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 رئیس جمهور در گفت وگوی تلویزیونی 
با اشاره به بهبود شاخص های اقتصادی اعالم کرد

ë با اجرای طرح پزشک خانواده از بهار 1402 هزینه بستری بیماران رایگان می شود
ë وابستگی سفره مردم به دالر را کم  می کنیم

ë آشوب ها حتماً در افزایش قیمت دالر تأثیر داشته اما تنها دلیل نیست
ë بانک مرکزی جدی تر از گذشته برای نرخ گذاری ارز  ورود کرده است

ë برای کاهش قیمت ارز،  بازار آزاد به سمت ارز نیمایی برنامه ریزی شده است
ë تورم را از 60 درصد به 40 درصد کاهش دادیم 

ë امسال کسری بودجه نداریم
ë شیوه مواجهه با افرادی که حجاب ضعیفی دارند فرهنگی است نه امنیتی

ë وعده دولت درمورد ساخت ساالنه یک میلیون مسکن به قوت خود باقی است
ë   گالیه مردم درباره سرعت اینترنت را شنیده ام و به مسئوالن مربوطه منتقل کرده ام

راه حل این مشکل گسترده تر شدن شبکه فیبرنوری و شبکه ملی اطالعات است  که تالش 
شبانه روز ی در این زمینه ادامه دارد

  »ایران« از رکوردشکنی وزارت نفت در افزایش تولید و فروش گزارش می دهد

 عبور از آشوب
به سوی ثبات

رشد 40 درصدی درآمدهای نفتی در10 ماهه امسال
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 بازدید سرزده معاون اول 
از مناطق زلزله زده خوی

معــاون اول رئیس  جمهور روز 
گذشته به منظور بازدید از روند 
امدادرسانی به زلزله زدگان، در 
سفری از پیش اعالم نشده در شهر خوی حاضر 
شــد. با توجه به عدم اطالع مسئولین استانی و 
کشوری مستقر در شهر خوی از سفر  مخبر، وی 
به سرکشی از مناطق آسیب دیده این شهرستان 
و گفت وگــوی بی واســطه بــا اهالــی شــهر برای 
بررسی وضعیت و روند امدادرسانی پرداخت. 
شــنیدن  ضمــن  رئیس جمهــور  اول  معــاون 
دغدغه ها و مطالبات مردم، دســتورات الزم را 
جهت کمک رسانی و تأمین نیازها به مسئولین 
اســتان صــادر و آنــان را مکلــف کرد بــا فوریت 
نسبت به رفع مشکالت زلزله زدگان اقدام کنند.

نـــــما

کی روش پیام تشکری به زبان فارسی منتشر کرد حسین ریگی از تجربه کارگردانی »هوک« به »ایران« گفت:

خداحافظی از تیم ملی 
برای قرارداد با قطر

سینمای ایران به سیستان و بلوچستان 
20بدهکار است

یادداشت
محمدمهدی اسماعیلی

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

گلچینی از تولیدات سینمای ایران در معرض نگاه مردم

با شــما اهالی فرهنگ و هنر و عالقه مندان پرشمار 
ســینمای ایــران کــه ســرمایه اجتماعــی بی بدیلی 
هســتید، پیمان بســته بودیم تا به عنــوان خادمان 
بــار ســنگین  کــه  فرهنــگ و هنــر و در ســال هایی 
مســئولیت را بر دوش داریم، نهایت تالش خود را 
برای بسط عادالنه فرصت های فرهنگی و گفتمان 
معنــوی و اخالقــی منبعــث از انقالب اســالمی در 
متن تولیدات ســینمای ایــران بــه کار گیریم. اینک 
مفتخریــم که در جشــنواره چهــل و یکم فیلم فجر 
بــه همت بلند ســینماگران باورمند بــه ارزش های 

انســانی و آرمان های اســالمی، گلچینی از تولیدات 
ســینمای ایــران، در معرض نــگاه و قضاوت مردم 
قــرار گرفته اســت تــا آنهــا را در روایــت هنرمندانه 
خــود از قصه هایی پرشــور و حکایت هایی دیدنی و 

شنیدنی سهیم و شریک سازند.
ســینمای ایــران در مســیر تجربه هــا و آزمــون و 
خطاهای بسیار اینک همســو با سیاست های کالن 
فرهنگــی هنــری کشــور، ضمــن پاسداشــت گوهــر 
آزاداندیشــی و حفــظ تنــوع به جلوه گاهــی از ایجاد 
امید در دل مردم، نمایش اسوه ها و قهرمانان ملی 

در عرصه های مختلف تبدیل شده است.
در روزهــای پرفراز و نشــیب ســینمای ایران، در 
گوشــه و کنار کشور صدها فیلم بلند، کوتاه و مستند 
تولید شــد تا سینماگران ایرانی شــاهدی صادق بر 
زمانــه خویــش باشــند و مســئولیت های اجتماعی 

