شد و نباید 
اجازه داد چنین چیزی اتفاق بیافتد. رئیس جمهور تصریح 
کرد: موضوع ته لنجی یا کاالیی که ملوانان می آورند  نیزباید 
ساماندهی شود که هم مرزنشینان و هم کشور سود ببرند و 

از این کاال استفاده کنند.
وی همچنین در مســاله قاچاق ســوخت نیز گفت: اگر 
کشــورهای همجوار نیازمند به این ســوخت هستند، باید 
از طریق دولت ســاماندهی شــوند تا به نحوی مرزنشینان 
وآن هایــی که در ایــن مناطق هم هســتند، بتوانند از آن 

استفاده کنند.
رئیســی تاکید کــرد: باید بی انضباطــی و بی نظمی را 
نپذیریم ولی آنچه که مورد پذیرش همه ماســت مســاله 
انظباط اقتصادی و مالی در صادرات و واردات اســت و این 
چارچوب های قابل قبولی اســت که ما باید نســبت به این 

قضیه توجه کنیم.
خیال مردم از امنیت کشور، راحت است

رئیس جمهور در ادامه ســفر خود به اســتان هرمزگان 
در بازدید از نمایشگاه دســتاوردها و توانمندی های نیروی 
دریایی ســپاه پاســداران انقاب اســامی در منطقه یکم 
دریایی، ضمن تقدیر و تشــکر از فرماندهان و پرســنل این 
یگان، تصریح کرد: این نمایشــگاه اثبات کرد که تحریم و 

تهدید مانع پیشرفت نیست.
سید ابراهیم رئیســی روز جمعه در دومین روز از سفر 
بــه هرمــزگان درجریان بازدیــد از این نمایشــگاه افزود: 
اقدامات شــما به بهترین شکل جلوه »ما می توانیم« است. 
آنچه در این نمایشــگاه دیده شد نماد توانایی و اقتدار برای 
سپاه پاسداران و کشور اســت. وی با تاکید بر اینکه حجم 
محدودیت و تحریم های نظامی  و هسته ای در هیچ صنعت 
دیگری وجود ندارد، اظهار داشت: اما با وجود این تحریم ها 
بیشترین پیشرفت را در این حوزه داشته ایم. رئیس جمهور 
با اشــاره به اراده قوی و توانمندی در نیروی دریایی ســپاه 
پاسداران انقاب اسامی، اظهار داشت: تا وقتی این روحیه 
انقابی و بسیجی باشد، دشمن هیچ کاری نمی تواند انجام 

دهد. آنچه امروز به کشور قدرت داده اراده پوالدین است.
رئیسی تصریح کرد: امروز مردم خیالشان از امنیت کشور 
در بخش های مختلف آسوده است زیرا هیچ حرکتی از چشم 
دالوران نیروهای مسلح پوشیده نیست. این احساس امنیت 
بدلیل اقتدار سپاه، ارتش و بسیج است. ارتش و سپاه در دل 
مردم جای دارند و ارتباط مردم با نیروهای مســلح بســیار 

نزدیک است. 
رئیس جمهور در ایــن بازدید از آخرین دســتاوردها و 
توانمندی هــای نیروی دریایی ســپاه در یک ســال و نیم 
اخیر شامل یگان پهپادی، سامانه های موشکی، سامانه های 
جنگال، شناورهای راکت انداز، موشــک انداز و اژدرافکن، 
تجهیزات زیرســطحی، ناوچه های موشک انداز، شناورهای 
رزمی تندرو و قایق های پرنده اطــاع یافته و از نزدیک در 
جریان پیشرفت های نیروی دریایی سپاه که به طورتمام به 

دست متخصصان داخلی انجام شده، قرار گرفت.

رئیس جمهور باز هم از فعل دستوری استفاده کرد!

