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اخبار ادبی و هنری

حضرت امام خمینی)ره(: [یک جریانی] دنبال این افتادند که ما 
همه بساط را به هم بزنیم! باز دو سه سال بنشینیم دوباره رفراندوم 
کنیم... رفراندوم برای رئیس جمهور، رفراندوم برای مجلس، رفراندوم 
کنیم برای اینها. این معنایش چیست؟ معنایش این است که ثبات 

این مملکت را بگیرند.
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برخورد تبعیض آمیز دولت
 با برگزیده های جایزه جالل

مسئوالن فرهنگی باز هم میان شبه روشنفکران نورچشمی و جناح فرهنگی 
مومن تبعیض قائل شدند.

به گزارش هفت راه، در حالی که بیش از یک ماه از پایان هفتمین جایزه 
ادبی جالل می گذرد، هنوز جوایز این دوره به طور کامل به برگزیدگان اهدا 

نشده است.
جایزه ادبی جالل با ۱۱۰ سکه، گرانترین جایزه ادبی ایران حساب می شود 
که پیش از برگزاری هفتمین دوره آن سخنانی درباره کاهش تعداد سکه هایش 
هم بود اما در نهایت قرار شد همان ۱۱۰ سکه به برگزیدگان اهدا شود؛ اتفاقی 
که تاکنون به تمامی رخ نداده و نیمی از برگزیدگان به جوایز خود نرسیده اند.
البته مهدی قزلی رئیس بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان و دبیر این 
دوره از جای��زه جالل در گفت وگویی اعالم کرد: قطعا جوایز همه برگزیدگان 

این دوره از جایزه جالل آل احمد تا پایان سال به آنها اهدا خواهد شد.
در جدیدترین واکنش به این اتفاق، صادق کرمیار نویسنده و عضو هیئت 
علمی این دوره از جایزه جالل در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم،  با انتقاد از 
عدم پرداخت جوایز جایزه جالل آل احمد گفت: متأس��فانه با خبر ش��دم که 
جوایز هفتمین دوره جایزه جالل آل احمد بعد از گذشت یک ماه و اندی از 
برگزاری مراسم هنوز به برخی از برگزیدگان پرداخت نشده است،  در حالی که 

باید جایزه روی سن و در همان مراسم به نویسندگان اهدا می شد.
نویس��نده رمان نامیرا ادام��ه داد:  در آیین نامه جایزه جالل آمده اس��ت 
که میزان جوایز ۱۱۰ س��که اس��ت و مسئوالن برگزار کننده باید همان ۱۱۰ 
س��که را به نویسندگان اهدا کنند،  این در حالی است که در وضعیتی بسیار 
نامناسب به نویسندگان اعالم شده است که معادل قیمت سکه ها در همان روز 
برگزاری مراسم ، وجه نقد پرداخت خواهیم کرد. اقدامی که در شأن فرهنگ و 
نویسندگان نیست و بنده با شنیدن این خبر به یاد چهارراه استامبول افتادم.
کرمیار در پایان گفت: این برخوردهای تحقیرآمیز نش��ان می دهد، حتی 
اگر قصد تجلیل از نویسندگان وجود دارد، خروجی و نتیجه این برنامه  ریزی ها، 

تحقیر نویسندگان شده است.
نکت��ه جالب توجه اما ترتیب تحویل این جوایز به برگزیدگان اس��ت که 
ظاهرا در انجام آن ترتیب خاصی جز راضی نگه داش��تن خواص نورچشمی! 
و اولویت دادن به آنها در نظر گرفته نش��ده اس��ت. ابوتراب خسروی که یکی 
از برگزیدگان مشترک بخش رمان بوده )و البته در بخش داستان کوتاه این 
دوره جزو داوران هم بوده اس��ت!( جایزه اش را تحویل گرفته است ولی دیگر 
برگزیده این بخش یعنی مزینانی جایزه اش را نگرفته است. عالوه بر خسروی، 
مردعلی مرادی نیز که جزو نویس��ندگان طیف خواص نورچشمی! محسوب 
می ش��ود جایزه اش را گرفته و حس��ین پاینده -برگزیده بخش نقد ادبی- که 
خود در هفتمین دوره جایزه جالل عضو هیئت علمی بوده اس��ت هم دیگر 

دریافت کننده جایزه بوده است.
مجوز وزارت ارشاد برای تروریست ها؟

پایگاه خبری ش��هدای ایران گزارش داد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
به یک موسس��ه فرهنگی هنری مجوز فعالیت داده که این موسس��ه زیر نظر 

وابستگان به گروهک تروریستی کومله اداره می شود!
براساس این گزارش، موسسه مذکور متعلق به خانواده ای است که همگی 
به مخالفت و عناد با نظام مقدس جمهوری اسالمی اذعان داشته و در هشت 
س��ال دفاع مقدس با حضور جدی در می��ان اعضای گروهک کومله، جوانان 
بسیاری از خاک ایران را به شهادت رسانده و دستمزد خود را از غرب دریافت 
کرده اند. هم اکنون قرار است همزمان با سالروز عملیات غرور آفرین کربالی ۵، 
ضمن افتتاح موسسه فرهنگی خود با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

