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سياست 2

سخنگوی دولت تشریح کرد

آخرین موضع ایران نسبت به 
مذاکره مستقيم با آمریکا

شهرنوشت 6

 دیروز در مجلس آمار زنان سرپرست خانوار
 بیش از 4 میلیون اعالم شد

80هزار خانوار پشت نوبت 
خدمات بهزیستی
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مستاجران قد کشیدند، مالکان آب رفتند

بحران در پیشانی مسکن 

جهان 5

چرتکه 3

 پنتاگون از آماده باش 8500 سرباز آمریکایی 
برای استقرار در شرق اروپا خبر داد؛ 

یک مسکو  برای  تحر
حمله به اوکراین!

 اوکراین در حال ورود به لحظات تاریخی و 
البته خطرناک خود شده است. کشوری که از 
زمان برپایی امپراطوری روسیه تا همین چند 
سال پیش به عنوان شریک ژئواستراتژیک 
و ژئواکونومیک مســکو به شــمار می آمد 
و حتی بســیاری از سیاســتمداران معتقد 
بودند که این امپراطوری را باید، امپراطوری 
مســکو - کی یف خواند. با این حال از سال 
2014 میالدی که روســیه برای به کرسی 
نشاندن حرف خود، شرق اوکراین را توسط 
روس تبارهای استقالل طلب به اشغال خود 
درآورد و ســپس شــبه جزیره استراتژیک 

کریمه را با برگزاری همه پرســی نمادین به 
خاک خود ضمیمه کرد، پیوســتگی روابط 
میان دو پایتخت به »گسســت سیاســی و 
راهبردی« تبدیل شــد. از آن سال، بیش از 
7 ســال گذشته است و حاال شــواهد نشان 
می دهد کــه اوضاع در حال وخیم شــدن و 
حتی احتمال حمله نظامی به این کشــور از 
سوی مسکو است. بر اساس گزارشی که روز 
گذشته )سه شنبه( توســط نیویورک تایمز 
منتشر شــد، اوکراین با این تلقی که منطقه 
ممنوعه چرنوبیل نقطه ورود بالقوه نیروهای 

مهاجم روسیه باشد...

کارگران ساختمانی مقابل مجلس فریاد حمایت طلبی سردادند

بیمه؛ ترجیع بند مطالبات صنفی کارگران
دسترنج 4

 جنبش انصاراهلل در واکنش
 به حمالت بی امان امارات به یمن؛

 خواب آرام را از ابوظبی
 خواهیم گرفت

 مشکالت عجیب تیم ملی
 در آستانه مسابقه با عراق 

کووید، برف و ویزای کار! 

 حداقل حقوق سربازان
 ۳ تا5میلیون تومان شد

یک تحلیلگر فضای مجازی:

 ایرانیان ماهانه 
هزاران میلیارد در بازار 
رمزارز معامله می کنند

با حکم دادگاه ویژه روحانیت؛

 صدرالساداتی
 خلع لباس شد
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جهان 5

چرتکه 3

آدرنالين 8

سياست 2

رئیس جمهــور با اشــاره اینکه 
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
در تبیین دستاوردها و موفقیت های 
انقالب اســالمی از جایگاه و رسالت 
بزرگ واالیی برخوردار است، گفت: 
امروز مأموریت اصلی و محوری همه 
دستگاه های کشــور ایجاد تحول و 
تالش در جهت تبیین دســتاوردها 
در راستای نشــاط و امیدآفرینی در 

جامعه است.
به گزارش ایلنا، ابراهیم رئیســی 
دیروز در جلسه ستاد بزرگداشت دهه 
فجر افزود: امروز الزم است با خالقیت 
و ابتکار عمل، گام هــای بلندی در 
جهت بالندگی هر چه بیشتر این شورا 
برداشته شود و در این مسیر دوره 40 
سال گذشته، تجربه ارزشمندی برای 

گام های آتی خواهد بود.
رئیس جمهور ضروت ایجاد تحول 
در همه دستگاه ها و نهادهای کشور 
از جمله شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی را مورد تأکید قرار داد و گفت: 
امروز تحول در همه دستگاه ها یک نیاز 
ضروری است.رئیسی افزود: مأموریت 
اصلی و محوری همه دســتگاه های 
کشور ایجاد تحول و تالش در جهت 
تبیین دستاوردها در راستای نشاط و 

امیدآفرینی در جامعه است.
رئیســی اولین الزام برای ایجاد 
تحول را »تحول شناختی« دانست 
و اظهار داشــت: در تحول شناخت، 
باید نگرش کســانی که در مجموعه 
حضور دارند، متحول شود؛ در غیر این 

صورت نتیجه ای حاصل نمی شود.
رئیس جمهــور خاطر نشــان 
کرد: جریان تحریف و شایعه ســاز با 
فضاسازی های کاذب بدنبال ایجاد 
انحراف در مســیر اصــالح و تحول 
هستند و شرط موفقیت در این میدان 
صالبت، ایستادگی وحرکت براساس 

