
اخبار كشور

معرفی ۱۴ نامزد اولیه »چهره سال هنر انقالب«
۱۴ چهره فرهنگی و هنری به عنوان نامزدهای اولیه کسب عنوان چهره 

هنر انقالب در سال ۹۷ معرفی شدند.
جشــن هنر انقالب، پس از تعطیالت نوروز توسط حوزه هنری برگزار 
خواهد شد. یکی از مهم ترین برنامه های این جشن، معرفی چهره سال هنر 

انقالب اسالمی است. 
جشــن هفته هنر انقالب که به همت حوزه هنری برگزار می شود، به 
مناسبت سالروز شهادت شهید مرتضی آوینی در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۹۸ 
آغاز شــده و در طول یک هفته ضمن مرور مهم ترین رویدادهای مرتبط با 
هنر انقالب و هنرمندان انقالبی و معرفی چهره سال هنر انقالب، با نمایش 
فیلم ها، اجرای تئاترها، برگزاری کنســرت و نمایشگاه های تجسمی و... تا 

تاریخ ۲۷ فروردین ادامه می یابد. 
در ایــن رویداد بزرگ فرهنگی و هنری از یک عمر فعالیت متعهدانه، 
روزآمد و تاثیرگذار اســتاد رضا بدرالسماء و اســتاد نادر طالب زاده تقدیر 

خواهد شد.
رویکردها و سیاست های جشن هفته هنر انقالب از شعار »هنر متعهد 

به حقیقت« پیروی می کند.
نامۀ ناشران به مسئوالن برای حل بحران کاغذ

صنف ناشــران و تشکل های نشر در نامه ای خطاب به مسئوالن دولتی 
خواستار حل ُمجدانۀ بحران کاغذ شدند.

در آخرین روزهای ســال ۹۷ بحران کاغذ همچنان اصلی ترین دغدغۀ 
ناشران است. بحرانی که شدت  گرفتن آن در هفته های اخیر موجب تکاپوی 
بیشتر ناشران برای حل این مشکل شده است. در پی حل نشدن این بحران 
و افزایش بی رویۀ قیمت کاغذ، صنف ناشــران با هم فکری تشکل های نشر 
در نامه ای از مســئوالن دولتی خواستار پی گیری جدی برای حل معضل 
کمبود و گرانی کاغذ شــدند و از دولت برای اهتمام در تولید ملی کاغذ و 

داخلی شدن آن مطالبه کردند.
ناشران در این نامه تنها راه حل شدن بحران کاغذ را خودکفایی در تولید 
این محصول اساسی دانسته و عمل به فرمایش های مقام معظم رهبری را 

در این خصوص به هیئت دولت یادآوری کرده اند.
نهادها و تشکل های امضاکنندۀ این نامه به قرار زیر است:

مجمع ناشران انقالب اسالمی، انجمن اسالمی ناشران و کتاب فروشان، 
انجمن فرهنگی ناشــران آموزشی، انجمن ناشران کودک و نوجوان استان 
قم، انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی، مجمع ناشران دفاع مقدس، 
انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان، مؤسسۀ فرهنگی هنری زنان 
ناشر، شــرکت تعاونی خدمات فرهنگی دانشگاهیان پارسا، شرکت تعاونی 

ناشران و کتاب فروشان استان قم
تغییر در برنامه »90« 

عادل فردوسی پور رفت
در سال ۹۸ برنامه »۹۰« با مجری و گروهی جدید روی آنتن خواهد 

رفت.
محمد حسین رنجبران مدیرکل روابط عمومی سازمان صدا وسیما در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان،با اشاره به سخنان کوتاه دکترعلی 
عسکری)رئیس رسانه ملی( در حاشیه جلسه هیئت دولت درخصوص 
ادامه فعالیت عادل فردوســی پور در شبکه سه سیما گفت: همان طور 
که ریاســت سازمان اشاره کرد »آقای فردوسی پور در شبکه سه سیما 
خواهد ماند اما تحوالتی در حوزه ورزش ســیما نیز خواهد بود« و من 
خواهش می کنم رسانه ها صحبت های رئیس سازمان را به صورت کامل 

منتشر کنند.
وی افزود: قرار است تحوالتی در حوزه ورزش سیما و برنامه نود از سال 

آینده صورت پذیرد و این موضوع مربوط به شبکه سه سیماست.
مدیرکل روابط عمومی رسانه ملی با اشاره به مصاحبه دیروز مدیرگروه 
ورزش شــبکه سه سیما در این خصوص تاکید کرد : همان طور که آقای 
فضلعلی دیروز اعالم کرد تحوالتی ویژه در برنامه نود از سال آینده صورت 
خواهــد گرفــت و این برنامه با گروهی جدیــد روی آنتن خواهد رفت اما 
درعین حال از ظرفیت های عادل فردوسی پور در برنامه های دیگر استفاده 