رئیسی: فقر مطلق باید در هرمزگان ریشه کن شود

رئیــس جمهور در دومین روز از ســفر خود به اســتان 
هرمزگان دیروز جمعه از پل نیمه تمام خلیج فارس واقع در 
جزیره قشم دیدن کرد. به گزارش ایرنا، مشاور رئیس جمهور 
و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در رابطه 
با آخرین وضعیت پل خلیج فارس قشم گفت: تاکنون برای 
پیشرفت ۱۵ درصدی این پل ۷۰ میلیون یورو هزینه شده 
است. ســعید محمد افزود: پایه های پل خلیج فارس قشم 
آماده نصب است و در صورت تصویب اجرای طرح در هیات 

دولت بزودی نصب می شود.
وی بیــان کرد: بــرای تکمیل پل خلیج فارس اســتان 
هرمزگان ۳۰۰ میلیون یورو اعتبار نیاز است که با برنامه ریزی 

می توان در طول سه سال این بودجه را تامین کرد.

مشاور رئیس جمهور در مناطق آزاد اظهارداشت: بودجه 
تکمیــل پل خلیج فــارس اگر از محل تهاتــر نفت تامین 
شــود، توســط پیمانکار داخلی این طرح تا سال ۱۴۰۳ به 

بهره برداری می رسد.
وی ادامه داد: پیمانکاران خارجی نیز درخواست ساخت 
این پل را ارائه کرده اند که البته هزینه ســاخت توسط این 
پیمانکاران باالتر از پیمانکار داخلی است بنابراین با تصویب 
هیات دولت، فعالیت این طرح با اســتفاده از توان داخلی از 

سرگرفته می شود.
مشــاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی کشور همچنین گفت: ارائه آمار غلط به مردم 
توســط برخی مسووالن باعث ایجاد شــائبه قاچاق کاال در 

مناطق آزاد شده در حالی که این امر صحت ندارد.
ســعید محمد روز جمعه در نشســت صمیمی با فعاالن 
اقتصادی منطقه آزاد قشــم افزود: آمار ورود کاال به مناطق 
آزاد از ابتدای امســال تنها یک میلیارد دالر است که عمده 
این واردات به بخش مواد اولیه و تجهیزات تولید اختصاص 
دارد. وی ادامه داد: توجیه این امر برای ذینفعان، مسووالن، 

مردم و افکار عمومی وظیفه خبرنگاران است.
دبیر شــورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با 
تاکید دوباره بر اطاع رسانی صحیح اخبار مناطق آزاد گفت: 
با هماهنگی انجام شده با صدا و سیما کشور و توسعه شبکه 

کیش، صدا و سیما مناطق آزاد راه اندازی می شود.
وی از توقــف واگذاری کیش ایرالین خبــرداد و افزود: 

اختصاص یک ایرالین به مناطق آزاد امری ضروری است و 
بر رونق و توسعه همه جانبه آن اثری مستقیم دارد.

محمد در ادامه بر ســایر امکانات و شــرایط مناطق آزاد 
تاکید و تصریح کرد: ارائه تســهیات بانکی در ماده ۱۸ به 
فعاالن اقتصادی، ارائه تســهیات ارزی از صندوق توســعه 
ملی وزارت نفت، اختصاص ۵۰۰ میلیون تســهیات با ثبت 
ســفارش در بانک شــهر، اختصاص ۲ هزار و ۳۰۰ خودرو، 
ساخت پل خلیج فارس با تهاتر نفتی، خریداری آب شیرین و 
توزیع عدالت مند در روستاهای قشم، احداث بانک مخصوص 
مناطــق آزاد، راه اندازی شــرکت تامین ســرمایه و بورس 
بین الملل از سایر برنامه های پیش روی دبیرخانه مناطق آزاد 

کشور  است.