برنامه ریزی دقیق و آگاهانه است.
رئیسی با تأکید بر دعوت و تبیین 
خوبی ها و نهی از زشتی های سیاسی، 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی 
درمقابل صحنه سازی، شایعه پراکنی 
و فضاسازی های تحریف آمیز، اظهار 
داشت: امروز دشمن به دنبال ادامه 
تحریم بــا تحریف اســت. در مقابل 
تحریف و برای غلبه بر آن باید تبیین 
درســت انجام شــود و در این راستا 
شورای هماهنگی از جایگاه حساس 

و مهمی برخوردار است.
رئیس جمهور »تحول در فرآیند« 
را به عنوان دومین الزام در ایجاد تحول 
موفق برشــمرد و گفت: الزم است 

بازنگاهی در فرآیند تصمیم گیری تا 
اجرا شود و تأثیر آن بر روی مخاطبین 
مختلف بررســی گــردد. در تحول 
فرآیندی باید نوع مأموریت ها و نقاط 
مثبت و منفی فعالیت های شورای 
هماهنگی مورد بررسی قرار گرفته 
و مبتنی بر نتایج بدســت آمده برای 

اقدامات آتی برنامه ریزی شود.
رئیســی با تأکید بــر اهمیت و 
ضرورت استفاده از دانش ارتباطات 
در حــوزه تبلیغات، اظهار داشــت: 
امروز ارتباطات، علم بســیار مهمی 
است و اســتفاده از این علم در کنار 
تجربیات اندوخته شده، می تواند در 

تاثیر فعالیت ها مفید باشد.

رئیس جمهور سومین الزام برای 
ایجاد تحــول را »تحــول نهادی« 
دانســت و اظهار داشــت: بی تردید 
ساختار شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی نیازمند تغییر و تحول است 
و در این مســیر باید نوع مأموریت ها 
با ساختار و ســازوکار موجود شورا 
تناســب و هماهنگی داشته باشد، 
لذا متناسب سازی ســاختار با نوع 
مأموریت از اهمیت زیادی برخوردار 
است.رئیسی افزود: شورای هماهنگی 
در کنار انجام وظیفه ذاتی از وظیفه 
هم افزایی و جمعی نیز برخوردار است 
و حرکت هماهنگ در این مسیر در 
دستیابی به موفقیت بسیار مؤثر است.

رئیس جمهــور در ادامــه بــا 
تأکید بر ضرورت حرکت در مســیر 
نورانی خط امام)ره(، اظهار داشــت: 
بهترین تبیین کننده خط امام)ره(، 
رهبری عزیز هستند. خط امام)ره( 
نجات بخش کشور اســت و هر کجا 
به این خط نورانی و شاخص ها توجه 
شــده، آنجا حوزه موفقیت ما بوده 

است.
رئیسی با بیان اینکه مراسم دهه 
فجر و 22 بهمن درحقیقت بازخوانی 
جریان انقالب اسالمی است، اظهار 
داشــت: امروز مردم می خواهند تا 
نهادهای برخاســته از اراده آنها در 
دولت و مجلــس عقب ماندگی ها را 

جبران کنند. ناترازی با شاخص های 
اصلی انقالب اســالمی مردم را رنج 
می دهد و انتظار دارند همه دستگاه 
و نهادها در تراز انقالب اســالمی در 
مسیر رفع مشــکالت و پیشرفت و 

آبادانی کشور گام بردارند.
رئیس جمهور گفت: مراسم دهه 
فجر و 22 بهمن صرفاً بیان یک اتفاق 
تاریخی نیست و این مراسم هر سال 

پیام خاص خود را دارد.
رئیســی با اشــاره بــه حقانیت 
مواضع جمهوری اســالمی ایران در 
عرصه های منطقه ای و بین المللی، 
اظهار داشت: حقانیت ملت ایران در 
دل دولت ها و ملت های مستقل جهان 
قرار دارد.رئیس جمهور با اشــاره به 
اهمیت ایجاد و تقویت روحیه امید در 
بین مردم، گفت: دشمنان تالش بسیار 
زیادی برای ایجاد یــأس و ناامیدی، 
انجام می دهند و در این راســتا بیان 
اقدامات انجام شده و طرح هایی که 
برای اجرا وجود دارد، می تواند موجب 

افزایش امید در بین مردم باشد.
رئیســی اهمیت مردمی کردن 
مناسبت های دینی و ملی بویژه ایام 
دهه فجر را مورد تأکید قرار داد و گفت: 
از افتخارات جمهوری اسالمی ایران 
آن اســت که مبتنی بــر اراده و رأی 
مردم، شکل گرفته و حرکت می کند 

و مردم در همه امور محوریت دارند.
رئیس جمهور تصریح کرد: امروز 
هر حرکتی در جهــت امیدآفرینی 
در بیــن مــردم حرکــت در جهت 
راهبرد جمهوری اسالمی ایران است 
و هر حرکتی در جهت ایجاد یأس و 
ناامیدی حرکــت در جهت راهبرد 

دشمن می باشد.
 رئیســی تأکید کرد: 22 بهمن 
جلوه امید در بین مردم و قله و جلوه 

تحول است که باید تداوم یابد.

خبر
رئیس جمهور در جلسه ستاد بزرگداشت دهه فجر:

ایجاد تحول در راستای امیدآفرینی در جامعه ضروری است 