خواهد شد.
مدیرکل روابط عمومی ســازمان صدا وســیما با بیان اینکه از ســوی 
مدیرکانال ورزش پیشــنهاد قائم مقامی شبکه ورزش به فردوسی پور ارائه 
شده است، تصریح کرد: مسئوالن محترم شبکه سه بسیار امیدوارند که از 
ظرفیت آقای فردوسی پور در جایگاه قائم مقامی شبکه ورزش استفاده کنند 

و همچنان بر این پیشنهاد پافشاری می کنند.
وی افزود: آقای فردوســی پور از تهیه کنندگان قدیمی و موفق رسانه 
ملی در شــبکه سه سیما به شمار می رود و اگر هم این پیشنهاد را نپذیرد 
مسئوالن شبکه ســه و کانال ورزش قطعا از وجودش در برنامه های دیگر 

استفاده خواهند کرد.
انتقاد رئیس جامعه صنف تهیه کنندگان سینما

 از حسن روحانی
رئیس جامعه صنفی تهیه کنندگان گفت: حسن روحانی برای گوشت 

و مرغ مردم برنامه ای ندارد، چه برسد برای سینما!
سیدضیاء هاشمی در گفت وگویی با نقد عملکرد فرهنگی دولت گفت: 
شخص حسن روحانی آدم فرهنگی نبود و همان طور که خودش هم گفت 
آدمی امنیتی است و نگاهش به همه چیز غیرفرهنگی است! عملکرد شش 
ساله ایشان نشــان می دهد عالقه ای به فرهنگ نداشته و البد در دو سال 

آینده نیز عالقه ای ایجاد نخواهد شد.
وی ادامه داد: وقتی برنامه ای برای ساماندهی گوشت و مرغ مردم ندارد، 
می خواهد برای سینماگران چه کند؟ در دوران روحانی حمایت های دولتی 
از ســینما کم و کمتر شــده! فرهنگی که ظرف شش سال سه وزیر عوض 
می کند یعنی فشــل است، یعنی سینمایش تعطیل است. مدیر باید برنامه 
۱۰ ساله داشته باشد، به خصوص در فرهنگ! مدیران فرهنگی تالش زیادی 
کردند که ســینما را نابود کنند ولی نتوانستند چون مردم ایران نگذاشتند. 
فقط بخشی از دولت کنار سینما ایستاد و مابقی، نه! تا دل تان بخواهد بریز و 
بپاش بی فایده کردند؛ کلی هزینه کردند برای »هنر و تجربه« ولی چه فایده ای 
داشت؟ رئیس جامعه صنفی تهیه کنندگان با نقد ورود سرمایه گذاران نورس به 
سینما گفت: فقط به خاطر اینکه فالنی پول دارد اجازه دادند کار کند و حاال 
همان فالنی شــده مسند قدرت و از تئاتر تا سینما را گرفته! تئاتر اشرافی و 
سریال سه فصلی ساختند فقط برای هزینه کردن پول های بادآورده در تولید!

یک ابهام مالی جدید در عرصه سینما
برخی از رسانه های سینمایی مدعی شدند که بودجه ای به عنوان عیدی 
اعضای صنوف سینمایی در اختیار خانه سینما قرار چگرفته است، اما این 

بودجه به دست اعضا نرسیده است.
بودجه هدف ادعا در رسانه ها، یک میلیارد تومان اعالم شده که از سوی 
سازمان سینمایی در اختیار خانه سینما قرار گرفته است اما بسیاری از اعضای 
صنوف و انجمن های مختلف خانه سینما، عیدی مذکور را دریافت نکرده اند.
با توجه به اینکه یکی از شعارهای حسین انتظامی، سرپرست سازمان 
سینمایی، شفاف سازی و رفع ابهامات مالی است، امید است که این ابهام 
که هنوز صحت آن تأیید نشده اما به خاطر طرح در رسانه ها، سؤال برانگیز 

شده نیز برطرف شود.

صفحه 3
 سه شنبه ۲۸ اسفند ۱39۷ 

۱۲ رجب ۱۴۴0 - شماره ۲۲۱۵۲

آنچه از نظرتان می گذرد بخشــی از بیان حکیمانه رهبر معظم 
انقالب درباره نوروز است. بخوانید!

»در معناي نوروز و این که نوروز چیســت، در روایات مختلف، 
تعبیرات مختلفي هست. مثاًل آن روزي که رسول اکرم)صلّي اللَّ  علیه  
واله  وسلّم(، امیرالمؤمنین را به خالفت منصوب کرد، آن روز، نوروز 
بود. یا در روایت دیگر، آن روزي که دّجال در آخرالزمان، به  دست 
حضرت مهدي)ارواحنافداه( به قتل برســد، آن روز، نوروز است. یا 
حّتي در بعضي از روایات آمده، آن روزي که آدم هبوط کرد، آن روز، 
نوروز بود. نوروز، یعني روزي نو در تاریخ بشر و حالتي نو در زندگي 
انســان ها. علي الظاهر در این روایات، امام نمي  خواهند بفرمایند آن 
روزي که این وقایع در آن اتفاق افتاده است، یا خواهد افتاد، با روز 
اول َحَمل، مصادف بوده یا خواهد بود. نه، خیلي مستبعد است که 