فرمانده هوافضای سپاه پاســداران انقاب اسامی گفت: 
ایران از این پس با موتورهــای ارزان، ماهواره های زیادی را 
به فضا پرتاب خواهد کرد. سردار امیرعلی حاجی زاده  عصر 
پنجشنبه در دوازدهمین اجاسیه جامعه مدرسین و علمای 
باد در قم با اشاره به  آزمایش پیشران و موتور اول ماهواره بر 
ایرانی با سوخت جامد که در هفته گذشته انجام شد به این 
نکته نیز اشاره کرد که این آزمایش  برای اولین بار با موفقیت 
انجام شــد. وی همچنین اظهارداشت: طی ۲ سال گذشته 
آزمایشــهای ماهواره برهای ایرانی با استفاده از سوخت مایع 
انجام می گرفت که در این  آزمایش موفق از موتور و سوخت 

جامد تراست ۶۶ تن استفاده شد.
حاجی زاده ادامه داد: ماهواره برهای جدید ایرانی از بدنه 
غیرفلز و جنس کامپوزیت است و پیشران آن نیز غیرمتحرک 
است که سبب افزایش بیشتر انرژی موشک و صرفه جویی 

در هزینه ها خواهد شد.
فرمانده هوافضای ســپاه پاسداران انقاب اسامی با بیان 
اینکه این فناوری فقط در چهار کشــور جهان وجود دارد، 

بیان داشــت: در تمام حوزه های مرتبط بــه هوافضا تولید 
قدرت ادامه دارد و ایران به قدری در مساله هوافضا و ماهواره 
پیشرفت کرده است که با ترور، تهدید و تحریم از بین رفتنی 
نخواهد بود. وی خاطرنشان کرد: طی ۲ قرن ظلم های زیادی 
به موجودیت ایران شده و دو سوم از پیکره این کشور توسط 
قدرت های بزرگ و حتی قدرت های کوچک جدا شده است؛ 
دوران انقاب اســامی دوره ای است که حتی یک وجب از 

خاک کشور به دشمن واگذار نشده است.
حاجی زاده بیــان کرد: در جنگ جهانی اول از جمعیت 
۲۰ میلیونی ایران با قحطی که انگلیسی ها به وجود آوردند 
، هشت میلیون نفر کشته شدند؛ این نسل کشی هلوکاست 
واقعی است و عجیب است که ما این مساله را از نظر قضایی 

پیگیری نمی کنیم، پای انگلیس در این مساله گیر است.
فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقاب اسامی توانمندی 
نظامی ایران را مورد تاکید قرار داد و ابراز داشــت: اگر جنگ 
هشــت ساله در ســال ۱۴۰۰ رخ می داد در کمتر از هشت 
روز به پایان می رسید. وی با اشاره به برخی انتقادها نسبت 

به بودجه های نظامی ایران، بیان داشت: بودجه نظامی آمریکا 
۸۰ برابــر ایــران، اعتبار نظامی امــارات ۲ برابــر و بودجه 

نظامی عربستان سعودی ۶ برابر ایران است.
حاجی زاده تصریــح کرد: به اعتراف فرمانده ســنتکام 
آمریکا، ایران با توســعه پهبادها برتری هوایی را از آن خود 
کرده و رئیس شــورای آتانتیک در غرب آسیا نیز تصریح 
کرده که در سال ۲۰۲۰ ناوهای آمریکایی مستقر در آب های 
پیرامونــی خلیج فارس نتوانســتند ایران را از آزمایشــات 
موشکی و حمله به پایگاه عین االسد منصرف کنند. وی بیان 
داشــت: همچنین به گفته یکی از فرماندهان اصلی آمریکا 
نیز با حمله ایران به عین االســد، قدرت بازدارندگی آمریکا 
از بین رفته اســت. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقاب 
اسامی گفت: تمام پیشرفت ها و توانمندی های نظامی ایران 

در سایه مدیریت مقام معظم رهبری به وجود آمده است.
حاجی زاده ابراز کرد: ما در مســاله نظامی دنباله رو دنیا 
نبودیم بلکه با ورود به مســیرهای میان بــر کاما در برابر 
قدرت های بزرگ جهانی قرار گرفتیم و با صرف هزینه های 