یک آلبوم موسیقی نیز منتشر کنند. 
»ناصر، ر« )رئیس موسس��ه مذک��ور( از اعضای معروف گروهک محارب 
کومله است که با پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی به عراق گریخت، با آغ�از 
جنگ تحمیلی و درگیری های داخلی در عراق به سوئ�د، بهشت ضدانقالب و 
گروهک های برانداز رفت و در آنجا ساکن شد. وی همچنین در اسفند ۱۳۹۰ 

طی مصاحبه ای با BBC فارسی علیه نظام صحبت کرده بود.
فیلم های شبه روشنفکری

 باز هم با بی توجهی مردم مواجه شدند!
در حال��ی که مس��ئوالن س��ینمایی از کمبود بودجه ب��رای تولید فیلم 
سخن می گویند، بخشی از این بودجه اندک برای نمایش فیلم های به ظاهر 
روشنفکرانه هزینه می شود که میانگین تماشاگران آنها سه هزار نفر اعالم شده 
است! به گزارش خبرنگار کیهان، سازمان سینمایی دولت در اقدامی تکراری 
و امتحان پس داده اقدام به راه اندازی گروه نمایش فیلم موس��وم به »هنر و 
تجربه« نمود. در این گروه، با صرف بودجه از سوی سازمان سینمایی، فیلم های 
شبه روشنفکرانه و فاقد جاذبه به نمایش درآمد. این در حالی است که مشابه 
این طرح در دولت قبلی هم تحت عنوان »فیلم های فرهنگی« اجرا ش��ده و 
به شکست منتهی شده بود. این بار نیز با صرف بودجه دولتی، فیلم هایی در 
گروه هنر و تجربه به نمایش درآمد که اکثریت آنها به خاطر ضعف ساختاری 
و فقدان محتوا، برای مردم غیر قابل تحمل هس��تند. فیلم هایی مانند »شش 
قرن و ش��ش سال« )درباره ش��جریان(، »از ایران یک جدایی« )درباره اصغر 
فرهادی( و فیلم هایی از سهراب، شهید ثالث و عباس کیارستمی و ... از جمله 
این فیلم ها بودند که به خاطر ضعف مفرط، با حداقل مخاطب مواجه شدند.

زمین خواری صهیونیست ها
 در عصر پهلوی به نمایش درآمد

پخش کننده فیلم »روزگاری عشق و خیانت« از سردهندگان شعار »نه غزه، 
نه لبنان، جانم فدای ایران« دعوت کرد تا به تماشای این فیلم بنشینند.

به گزارش خبرنگار کیهان، فیلم »روزگاری عشق و خیانت« به کارگردانی 
»داود بیدل« که به روایت زمین خواری صهیونیست ها در دوران حکومت پهلوی 
می پردازد، از ۱۵ بهمن در س��ینماهای کش��ور به نمایش در می آید. محسن 
صادقی، مدیر ش��رکت جبرائیل فیلم که نمایش این فیلم را برعهده دارد با 
اعالم خبر فوق از افرادی که شعار نه غزه، نه لبنان را سر می دادند دعوت کرد 

تا به تماشای این فیلم بنشینند. 
سانسور از جنس اسرائیلی

یک روزنامه اسرائیلی تصاویر زنان سیاستمدار اروپا را حذف کرد. 
روزنامه اس��رائیلی هامدیا در تیراژ دیروز خود تصاویر زنان سیاس��تمدار 
اروپایی را که در راهپیمایی ضد تروریس��ت در ش��هر پاریس برگزار شده بود 

حذف کرد.
به گزارش روزنامه »دیلی میلی«، این روزنامه عکسی از صف نخست این 
راهپیمایی را منتشر کرد که در آن عکس »آنگال مرکل« صدراعظم آلمان و 
ایدالگو، شهردار پاریس در آن حذف شده است. گفتنی است این روزنامه یکی 
از روزنامه های رژیم صهیونیستی است و با قوانین سختگیرانه مذهبی از قبیل 
عدم حضور زنان در بخش های جامعه مدرن تفکیک جنس��ی در اتوبوس ها، 

بیمارستان ها و حتی گورستان ها و حتی انتشار عکس زنان مخالفند.

سردار عبداللهی در بازدید از منطقه پارس جنوبی:
بسیاری از پروژه های قرارگاه در صورت تأمین 

حداقل اعتبار به بهره برداری خواهد رسید
فرمانده قرارگاه س�ازندگی خاتم االنبیاء)ص( تاکید کرد: بسیاری 
از پروژه ه�ای صنعت�ی، عمرانی و نفتی که اکن�ون در اختیار قرارگاه 
س�ازندگی اس�ت در صورت تأمین حداقل اعتبار الزم می توانند در 