مراد این باشد؛ مراد این است که معناي نوروز را بفهمیم.
نوروز، یعني روزي که شما با عمل خودتان، با حادثه  یي که اتفاق 
مي افتد، آن را نو مي  کنید. روز بیســت  و دوم بهمن که ملت ایران، 
حادثه  عظیمي را به کمک خدا تحقق بخشید، روز نویي )نوروز( است. 
آن روزي که امام امت، قاطعاً به دهاِن مســتکبِر قلدِر گردن کلفت 
دنیا -یعني آمریکا- مشت کوبید، آن روز، روز نو و راه نویي )نوروز( 
بــود؛ حادثه نویي بود که اتفاق مي افتاد و افتاد. ما باید نوروز را، نو 
روز کنیم. نوروز به حسب طبیعت، نوروز است؛ جنبه  انساني قضیه 

هم به دست ماست که آن را نوروز کنیم.
اگر شــما مي خواهید روز اّوِل فروردین را هم براي خودتان روز 
»نو« و نوروز قرار دهید، شرط دارد. شرطش این است که کاري کنید 
و حرکتي انجام دهید؛ حادثه اي بیافرینید. آن حادثه در کجاست؟ در 
درون خود شــما! »یا مقلّب القلوب و االبصار. یا مدبّر اللیل و الّنهار. 
یا محّول الحول و االحوال. حّول حالنا الي احسن الحال«. اگر حال 
خود را عوض کردید، اگر توانستید گوهر انساني خود را درخشان تر 
کنید، حقیقتاً براي شــما »نوروز« است! اگر توانستید پیام انقالب، 
پیام پیامبران، پیام امام بزرگوار و پیام خون هاي مطّهِر بهترین جوانان 
این ملت را- که در این راه ریخته شده است- به دل خودتان منتقل 

کنید، براي شما »نوروز« است«.

اخبار ادبی و هنری

رهبر معظم انقالب: نوروز، روز اول سال هجری شمسی 
است، روز نو، روز اول بهار، اول رویش و جوشش طبیعت 
و اول شروع زیبایی ها در عالم است، این را برای خودتان 

هم اول بالندگی و جوشش قرار دهید.

هدیه به خوانندگان پای درس علی)ع(

آثار هواپرستی و آرزوهای طوالنی
امــام علی)ع(: ای مردم! همانا من بر شــما از دوچیز 

می ترســم: هواپرســتی و آرزوهای طوالنی. اما پیروی از 

خواهــش نفس، انســان را از حق بازمــی دارد، و آرزوهای 

طوالنی، آخرت را از یاد می برد.

آگاه باشــید! دنیا به ســرعت به شما پشت کرده، و از 

آن جــز باقیمانده اندکی از ظرف آبی که آن را خالی کرده 

باشند، نمانده است.
نهج البالغه- خطبه ۴۲

رئیس جمهور: هرچه لعنت دارید بر آمریکا 
صهیونیست ها و ارتجاع منطقه بفرستید

رئیس جمهور گفت : هرچه لعنت دارید بر 
کسی لعنت بفرســتید که این شرایط را برای 
کشــور به وجود آورده اســت. آمریکایی ها، 
صهیونیست ها و ارتجاع منطقه این شرایط را 

به وجود آورده اند. 
حجت االسالم حسن روحانی، رئیس جمهور روز 
گذشته در حاشیه آخرین جلسه هیئت دولت در سال 
۹۷ افزود : در سال ۹۷ مردم ایران با وجود سختی ها 
و مشکالت، حماسه های بسیاری را آفریدند. در این 
شرایط دشــمنان همه توان خودشان را علیه ملت 

ایران به کار بردند.
رئیس جمهور تصریح کرد:  در سال گذشته ۴ هزار 
مگابایت برق آبی خود را از دســت دادیم و مردم به 
لحاظ کمبود آب و برق در مضیقه بودند. امسال در 
طول سالی که رو به پایان هستیم، ۸ نیروگاه به مدار 
افزوده شد و شاهد بیش از ۱۲۰۰ مگابایت هستیم که 
این امر قدم بزرگی برایمان به شمار می رود. همچنین 
در زمینه آب یک و یک دهم میلیارد متر مکعب آب 
را مهار کردیم که در ســال آینده مقدار بیشتری را 

مهار خواهیم کرد.
روحانی اظهار کرد: در سال ۹۷ بیش از ۱5۰۰ 
روســتا را آب رســانی کردیم که سال آینده این 
مقدار را افزایش خواهیم داد. در سال۹۷ گازرسانی 
را برای ســه هزار روستا انجام داده ایم که این رقم 
را برای سال آینده افزایش خواهیم داد. همچنین 
همه روســتاهای جمعیت باالی ۱۰ خانوار دارای 

برق هستند.
وی در بخــش دیگــری از صحبت هایــش به 
بدعهدی آمریکایی ها در تعهدات شان  اشاره کرد و 
گفت:  مشکل دیگر کشورمان این است که دشمنان 
قسم خورده اند که با همه توان شان تالش کنند تا 
مانع از پیشــرفت زندگی ایرانیان شوند و به نوعی 
زندگی عادی مردم را بگیرند. آمریکایی ها بدون هیچ 
دلیلی از تعهدات شــان خارج شدند و شدیدترین 
تحریم ها را بر ملت ایران اعمال کردند. آنها بر این 
تصور هســتند که اگر تحریم ها و فشارها را بیشتر 
کنند، می توانند به ایران برگردند و هدف آمریکایی ها 
بیش از این نیست که می خواهند به تهران برگردند 

و بر مردم مسلط شوند.