کمتر توانمندیهای نظامی خود را  افزایش دادیم.
وی ادامه داد: امسال برای اولین بار بعد از ۱۰ سال جلسه 
شورای عالی فضایی کشور با ریاست رئیس جمهور تشکیل 
و مسیر آینده کاما هموار شده است، در آینده موفقیت های 

بسیار بزرگی در صنعت هوافضا کسب خواهد شد.
دوازدهمین اجاســیه جامعه مدرسین و علمای باد با 
شعار »رســالت حوزه های علمیه در تحقق و دفاع از اهداف 
و آرمان های انقاب« با ســخنرانی ویدیو کنفرانسی رئیس 

جمهور در قم در حال برگزاری  است.
چهار کمیســیون »رســالت حوزه های علمیه در تولید 
منظومه معرفتی و ارزشی نظام اسامی«، »رسالت حوزه های 
علمیه در تحقق خودسازی، فرهنگ سازی، جامعه پردازی و 
تمدن سازی«، »رسالت حوزه های علمیه در ترویج و تحقق 
اقتصاد مقاومتی و معیشــت جامعه« و »رسالت حوزه های 
علمیــه در اســتفاده از فرصت هــا و مواجهه بــا چالش ها 
و تهدیــدات انقاب اســامی« به همین منظور تشــکیل 

شده است.

معــاون پارلمانــی رئیس جمهــور گفت: شــعار اصلی 
دولت مردمی ســیزدهم در انتخابــات ایجاد تغییر و تحولی 
انقابی بــرای تحرک و پویایی در مســیر خدمت به مردم 
بود که بــه رغم اینها برخی افراد با انتشــار اخبار جعلی و 
شــایعات می خواهند امید ایجاد شــده در میان مردم را به 
یاس و ناامیدی تبدیل کنند. به گزارش ایرنا، »ســیدمحمد 
حســینی« روز پنج شنبه در نشست نخبگان، بسیج اساتید 
و  اعضای کانون دانشــگاهیان ایران اسامی استان همدان 
که با حضور اســتاندار و جمعی از مسئوالن محلی در سالن 
شهدای اســتانداری همدان برگزار شد، افزود: این افراد هر 
روز اخبار کذب و بی اساســی همچون اســتعفای وزیران، 
برکناری یک مســئول و ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت را 
در فضای مجازی منتشر می کنند، در حالی که تیم اقتصادی 
دولت بسیار منسجم به صورت هفتگی جلسه دارند و پرونده 
اقتصادی دولت مشــخص و کارها نیز تقســیم شده است. 
حســینی با بیان اینکه اکنون وقــت کار و تاش برای رفع 
مشکات مردم است، تصریح کرد: دولت معتقد است که باید 
با صاحب نظران و نخبگان به صورت مســتمر جلسه برگزار 
شود و دراین زمینه حتی نظرات افراد منتقد و مخالف را نیز 
شنید و از آنها استفاده کرد. وی اظهار داشت: حضور باشکوه 

و پرشور مردم در انتخابات ریاست جمهوری با وجود شرایط 
ناشــی از رخوت و رکود حاکم بر جامعه بســیار ارزشمند و 
قابل تقدیر بود که نقش اســاتید دانشگاه در زمینه افزایش 
مشارکت مردم بسیار مهم و قابل توحه بود. معاون پارلمانی 
رئیس جمهور گفت: دولتمردان باید از توان فکری صاحبان 
فکر و اندیشــه استفاده کنند  و در این بین اساتید دانشگاه 
پیشگام هستند و می توانند در پیشبرد اهداف کمک شایانی 

به دولت داشته باشند.
وی با اشــاره به اینکه ســند تحول بــا ۳۷ محور تهیه 
شده اســت، افزود: امروز وقت خدمت برای سامان دادن به 
مشــکات است و برای همین منظور بخشــی های از روند 

