
اخبار كشور

اخبار ادبی و هنری
جشنواره فیلم فجر »به وقت شام« گرم شد

حاتمی کیا: من سرباز نظام هستم
فیلم »به وقت شام« که پیش از این در سینماهای مردمی با استقبال بسیار 
زیاد مواجه شده و به نوبت نمایش های فوق العاده رسیده بود، این بار در سینمای 

اهالی رسانه نیز تحسین شد.
به گزارش خبرنگار کیهان، سی و ششمین جشنواره فیلم فجر، دوشنبه شب 
شلوغ ترین شب خود را پشت ســر گذاشت. طوری که در نوبت نمایش آخر در 
این ســینما هر چهار سالن نمایش فیلم پر شدند و بسیاری ایستاده فیلم جدید 
ابراهیم حاتمی کیا درباره مدافعان حرم و مقاومت آن ها در مقابل داعش را تماشا 
کردند. »به وقت شام« نه فقط به خاطر موضوع مهم و ارزشمندش بلکه به دلیل 
برخورداری از ســطح تکنیکی بسیار باال و نمایش تصاویر جنگی شگفت انگیز و 
خیره کننده، آن هم در آســمان و در قالب جنگ هوایی، مورد توجه قرار گرفته 

است.
فیلم »به وقت شــام« هم اکنون صدرنشــین آرای مردمی است. با توجه به 
فضاسازی رســانه های زنجیره ای علیه این فیلم، که در نشست خبری فیلم هم 
ادامه یافت، باید دید آیا داوران جشــنواره نیز تحت تأثیر این فضاســازی ها قرار 

می گیرند یا حکمی عادالنه و واقعی اعالم خواهند کرد.
ابراهیم حاتمی کیا، کارگردان فیلم »به وقت شام« در نشست پرسش و پاسخ 
پس از نمایش این فیلم گفت: من اولین فیلمم را درســت زمانی که با کربالی 
5 مصادف بود با نام هویت ســاختم. در آن زمان همه بچه ها رفته بودند منطقه 
و به من سخت گذشت که نرفتم. این موضوع را به این جهت می گویم که فیلم 
»به وقت شــام« را یک سرباز ساخته است. من خودم را سرباز این نظام و کشور 

می دانم و دلم می تپد برای کسانی که جهاد می کنند. من را یک سرباز بدانید.
کارگردان »به وقت شــام« دربــاره مظلومیت مدافعان حرم بیان داشــت: 
در مظلومیــت مدافعان حرم همین بس که حتی زمانی که این عزیزان شــهید 
می شــدند، این امکان که اسم شان مطرح شــود وجود نداشت. من در میان این 
عزیزان زندگی کرده ام و با احواالتشــان آشنا هســتم. من هم دلم می خواست 
بیشتر به این عزیزان بپردازم اما مصلحت این بود که نگاه کلی تری داشته باشم 

و کلی تر به آنها بپردازم.
حاتمی کیا گفت: داعش، جدی اســت و چیزی نیست که به این راحتی ها 
حذف شــود. این گروه در حال رفتن به سمت لیبی است. من اصرار داشتم این 
فیلم زودتر آماده شــود. چهار مــاه کار کردن برای فیلمی که 2400 پالن دارد، 
زمان کمی است. ما شبانه روز کار کردیم. من اعتقاد داشتم درباره این گروه باید 

حرف زد و به تفکرات شان نزدیک شد.
او درباره نمایش بین المللی فیلم گفت: من دوست دارم که فیلم در خاورمیانه 
مطرح شــود. من دشمن جشنواره نیســتم و از اینکه فیلمم به جشنواره ها برود 
خوشحال می شوم؛ اما از اینکه جوانان برای جشنواره ها فیلم می سازند و می سوزند 
با جشــنواره ها مشکل پیدا می کنم. دوست دارم جوانان کشور فیلم هایی بسازند 

که حرف های کشور را بزند.
کارگــردان »به وقت شــام« افزود: من در این فیلم می خواســتم بچه های 
مظلومی را که به ســوریه می روند، نشــان دهم و در این مســیر با مشکالت و 
محدودیت های زیادی روبه رو بودم. جشــنواره پارسال، این طعنه به من زده شد 
که چرا اینجا نشسته ای و ســوریه نمی روی و فیلم نمی سازی. من سراغ سردار 
ســلیمانی رفتم و با وجود بسیاری از خط قرمزها خواستم که  فیلمی با چنین 
موضوعی را بســازم. من دلم نمی خواهد شعار بدهم ولی شرایط بسیار پیچیده 

است و برای یک پالن چهار ثانیه ای بسیار محدودیت داشتم.
این کارگردان درباره ساخت فیلمی درباره حادثه سانچی گفت: من قبال در 
کشتی کار کرده ام و چنین پیشنهادی هم به من شده، اما درباره آینده نمی توانم 

قولی بدهم.

آگهی نامه بی بی سی برای یک گروه منحرف!
بی بی سی برای یک گروهک منحرف 

آگهی نامه صادر کرد!
به دنبال اوباشــگری جمعی از پیروان یک گروهک منحرف در حوالی محل 
اقامت سرکرده خود در شمال تهران، بی بی سی فارسی به پوشش خبری و تبلیغ 

گروهک هدف نظر پرداخت.
بی بی سی فارسی تالش کرد، سرکرده گروهک هدف حمایت وزارت خارجه 
انگلیس را مورد تایید برخی از روحانیون معرفی کند. روحانی نمایانی نظیر یکی 

از سران فتنه 88 که جملگی در برابر استقالل مردم ایران ایستاده اند!
یکی از سیاســت های بی بی سی و اقمار آن نظیر شبکه بهایی- صهیونیستی 
مــن و تو، ترویج گروهک های منحرف و الحادی وابســته به لندن و کانون های 

صهیونی، به منظور ضربه زدن به تفکر اسالمی و شیعی است. 
عالوه بر رضا پهلوی فرزند آخرین دیکتاتور ایران ته مانده گروهک منافقین 

نیز با صدور یک بیانیه، از گروهک یاد شده حمایت کرد.
رادیو سازمان اطالعات مرکزی آمریکا:

زنها بی حجاب شوند!
رادیو سازمان اطالعات مرکزی آمریکا که در پراگ فعالیت می کند، خواستار 