ایستادگی ملت تالش دشمنان را 
ناکام گذاشت

روحانی ادامه داد:  این هدف امکان ناپذیر اســت، 
ملتی که در طول مبارزات ایســتادگی کرده است، 
باز هم ایســتادگی می کند و دشمن به این اهدافش 
نخواهد رسید هرچند تالش هایی کرده است اما هیچ 

زمانی به هدف های موردنظر نرسیده است.
وی یادآور شــد: کاروان تدبیر و امید مسیری را 
از سال ۹۲ آغاز کرد. قله فتح مان روشن بود اما در 
این مسیر راهزنان به ما حمله کردند و قدری نظم در 
این مسیر متوقف شد تا به اندازه ای که کار برایمان 
سخت شد. قدرت هایی همچون آمریکا، صهیونیسم 
و ارتجاع منطقه دست به دست هم دادند تا ملت را 
به زانو در بیاورند و انتقام چهل سال را از آنها بگیرد. 
در این مدت مشــکالتی در ارز و قیمت کاال برایمان 
ایجاد شد اما دولت نه تنها ناامید و خسته نشد،  بلکه 

به فکر حل مشکالت بود.
رئیس جمهــور تصریح کرد: زمانی که شــاهد 
مشــکالتی در ارز بودیم، دائما به این فکر می کردیم 
که چگونه نابسامانی ها را مهار و کنترل کنیم. نسبت 
به فشــارها و تحریم هــا،  بخش های مختلف دولت 
همچون بانک مرکزی تا حدی تالش کرد تا قیمت ارز 
را کنترل کند و نگذارد نابسامانی ادامه یابد و یک مهار 

نســبی انجام گرفت. البته این به آن معنا نیست که 
قیمت ارز متعادل است و ما به نقطه مطلوب رسیده 
ایم اما توانستیم این مشکل را تا اندازه ای مهار کنیم.
وی بیــان کرد:  تــورم ماه های شــهریور و مهر 
مشکالتی را برایمان ایجاد کرد. تورم ماه شهریور هفت 
واحد درصد بود که توانستیم این رقم را به یک و شش 
دهم برسانیم و تا اندازه ای تورم ماهانه را مهار کنیم.
رئیس جمهور تصریح کرد:  فشار و سختی هایی در 
برخی اقالم بر مردم وارد شد و مردم توانستند سالی 
را با ســختی، فشار و مشکالت بگذرانند. دولت همه 
توان و قدرت را نسبت به آینده به کار گرفته است و 

نه تنها ناامید نبوده که بسیار امیدواریم.
وی با اشاره به وظایف رسانه ها اظهار کرد:  وظیفه 
مهم رسانه ایجاد امید بیشتر و وحدت است. با این دو 
اصل به آینده می توان امیدوار بود و آینده روشن را 
رقم زد و همه متحد باشیم. البته سختی هایی وجود 
دارد که می توان با این اصول از سختی ها عبور کرد.
روحانی در بخش دیگــری از صحبت هایش به 
شکســت های نقشه های آمریکا اشــاره کرد و گفت: 
آمریکا تالش های بســیاری علیه کشــورمان انجام 
می دهد اما با شکست هایی روبرو می شود و به هیچ 
کدام از اهدافش نرسید؛ چراکه ما حساب شده و بر 
مبنای منافع ملی حرکت کردیم و هم اکنون مورد 

تحسین همه کشورها هستیم. 
وی بیــان کــرد: امروز همه کشــورها از لحاظ 
سیاسی، منطقه ای و حقوقی پشتیبان ایران هستند 
و در مقاطع مختلف از لحاظ حقوقی، موفقیت های 
خوبــی را کســب کرده ایم تا جایی کــه در دادگاه 
بین المللــی الهه و اروپا رأی هــای خوبی را به نفع 
کشــور به خود اختصاص دادیم و به نوعی آمریکا را 

شکست دادیم.
تدوین الیحه شکوائیه علیه آمریکا 

با عنوان جنایت علیه بشریت
رئیس جمهور تصریح کرد: معاونت حقوقی ریاست 
جمهوری، وزیر دادگســتری و وزیر امور خارجه را 
مســئول تدوین الیحه شکوائیه ای با عنوان جنایت 
علیه بشــریت را علیه آمریکایی ها و کسانی که در 
تحریم و اجرای تحریم دخالت داشــتند، می کنم تا 
بتوانیم پس از تدوین الیحه آن را در دادگاه صالحه 
ببریم و مســائل را از آن دنبال کنیم. در این الیحه 
مســائل قضایی شفاف و روشن مشخص خواهد شد 