کمترین زمان به بهره برداری برسند.
س��ردار عباداهلل عبداللهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( در 
بازدید از پروژه های مختلف این قرارگاه در منطقه پارس جنوبی )عسلویه( در 
جمع مدیران و متخصصان قرارگاه با اش��اره به این مطلب که تجهیز، تأمین 
کاال، مهندس��ِی س��اخت و بهره برداری از این پروژه عظیم به دس��ت جوانان 
انقالبی میهن اس��المی انجام شده اس��ت، گفت: همانطور که در دوران دفاع 
مقدس جوانان این مرز و بوم خط شکن بودند، امروز هم جوانان با همان خلق 
و خوی دوران دفاع مقدس با مجاهدت و تالش، مراحل مختلف فازهای ۱۵ 

و ۱۶پارس جنوبی را راه اندازی کرده اند.
وی افزود: همه مس��ئوالن بدانند اگر قرارگاه سازندگی یا سپاه در عرصه 
آبادانی و عمران کشور گامی بر می دارد، مردم آن را به حساب دولت و نظام 
جمهوری اس��المی می گذارند و در بعد بیرونی آن نیز به نام ایران اس��المی 

تمام می شود.
سردار عبداللهی با تشریح توانمندی های نیروهای قرارگاه سازندگی به ویژه 
مجموعه سپانیر بیان داشت: امروز با افتخار اعالم می کنیم که آمادگی صدور 
توان مهندسی و تکنولوژی به خارج از کشور را داریم و در هرکجا که مسئوالن 

کشور صالح بدانند آماده اجرای پروژه و انتقال تجربه و تکنولوژی هستیم.
به گزارش تسنیم، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( در نکوهش 
بخش��ی نگری در عرصه سازندگی اظهار داشت: آنچه امروز توسط رزمندگان 
عرصه س��ازندگی صورت می گیرد، مربوط به ملت بزرگ ایران اس��ت و یقیناً 
تاریخ افتخار بهره برداری از فازهای ۱۵ و ۱۶پارس جنوبی را به نام ملت بزرگ 

ایران ثبت خواهد کرد.
وی با اشاره به تحریم های اقتصادی دشمنان انقالب اسالمی علیه جمهوری 
اسالمی و ملت ایران افزود: مگر تحریم ها چیز بی سابقه ای هستند؟ ما ۳۶ سال 
اس��ت که در تحریم هس��تیم. اما تجربه مقاطع مختلف نشان می دهد هرچه 
فش��ار خارجی بیش تر باشد، کار و مجاهدت شیرینی بیش تری پیدا می کند؛ 
البته به شرطی که با همان روحیه جهادی دوران دفاع مقدس به جلو برویم.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( با بیان این مطلب که سرمایه 
اصلی یک سازمان امکانات و تجهیزاتش نیست، بلکه نیروی انسانی متعهد و 
متخصص آن است، خاطرنشان کرد: یک سال پیش در چنین ایامی محتاج 
واردات گاز از همس��ایه ش��مالی بودیم. اما افتخار می کنیم که امروز به همت 
همین جوانان متخصص و متعهد حتی ۷۰ روز زودتر از وعده ای که به دولت 
داده بودیم نه تنها نیاز کش��ور به گاز را مرتفع کرده ایم بلکه چندین برابر آن 

نیاز را نیز به شبکه سراسری گاز کشور تزریق کرده ایم.
وی در پای��ان ب��ا تأکید بر ضرورت حفظ عزت و اقتدار قرارگاه در اجرای 
مأموریت های مختلف، گفت: بس��یاری از پروژه های صنعتی، عمرانی و نفتی 
که اکنون در اختیار قرارگاه س��ازندگی است در صورت تأمین حداقل اعتبار 

الزم می توانند در کم ترین زمان به بهره برداری برسند.
گفتنی اس��ت سردار عبداللهی در جریان این سفر، ضمن بازدید فازهای 
۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی، از س��کوهای فاز ۱۶ و س��کوی حفاری با مدرن ترین 

دستگاه روز دنیا، بازدید کرد.
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هدیه به خوانندگان

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه کیهان به ش��ماره 2۰۹۶۳ مورخ 
۹۳/۱۰/۱۶ در خصوص شرکت مهندسی پناه ساز ایران سهامی خاص 
به ش��ماره ثبت ۷۵484 و شناس��ه ملی ۱۰۱۰۱2۰۳۷۰8 به اطالع 

سهامداران شرکت می رساند:
در سطر دوم بعد از شماره ثبت اعالمی در نوع شرکت سهامی خاص 
ب��وده که از قلم افتاده و بدینوس��یله اصالح می گردد. ضمنا دس��تور 
جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده: نقل و انتقال سهام و دستور جلسه 
مجمع عمومی ع��ادی بطور فوق العاده: انتخاب اعضاء هیئت مدیره و 

مقام دعوت »هیئت مدیره« می باشد.

آگهی اصالحی
دعوت از سهامداران 

شرکت مهندسی پناه ساز ایران سهامی خاص 
به شماره ثبت 75484 و شناسه ملی 10101203708

هیئت مدیره

ورق ورق شده تقویم...
دل��م ق��رار ن��دارد ک��ه ک��م کن��م گله ه��ا را

پ��ر از صف��ای ت��و دی��دم تم��ام هروله ه��ا را
ه��زار س��ال حضوری، ب��ه قدر هج��ری نوری

- نش��د رصد بکنم ای��ن ح��دود فاصله ها را-
ورق ورق ش��ده تقویم و جمعه جمعه گذش��ته

خورانده ان��د ب��ه تقوی��م عم��ر، باطله ه��ا را
چرا تحمل دوری شده س��ت این همه آس��ان؟

و کیس��ت تا ببرد س��ر تم��ام حوصله ه��ا را؟
دقای��ق مس��یر  کرب��ال  از  بگ��ذرد  هم��اره 

را تله ه��ا  تمام��ی  بالی��ت  دام  گرفت��ه 
ف��دای ش��ال س��یاهت! ف��دای ناحیه های��ت!