بی حجاب شدن زنان ایرانی شد.
رادیــو فردا که از زیر شــاخه های رادیوی اروپای آزاد به شــمار می آید و با 
بودجه دولتی و هدایت ســازمان اطالعات مرکزی آمریــکا فعالیت می کند، در 
گزارشی تصویری و نوشــتاری، علنا خواستار گسترش بی حجابی و بی عفتی در 

جامعه ایرانی شد.
گرداننــدگان این رادیــو عناصر ســلطنت طلب و تعــدادی از خبرنگاران 
روزنامه های زنجیره ای مدعی اصالح طلبی نظیر خبرنگاران روزنامه صبح امروز و 

جامعه و آزادگان و... هستند.
دو روز پیش مســئوالن امنیتی اصفهان از دستگیری یکی از وابستگان این 

رسانه آمریکایی در آشوب های اخیر خبر دادند.
انتقاد شدید عوامل فیلم »التاری« 

از برنامه »هفت«
بازیگر، کارگردان و تهیه کننده فیلم »التاری« از برنامه »هفت« انتقاد کردند.

برنامه »هفت« دوشــنبه شــب به گفت وگو با کارگردان »التاری« و نقد و 
بررســی این فیلم اختصاص داشت. اما صحبت های مطرح شده در این برنامه با 

واکنش منفی عوامل التاری مواجه شد.
هادی حجازی فر، بازیگر فیلم »التاری« در فضای مجازی نوشــت: »ضمن 
احترام به نظِر منتقدیِن برنامه هفت درباره التاری ، از حسین مهدویان)کارگردان 
فیلم( به شــدت ناراحتم که چرا با پشــت دســت نزد توی دهن مجرِی پَرت و 
بی اطالِع صبحگاهی برنامه ، آن هم زمانی که داشــت داستاِن کامل و ریِز فیلِم 
اکران نشــده را الِی خواهش هاِی حسین ، تعریف می کرد. اگر ُمجری در طول 
حیاتش الاقل پنج برنامه از هفت های قدیمی را دیده بود می فهمید که اینکارش 
از بین بردن ســرمایه و تالِش یک گروه بزرگ اســت. قهقرا از این بیشــتر ؟« 
مهدویان هم در واکنش به نوشــته بازیگرش، پاسخ داد: »معذرت می خوام، باید 

می زدم، خویشتن داری کردم«!
اما رضوی، تهیه کننده التاری هــم در فضای مجازی از طرح عنوان جعلی 

برای خلیج فارس در برنامه »هفت« انتقاد کرد.
عکس های دیده نشده 

از انقالب اسالمی به نمایش درآمدند
نمایشــگاه »فصل بیداری« در گالری شماره یک خانه عکاسان ایران افتتاح 

شد.
سید احســان باقری، مدیر خانه عکاسان حوزه هنری، درباره این نمایشگاه 
گفت: نمایشگاه »فصل بیداری« حاصل تالش های عکاس باتجربه و توانایی است 
که روزهای ابتدایی پیروزی انقالب و آستانه آن را با دشواری های بسیار و عشق 

و عالقه شخصی عکاسی کرده است.
وی افزود: قاســم حاج محمدی عکاس مطبوعاتی بود که در دوران اعتصاب 
روزنامه ها، به ثبت و ضبط روند پیروزی انقالب پرداخت. این آثار بسیار ارزشمند 
را ســال گذشته شناسایی و برای خرید آنها با ایشان وارد مذاکره شدیم. چرا که 
گنجینه عکس هایی که ایشان در اختیار داشتند تاکنون در هیچ کجا دیده نشده 
است. باقری گفت: حدود 400 عکس را آقای حاج محمدی خودش از میان آثار 
مربوط به پیروزی انقالب اسالمی انتخاب کرده بود که ما نیز برای نمایش نهایی 

در نمایشگاه ۶5 فریم را انتخاب کردیم.
وی ادامه داد: فعالیت های انقالبی مردمی ایران در اربعین، تاسوعای حسینی 

و بهمن ماه 57 در این عکس ها کامال مشهود و قابل لمس است.
این نمایشگاه در گالری شماره یک خانه عکاسان ایران در حوزه هنری تا دوم 

اسفند )به جز پنج شنبه ها و جمعه ها( از ساعت 9 تا 18 برپاست.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

سنت مهلت به کفار 
برای افزایش گناهانشان است

»آنها که کافر شــدند، )و راه طغیان پیــش گرفتند( تصور نکنند 
اگر به آنان مهلت می دهیم، به سودشــان است. ما به آنان مهلت 
می دهیم فقط برای اینکه بر گناهان خــود بیفزایند، و برای آنها، 
عذاب خوارکننده ای )آماده شده( است.«                 آل عمران - 178

صفحه ۳
چهار شنبه 18 بهمن 1۳۹۶ 

۲۰ جمادی االول 14۳۹ - شماره ۲18۳۹

فاصله ای بین زمین و آسمان 
سعید مستغاثی

واقعا شگفت آور است که در سینمای امروز ایران و در همین جشنواره فیلم فجر چنین 
فاصله حیرت آوری میان آثار شــرکت کننده در بخش مسابقه اصلی آن وجود دارد. چراکه 
در میان 22 فیلم بلند داستانی که بایستی حداقل استانداردهای یک فیلم را دارا بوده تا به 
بخش اصلی جشنواره راه یابند، آثاری یافت می شوند که از این حداقل ها فاصله بعیدی دارند. 
تا آنجا که ذهن نگارنده اجازه می دهد تقریبا در هیچ یک از جشنواره های معتبر سینمایی 
دنیا، چنین فاصله ای مابین فیلم های شــرکت کننده در بخش مسابقه اصلی وجود نداشته 
و همواره رقابت تنگاتنگ مابین این فیلم ها، از هیجان فســتیوال های مهم فیلم محســوب 
شده اند. از همین روی مثال در جشنواره فیلم کن به جای اینکه مانند جشنواره فیلم فجر 5 
یا ۶ فیلم برای دریافت جایزه بهترین فیلم معرفی شوند، هر 20 فیلم شرکت کننده در بخش 