خــود را از یــاد نبرنــد. برگزاری جشــنواره های فیلم 
و  ملــی  ابعــاد  در  فجــر  اینــک  و  مســتند  و  کوتــاه 
بین المللــی گــواه ظرفیت ســترگ ســینمای ایران 
برای همراهی با مردم است. در آغاز بهار سینمای 
ایــران، بخشــی از ایــن کارنامــه بــه پیشــگاه ملــت 
شــریف ایــران در ضیافت نــور و صدا و به وســعت 
ایران بزرگ تقدیم می شــود تــا توانایی های هنری 
فرزنــدان ایــن ســرزمین، ســبب تابــش نــور امید و 

دلگرمی در آنها شود.
با تجدید نظر صــورت گرفته، بخش بین الملل 
جشــنواره فیلم فجر مجدداً در کنار بخش ملی آن 
قرار گرفت تا جذابیت های جشنواره دوچندان شود 
و امکانی برای مقایسه توانمندی سینماگران ایرانی 
با همتایان خارجی و زمینه تعامل ســینمای ایران 
با ســینمای دیگر کشــورها فراهــم شــود. ادغام دو 

بخش مجزا شده جشــنواره فیلم فجر معنایی جز 
این ندارد که بخش های ملی و جهانی جشــنواره از 
این  پس همانند دو بال قدرتمند می توانند شــعاع 
پیام هــا و اندیشــه پنهــان و پیــدای فیلمســازان را 

به واسطه فیلم های منتخب وسعت دهند.
همانند ادوار گذشــته کاروان جشــنواره چهل و 
یکــم از مراکز همه اســتان های کشــور عبور خواهد 
کــرد تا از ارمغان ســینمای ایــران و تازه های آن با 
حضور و مشــارکت همدالنه مردم رونمایی شــود 
و موج شــورانگیز و مهیج جشــنواره در سینماهای 
پایتخت محدود نماند. مردم شریف و هنرمندان 
عزیــز ایــران، مقــدم شــما را در جشــنواره فیلــم 
فجر که همانا جشــن بزرگداشــت پیروزی انقالب 
اســالمی و ایــام اهلل دهــه فجــر اســت، صمیمانــه 

گرامی می دارم.

رشــد 4۰ درصــدی در وصــول درآمدهای نفتــی در۱۰ 
ماهه اخیر در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل در 
زمینه فروش نفــت، گاز و فرآورده های نفتی موضوع 
مهم اقتصاد ایران در ســال جاری بوده اســت. وصول 
درآمدهــای نفتــی و میعانات گازی ۱۰ میلیون بشــکه 

بیشتر از ۱۰ ماه سال ۱۴۰۰ بوده است.  جواد اوجی، وزیر 
نفــت، مقدار فروش نفت و میعانات گازی در بودجه 
ســال ۱۴۰۲ را یــک میلیــون و ۴۰۰ هــزار بشــکه در روز 
خواند و اعالم کرد که »با توجه به ارقام فروش نفت و 
میعانات گازی و خالص گاز صادراتی، با پیش بینی ها 

و برآوردهای انجام شــده، بی شک بودجه ۱۴۰۱ تحقق 
می یابــد و درحــال حاضــر وصــول مــا روال عــادی را 
دارد.« افزایش 4۰ درصــدی وصول درآمدهای نفتی 
درکشــور، پرده جدیــدی ازموفقیت هــای وزارت نفت 

دولت سیزدهم در یک سال اخیر است. 
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گروه سیاســی/ در آســتانه ایام اهلل دهه فجر و چهل وچهارمین ســالگرد پیروزی شــکوهمند انقالب اســالمی، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب صبح دیروز )سه شــنبه( با 
حضــور در حــرم امــام خمینی)ره( یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اســالمی ایران را گرامی داشــتند.  ایشــان ســپس با حضور در مزار شــهدای حادثه هفتم تیر و شــهدای انفجار دفتر 
نخســت وزیری در هشــت شــهریور سال ۱۳۶۰ یاد شهیدان بهشتی، رجایی و باهنر و یاران شهیدشان را گرامی داشتند. حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین بر مزار شهید مدافع امنیت 

آرمان علی وردی و تعدادی از شهدای مدافع حرم، شهدای گمنام و شهدای مدافع سالمت نیز حضور یافتند.