چگون��ه روض��ه بخوان��م دوب��اره حرمله ها را؟
دوب��اره روضه می��دان، دوب��اره داغ اس��یران

ک��دام جمع��ه ب��ه پایان ب��ری ت��و غافله ها را
مرید تاب و تبت ش��د، ش��هید خال لبت شد

ش��نیده هرکه به گوش��ش، رحی��ل قافله ها را
مس��یر عش��ق ندارد »قرار«، جز به »رسیدن«

... بگ��و ک��ه س��اده نگویند ب��ر ب��ال، بله ها را
رحیمه مهربان آق کاری

جمکران که هست
م��ا پ��ی نبرده ایم ت��و را آن چنان که هس��ت

کاری نکرده ای��م ب��ه ق��در ت��وان که هس��ت
ی��م نکرده ا ت��و  م��دن  آ ی  ب��را ری  کا

ام��ا ب��رای ن��ذر ق��دوم تو ج��ان که هس��ت
نیس��ت آش��کار  م��ا  دل  بی ق��راری  گ��ر 

پی��دا ز ح��ال و روز پریش��انمان ک��ه هس��ت
ول��ی می ش��ود  ج��دا  ت��و  از  گه گ��دار  دل 

این دس��ت ها دخیل بر این آس��تان که هست
م��ا در قم��ار عش��ق، ب��ه عش��ق ت��و آمدیم

پ��س فارغیم از همه س��ود و زیان که هس��ت
س��امرا ب��ه  عقده گش��ایی  ب��رای  دل  ای 

م��ا را نبرده ان��د اگ��ر، جمک��ران که هس��ت
برایم بنویس !
بنوی��س برای��م  معن��ی فاصله ه��ا چیس��ت 

درد ای��ن واژه س��را چیس��ت برای��م بنوی��س
ت��و تماش��اگر م��ن بلک��ه ن��ه م��ن فاصله ای

بنوی��س برای��م  م��ا چیس��ت  دوری  عل��ت 
هم��ه ج��ا غ��رق دع��ا می ش��وم از آمدن��ت

معن��ی اش��ک و دعا چیس��ت برای��م بنویس
... خ��ون دل خوردنت از بار گناهان من اس��ت

معن��ی ش��رم و حیا چیس��ت برای��م بنویس
مثن��وی ن��ه، غزل��ی ن��ه، ن��ه قصی��ده آق��ا

مص��رع از درس وف��ا چیس��ت برای��م بنویس
دس��ت م��ن را تو نگی��ری به زمی��ن می افتم

حکمت دس��ت ش��ما چیس��ت برایم بنویس
ت��و برای��م بنویس��ی ب��ه یقی��ن می فهم��م

حرمت خ��ون خدا چیس��ت... برای��م بنویس
مهرشاد واحدی

بی  تو چه سخت می گذرد 
هفته های ما

 رئیس جمهور کش�ورمان تاکید کرد: ساخت 11 
پروژه در س�ال های 94 و 95 ب�ا 603 میلیارد تومان 

اعتبار از مصوبات سفر دولت به بوشهر است.
حجت االسالم حسن روحانی  روز گذشته در پایان سفر 
هیئت دولت به بوشهر در جمع خبرنگاران با تشکر از مردم 
بوشهر برای استقبال و عذرخواهی از مردم شهرستان هایی 
که رئیس جمهور موفق به دیدار با آنان نشد، اظهار داشت: 
اس��تان بوشهر جزء استان هایی اس��ت که استعداد زیادی 
برای توسعه و پیشرفت دارد، بوشهر استان مرزی و مرزبانی 
خوب است که همیشه باید از این مرزبانی سپاسگزار باشیم.
وی افزود: این دولت سیاستش تعامل سازنده با جهان به 
ویژه همسایگان جنوبی است که رابطه خوبی از دیرباز با این 
کشورها داشتیم و امیدواریم بوشهر نیز بتواند رابطه خوبی با 

همسایگان و فعال تر از گذشته داشته باشد.
رئیس جمهور بیان کرد: یکی از مصوبات سفر دولت به 
بوشهر تصویب ساخت راه دوم خروجی جدید برای بوشهر 
است که موجب عمران و آبادانی شهر باشد و از تنگناهایی 
که وجود دارد فاصله بگیرد که در مورد این طرح در تهران 
تصمیم گرفته ش��د البته هزینه های زیادی دارد اما دولت 
یازدهم آن را عملیاتی و اجرایی می کند و امیدواریم تا پایان 