مسابقه جشنواره کن کاندیدای نخل طال اعالم می شوند. 
اما متاسفانه در همین جشنواره امسال فیلم فجر، فیلم هایی مانند »بمب، یک داستان 
عاشقانه« یا »کامیون« و یا »جاده قدیم« آنچنان به لحاظ ساختار و فرم و تفکر، عقب افتاده 
و ســخیف بودند که حتی در یک هفته فیلم دست چندم نیز قابل نمایش به نظر نمی آیند 
)مگر به ضرب و زور سفارش و پارتی و روابط آنچنانی( و در مقابل چنین آثار نحیف و پس 
مانده، با فیلمی مانند »به وقت شام« روبه رو می شویم که به شیوه جشنواره های استاندارد نه 
فقط یک سر و گردن بلکه فرسنگ ها از فیلم های فوق الذکر باالتر ایستاده است. این درحالی 
است که ساعاتی پیش از نمایش آن، یکی دیگر از به اصطالح فیلم های بخش مسابقه به نام 
»امیر« به نمایش درآمد که حضور آن در بخش سودای سیمرغ جشنواره سی و ششم فیلم 
فجر با هیچ حساب و کتاب و عقل و منطقی جور درنمی آید. »امیر« یک چیزی به نام فیلم 
اســت که فقط در حد متن خوانی تئاترهای آماتوری به نظر می آید به عالوه قاب بندی های 
غلط از این متن خوانی ها که شاید به تصور کارگردان، تحت فشار بودن یا در چنبره روزگار 
گیرکردن آدم های فیلمش را می رساند. آثاری همچون »امیر« به لحاظ سینمایی یک  اشتباه 
بزرگ برای ســینمای ایران محسوب شــده و انتخابش برای جشنواره فیلم فجر و در کنار 
آثاری همچون »به وقت شام« حکایت از درک بسیار پایین از سینما و جشنواره دارد. مثل 
اینکــه در جام جهانی فوتبال، تیم هایی همچون برزیل و آرژانتین و آلمان در کنار تیم های 

مالدیو و گوآم و جزائر قناری قرار بگیرند.
»به وقت شام«

جهاد بر فراز حرم 
ابراهیم حاتمی کیا همچنان در سینمای ایران یکه تازی می کند و با فاصله ای قابل توجه 
نسبت به هم نسالنش و دیگر رقبای جدی خود در پیست رقابت سینمایی به جلو می رود. 
او کــه پس از آثار ماندگاری همچــون »دیده بان« و »مهاجر« و »از کرخه تا راین« و »بوی 
پیراهن یوسف« و »آژانس شیشه ای«، زمانی در فیلم هایی همچون »به نام پدر« و »به رنگ 
ارغوان« و »گزارش یک جشــن«، در روند غالب سینمای ایران قرار گرفته و در این رقابت 
همراه دیگران حرکت  می کرد، ناگهان با فیلم »چ« خالف جریان شنا کرد، از آنها کنده شد 

و با سرعتی چشمگیر از همکارانش جلو زد.
چراکــه دغدغه های حاتمی کیا از جدی ترین و مهم ترین موضوعات و ســوژه های روز، 
همواره او را نســبت به دیگر فیلمســازان این ســینما، با زمان و ابتالئات زمانه همراه تر و 
همســازتر ســاخته و از همین روی ســینمای حاتمی کیا یکی از محوری ترین عناصر یک 
ســینمای استاندارد را داراســت. مصداقش همین فیلم »به وقت شام« بوده که یکی دیگر 
از موارد درک زمانه و به روز بودن ابراهیم حاتمی کیا نســبت به مهم ترین موضوعات جهان 
کنونی به نظر می رســد و ارتباط بسیار نزدیکی هم با آینده ایران و انقالب آن پیدا می کند. 
اگرچه فیلم »سرگشته« ساخته ســهیل سلیمی، نخستین فیلم داستانی بود که در آن به 
داعش و مدافعان حرم پرداخته شــد، اما فیلم »به وقت شام« با ساختار سینمایی و روایی 
قوی تر و با دامنه وسیع تر، به مقوله مدافعان حرم و پدیده ای به نام داعش نزدیک می شود. 

حاتمی کیا در واقع یک فیلم هوایی با نقاط قوت و ضعف ساخته، یعنی بخش مهمی از 
ماجرا درون یک هواپیما و طی پروازهای متعدد آن اتفاق می افتد که خلبانش طی درگیری 
با تکفیری ها شــهید شده و حاال شخصیت های اصلی داســتان یعنی دو خلبان به نام های 
علــی و پدرش یونس می روند تا با هواپیمای یاد شــده، گروهی از زنان و کودکان و مردان 
و مجروحین و همچنین پیکرهای شــهداء را از شــهر تحت محاصره »تدمر« خارج کرده و 
به دمشــق ببرند. اما هواپیما در طی سفر خود به دست داعشی هایی می افتد که به عنوان 
اسیر در آن پرواز حضور داشته و طی عملیاتی خود را آزاد کرده اند. از اینجا ماجرا وارد یک 
گروگانگیری و سپس چالش مستقیم علی و یونس با داعشی ها می شود که یک تیپ و گروه 

هم نبوده و ملقمه ای از صدامیان و چچنی ها و اروپایی ها، لشکر آنها را تشکیل می دهند.
حاتمی کیا در این سفر هوایی دو ساعته که البته حاشیه های زمینی هم دارد، مخاطبش 
را به چندین دســته و گروه درگیر در سوریه نزدیک می کند. با ورودیه فیلم و تصاویر تکان 
دهنده هوایی و زمینی از شهرهای های سوریه برای اولین بار در یک فیلم داستانی، تماشاگر 
ایرانی را با خرابه های تکان دهنده جنگی روبرو می کند که در طول این سال ها، جهان و از 
جمله منطقه غرب آسیا را به انحاء مختلف درگیر خود کرده و ایران هم به عنوان هدف اصلی 
داعش، با گروهی از دالورترین و پاکبازترین فرزندان خود تحت عنوان »مدافعان حرم« در 
این میدان حضور دارد تا نسل امروز هم دفاع مقدس را درک کرده و با آن مواجه شود. دفاع 
مقدســی که از جهاتی سخت تر و پیچیده تر از آن جنگ 8 ساله به نظر می رسد و از همین 