اداری کشور از جمله بخش بودجه نیاز به جراحی دارد.
وی تصریــح کرد: با توجه به ضرورت ایجاد اصاحات در 
بخش بودجه، نباید فشــاری به مردم وارد شــود و برهمین 
اساس با انتشار سند تحول، نخبگان با ارایه دیدگاه می توانند 
کمک ویژه ای به دولت کنند. حسینی افزود: کار اصلی ما به 

خصوص اساتید و نخبگان دانشگاهی بعد از انتخابات ۱۴۰۰ 
و رای مردم به آیت اهلل رئیســی آغاز شده و همه باید برای 
برداشتن کارهای بر زمین مانده به صورت جدی تاش کنند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور، حضور میدانی مدیران در 
ســیل اخیر را نمونه کار جهادی دانســت و گفت: در سیل 
اخیر همه نهادها پای کار آمدند و قرار شــد به هر اســتان 
۵۰ میلیارد تومان علی الحساب پرداخت شود ضمن اینکه 
کمیته امداد، بنیاد مســتضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام 
راحــل هم تعهداتی را برای جبران خســارت ها و کمک به 
مردم بر عهده گرفتند. وی با تاکید جدی بر اصل مهم »جهاد 
تبیین«، تصریح کرد: رهبر معظم انقاب در سخنرانی اخیر 
خود به غیرت دینی تاکید کردند چرا که این مولفه موجب 
پایه گذاری انقاب شــد و امروز نیز باید این غیرت در مردم 
زنده بماند در حالی که خیلی ها دنبال بی تفاوت کردن مردم 
هستند. حسینی اظهار داشت: رهبر معظم انقاب همچنین 
به مســاله جنگ نرم نیز تاکید جدی دارند که در راستای 

مقابله با جنگ نرم باید ســطح سواد رسانه ای مردم توسط 
نخبگان افزایش داده شــود تا مردم تحت تاثیر اخبار جعلی 
و تبلیغــات منفی قرار نگیرند. وی با بیان اینکه محور دیگر 
سخنان رهبری معظم انقاب، وحدت و انسجام است افزود: 
تفاوت دیدگاه و نظر نباید اختاف تلقی شــود چراکه همه 
برای حفظ و انسجام تاش می کنیم و نیروهای انقابی دنبال 

کسب قدرت و منافع شخصی نیستند. 
حســینی تاکید کرد: دولت سیزدهم در وضعیتی کشور 
را تحویل گرفت کــه در یک نمونه ماهانه ۱۰ هزار میلیارد 
تومان باید از بدهی دولت گذشــته مربوط به اصل و  سود  
اوراق مشــارکت را پرداخت می کرد. حســینی در خصوص 
سیاست خارجی دولت سیزدهم نیز گفت: تعامل و روابط با 
همسایگان در این دولت تقویت شده و میزان صادرات نیز در 
همین مدت کوتاه افزایش یافته است. معاون پارلمانی رئیس 
جمهور افزود: ایران اســامی با همه کشورهای جهان به جز 
رژیم غاصب صهیونیســتی و کشورهایی که دنبال تحمیل 
زور به کشــور باشند، دنبال برقراری تعامل و ارتباط است و 
مذاکره با ابتکار عمل، خاقیت، بدون توقف و با رفع تحریم ها 
از موضع قوت و قدرت و عزت نیز سیاســت محوری دولت 

سیزدهم است.

در بازدید رئیسی از پروژه اعالم شد

هزینه ۷۰ میلیون یورویی برای پیشرفت ۱۵ درصدی پل خلیج فارس!