سال ۹۵ عملیاتی شود.
وی اظهار داش��ت: راه دوم برازجان به گناوه و دیلم در 
سال های ۹4 و ۹۵ عملیاتی خواهد شد و اعتبارات الزم را 

برای آن پیش بینی کردیم.
وی اضافه کرد: منطقه آزاد بوشهر نیز که می تواند موجب 
تحول در بوشهر شود در دولت به تصویب رسیده و به زودی 
بعد از پایان سفر به بوشهر آن را به مجلس تقدیم می کنیم 

تا منشاء تحول بزرگی برای استان بوشهر باشد.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در این سفر برای تکمیل 
طرح های نیمه تمام از طریق سرمایه در گردش ۳۳۰ میلیارد 
توم��ان اختصاص دادیم ضمن اینکه دو واحد نیروگاه اتمی 
در بوش��هر احداث خواهد ش��د تفاهم نامه با کشور سازنده 
بسته شده و این پروژه هم در توسعه و اشتغال بوشهر نقش 

مهمی خواهد داشت.
روحانی اظهار داشت: در مورد روستاهای اطراف نیروگاه 
به وزیر کش��ور دس��تور دادم مس��ئله را دنبال کند اما این 
روستاها از نظر حفاظتی مشکلی ندارند و نیروگاه اتمی بوشهر 
نیز مشکلی ندارد که مردم نتوانند در کنار آن زندگی کنند. 
نیروگاه اتمی از نظر حفاظت نیز حداکثر ایمنی را داشته و 

زیر نظر آژانس بین المللی فعالیت می کند.
روحان��ی ادامه داد: در کنار س��اخت دو نیروگاه جدید 
اتمی در بوش��هر که تولید برق خواهد داشت دستگاه های 
آب ش��یرین کن هم برای تولید آب شیرین احداث می شود 

اما اینگونه طرح ها در پایان این دولت عملیاتی نمی شود.
روحانی در مورد مصوبات سفر به بوشهر هم تاکید کرد: 
ساخت ۱۱ پروژه در سال های ۹4 و ۹۵ با ۶۰۳ میلیارد تومان 

اعتبار از مصوبات سفر دولت به بوشهر است.

روحانی در جمع خبرنگاران اعالم کرد

اجرای 11 پروژه به ارزش 603 میلیارد تومان
تا پایان سال 95 در استان بوشهر

رئیس جمهور در جلسه شورای اداری 
استان بوشهر

به گزارش خبرگزاری ها حجت االس��الم حس��ن 
روحانی در جلسه شورای اداری استان بوشهر با تأکید 
بر اینک��ه باید با وحدت و هماهنگ��ی از فرصت های 
موجود برای توس��عه کشور اس��تفاده کرد، از وفاق و 
همدلی میان مس��ئوالن مختلف اس��تان بوشهر ابراز 
خرسندی نمود و گفت: برای تجارت خارجی و برای 
جذب گردشگر باید با دنیا و کشورهای همسایه رابطه 
خوبی داشته باشیم، نمی توان کشورهای همسایه را به 
عنوان مقصد صادراتی انتخاب کرد، اما با آنها در حال 
نزاع بود، نمی توان از فناوری های روز دنیا استفاده کرد، 

اما در حالت مخاصمه با کشورهای دنیا بود.
روحان��ی همچنی��ن به جای��گاه نیروی انس��انی 
توانمن��د و متخص��ص در کش��ور و ضرورت ش��کوفا 
کردن اس��تعدادهای جوانان این مرز و بوم اشاره کرد 
و ابراز داش��ت: فرهنگ مقاومت و ایستادگی در برابر 
استعمارگران که از دیرباز در استان مشهود بوده امروز 

هم باید تقویت شود. 
رئی��س جمهور خاطرنش��ان کرد: م��ا در منطقه 
نخستین کشور دارای نیروگاه اتمی هستیم که با فعال 
ش��دن دو واحد نیروگاهی دیگر، استفاده صلح آمیز از 

فناوری هسته ای، توسعه خواهد یافت.

روحانی در دیدار علما،  ایثارگران و نخبگان 
رئیس جمهور کش��ورمان در دیدار با علما،  ایثارگران و 
نخبگان اس��تان بوش��هر با تاکید بر اینکه امروز ما به ایثار 
و نخبگی نیازمند هس��تیم گفت: امروز باید علما،  بزرگان، 
روحانیون و دانشگاهیان و همچنین کارگزاران و کارآفرینان 
جامعه دست به دست هم بدهیم و همه استعدادهای بالقوه 

را بالفعل کنیم. 
وی با تاکید بر اینکه با تکیه بر نفت نمی شود کشور را 
اداره کرد اظهار داشت: ما نمی توانیم تنها به یک منبع اکتفا 