روی همچنان برخی مدعیان امام و وادادگان انقالب، نسبت به آن تردید داشته و دارند!
حاتمی کیــا برای عبور از همین تردیدها، مخاطبش را در ماجرایی پرفراز و نشــیب با 
»مدافعان حرم« همراه می ســازد، مدافعانی که فقط ایرانی نبوده و از تبار ســوری و افغان 
و عراقی و پاکســتانی و... هم در میانشان می رزمند. مدافعانی که مانند کاپیتان علی به رغم 
اتمام ماموریت شــان و با وجود داشــتن عذر موجه، جبهه سوریه را رها نکرده و برای انجام 
ماموریت نجات مردم بی دفاع تا پای جان می ایستد. مدافعانی که مانند یونس بعضا از جنس 
رزمندگان 8 ســال دفاع مقدس بوده و نبرد در ســوریه مقابل داعش را ادامه آن می بینند. 
فیلم »به وقت شــام« تردیدها را نیز از زبان خانواده همســر علی و همچنین خود او بیان 
می کند اما این تردیدها در طول فیلم پاســخ عملی خــود را می گیرد، به ویژه در آنجا که 
هواپیما به تصرف داعش درآمده و ســرکرده آنها با خشم می گوید پس از عبور از سوریه و 

عراق به سراغ ایران می آییم.
از طرف دیگر »به وقت شام«، تماشاگرش را همراه علی و یونس و دیگران به مواجهه با 
داعش و اعضای آن می برد. داعشی که برخالف شنیده ها از یک جنس و یک تیره نیستند؛ 
بعضا افرادی بسیار خشن و متعصب که جز رویارویی خشونت بار نگاه دیگری ندارند، بعضی 
به قول و قســم خود پایبندند مانند آن شــیخ سرکرده شان که تا حدودی مصلحت اندیش 
نشان می دهد ولی همچنان بر سلطه خالفت داعش بر عراق و شام و ایران و سایر کشورهای 
منطقه تاکید دارد و بعضی از چچن و مانند آن بوده که ســنگ سیطره قبیله و تبار خود را 
به ســینه می زنند.در میان این افراد، تکنیسین هایی مانند ابوطلحه بلژیکی یافت می شوند 
 که پیشــرفته ترین امکانات رســانه ای را برای تبلیغات به کار می گیرند و حتی زنی به نام 
»ام ســلما« که مسئول عملیات انتحاری اســت ولی در واقع یکی از اعضای گروهی از نوع 
»ِهوی متال« بوده و با عنوان »ملکه نفرت« با سر و وضعی اجق وجق کنسرت اجرا می کرده، 
چندین بار خودکشــی را در زندگیش ثبت نموده و در آهنگ هایش نیز همواره بر نابودی و 

مرگ تاکید داشته است.
در کنار این مواجهه نابرابر، شاهد صحنه های نفس گیری در هوا و زمین هستیم. اگر در 
فیلم »بادیگارد« همه پتانسیل ساختاری و روایی فیلم جمع شد تا به صحنه آخر و درگیری 
تونل برســیم، در فیلم »به وقت شام«، بارها و بارها مانند آن صحنه تونل، برفراز آسمان و 
روی زمین در برابر چشــمان مان قرار می گیرد. از صحنه پرواز نخست هواپیمای ایلیوشین 
در میان شــلیک مداوم و حمله زره پوش ها گرفته )که صحنه های فیلم »غازهای وحشی« 
ساخته اندرو مک الگن را تداعی می کند( تا صحنه آمادگی برای سربریدن اسیران در مقابل 
دوربین های هدایت شــونده، تا صحنه های متعدد دست به دســت شدن هواپیما در میان 

داعشی ها و مدافعان حرم و باالخره تا سکانس پایانی. 
سرانجام پس از حدود 100 دقیقه درگیری و اضطراب و دلهره، وقتی در صحنه پایانی، 
دوربین پس از  نمایی هوایی از کودکانی که در حیاط یک مدرسه بازی می کنند، در آسمان 
و از میان مناره های حرم حضرت زینب )سالم اهلل علیها( به آرامی عبور کرده و گنبد طالیی 
حرم را در قاب خود قرار می دهد، مفهوم همه آن مقاومت ها و شــهادت ها و رشــادت ها در 
همین قاب رویت می شود و درواقع تمامی حرف فیلم منتقل می شود. این بار جهاد مقدس 
در آســمان اتفاق افتاده، جهادی که داعشی ها هم مدعی اش بودند ولی فاصله بسیار با آن 
داشتند، فاصله ای از زمین تا آسمان، این را ماهیت امثال »ملکه نفرت« و ابوطلحه بلژیکی 
و اعمال شیخ داعشی و پسرش ابوخالد و مانند آن نشان داد و فداکاری امثال علی و یونس 
و ابوجالل و سایر مدافعین در همان قاب حرم معنا می یابد. این درحالی است که در فضایی 
ســیال تر، قفس هایی که مردم و سایر رزمندگان برای قتل عام در آنها حبس شده بودند، 
حاال با فداکاری کاپیتان علی و توسط چتر نجات به آرامی در آسمان شناورند، مثل همان 
پالک هایی که در فیلم »مهاجر« برگردن آن هواپیمای بدون سرنشین در مقابل درخشش 

آفتاب به هم می خوردند و صدای ناقوس رهایی می دادند.
حــاال می توان گفت با فیلم »به وقت شــام«، ســینمای ایران اولین قــدم را اگرچه 
دیر ولی محکم برای گرامیداشــت رزم جانانه مدافعان حرم برداشــت. اگرچه خناسان و 
شبه روشنفکران و صاحبان تردید همچنان در القائات بیگانگان و بافته های ذهنی خود غرق 
هستند ولی مانند آنچه دفاع مقدس برای هویت این سینما به بار آورد، مدافعان حرم نیز 
عالوه بر همه تاثیرات خود در ایران و جهان، حتی سینمای ایران را به نقطه اوج دیگری از 

فرم و محتوا رساندند.

سی و ششمین جشنواره فیلم فجر – 4

مراسم رونمایی مجموعه »قصه های دریا« خاطرات 
جمعی از فرماندهان نیــروی دریایی راهبردی ارتش 
)نداجا( در دوران دفاع مقدس با حضور دریادار امیر 
حســین خانزادی فرمانده نیــروی دریایی ارتش و 

محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری برگزار شد.
ســید صادق رضایی مدیر حوزه هنری کودک و نوجوان 
در این مراسم گفت: امروز اگر دست به قلم نبریم و ننویسیم، 
انقالب و دفاع مقدس را آن طور که روشــنفکرنماها دوست 
دارند برای نســل جوان ما معرفی می کنند. این آثار نوشته 
شــده تا جلوی تحریف های وقایع دفاع مقدس را بگیرند. ما 
اگر دست به قلم نبریم و آنچه بود را ننویسیم، برای بچه های 
ما می نویسند، نه آن گونه که بود بلکه آن گونه که می خواهند، 
درصورتی کــه باید کــودکان و نوجوانان ما بــا واقعیت ها و 
قهرمانان خودشان آشنا شوند. راه هنر، ادبیات و سینما باید 

در این مسیر باشد.