سردار حاجی زاده:

اگر جنگ هشت ساله در سال ۱۴۰۰ رخ می داد در هشت روز به پایان می رسید

معاون رئیس جمهور: 

برخی با انتشار اخبار جعلی، مردم را مایوس می کنند

روند بررسی جزئیات بودجه ۱۴۰۱ در مجلس
ســخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسامی  روند بررسی جزئیات الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس را تشــریح کرد. سید نظام الدین موسوی 
در گفت و گو با ایســنا اظهار کرد: با توجه بــه اصاح آیین نامه داخلی مجلس، 
ابتدا کلیات بودجه در کمیســیون تلفیق بررسی و تصویب شد و سپس کلیات 
به رای نمایندگان در جلســه علنی گذاشــته شــد و نمایندگان آن را تصویب 
کردند، با تصویب کلیات نوبت به ارائه پیشنهادات نمایندگان رسید. وی توضیح 
داد: طبــق آیین نامه قبلی نمایندگان حداکثر ۱۰ روز فرصت ارائه پیشــنهادات 
به کمیســیون های تخصصی را داشتند سپس کمیسیون های تخصصی از زمان 
چاپ و توزیع الیحه، ۱۰ روز فرصت بررسی پیشنهادات نمایندگان و ارائه آن به 
کمیســیون تلفیق را داشتند. موسوی افزود: اکنون بیش از ۱۰ هزار پیشنهاد از 
سوی نمایندگان ارائه شده و کمیسیون های تخصصی هم آن را بررسی کردند اما 
به دلیل تغییر آیین نامه، هیات رئیسه دو روز فرصت در اختیار نمایندگان قرار داد 
و کمیسیون های تخصصی هم باز یک هفته زمان بررسی پیشنهادات را داشتند 
که فرصت نمایندگان برای ارائه پیشنهادات تمام شد و کمیسیون های تخصصی 
تا روز گذشــته برای ارائه گزارش به کمیسیون تلفیق فرصت داشتند. سخنگوی 
هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه جلسات کمیسیون تلفیق برای بررسی جزئیات 
الیحه بودجه ۱۴۰۱ از روز شــنبه ۲۵ دی آغاز می شود، خاطرنشان کرد: طبق 
آیین نامه کمیسیون تلفیق به مدت ۱۵ روز فرصت بررسی جزئیات الیحه بودجه 
را دارد کــه می تواند این فرصت را ۱۵ روز دیگر هم تمدید کند؛ این فرصت در 
شــرایطی تمدید می شود که به تصویب هیات رئیسه مجلس برسد. بعد از اتمام 
این فرصت، کمیسیون تلفیق گزارش مصوبات خود درباره الیحه بودجه ۱۴۰۱ را 
به هیات رئیسه برای چاپ و توزیع بین نمایندگان می دهد و بعد از آن جلسات 

علنی مجلس برای بررسی الیحه بودجه در دو شیفت کاری آغاز خواهد شد.
 

جانشین نیروی دریایی ارتش:
اعزام ناوگروه رزمی  اطالعاتی ۷۵ به اقیانوس اطلس 

اقتدار ایران را به رخ کشید
جانشــین نیروی دریایی ارتش با تأکید بر اینکه حضور نیروی دریایی ارتش 
در آب های بین المللی در راســتای حفظ منافع ملی همواره اقتدارآفرین است، 
گفت: این نیرو، با اعزام ناوگروه رزمی اطاعاتی ۷۵ به اقیانوس اطلس، اقتدار ایران 
اســامی را به رخ قدرت های دریایی دنیا کشــید. به گزارش پایگاه اطاع رسانی 
ارتش، دریــادار حمزه علی کاویانی با حضور در جمع تکاوران کاه ســبز تیپ 
عملیات ویژه دریایی مســلم بن عقیل گفت: اقتدار یک کشــور در گرو حضور 
مســتمر نیروهای نظامی بویژه نیروی دریایی، فراتر از مرزها، برای تامین امنیت 
منافع آن ملت است. کاویانی عنوان کرد: حضور مداوم ناوگروه های نیروی دریایی 
راهبردی ارتش در آب های بین المللی، که در راستای حفظ منافع ملی و تامین 
امنیت خطوط مواصاتی کشــتیرانی جمهوری اســامی انجام می شود، همواره 
ضامن اقتدار ایران اسامی اســت. وی افزود: نیروی دریایی ارتش با اعزام ناوگروه 
رزمی اطاعاتی ۷۵ به اقیانوس اطلس، اقتدار ایران اســامی را به رخ قدرت های 
دریایی دنیا کشید و موجب خوشنودی همپیمانان جمهوری اسامی شد. جانشین 
نیروی دریایی ارتش به تکاوران کاه سبز نداجا تاکید کرد: توان نیروهای عملیات 
ویــژه، با جدیت در امر آموزش، خودبــاوری، ایثارگری همراه با رویکرد عملی و 