 در آستانه سالروز پیروزی انقالب اسالمی 
 رهبر معظم انقالب در مرقد امام خمینی)ره( 

و گلزار شهدای تهران حضور یافتند

بیعت هر ساله

 وزیر نفت: در بودجه سال جاری 
 با شناسایی بازارهای جدید

 به اهداف پیش بینی شده 
در صادرات نفت رسیدیم
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درآمد فروش نفت کجا خرج شد؟

 افزایش 
حقوق و دستمزد

تعرفه گذاری 
خدمات پرستاری

افزایش چشم گیر 
مبلغ یارانه ها

پرداخت معوقات 
بازنشستگی

اجرای رتبه بندی 
معلمان

 سرمایه گذاری در
پروژه  های عمرانی

پرداخت 480 هزار میلیارد تومان  
کسری بودجه 1400

گــروه سیاســی/ رئیس جمهور شــب گذشــته بعــد از خبر 
سراســری ســاعت ۲۱ به صورت زنده از طریق تلویزیون با 
مردم گفت  و گو کرد. آیت اهلل رئیسی در ابتدای هشتمین 
گفــت و گوی تلویزیونی خود با مــردم از زمان آغاز دولت 
ســیزدهم ضمــن گرامیداشــت ایــام اهلل دهه فجــر، امام 
خمینــی)ره( را یــک شــخصیت الهــی و انقالبــی نامید و 
اظهــار داشــت: گفتمــان امــام)ره( و رهبــری، »عدالــت 
خواهی«، »ستیز با فســاد«، »استقالل« و »آزادی« است. 
وی افــزود: آنچــه که ما از شــخصیت امام و از ســیره امام 
داریــم، آن اســت کــه امــام بــه پیشــرفت کشــور در پرتــو 
عدالــت اجتماعــی می اندیشــیدند. ایــن گفتمــان همان 
گفتمانی اســت که دولت ســیزدهم دنبال می کند. برخی 
ســؤال می کننــد که گفتمان شــما چیســت، مــا گفتیم که 
نمی خواهیــم از گفتمــان انقــالب اسالمی برشــی بزنیم، 
بلکه موظف هســتیم آنچه گفتمان امام و رهبری بوده را 
دنبال و اجرا کنیم و آن گفتمان، پیشرفت در پرتو عدالت 

اجتماعی و اقتصادی است.
ë کاهش 20 درصدی تورم

رئیس جمهور پس از این مقدمه در توضیح اقدامات 
کابینــه در زمینه بهبود وضع معیشــت و کنتــرل گرانی ها 
بــا یادآوری شــرایط آغاز بــه کار دولت ســیزدهم در حوزه 
ســالمت و اقتصــاد، گفــت: از آغــاز بــه کار دولت مســأله 
معیشــت یکی از مســائل محوری و مهم بوده اســت، اما 
دولت در آغاز کار با مشکالتی مواجه بود؛ همه ملت عزیز 
ما شــاهد آنهــا بودند، وضعیــت کرونــا و 7۰۰ خانواده ای 
کــه روزانه داغدار می شــدند، اما خداونــد تفضل کرد و به 
برکــت خدمــات کادر پزشــکی و اقدامات مردم، شــرایط 
متفــاوت شــد و ما اکنــون روزهایــی را ســپری می کنیم که 

وضعیت صفر تلفات کرونا را شاهد هستیم.
 وی خاطرنشــان کــرد: همچنیــن نســبت بــه کســری 
بودجــه ای کــه بــا آن مواجــه بودیم، ایــن کســری بودجه 
می توانســت چالش جدی برای دولت و کشور ایجاد کند، 
امــا دولت بــا افزایش درآمــد و بدون اســتقراض از بانک 
مرکــزی و چاپ پــول توانســت این وضعیت را پشت ســر 

بگذارد.
آیــت اهلل رئیســی بــه بهبود وضع تــورم اشــاره و اظهار 
کــرد: ما روزی که دولــت را تحویل گرفتیم، تــورم 59.۳ و 
نزدیک به 6۰ درصد بود اما این وضعیت متفاوت شــد و 
با کاهش ۲۰ درصدی، تورم به 4۰ درصد رســید. بنابراین 

هم در جهت مهار تورم و هم مهار گرانی ها تالش شد.
ë تالش روزانه برای تنظیم بازار

رئیــس جمهــور در ادامــه با اشــاره به عوامــل جهانی 
و منطقــه ای تأثیرگــذار بــر نرخ تــورم طی ماه هــای اخیر، 
تأکیــد کــرد: در 6 ماهــه اول فعالیــت دولــت ســیزدهم، 
یعنــی تــا آخر ســال ۱4۰۰ تالش شــد تــورم کاهــش یابد. 
درهمیــن شــرایط، دولت بــا الــزام قانونی بــرای عادالنه 
کــردن یارانه ها و حذف ارز 4۲۰۰ تومانــی مواجه بود، زیرا 
آن شــرایط  موجــب رانــت و فســاد می شــد، از ایــن رو در 
اردیبهشــت ســال جاری وضعیت تورمی که ناشــی از این 
اصــالح اقتصــادی بــود،  مشــکالتی را برای مــردم ایجاد 
کرد. تالش شــد این وضعیت بــا پرداخت هایی که دولت 
داشــت جبران شــود، اما همواره تالش بر این بوده است 
کــه با بخش هــای مختلفــی که فعال هســتند، چه ســتاد 
تنظیــم بازار به ریاســت معاون اول رئیــس جمهور و چه 
فعالیت ستاد تنظیم بازار در استان ها، بازار تنظیم شود و 

ما شاهد یک ثبات اقتصادی باشیم.