كتاب خاطرات فرماندهان نیروی دریایی ارتش رونمایی شد

در ششــمین روز از دهه مبارک فجر ســامانه 
سیستم رانش شفت متحرک ۱۸۰۰ اسب دریایی برای 
شناور های تندرو دریایی و همچنین طراحی و ساخت 
سیستم حفاظت از خوردگی و بدنه با حضور جانشین 
 وزیر دفاع و پشــتیبانی نیرو های مســلح رونمایی 

شد.
سردار سرتیپ پاسدار قاسم تقی زاده در این مراسم با بیان 
اینکه امروز به برکت انقالب اسالمی قدرت »بازدارندگی« و 
آمادگی هــای همه جانبه دفاعی نیرو های مســلح جمهوری 
اسالمی به اوج خود رسیده است، افزود: سیستم رانش شفت 
متحرک 1800 اســب دریایی با تکیه بر توان علمی و فنی 
متخصصان ســازمان صنایع دریایــی وزارت دفاع و تمام در 
داخل کشــور طراحی و ساخته شده است. طراحی و ساخت 
این سامانه براساس نیازمندی نیرو های مسلح برای دستیابی 
به سرعت های باالتر، افزایش قابلیت مانور شناور ها و افزایش 

راندمان رانش در سرعت های مختلف انجام شده است.
سردار تقی زاده استفاده از فوالد های ضدزنگ با استحکام 
باال، نصب ســریع و آســان، افزایش سرعت شناور نسبت به 
سیستم های مشــابه، کاهش هزینه سوخت مصرفی، قابلیت 
مانــور در آب های کم عمق، افزایــش انعطاف پذیری و... را از 
مهم ترین مزایای سیستم رانش شفت متحرک 1800 اسب 
دریایی عنوان کرد و گفت: مهم ترین قابلیت این سامانه رانش 

مجهز بودن به سیستم هدایت خودکار است.

جانشــین وزیر دفاع و پشــتیبانی نیرو های مســلح با 
بیان اینکه با طراحی این ســامانه بــه فناوری های طراحی 
سیســتم های رانش متحرک، تحلیل دینامیکی پروانه های 
سطح رو، انتقال کشتاور و تراســت در حین تغییرات جهت 
نیــروی اعمالــی فناوری و... دســت یافته ایــم، اضافه کرد: 
متخصصان صنایع دریایــی وزارت دفاع همچنین موفق به 
دســتیابی به قابلیت طراحی و ســاخت سیستم های رانش 

شفت متحرک از 450 تا ۳500 اسب بخار شدند.
وی با اشاره به طراحی و ساخت سیستم حفاظت کاتدی 

جریــان تزریقی با قابلیت های ویژه برای شــناور ها توســط 
سازمان صنایع دریایی گفت: این دستگاه راه حلی هوشمندانه 
و سیستمی کامال دیجیتال در حفاظت از بدنه و کلیه اجرای 

مغروق شناور است.
جانشــین وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح با بیان 
اینکه این سیســتم قابلیت تنظیم شدن در انواع محیط های 
دریایــی و ایجاد حفاظت مناســب از ســازه را داراســت، 
خاطرنشان کرد: از قابلیت های ویژه سیستم حفاظت کاتدی 
ساخته شده مانیتورینگ حفاظت کاتدی به همراه جعبه سیاه 

اطالعات حفاظت کاتدی شناور است.
به گزارش میزان، وی طراحی و ســاخت سیســتم های 
حفاظــت کاتدی تزریقی بــرای انواع شــناور های نظامی و 
تجاری، کسب دانش فنی تعمیرات و عیب یابی سیستم های 
حفاظت کاتدی جریان تزریقی برای انواع شناور های نظامی 
و تجاری کشور، امکان صادرات سیستم های حفاظت کاتدی 
جریان تزریقی، قطع وابستگی خارجی در تامین سیستم های 
حفاظت کاتدی جریان تزریقی و جلوگیری از خروج ارز را از 

مهم ترین دستاورد های اجرای این پروژه عنوان کرد.

با حضور جانشین وزیر دفاع انجام شد

رونمایی از ۲ دستاورد جدید سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع

رئیس جمهور دیروز در نشســت خبری گفت که 
امروز نرخ تورم به ۸درصد رســیده و بخش مسکن 
نیز از رکود خارج شــده و مسیر رشد را طی می کند 
و همچنین درباره وعده سخنگوی دولت برای ایجاد 
بیش از یک میلیون شغل نیز خاطر نشان کرد که این 

را از آقای نوبخت بپرسید.
حجت االسالم حســن روحانی، رئیس جمهور در ابتدای 
نشست خبری دیروز خود با تبریک ایام دهه فجر به مردم، 
اظهار کرد: مردم خود انقالب را به پیروزی رســاندند. درود 
و ســالم همه ما به امام بزرگوار، شــهدای انقالب اسالمی و 

دفاع مقدس.
وی همچنین با بیــان اینکه دولــت دوازدهم عالوه بر 
آرمان های اولیه انقالب اســالمی دو هدف مهم را برای خود 
تعیین و اعالم کرده اســت، گفت:  اشتغال مولد و مبارزه با 
فقر مطلق دو هدفی اســت که ما آن را دنبال می کنیم و در 
بودجه ســال 97 هم به این دو اصــل توجه عمیقی کردیم 
و امیدواریــم نمایندگان مجلس هم آنچــه که در نهایت از 
بررسی بودجه به ما می دهند دنبال کننده همان راه باشد تا 

ما بتوانیم برنامه هایمان را برای مردم پیاده کنیم.
گرانی ارز

رئیس جمهور در پاســخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر 
چرایی نوسانات ارزی اظهار کرد: نرخ ارز را متعادل نمی بینیم 
و باید به تعادل برســد. اگر نرخ ارز باالتر از هفته های پیش 
است حتما نمی تواند دالیل تجاری و اقتصادی داشته باشد. 
نمی تواند دالیل تجاری داشــته باشد چراکه ما در تامین ارز 
و همچنین مخارج ارزی ترازمان مثبت اســت. درآمد ارزی 
ما بیش از مخارج ارزی مان است. نمی تواند دالیل اقتصادی 
داشته باشــد، چون این موضوع که برخی ها می گویند خود 
دولت ارز را گران کرده اســت در صورتی صحیح اســت که 
دولت کســری بودجه داشته باشد. ما امسال کسری بودجه 