میدانی و انجام مستمر تمرینات به صورت دوره ای، دوچندان می شود.

علم الهدی:
نقد آزاد است، اما آب در آسیاب دشمن ریخته نشود

امام جمعه مشــهد گفت: انجام نقد در کشــور ما آزاد است و باید هم صورت 
گیرد. این درست نیست که هر فرد و نهادی کار خود را انجام دهد و اجازه انتقاد 
را به کســی ندهد. مخصوصا دستگاه های نظارتی مانند مجلس باید نقد کند، اما 
کسانی که انقابی و دلسوز نظام اند باید در هنگام نقد کردن حواس خود را جمع 
کنند طوری نقد نکنند که آب به آسیاب دشمن بریزند و بهانه و مدرک به دست 
او بدهند و دشمن به استناد نقدی که یکی از مسئولین بیان کرده است، تهاجم 
خود علیه ما را گســترش دهد. سید احمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه 
مشهد گفت: اگر غیرت دینی در مردم ما زنده شود، این انقاب تا بیش از ۴۰۰ 
ســال عمر خواهد کرد و پرچم خود را به دســت حضرت ولی عصر)عج( خواهد 
رساند، اما اگر خدایی نکرده ما این قدرت دینی را از دست دادیم، همه چیز را از 
دست می دهیم و دیگر آن روز پر از سعادت را نخواهیم دید. علم الهدی بیان کرد: 
رهبری در این دیدار مجازی ای که با مردم قم داشتند، بر روی دو مسئله غیرت 
دینی و هدف جنگ نرم تاکید فوق العاده ای داشــتند. غیرت دینی این است که 
ما ســه چیز را در زندگی تحمل نکنیم؛ اول ضعف و ناتوانی اسام، دوم دشمنی 
خدا و سوم سقوط ارزش ها. وی افزود: آدمی که غیرت دینی دارد، نمی تواند ناتوان 
شدن اسام را ببیند و فقط تماشا کند. فردی که غیرت دینی دارد نمی تواند گناه 
و معصیت خدا را به صورت تجاهر به فســق ببیند و آرام بگیرد. یکی از بزرگان 
می گفت هر موقع ســوار هواپیما می شود و چشمش به زنان بی حجاب می افتد، 
در خودش احساس حقارت می کند و می گوید من زنده ام و این ها دارند به دین 
خدا دهن کجی می کنند؟ غیرت دینی اجازه نمی دهد آدم گناه و جنگ با خدا را 
تحمل کند. همچنین آدمی که غیرت دینی دارد نمی تواند ببیند ارزش های دینی 
در بین مردم عوض شده و ارزش های غربی جای آن ها را گرفته است و در برابر 
این  مسئله بی تفاوت باشد. وی بیان کرد: این همه توهینی که در فضای مجازی 
به اشخاص و مسئولین می شود و شرایط را برای مردم سیاهنمایی می کنند، همه 
کار دشمن است. مسئولین می گویند ۸۵ درصد مطالب فضای مجازی، از خارج 
کشــور منتشر می شــود و فقط ۱۵ درصد مطالب مربوط به داخل کشور است. 
مطالب توهین آمیز به مســئولین را که مــردم در فضای مجازی می بینند، همه 
جنگ دشــمن با ما اســت. این ها درد دل مردم نیست، بلکه حمله های دشمن 
است. بخشــی از آن ۱۵ درصدی هم که در داخل تولید می شود، بازنشر همان 
مطالب دشمن است که توسط جوانان کم تجربه انجام می شود. بخش کمی از آن 
۱۵ درصد هم افرادی هســتند که واقعا نقد دارند و با نقد علیه مســئولین نظام 

فضای مجازی را آلوده می کنند.