که در آینده چه اقداماتی را انجام دهیم.
وی بیان کرد: به ملت ایران می گویم که مطمئن 
باشند ما لحظه ای از توطئه های دشمن و مشکالتی که 
دارند،غفلت نمی کنیم و با همه توان و در حد بضاعت 
مان مشکالت را حل می کنیم. برخی ها از شیوه مان 
ایراداتی گرفته اند که در ســال آینده شیوه را تغییر 
خواهیم داد و مسیر را به درستی ادامه خواهیم داد.
رئیس جمهــور تصریــح کرد:  دشــمن اصلی و 
توطئه گر اصلی را از یاد نبریم. هرچه لعنت دارید بر 
کســی لعنت بفرستید که این شرایط را برای کشور 
به وجود آورده اســت. آمریکایی ها، صهیونیست ها و 

ارتجاع منطقه این شرایط را به وجود آورده اند. 
وی بیان کرد:  در بخش سالمت همچون گذشته 
تالش می کنیــم و امروز تأکیــد کرده ایم که طرح 
تحول سالمت با قدرت ادامه یابد. همچنین پرداختی 
مردم به همان صورت وجود دارد و وزارت بهداشت 
تا پایان دولــت پرداخت 33 درصد را به ۲5 درصد 

خواهد رساند.
روحانی در پایان از افتتاح طرح هایی در سال آینده 
خبر داد که در فرصتی مناســب آن را اطالع رسانی 

خواهد کرد.

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه 
دشمن دست از دشمنی برنمی دارد گفت: 
طول کشید تا خیلی ها باور کنند آمریکا 
دشمن ماســت، ولی االن دیگر همه باور 

کرده اند.
علی اکبــر صالحی رئیس ســازمان انرژی 
اتمی در پایان آخرین جلســه هیئت دولت در 
سال جاری و در جمع خبرنگاران، درخصوص 
درباره  رژیم صهیونیستی  ادعا های رسانه های 
فردو گفت: قبل از آنکه فردو تاســیس اش به 
صورت رسمی اعالم شود، ما به محمدالبرادعی 
این مســئله را اعالم کردیم و گفتیم ما مکانی 
را در فردو در حال ســاختن هستیم. البته آن 
زمان اســمش فردو نبود، بلکه ســایت قم نام 
 داشــت که به خاطر تهدیداتــی که می کنند، 

است.
وی ادامه داد: ما گفتیم مکانی را می سازیم 
که قابلیت مقاومت در مقابل تهاجمات دشمن 
را داشته باشد لذا ســایت فردو ساخته شد و 
ایــن موضوع را هم به مدیرکل ســابق آژانس 
بین المللی انرژی اتمی اعالم کردیم. البرادعی 
در حــال رفتن به واشــنگتن بــود که آقای 

ســلطانیه، سفیر وقت ایران نامه اعالم ساخت 
فردو را در فرودگاه به ایشــان رساند، این نامه 
در زمانی بود که فردو هنوز تجهیز نشده بود.

صالحــی درباره رونمایی از دســتاورد های 
هسته ای در ۲۰ فروردین هم تصریح کرد: باید 

تا ۲۰ فروردین صبر کرد. 
وی اظهار داشت: سال ۹۷، سال پر چالشی 
برای مردم بود، ولــی خوبی این چالش ها آن 
اســت که ما را مقاوم تر، پخته تــر، با تجربه تر 
می کنــد تا در برابر کید و مکر دشــمن، بهتر 

بایستیم.
صالحــی با بیان اینکه دشــمن دســت از 
دشــمنی اش برنمــی دارد، خاطرنشــان کرد: 
طول کشــید تــا خیلی ها باور کننــد آمریکا 
دشــمن ماســت، ولی االن همه باور کرده اند 
آمریکا دشــمن ماســت و از موافق و مخالف 
و از انقالبی و ضدانقالبی موافق هســتند کار 
دولت آمریکا، ظالمانه است و از ابتدا که مقام 
معظم رهبری تاکید داشــتند به این دولت و 
دولتمردان آمریکا نمی شــود اعتماد کرد، این 
 مسئله به خوبی دیده می شود و خود دستاورد 

بزرگی است.