نداریم.
وی ســپس گفت: قاعدتا افزایش نرخ ارز دلیل روانی و 
تبلیغاتی دارد. من به مــردم اطمینان می دهم که آینده ما 
از امــروز حتما بهتر خواهد بود. حتی در درآمدهای ارزی و 
غیرنفتی وضع ما از گذشته بهتر بوده است. بنابراین شرایط 
ما در آینده بهتر خواهد بود. تصمیماتی برای کنترل نوسانات 
ارز گرفته شده که بخشی از آن را رئیس  بانک مرکزی اعالم 

کرده یا می کند.
وی در پاسخ به پرسشی در ارتباط با چگونگی پرداخت 
بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: در زمینه 
بدهی ســازمان تامین اجتماعی دولت صحبت های مهمی 
دارد. مــن به وزیــر کار تاکید کردم که بایــد از بنگاه های 
اقتصادی دست بردارد شرط من برای روی کار  آمدن ایشان 

در این وزارتخانه این بود که از بنگاه ها دست بردارد.
رشد اقتصادی 2رقمی

رئیس جمهور در پاســخ به پرسشــی مبنی بر اینکه آیا 
دولت صدای مردم را در اعتراضات اخیر نســبت به تورم و 
گرانی شنیده است و اگر شنیده است آیا به دنبال ترمیم تیم 
اقتصادی خود اســت یا نه؟ اظهار کرد: شما وقتی خواست 
مــردم را فقط در بخش اقتصــاد می بینید همین به معنای 

نشنیدن صدای مردم است. 
وی افزود شــما اگر به خبرگزاری خودتان نیز مراجعه 
کنیــد می بینید در طول اول دولت یازدهم تا امروز مســیر 
تورم ما به ســمت باال نبوده بلکه به سمت پایین بوده است 
یعنی از روز اول که ما آمدیم تورم 40 درصد بود ، اول سال 
9۳ تورم ۳4/7 درصد بود با امروز که تورم ما 8/2 است نشان 
می دهد که ما مســیر را درست انتخاب کرده ایم. همچنین 
رشــد اقتصادی ما در ســال 91، منهای ۶/8 درصد بوده و 
سال گذشته رشد اقتصادی ما دو رقمی شده است که البته 
معنایش این نیست که همه مشکالت مردم حل شده است.

اظهارات آقای روحانی درباره تورم حدود 8 درصدی در 
حالی است که ایشان قباًل گفته بود مالک تورم جیب مردم 

است نه آمارهای اقتصادی و بعید به نظر می رسد جیب مردم 
با ادعای تورم 8 درصدی چندان سازگار باشد!

رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که رویکرد ایران 
نســبت به منطقه چه خواهد بود و آیــا به خاطر منطقه با 
قدرت های بزرگ جهانی گفت وگو خواهد کرد یا خیر گفت: 
ما همچنان با کشورهای منطقه و کشورهای خارج از منطقه 
راجع به منطقه حــرف می زنیم، گفت وگو می کنیم و حتی 
گاهی کمک می خواهیم. خواست من از مقامات اروپایی این 
بود که بمباران مردم مظلوم یمن متوقف شود. ما همیشه در 

مورد منطقه حرف زده ایم و می زنیم.
تولید خودروی جدید

رئیس جمهــور درباره تاثیر صحبت هــای تریبون ها در 
جذب سرمایه خارجی، گفت: ما حتما باید به آینده امیدوار 
باشیم. این یک شعار نیســت و من برای آن دلیل دارم. در 
کرمــان 10 هزار میلیارد تومان طرح و پــروژه در یک روز 
افتتاح می شــود و اســتاندار می گوید سال آینده نیز همین 
مقدار پروژه افتتاح خواهد شــد این یعنی جامعه با نشــاط 
اســت. از ســویی ســرمایه گذاری خارجی ما بیشتر شده 
 اســت. فاینانس های خارجی نیز نســبت به گذشته بیشتر 

شده است.
وی ادامه داد: در مواردی که ســرمایه گذاری به فناوری 
پیچیده نیاز دارد در حال مذاکره هستیم و برای اولین بار هم 
خودرویی تولید می کنیم که ۳0 درصد آن باید صادر شــود 
هر چند مصرف داخلی فشار می آورد. از سویی طرح نوسازی 
ناوگان حمل ونقل را داریم و طرح های ســال 97 دولت همه 

اعالم می شود. اینها همه به معنای امیدواری است.
مذاکره مجدد، هرگز

روحانی در پاسخ به این پرسش که  اگر آمریکا از برجام 
خارج شــود ایران چه اقدامی انجام خواهد داد خاطر نشان 
کرد: بسیار خوشحالم که ترامپ بعد از یک سال که به کاخ 
سفید رفته اســت هنوز نتوانسته فریادی که در رقابت های 
انتخاباتــی می زد که برجام را پــاره می کند، را عملی کند. 
برجام آنقدر اســتحکام داشته است که در این یک  سال در 

برابر آمریکا مقاومت کند. 
رئیس جمهــور با بیان اینکه ما اصولی داریم و بر مبنای 
اصــول خود برجام را ادامه می دهیم، تصریح کرد: ما آغازگر 
نقض برجام نخواهیم بود. برجام اضافه و کم نمی شــود. نه 
خطی به آن اضافه می شــود و نه خطی از آن کم می شــود. 
ما مســائل دیگر را مرتبط با برجــام نمی دانیم. برجام تعهد 
هفت کشــور و تعهدی بین المللی اســت که شورای امنیت 
آن را تایید کرده اســت. ما پیش بینی های الزم را داریم و تا 
زمانی که منافع ما تامین شــود در برجام می مانیم. بودن یا 
نبودن آمریکا در برجام تاثیری در تصمیم ما ندارد. تصمیم ما 

براساس تامین منافع ما در برجام گرفته می شود.