کنیم بلکه باید منابع متنوعی داشته باشیم. 
رئیس جمهور هم چنین با بیان اینکه باید در کش��ور با 
یکدیگر برادر و دوس��ت باشیم ابراز داشت: رقابت کردن و 
تضارب آرا و جناح ها هیچ اشکالی ندارد اما باید یادمان باشد 
که همه اهل یک کشور هستیم و زیر پرچم یک قانون اساسی 
قرار داریم. ما نباید فراموش کنیم که منافع مان یکی است و 
دارای یک رهبر هستیم. باید یادمان باشد که ما ادامه دهنده 
راه امامیم و برای این انقالب و کشور فداکاری های بسیاری 
شده است.  روحانی با تاکید بر اینکه ما را نباید به چیزهای 
بی خود مشغول کنند خاطرنشان کرد :  ما اگر می خواهیم در 
کشور پیشرفت کنیم و کشور را به جلو ببریم باید تحریم را 
بشکنیم و راه دیگری نداریم. ما باید دستاوردها، استقالل و 

همچنین حیثیت مان را حفظ کنیم. 
وی با بیان اینکه افرادی که امروز در سیاست خارجی 

و مس��ائل هس��ته ای با دنیا مذاکره می کنند منافع ملی را 
می فهمن��د و درک می کنند و چارچوب سیاس��ت را بلدند 
و به استقالل کشور احترام می گذارند،تصریح کرد :  آن قدر 
ایراده��ای نیش غولی مطرح نکنیم؛ به هم احترام بگذاریم 
و در بحث کردن جوری بحث نکنیم که فکر کنیم فقط ما 
بلدیم و هیچ کس بلد نیست. همه بلد هستیم و همه باید 

کنار هم باشیم. 
روحانی خاطرنش��ان کرد:  اگر می خواهیم در سیاست 
خارجی موفق باش��یم به حمایت های ملت، رهبری، علما و 

نخبگان نیازمند هستیم. 
رئیس جمه��ور با بیان اینکه ما در برابر ۶ قدرت جهان 
ح��رف می زنیم و مذاکره می کنیم تاکی��د کرد: ما مخالف 
نیس��تیم که اگر کس��ی نقدی دارد اعالم کن��د و راه حل 
بهتری ارائه دهد اما این کار، کار س��اده ای نیست و شرایط 
ما ش��رایط خاصی اس��ت. ما باید این ش��رایط خاص را نیز 

موردنظر قرار دهیم. 
آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه

 بندر بوشهر در جزیره نگین
رئیس جمهور در ادامه برنامه های سفر دو روزه به استان 
بوشهر، با حضور در بندر بوشهر از بخش هایی از ظرفیت های 

بندری استان بوشهر هم بازدید کرد.
در این بازدید همچنین عملیات اجرایی طرح توس��عه 
بندر بوش��هر نیز آغاز شد. این طرح شامل سه پروژه است 
که ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال در قالب این پروژه ها سرمایه 
گذاری انجام می ش��ود. این طرحها شامل پایانه کانتینری، 
پایان��ه مواد فله مایع و پایانه چند منظوره هس��تند که در 

جزیره نگین احداث خواهد شد.
همچنین پایانه م��واد فله مایع با ظرفیت یک میلیون 
تن به طول 22۰ متر ساخته می شود که دارای ۱8۰ هزار 
متر مکعب مخزن و چهار دستگاه لودینگ آرم است که این 
پروژه نیز ظرف مدت 24 ماه اجرا می شود. سرمایه مورد نیاز 

برای احداث این پایانه ۵۰۰ میلیارد ریال است.
رئیس جمهور روز گذشته پس از پایان سفر دو روزه به 

استان بوشهر به تهران بازگشت .

استانداری بوشهر:
جلوگیری از حضور خبرنگار کیهان دستور نهاد ریاست جمهوری بود

اس�تانداری بوش�هر علت عدم دعوت از خبرنگار کیهان در نشس�ت خبری رئیس جمهور را 
دستور نهاد ریاست جمهوری عنوان کرد.

در حالی که خبرنگار کیهان در بوش��هر برای پوش��ش خبری سفر استانی رئیس جمهور مدارک الزم را  
برای  صدور مجوز  شرکت در برنامه های رئیس جمهور به روابط عمومی استانداری بوشهر تحویل داده بود، 

اما کارت خبرنگاری برای شرکت در نشست خبری صادر نشد. 
در همین ارتباط مدیر روابط عمومی اس��تانداری بوش��هر در اعتراض به این امر عنوان کرد که مسئوالن 

نهاد ریاست جمهوری تشخیص داده اند که نیازی به حضور خبرنگار کیهان در این نشست نیست!

س�خنگوی وزارت خارجه با اشاره به اقدام 
آمریکا در تحریم احتمال�ی ایران تصریح کرد 
که هرگونه تحری�م جدید به منزله توقف روند 

جاری خواهد بود.
مرضیه افخم، س��خنگوی وزارت امور خارجه در 
نشست هفتگی با خبرنگاران پیرامون گفتگوهای وزیر 
امور خارجه کش��ورمان در ژنو و برگزاری دور جدید 
مذاکرات هس��ته ای گفت: مذاک��رات وزرای خارجه 
ایران وآمریکا پیرامون آخرین وضعیت هس��ته ای و 
مشورت های الزم در همین خصوص صورت می گیرد.