خطیب جمعه تهران:
دشمن بیشتر از ما به توافق نیازمند است 

خطیب جمعه تهران گفت: دشــمن به توافق )هسته ای( بیشتر از ما نیازمند 
اســت از این رو باید حساب شــده پیش برویم البته که نباید بگذاریم مذاکرات 
فرسایشی شود. محمد جواد علی اکبری در خطبه های نماز جمعه تهران گفت:  
تا رسیدن به قله تمدن نوین اسامی که پیش روی ماست، غیرت ایمانی و دینی 
سرمایه ملت ایران است. به همین خاطر است که دشمن در یک جنگ پیچیده 
ترکیبی غیرت و ایمان ما را هدف قرار گرفته است. سعی دارد از جامعه ما قداست 
زدایی کند و ارزش های خانوادگی و ناموســی ما را هدف قرار داده است و حیا و 
عفت بانوان و مردان ما را هدف قرار گرفته است و ترویج بی بند و باری و تسامح 
و ســهل گیری در برابر طراحی های دشمن خط خطرناکی است که باید مراقب 
باشــیم و مردم و مسئوالن باید دست به دســت هم دهند و از گوهر دینی مان 
حفاظت کنند. در تربیت نســل غیور و وفادار به آرمان ها، خانواده ها غیرت کنند 
و همچنین در قطع فســاد پیش قدم شوند. در جنگ دیپلماسی عزیزان ما باید 
غیرت مندانه بایستند و با تدبیر و حکمت و عقانیت طراحی های دشمن را زمین 
بزنند، به نحوی که موفق شوند تحریم های ظالمانه را از سر راه ملت ما بردارند، 
البته دشمن به این توافق بیشتر از ما نیازمند است و باید ما حساب شده پیش 
برویم البته که نباید بگذاریم مذاکرات فرسایشــی شود. امام جمعه موقت تهران 
خاطرنشــان کرد: در عرصه اقتصادی و معیشت به حمد اهلل طراحی های خوبی 
در دولت و مجلس انقابی در حال انجام اســت و کارهای خوبی هم انجام شده 
است اما نیازمند یک برنامه هدفمند با تحرک انقابی هستیم. ساختار بودجه در 
رابطه با فضای کسب و کار، کنترل تورم، اصاح نظام بانکی و مسکن کار دقیق 

و جدی الزم دارد. 
وی ادامه داد: مســاله ای رنج زیادی را به مردم وارد کرده اســت و آن خبر 
زشت مســاله حقوق های نجومی اســت که هر از گاهی اسمش برده می شود و 
خبرهایی هم منتشر می شود. خوشبختانه این مساله از سوی دولت و مجلس با 
دقت در حال پیگیری اســت و مطالعات نشان می دهد این مساله رنج آور و آزار 
دهنده مربوط به شرکت های دو زیست یعنی خصولتی ها می شود که از یک طرف 
می گویند خصوصی هســتند اما از طرفی دست شــان در جیب دولت است و به 
شکل قانونی به خودشان حق می دهند، برداشت های ناصواب داشته باشند. چطور 
غیرت تان اجازه می دهد شما ۱۵ برابر بیشتر حقوق برداشت کنید؛ این مساله نیاز 
به اصاح دارد، مخصوصا دســتگاه هایی که ویژه خوارند و امیدواریم این مساله 
هم اصاح شود. حاج علی اکبری هم چنین در سخنانی اظهار کرد: با خواهران و 
برادران در مناطق سیل زده ابراز همدردی می کنیم. ان شاءاهلل مشکات با سرعت 

برطرف شود. 

اخبار کوتاه