از نوبخت بپرسید!
رئیس جمهور در پاســخ به این پرسش که تمرکز دولت 
برای سال 97 در ایجاد اشتغال در چه حوزه هایی خواهد بود، 
گفت: اینکه آقای نوبخت پیشــگویی کرده اند که ســال 97 
حدود 1 میلیون و ۳۳ هزار شــغل ایجاد می شــود را باید از 
خود ایشان بپرسید. این رقم، رقم پیش بینی سازمان برنامه 
و بودجه است که براساس بودجه ای که به مجلس داده ایم، 

پیش بینی شده است.
وی ادامــه داد: پیش بینی ما برای افزایش اشــتغال بر 
مبنای تبصره 18 بود که در کمیسیون تلفیق تغییراتی کرده 
است. قرار بود مقداری را دولت، مقداری را صندوق توسعه و 
مقداری را بانک ها تامین کنند و در  اشتغال خرج کنند اما تا 
اینجا مطابق با پیشنهاد دولت این تبصره پیش نرفته است.

روحانی ســپس خاطر نشان کرد: آنچه که من می توانم 
به مردم بگویم این اســت که سال گذشته حدود 700 هزار 
شــغل ایجاد شده است. تالش ما این است که تا پایان سال 
این مقدار افزایش یابد. در پایان ســال باید ببینیم که موفق 
بوده ایم یا نه اما اینکه این مقدار را به یک میلیون می رسانیم 

یا نه را باید به تبصره 18 ارتباط دهیم.
رئیس جمهور در پاســخ به پرسشــی مبنــی بر اینکه 
آمریکایی ها به دنبال ناکارآمد نشــان دادن ایران در عرصه 
بین المللی هســتند و برنامه  دولت در این زمینه چیســت، 
اظهار کرد: اینکه آمریکا به دنبال ایجاد مشــکل برای ملت 
و دولت ایران است تردیدی وجود ندارد. اگر در دولت قبلی 
آمریکا در ایــن زمینه بحث وجود داشــت در دولت فعلی 
آمریــکا هم اتفاق نظر دارند که ایــن دولت به دنبال ایجاد 
مشــکل و گره افکنی است و یک نمونه از کار آمریکا همین 
بود که موضوع اعتراضات اخیر را بدل به یک مسئله سیاسی، 
بین المللی و امنیتی کرد و البته اولین شکســت مفتضحانه 
دولت آمریکا در شــورای امنیت در این باره از همان جا به 

وجود آمد.
میهمانی ناهار در کاخ سفید!

روحانی تاکید کرد: همچنین شــاید برای نخستین بار 
بود که ما می دیدیم در کاخ سفید رئیس جمهور برای گرفتن 
رای از کشورها در شورای امنیت به آنان چلوکباب می دهد. 
ما قبل از این در انتخابات ریاســت جمهوری دیده بودیم که 
عده ای برای گرفتن رای چلوکباب می دهند اما در کاخ سفید 

این اولین بار بود که چنین چیزی را می دیدیم.
رئیس جمهور در پاســخ به این پرســش که دولت چه 
برنامه هایی برای زیرســاخت های فضای مجازی دارد، تاکید 
کرد که توجه بــه این فضا و اثرگذاری اش موضوع بســیار 
مهمی اســت. فضای مجازی و اینترنت یک فضای بســیار 
مهم برای ما به حســاب می آید. برای ما که به سمت دولت 
الکترونیک در حرکت هســتیم، برای جامعه ما که به سمت 

 دانش روز دنیا حرکت می کند، این فضا اهمیت بسیار زیادی 
دارد.

روحانــی همچنین افزود: از ســوی دیگر ما در رابطه با 
شــبکه ملی هم قدم های خوبی برداشــته ایم. دولت مصمم 
اســت تا پیام رســان های داخلی را تقویت کنــد اما عقیده 
دارد که انحصار در این حوزه معنا ندارد. اگر قرار باشــد یک 
پیام رســان داخلی انحصار را در دست بگیرد درست نیست. 
ما باید هم در شبکه های داخلی و هم خارجی حضور داشته 

باشیم چرا که آثار فرهنگی و اجتماعی دارد.
خیلی فرصت خوبی هم نبوده!

روحانی در پاسخ به این پرســش که آیا کنترل برنامه 
موشکی ایران می تواند به برهم خوردن برجام منجر شود و 
فرصــت بین ایران و آمریکا را از بین ببرد اظهار کرد: خیلی 
فرصــت خوبی هم نبوده که آمریکا آن را از بین ببرد. برجام 
قابل مذاکره مجدد یا قابل بازنویسی نیست بلکه توافقی است 
که پس از ۳0 ماه تالش امضا شــده و شورای امنیت آن را 
تایید کرده است و بنابراین یک توافق بین المللی تبدیل شده 
است. بنابراین هیچ معنایی ندارد درباره برجام با هیچ کسی 

مجددا مذاکره کنیم.
وی ادامــه داد: ما هــر  آنچه برای دفاع از کشــور الزم 
باشد از هواپیما موشــک و زیردریایی استفاده می کنیم اما 
دنبال ســالح کشتار جمعی نیستیم. نه تنها به خاطر تعهد 
بین المللــی ما بلکه به خاطر فتــوای رهبری هم دنبال آن  
نیســتیم. ایران به دنبال سالحی که خالف ضد اخالق، ضد 
شــرع و ضد تعهدات بین المللی است،  نمی رود اما آنچه در 
زمینه ســالح های متعارف باشد اســتفاده می کنیم. با هیچ 
کســی هم در این زمینه مذاکره نداریم موشــک های ایران 
هیچ زمانی تهاجمی نبوده و برای تهاجم به هیچ کشــوری 

نیست و نخواهد بود. 
آغاز بدعهدی از دولت اوباما

رئیس جمهور با اشــاره به اینکه آمریکا اگر می خواست 
فرصتی برای رابطه بــا ایران ایجاد کند، خوب بود از فضای 
برجام درســت اســتفاده می کرد، افزود: اگر آمریکا به تمام 
تعهــدات خــود در برجام عمل می کرد شــرایطی نو ایجاد 
می شد و ممکن بود درباره موضوع دیگر هم بتوانیم با آمریکا 
صحبت کنیم. خود آنها متاسفانه این فرصت طالیی را از بین 
بردند. چه دولت قبلی که آغازگر از بین بردن این فرصت بود 
و مخصوصا دولت فعلی که کال این فضا را ازبین برده است. 
همیشــه تاکید کرده ام که کلید فضای روابط آینده ایران و 
آمریکا دست واشنگتن است. آنها باید دست از فشار، تهدید و 
تحریم بردارند، خودبه خود فضای دیگری می شود و می توان 