افزود: ممکن  اتمی  انرژی  رئیس ســازمان 
است شما میلیارد ها تبلیغ کنید تا این مسئله 
به دیگران اعالم شود. البته فشار های اقتصادی 
بوده اســت و بدیهی هم اســت اگر کشوری 
بخواهد اســتقالل سیاسی خود را حفظ کند، 

باید هزینه این مسئله را پرداخت کند.
صالحی با بیان اینکه ایران قبل از انقالب در 
مدار سیاسی غرب به ویژه آمریکا قرار داشت و 
غالم حلقه به گوش آنها بود، ابراز داشت: االن 
ایران در مدار سیاســی خود قــرار دارد و این 
مســئله برای آمریکایی ها قابل تحمل نیست 
بنابرایــن ملت باید هزینه این مســئله را هم 
بدهد، ولی اگر ما اســتقامت کرده و مقاومت 
کنیــم، یقینا ما از این گردنــه عبور خواهیم 
کرد و شــرایط آینده، بسیار روشن و تابناکی 

خواهد بود.
وی اضافــه کرد: با مقدار نفتی که ما امروز 
می فروشیم، ۸۱ میلیون نفر اداره می شوند، ولی 
کشــور های حوزه خلیج فارس، دو، سه برابر ما 
نفت می فروشند و جمعیت آنها دو، سه میلیون 
نفر هم نیســت. یعنی ما اگــر می خواهیم به 
نسبت جمعیت، نفت بفروشیم باید چهل، پنجاه 

میلیون بشکه نفت می فروختیم. باید گفت  این 
کشور چگونه با این یک میلیون بشکه فروش 

نفت خود را نگه داشته و سرپا است.
معاون رئیس جمور با بیان اینکه حس فساد 
از اصل فسادی که انجام می شود بیشتر است، 
تاکید کرد: اگر فســاد عظیمی در کشور وجود 
داشت، می شد با این شرایط مملکت اداره کرد؟ 
با اقداماتی که در کشور انجام شده، ما در گندم 
و محصوالت اصلی کشاورزی خودکفا شده ایم. 
در تولید بنزین، گازوئیل و گاز خودکفا شده ایم 
که این ها قدرت های بزرگی است که انجام شده 

و ملت روی پا خودش می ایستد.
به گــزارش خبرگزاری دانشــجو، صالحی 
خاطر نشــان کرد: در حوزه هســته ای، کار ها 
به صورت عالی پیش می رود. من دو، ســه روز 
پیش بوشهر بودم و نیروگاه های بوشهر ۲ و 3 
در حال ساخته شدن است. زیرساخت های این 
نیروگاه ها ساخته شده و میلیون ها مترمکعب 
خاکبرداری شده و از هزاران تن بتن و سیمان 
اســتفاده شــده، ولی بتن بعدی که مربوط به 
زیرساخت ها است، دو، ســه ماه دیگر ریخته 

می شود.

علی اکبر صالحی:

طول کشید تا خیلی ها باور کنند آمریکا دشمن ماست

در  مستضعفین  بسیج  رئیس سازمان 
مراسم رونمایی از طرح هندسه کلی بیانیه 
گام دوم انقالب گفت: اقدامات ما در بسیج 
برای اجرای بیانیه گام دوم انقالب اسالمی 
با محوریت جوانان اســت، لذا به دنبال 

سپردن کار به جوانان هستیم.
سردار »غالمحسین غیب پرور« در مراسم 
رونمایی از طرح هندســه کلی بیانیه گام دوم 
انقــالب، اظهار داشــت: بیانیــه گام دوم یک 
مرحلــه حمایتی دارد که بایــد از طرف همه 
دستگاه ها و توده مردم می بایست مورد حمایت 
 قرار گیــرد و در مرحله دوم کالم رهبری باید 

فهم شود.
وی افزود: کار بیانه گام دوم انقالب اسالمی 
با حمایت و تبیین تمام نمی شود بلکه تدوین 
طــرح و برنامه ها در حوزه اقــدام باید صورت 
گیرد پس اگر بیانیه گام دوم اجرایی نشود ظلم 
کردیم؛ البته کار امروز ما یک کار نمادین بوده 
و کار اصلی تهیه برنامه های اقدام و عمل است.

سردار غیب پرور مخاطب اصلی بیانیه گام 
دوم انقالب را جوانان دانســت و بیان داشت: 
اقدامات ما در بســیج برای اجرای بیانیه گام 

دوم انقالب اســالمی با محوریت جوانان است 
لذا برنامه ها را برهمین اساس طراحی کرده و به 
دنبال سپردن کار به جوانان هستیم. بنابر این 
گزارش، این برنامه به همت اقشار و معاونتهای 
تخصصی بسیج شامل متخصصین و سرآمدان 
حوزه های مختلف و مورد نیاز کشور به عنوان 

یک سند راهبردی تهیه شده است.
سردار غالمحســین غیب پرور در حاشیه 
مراســم رونمایی از طرح هندســه کلی بیانیه 
گام دوم انقالب، در جمع خبرنگاران در پاسخ 
به ســؤالی درخصوص اقدامات عملی بســیج 
بــرای تحقق این بیانیه، اظهار داشــت: زمانی 

می توانیم در برابر بیانیه گام دوم انقالب سرمان 
را باال بگیریم که اقشار ۲۲گانه بسیج و برخی 
معاونت ها و ســازمان های بسیج مثل سازمان 
فضای مجازی یا معاونت اجتماعی بســیج، در 
مجمــوع 3۰ طرح عملیاتــی در این خصوص 