 افخم در مورد نقش روسیه در روند گفتگوهای 
هسته ای اظهار داشت: روسیه به عنوان کشور همسایه 
روابط دوجانبه خوبی را با جمهوری اسالمی ایران دارد. 
در همین راستا مشورت های منطقه ای و بین المللی 

خوبی میان تهران و مسکو صورت می گیرد. 
 وی افزود: روسیه به عنوان یک عضو ۱+۵ نقش 
فعالی در گفتگوهای هسته ای ایفا می کند و گفتگوهای 
ای��ران و این کش��ور حوزه وس��یعی از موضوعات را 

دربرمی گیرد. 
 س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه در مورد س��فر 
محمدجواد ظریف به عربستان اظهار داشت: موضوع 
دعوت نامه ارسالی عربستان جهت سفر وزیر خارجه 
کش��ورمان به این کشور در دستور کار است و ما در 
نظر داریم که دیدار وزرا در تهران یا ریاض انجام شود. 
البته گفتگوهای طبیعی میان دو کشور در حال انجام 
است و پیرامون سفر وزیر خارجه کشورمان در زمان 
معین آن اطالع رسانی خواهیم کرد. سفیر جدید این 
کش��ور نیز معرفی ش��ده و مراحل اداری طی شده و 

روال طبیعی در حال طی شدن است.
 افخم افزود: ناکارآمدی تحریم برای همه جهانیان 
مش��خص شده و جمهوری اسالمی ایران نشان داده 
متناس��ب با اهداف خود همه برنامه هایش را تنظیم 

افخم:

هرگونه تحریم جدید آمریکا علیه ایران به منزله توقف مذاکرات خواهد بود

می کند، از نظر ملت ایران در عین اینکه تحریم اقدامی 
نامشروع بوده ابزاری ناکارآمد هم به شمار می آید. 

وی ادام��ه داد: امیدواری��م ی��ک واق��ع بینی در 
سیاس��ت های حاکمان آمریکا حاکم ش��ود، چرا که 
تکرار اشتباهات گذشته برای آنها و سیاست هایشان 

سودی نخواهد داشت.
س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه پیرام��ون اقدام 
تروریس��تی در فرانسه گفت: جمهوری اسالمی ایران 
مواضعش را پیرامون این اقدام تروریس��تی اعالم کرد 
و م��ا همواره تروریس��م را در هر نقط��ه دنیا محکوم 

می کنیم.
افخم افزود:  در عین حال ما اقدامات تحریک آمیز 
را نیز محک��وم می کنیم و اقدام این هفته نامه از نظر 
ما یک اقدام توهین آمیز اس��ت و آن را کامال محکوم 
می کنیم، چرا که باعث تحریک احساسات مسلمانان 

و جریحه دار شدن احساسات آنها در جهان خواهد شد.
وی خاطرنش��ان ک��رد: بس��یاری از ملت ها تاوان 
سیاس��ت های غرب را می دهند و هر بار مس��ئولین 
غرب��ی خود بر این اش��تباه اذعان می کنند، از این رو 

سوءاستفاده از آزادی بیان پذیرفته نیست.
افخ��م در ادام��ه گفت: چند س��ال پیش همین 
کشورها مشوق عزیمت افرادی به سوریه برای جنگ 

بودند و امروز آنها آثار و تبعات آن را می بینند.
س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه با اش��اره به دور 
جدی��د گفتگوهای ایران و ۱+۵ بیان کرد: براس��اس 
اراده سیاس��ی که از ابتدا جمهوری اسالمی ایران در 
مذاک��رات اعالم کرده، گفتگوها را ادامه می دهد و در 
این مسیر به دنبال رسیدن به یک توافق جامع است، 
اما در عین حال این مهم به این مفهوم نیست که ما 

از دیدگاه های خود کوتاه بیاییم. 

افخم تصریح کرد: مذاکرات با ۱+۵ صرفا در موضوع 
هسته ای خواهد بود.

وی پیرامون س��فر محمدج��واد ظریف وزیر امور 
خارجه کش��ورمان به افغانستان گفت: برنامه ریزی ها 
پیرامون این س��فر در حال انجام اس��ت، ظریف سفر 

قریب الوقوعی را به افغانستان انجام خواهد داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران،سخنگوی وزارت امور 
خارجه پیرامون تصمیم کنگره آمریکا پیرامون افزایش 
تحری��م علیه ایران و واکنش کش��ورمان درخصوص 
این مس��ئله گفت: ما نمی خواهیم نسبت به روندها و 
تحلیل ه��ا پیش بینی کنیم، هرگونه تحریم جدید به 
منزله توقف روند جاری خواهد بود و این بحثی روشن 
است و از نظر ما استفاده از یک ابزار فرسوده و ناکارآمد 
کمک کننده نیست. ضمن اینکه یک سوءمحاسبه در 
برخی مس��ئولین و حاکمان آمریکا وجود دارد. از این 
رو برداشت ش��ان این است که موضوع تحریم ایران را 
به پای میز مذاکره کش��انده. بنابراین الزم اس��ت که 
تحلیل ه��ا،  تحلیل های واقع��ی و روزآمد و مبتنی بر 
جریان های واقعه کش��ورمان باشد، ملت ایران نشان 
داده که هیچ برنامه ای در ایران متوقف نشده و بودجه 
دولت هم این مس��ئله را نش��ان می دهد که براساس 
اقتصاد مقاومتی و برنامه های غیرنفتی بسته شده است. 
 وی همچنین درخصوص مخالفت دولت آمریکا 
با تحریم های کنگره گفت: آن چه که می توان در این 
خصوص ارزیابی کرد این است که آنها )دولت آمریکا( 
نمی خواهند فعاًل آس��یبی به روند مذاکرات برسد. اما 
اینک��ه این اقدام چه میزان مبتنی بر این اس��ت که 
می خواهند کمک کننده در راستای رسیدن به توافق 
باش��د نیازمند انجام مذاکرات و گفتگوهای چند روز 
آینده اس��ت، چرا که این گفتگوها کمک می کند که 
تحلیل ما دقیق تر شود و نشان  می دهد که دولت آمریکا 