برای آینده فکر کرد.
مسکن از رکود خارج شده

رئیس جمهور در پاســخ به این پرســش که طرح های 
دولت از جمله طرح نوســازی حمل ونقل و بازسازی شهرها 
چه اهدافی را دنبال می کند و چه دستاوردهایی را به ارمغان 
می آورد، گفت: در همه این طرح ها اهداف متعددی در جهت 
توسعه دنبال می شــود. مثال در حوزه نوسازی ناوگان ها 20 
تا ۳0 هزار اشــتغال ایجاد می شود، فناوری در این حوزه باال 
می رود و از لحاظ محیط زیســت اتفاق بســیار مهمی رخ 

می دهد.
روحانــی همچنین گفت: در بازآفرینی شــهرها که در 
مورد آن توضیح خواهم داد برای جوانان خانه اولی تسهیالت 
ویــژه ای در نظر گرفته شــده اســت. از ســوی دیگر برای 
توسعه گرها، صنعتگران و کل صنعت ساختمان هم اتفاقات 
خوبی خواهد افتاد. رکود مسکن آخرین بخش باقیمانده در 
دولت یازدهم بود که االن در حال رشد است، امیدواریم سال 

97 شاهد رشد تمام این طرح ها باشیم.
وی درباره افزایش قیمــت حامل های انرژی نیز خاطر 
نشــان کرد: در این زمینــه اختالفی با مجلــس نداریم و 
معتقدیم باید به تدریج این قیمت ها افزوده شود. امیدواریم 

مجلس از دولت در این زمینه در تبصره 18 حمایت کند.

روحانی در نشست خبری مطرح کرد

تورم 8درصد
اشتغال را هم از نوبخت بپرسید

فرمانده پایگاه دریابانی آبــادان گفت: به منظور 
ارتقاء امنیت آبراه بین المللی اروند، گشــت مشترک 
دریایی بین پایگاه دریابانی آبادان و گارد ســاحلی 

جمهوری عراق برقرار شد. 
به گزارش ایرنا ، ســرهنگ محمدعلی موســیوند دیروز 
اظهار کرد : طبق توافق بین 2 کشــور ایران و عراق عملیات 
مشــترک گشت زنی برای ارتقاء امنیت دریایی در اروندرود و 
تامین زمینه فعالیت ســالم و قانونی صیادی و کشتیرانی در 

حال انجام است.
وی افزود : گشــت مشــترک بیــن دریابانــی آبادان و 
گارد ســاحلی عراق در خط تالوک عالوه بــر تامین امنیت 
تجــارت و عبور شــناورهای تجاری باعــث افزایش ضریب 
 امنیــت در این آبراه به خصــوص در فصل صید ماهی صبور 

می شود.
اروندرود رودخانه پهناوری است در جنوب غربی ایران و 
در مــرز ایران و عراق که از همریزش رودهای دجله، فرات و 

سپس کارون پدید آمده  است.
دجله و فرات پیش از پیوستن به کارون در شهر قرنه در 

۳75 کیلومتری جنوب بغداد به هم می پیوندند. 
درازای اروندرود از قرنه تا ریزشــگاه آن در خلیج فارس 
190 کیلومتر است ریزشــگاه اروندرود در میان شهر ایرانی 

اروندکنار و شهر عراقی فاو است.
بصــره، خرمشــهر، آبادان، خســروآباد و فــاو از جمله 
بندرهای مهم کناره این آبراه هســتند که نقش چشمگیری 

در رونق بازرگانی منطقه دارند.

اجرای گشت های 
مشترک دریایی ایران و عراق 

نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: آنچه در نمایشگاه در اروندرود
جلوه های تحول به نمایش گذاشته شده حاکی از رشد 
کمی و کیفی در راستای پیشبرد اهداف سپاه و نظام 

اسالمی برای رسیدن به تمدن نوین اسالمی است.
به گزارش فارس، حجت االسالم علی سعیدی، نماینده 
ولی فقیه در ســپاه پاســداران انقالب اســالمی در حاشیه 
نمایشــگاه جلوه های تحول دانشــگاه جامع امام حسین)ع( 
اظهار داشت: در این نمایشگاه شاهد استعداد سرشار در بین 
نیروهای جوان و متخصصــان و همت بلند و اراده قوی آنها 
برای برداشــتن گام های بلند در راستای تحقق آرمان های 

مقام معظم رهبری و انقالب اسالمی بودیم.
وی تصریح کرد: ایده ها و اراده های جوانان و متخصصان 
ایرانی در مسیر تحقق اهداف و آرمان های انقالب اسالمی در 
حال حرکت اســت. نماینده ولی فقیه در سپاه ابراز داشت: 
آنچه در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده حاکی از رشد 
کمی و کیفی در راستای پیشبرد اهداف سپاه و نظام اسالمی 

برای رسیدن به تمدن نوین اسالمی است.
حجت االســالم ســعیدی خاطرنشــان کرد: قطعا این 
نمایشــگاه ها و اقدامات علمی و پژوهشی نوید بخش آینده 
روشــنی اســت که خداوند متعال به سبب تالش و کوشش 

فرزندان رشید اسالم عنایاتش را شامل آنها خواهد کرد.
وی گفت: رهبر معظم انقالب نگاهشــان این اســت که 
تمدن غرب در حال افول بوده و دانشگاه ها باید نقش خود را 
در تمدن نوین اسالمی ایفا کنند. نماینده ولی فقیه در سپاه با 
اشاره به ظرفیت های موجود در نمایندگی ولی فقیه در زمینه 
علوم اســالمی و انسانی بیان داشت: نمایندگی ولی فقیه در 
سپاه پاســداران ظرفیت باالیی دارد که می تواند در زمینه 
های علوم اسالمی و انسانی و تربیت پاسداران و جوانان تراز 
انقالب اســالمی پشتیبان طرح تحول علمی و تعالی معنوی 

دانشگاه جامع امام حسین)ع( باشد.

حجت االسالم سعیدی مطرح کرد:

رشد كمی و كیفی در راستای پیشبرد اهداف سپاه و نظام برای رسیدن به تمدن نوین اسالمی

رهبر معظم انقالب: وظیفه داریم فقر و محرومیت را در کشور از 
بین ببریم و به زندگی این قشر بیشتر رسیدگی کنیم. این وظیفه 

ما و وصیت امام)ره( است.
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