ارایه دهند.
وی با بیان اینکه میدان دادن به جوانان را 
باید به باور انقالبی تبدیل کنیم، تصریح کرد: 
قرار بود ۲5 اسفند برنامه های سال ۹۸ بسیج 
را ابــالغ کنیم، اما این را متوقف کردیم تا طی 
یک ماه هر بخش از بسیج، برنامه های مربوط 
به مجموعه خــود را با بیانیه گام دوم تطبیق 
دهد که اگر بخش اقدام را در برنامه ها نیاورند، 

برنامه آن مجموعه ابالغ نمی شود.
رئیس سازمان بســیج مستضعفین تصریح 
کرد: این هندســه ترســیمی را به تعداد همه 
دستگاه های عمده کشور که شاید حدود ۱5۰ 
دستگاه شوند، ارسال می کنیم که بخشی از آن 
مربوط به ۴۰ ســال اول انقالب است و بخش 
دیگر آن هم مربوط به ۴۰ ســاله دوم انقالب 
می شود و اینکه به چه نکاتی توجه شود تا منجر 

به تمدن نوین اسالمی شود.

در مراسم رونمایی از طرح هندسه کلی بیانیه گام دوم انقالب؛

سردار غیب پرور: بسیج در اجرای گام دوم انقالب كار ها را به جوانان می سپارد

دریایی خلیج  نور  راهیان  گروه  نخستین 
فارس در جنوب کشــور در آیینی با حضور 
شماری از فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی 

به جزیره هرمز اعزام شد. 
بــه گزارش ایرنا، فرمانــده منطقه یکم نیروی 
دریایی سپاه )ندسا( در آیین اعزام این گروه گفت: 
روزانــه یک هزار نفر در قالــب کاروان راهیان نور 
دریایی خلیج فارس در ۲ نوبت صبح و بعد از ظهر 
)ســاعت ۸ صبح و ۱۴ بعد از ظهر( از محل اسکله 
 پشت شهر بندرعباس به جزیره هرمز اعزام می شوند. 

ناوســاالر یکم پاسدار عباس غالمشــاهی افزود: 
عالقه مندان برای سفر به اردوی راهیان نور دریایی 
شهدای خلیج فارس می توانند به صورت رایگان از محل 
 اعزام )اسکله پشت شهر بندرعباس( بلیت تهیه کنند. 
وی با اشــاره به این که همه زائران بیمه و مجهز 
به امکانات ایمنی و ســالمت هســتند، بیان کرد: 
عالقه منــدان می توانند به مدت ســه ســاعت از 
گلزار شــهدا، یادمان شــهدا، مــوزه دفاع مقدس 
 و قلعــه پرتغالی ها در جزیره هرمــز دیدن  کنند. 
فرمانــده منطقه یکم نیروی دریایی ســپاه یادآور 

شــد: فرماندهان دوره دفاع مقدس و پیشکسوتان 
عرصه هــای ایثــار و جهــاد نیز به عنــوان راوی 
در مســیر رفــت و برگشــت زائــران بــه هرمز، 
خاطــرات دفاع مقــدس، عملیات هــای دریایی 
و همچنیــن اهمیــت راهبــردی خلیج فــارس و 
 تنگــه هرمز را برای گردشــگران روایت می  کنند. 
غالمشــاهی گفت: ســال گذشــته ۱۲ هزار نفر 
بــه اردوی راهیــان نــور دریایــی خلیج فــارس 
اعزام شــدند کــه امســال پیش بینی می شــود 
 ایــن رقــم بــه بیــش از ۲۰ هــزار نفر برســد. 

معــاون هماهنگ کننــده نیروی دریایی ســپاه 
پاسداران انقالب اســالمی نیز در این آیین گفت: 
عالقه منــدان برای شــرکت در اردوی راهیان نور 
دریایــی شــهدای خلیج فارس می  توانند در ســه 
 اســتان هرمزگان، بوشهر و خوزستان اقدام کنند. 
سرتیپ مرتضی زارع پیش بینی کرد: در تعطیالت 
نوروزی امســال تعــداد بازدید کنندگان از مناطق 
عملیاتــی دریایی خلیج فارس در جنوب کشــور 
)هرمزگان، بوشهر و خوزستان(، ۱۰ درصد بیشتر 

از سال گذشته باشد. 

نخستین گروه راهیان نور دریایی به جزیره هرمز اعزام شد

با رهبری 
در »نوروز«

نایب  رئیس  شورای ملی زعفران:
زعفران با بسته بندی ایرانی

 در فروشگاه های اروپا و آمریکا خریدار دارد
نایب رئیس  شورای ملی زعفران گفت: طالی سرخ با بسته بندی 
ایرانی در قفســه فروشــگاه های اروپا و آمریکا جا خوش کرده و 

خریدار دارد.
غالمرضــا میری در گفت و گو با فارس دربــاره صادرات فله ای زعفران 
اظهارداشت: آنهایی که چنین صحبت هایی را مطرح می کنند از سر دلسوزی 
است اما بی اطالع هستند.  همه زعفران های کشور در بسته های دو دهم تا 
یک کیلوگرمی به کشــورهای دیگر صادر می شود. بسته های به اندازه های 
کوچک برای فروشگاه هاست و یک کیلوگرمی عمدتا برای مصارف صنعتی 
صادر می شوند.  وی تاکید کرد: برخی از بحث صادرات فله ای چنین استنباط 
می کنند که مثال زعفران در گونی ریخته می شود و به آنها صادر می شود در 
حالی که هیچ زعفران ایرانی بدون بسته بندی صادر نمی شود و روی بسته ها 
عالئم  تجاری، نشانه گذاری بهداشتی، نام برند، کیفیت و آدرس درج می شود. 