به چه اندازه به توافق عادالنه پایبند است.

سرویس شهرستانها-
پیکر پاک 3 ش�هید دیروز با حضور مردم و 
مسئوالن در شهرهای کرمانشاه، سمنان و میانه 

تشییع و به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرنگار کیهان از کرمانشاه، پیکر پاک 
فدایی خط والیت دیروز پس از تشییع باشکوه از سوی 

مردم کرمانشاه در باغ فردوس این شهر آرام گرفت.
پیکر پاک ش��هید مهدی نوروزی دیروز در میان 
دستان و حزن و اندوه هزاران نفر از مردم و مسئوالن 
استان کرمانش��اه و خانواده معظم شهدا و همرزمان 

شهید تشییع شد.
پیکر این ش��هید که در جبهه های سوریه و عراق 
علی��ه گروهک ه��ای تکفیری داع��ش و مدافع نظام 
جمهوری اس��المی در فتنه 88 مبارزه کرده بود پس 
از عبور از مقابل مسجد جامع تا میدان آزادی تشییع 

و در باغ فردوس کرمانشاه آرام گرفت.
آی��ت اهلل عبدالخالق عبداله��ی امام جمعه موقت 
کرمانش��اه در مس��جد جامع این شهر بر پیکر مطهر 

این شهید نماز میت اقامه کرد.
مراسم وداع با پیکر مطهر شهید نوروزی، سه شنبه 
ش��ب نیز با حضور گس��ترده مردم در حسینیه مزار 

شهدای کرمانشاه برگزار شد.
شهید مهدی نوروزی شنبه شب گذشته در حین 
دفاع از حرمین مطهر امامین عس��کریین)ع( در شهر 

تشییع پیکر پاک 3 شهید در شهرهای کرمانشاه، سمنان و میانه

مقدس سامرا به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
مراسم ختم این شهید نیز امروز ساعت ۱4 تا ۱۶ 
در مسجد آیت اهلل بروجردی کرمانشاه برگزار می شود.

تشییع پیکر مطهر جانباز سمنانی
گزارش خبرگزاری ایرنا از سمنان نیز حاکی است، 
پیکر مطهر جانباز روشندل شهید »مرتضی معماری« 
دیروز با حضور گس��ترده قشرهای مردم و مسئوالن 

استانی در سمنان برگزار شد.
این جانباز ۷۰ درصد روش��ندل پس از س��ال ها 
تحمل درد و رنج ناشی از جراحت های دوران جانبازی 
به درجه رفیع ش��هادت نایل آمد و در گلزار شهدای 

سمنان به خاک سپرده شد.
پیکر این ش��هید پس از اقامه نماز توسط نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان در کنار سایر 

شهیدان به خون خفته این خطه آرام گرفت.
مرتض��ی معماری در 22 آب��ان ۱۳۶۰ در منطقه 
عملیاتی بستان از ناحیه دو چشم مورد اصابت ترکش 

قرار گرفت و نابینا شد.
ب��ه گفته مدیرکل بنیاد ش��هید و امور ایثارگران 
س��منان: این ش��هید بزرگوار قبل از شهادت برخی 

اعضای بدن خود را اهداء کرد.
حجت االسالم حسن فریدون گفت:  شهید معماری 
که قبل از فوت دچار مرگ مغزی شده بود پنج عضو 
بدن خود را اهدا و همچنان نقش جانبازی و ایثارگری 

خود را پس از شهادتش نیز ادامه می دهد.
پیکر مطهر شهید خوش کالم

 تشییع شد
با حضور پرش��ور مردم، مسئوالن و فرماندهان و 
نیروه��ای جان برکف نظامی و انتظامی شهرس��تان 
میانه، پیکر مطهر شهید علی خوش کالم نیز از مقابل 

پادگان ارتش تشییع شد.
ش��هید علی خوش کالم از افسران تیپ ۳۶ پیاده 
مکانی��زه نیروی زمینی  ب��ود که در منطقه عملیاتی 
جنوب ش��رق در دفاع از مرزهای کش��ور به شهادت 

رسید.
وی اهل روس��تای آالنق در بستان آباد است که 
پس از تشییع در شهرستان میانه در زادگاه پدری اش 

به خاک سپرده شد.

پیکر مطهر شهید علی خوش کالم نیز از مقابل پادگان ارتش تشییع شد