آیت اهلل رئیسی با اشاره به نوسانات موجود در قیمت 
برخی اقالم تصریح کرد: این وضعیت شــرایطی نیســت 
کــه بــرای مــردم و دولت قابل قبول باشــد، با وجــود این، 
مســأله این اســت که درهر یک از اقالم، عللی وجود دارد 
که این علل برای ســتاد تنظیم بازار و بخش های مختلف 

شناسایی شده و این موارد در حال پیگیری است.
رئیس جمهور در جمع بندی این بخش از ســخنانش 
تصریــح کرد: در راســتای ایــن برنامه هــا، می بینیم که در 
برخــی اقالم ثبات نســبی ایجاد شــده، در اقــالم دیگر نیز 

دولت حتماً تالش می کند تا به ثباتی دست یابد.
ë برنامه ایجاد ثبات در قیمت اقالم

وی در ادامه با تأکید براین واقعیت که برخی اقالم در 
ســفره مردم »دالریزه« شــده اســت و در تناوب نرخ دالر، 
تغییــر قیمت پیــدا می کند، گفــت: در حــال برنامه ریزی 
هســتیم تــا وضعیــت را به نحــوی مدیریت  کنیــم که این 
شــرایط کاماًل عوض شــود. یعنی ثباتی در اقالم باشد، به 
این معنی که مثاًل اگر دالر دچار نوســان شــود، تأثیری در 

سفره مردم نداشته باشد.
آیــت اهلل رئیســی در ادامــه با پاســخ بــه این ســؤال که 
ثبــات قیمــت در اقــالم چــه زمانی محقــق خواهد شــد، 
گفت: بخشــی از اقالم در ســفره مــردم، ناشــی از واردات 
اســت و بخش دیگــری از آن در داخل تولید می شــود. به 
این ترتیب، قیمت بخشــی از اقالم به قیمت دالر مرتبط 

می شود.
 البتــه این یک اشــکالی اســت کــه در نظــام اقتصادی 
مــا وجــود دارد که ایــن اقالم با دالر ارتباط داشــته باشــد. 
سیاســت مــا و برنامــه دولــت این اســت کــه آن دســته از 
اقالمی که در ســفره مردم است، از ثباتی برخوردار شود و 
به هیچ عنوان بــا تغییر قیمت دالر یا تغییرات وضعیت 

اقتصادی، این اقالم دچارنوسان قیمت نشود.
ë 90 درصد کاالها با ارز نیمایی است

رئیــس جمهور در پاســخ به این ســؤال که بناســت در 
حــوزه نهاده هــای دامی بــه خودکفایــی برســیم یــا بــا ارز 
ترجیحی بازار مدیریت خواهد شد، گفت: برای ما قیمت 
ارزی کــه بانــک مرکــزی اعــالم کــرده یعنــی ارز نیمایــی 
۲85۰۰ تومانــی مــالک اســت. ما بــا ارز نیمایی در ســال 
جاری 64 درصد افزایش واردات نســبت به ســال گذشته 
داشــتیم. نود درصد کار تجاری کشــور با ارز نیمایی انجام 
می شــود. اگر دولت بتواند تمامی کار تجاری و داد و ســتد 
را بــا همین قیمت انجام دهد، ثبات جدی در بازار ایجاد 

می کند.
آیــت اهلل رئیســی همچنین بــه برنامه هــای الزم برای 
کنتــرل عوامل داخلــی تأثیرگــذار در قیمت کاالها اشــاره 
و تأکیــد کــرد: در اقالمی می تــوان با کمــک تولیدکنندگان 
ثبــات ایجاد کرد اما افزایش قیمت در مورد کاالها عوامل 
دیگــری غیــر از نــرخ ارز دارد. مثــاًل قاچــاق به کشــورهای 
همســایه انجام می شــود که برخی از اقالم و کاالها به این 
کشورها می رود. بخشی از افزایش قیمت ها نیز مربوط به 

عدم عرضه است.
وی افــزود: برخــی بــا افزایــش قیمــت ارز می گوینــد 
تــورم انتظاری وجــود دارد و ورود کاالی خــود را به تأخیر 
می اندازند و این کار منجر به افزایش قیمت ها می شــود. 
مثــاًل دامدار دام خود را عرضه نمی کند تا با قیمت باالتر 
عرضــه کند. آنچه مورد نظر دولت اســت آن اســت که با 

ایجاد ثبات، مردم و بازار اطمینان پیدا کنند.
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