نایب رئیس شــورای ملی زعفران گفت: ۸5 درصد زعفران ایران صادر 
می شــود که در خارج از کشــور ۲۰ درصد از این میــزان برای فروش در 
سوپرمارکت ها است و ۸۰ درصد در مصارف صنعتی کشورهای مقصد کاربرد 
دارد. به گفته میری زعفران ایران با بســته های ایرانی در سوپرمارکت های 
آمریــکا، آلمان، فرانســه، ایتالیا و حتی اســپانیا جا خوش کرده اســت.  
بســته بندی های  ایران به مراتب از بســته  بندی های اروپا بهتر است و هر 

شرکت ۲۰۰ نوع بسته بندی می تواند انجام دهد. 
مدیرعامل اتحادیه صادرکنندگان زعفران اســتان خراســان جنوبی با  
اشــاره به مشــکالت انتقال پول و تحریم در فروش زعفران به کشورهای 
دیگر گفت: این حق ما است که به واسطه تولید بیش از ۹۰ درصد زعفران 
جهان بتوانیم بازار جهانی این محصول را به دســت بگیریم اما شرایط االن 
برای صادرکنندگان بســیار سخت شده است. مشکل فروش و انتقال پول 
همه شــرایط را دشوار کرده است و خریداران زعفران با دیدن  این شرایط 

پیچیده به سمت تاجران دیگر کشورها می روند. 
 میــری درباره وجود داللی در مراحل تولید تا صادرات زعفران گفت: 
دو نوع دالل وجود دارد یک نوع آن برای بخش کشاورزی ضروری است و 
نوع دوم به عنوان آفت این بخش است. وی تاکید کرد: برخی از این دالالن 
محصوالت کشــاورزان را از سر مزرعه خریداری و به بسته بندی ها تحویل 
می دهند و این روند در تمام طول زمان تولید ادامه دارد. این برای کشاورزان 
کامال نیاز است که زمانی که آ نها تولید می کنند افراد دیگری محصوالت آنها 

را به قیمت منصفانه خریداری و به بسته بندی ها تحویل دهند. 
وی ادامه داد: اما دالل اصلی آنهایی هستند که سال گذشته زعفران را 
کیلویی پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان از سازمان تعاونی روستایی گرفتند و 
به کیلویی ۱۴ میلیون تومان فروختند یا نوع دیگری را کیلویی چهار میلیون 
و 6۰۰ هزار تومان خریداری کردند و به ۹ میلیون تومان در بازار به فروش 
رساندند.  ضمن اینکه سازمان تعاون مرکزی روستایی هم وارد این داللی شد.
نایب  رئیس  شورای ملی زعفران درباره راه های مقابله با داللی گفت: به 
راحتی می توانیم فروش های آتی را به قیمت ثابتی عرضه کنیم که در این 
صورت دســت دالالن کوتاه خواهد شد، مثل اسپانیا که با این روش دست 

واسطه ها را کوتاه کرده اند. 
نیروی مرزبانی بانه به شهادت رسید

 مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کردستان از وقوع درگیری 
مسلحانه بین  اشرار با نیروهای مرزبانی در شهرستان بانه خبر داد 
و گفت: بر اثر این درگیری مســلحانه یکی از نیروهای مرزبانی به 

شهادت رسید.
محمدرضایــی دیروز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشــت: این 
درگیری حوالی ساعت ۲۱ و 3۰ دقیقه یکشنبه شب بدنبال تالش این افراد 
برای ورود غیر قانونی به کشور در منطقه سرداب بخش ننور شهرستان مرزی 
بانه روی داد. وی افزود: در این درگیری گروهبان یکم ابوذر حمزه کردخردی 
از نیروهای فرماندهی مرزبانی شهرســتان بانه و از اهالی مالیر به شهادت 
رسید. مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کردستان تاکید کرد: این افراد 
قصد ورود غیرقانونی به کشور را داشتند که با هوشیاری نیروهای مرزبانی 

موفق به ورود نشدند.
تالش برای شناسایی این افراد و وابستگی آنها ادامه دارد.

فرمانده مرزبانی اســتان کردستان گفت: اشــرار مسلح قصد اقدامات 
خرابکارانه در داخل کشــور را داشــتند. ســرتیپ کیومرث شیخی افزود: 

سرنخ هایی از اشرار مسلح پیدا کرده ایم و آنان تحت تعقیب هستند.


