
اخبار كشور

رهبر معظــم انقالب: ضــرورت درک دشــمنی پایان ناپذیر 
صهیونیســت ها و آمریکایی ها مختص دولتمردان نیست و آحاد 
مردم، بخصوص عناصر دلســوز انقالب باید این واقعیت را مورد 

توجه قرار دهند.

هدیه به خوانندگان

تحلیلگر و كتاب آمریکایی كه رهبر انقالب
 به آنها  اشاره كردند كدامند؟

رهبر معظم انقالب در بیانات روز جمعه خود به توطئه های آمریکا برای 
ایجاد بی ثباتی در منطقه و بیان صریح آن از زبان یک تحلیلگر و کارشناس 

معروف آمریکایی  اشاره کردند.
رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز گذشته، در سالروز قیام تاریخی مردم قم در 
۱۹ دی ۱۳۵۶ سخنرانی کردند. پبه گزارش فارس، حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای به 
تالش های آمریکا برای ایجاد بی ثباتی در غرب آسیا و ایران  اشاره کرده و فرمودند: »یک 
کارشناس معروف اندیشکده آمریکایی که خیلی ها او را می شناسند صریحاً این حرف را 
زد،  گفت ما خواهان ثبات در ایران و عراق و سوریه و لبنان نیستیم. ما مایل به ثبات در 
این کشورها نیستیم. او می گوید »مسئله اصلی لزوم یا عدم لزوم بی ثباتی در این کشورها 
نیست.« منظور او این است که این موضوع محرز است که باید بی ثباتی ایجاد شود، بلکه 
موضوع، چگونگی ایجاد بی ثباتی اســت. در جایی با داعش یک وقت هم با فتنه ۸۸ و 
گاهی هم با کارهایی که می بینید در منطقه انجام می دهند.« اشاره رهبر معظم انقالب به 
بخشی از نظرات مایکل لدین است. در صفحه ۵۲ کتاب »سیاست های ریاست جمهوری 
و مسیر جنگ دوم عراق« ویرایش جان دیویس که در سال ۲۰۰۶ منتشر شده، به این 
نقل قول از لدین  اشــاره شده است. در این بخش کتاب به نقل از لدین، وی در ادعایی 
حکومت های ایران، عراق و ســوریه را تروریســتی خوانده و از لزوم سرنگون کردن آنها 
می گوید. وی ســپس به صراحت می گوید: ثبات یــک ماموریت آمریکایی بی اهمیت و 
یک مفهوم گمراه کننده اســت. ما به دنبال ثبات در ایران، عراق، سوریه، لبنان و حتی 
عربستان سعودی نیستیم؛ ما می خواهیم چیزها تغییر کنند. مسئله این نیست که آیا 
این بی ثباتی باید ایجاد شــود یا خیر بلکه این اســت که چطور باید آن را ایجاد کرد. 
تاریخچه دشمنی این نویسنده و تحلیلگر سیاست خارجی نومحافظه کار که در دوره های 
مختلف به عنوان مشاور در شورای امنیت ملی و وزارت امور خارجه ایاالت متحده آمریکا 
خدمت کرده، در ســابقه او به وضوح قابل مشــاهده اســت. او از حامیان جنگ آمریکا 
علیه عراق بوده اســت. او به مدت بیست سال کرسی »محقق آزادی« را در اندیشکده 
آمریکایی ضدایرانی »آمریکن اینترپرایز« در اختیار داشت و هم اکنون در جایگاهی مشابه 
در البی صهیونیســتی »بنیاد دفاع از دموکراسی ها« )البی FDD( مشغول به کار است 

که تخاصمی دیرینه با ایران دارد و مغز متفکر تحریم های ضدایرانی دولت آمریکاست.
عنوان کتابی که رهبر انقالب به آن  اشاره کردند چه بود؟

رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از بیانات خود به تالش دست های خائن و 
تحلیلگران مغرض برای تغییر مضمون و محتوای حوادث بزرگ ملت ها در جهت منافع 
قدرت های بزرگ  اشاره کردند و گفتند: با گسترش وسایل ارتباط جمعی، امکان تغییر 
مضمون این گونه حوادث بیشــتر شده است. ایشــان تحریف واقعیت رویدادهای مهم 
کشورها و جهان، آن هم با زبان و قلم  اشخاص و نویسندگان معروف را از کارهای مهم 
دســتگاه های جاسوسی و امنیتی برشمردند و با  اشاره به کتابی که در زمینه این گونه 
فعالیت های ســازمان سیا منتشر شده است، افزودند: این کتاب نشان می دهد که سیا 
چگونه با تســلط بر مطبوعات و رسانه های بزرگ آمریکایی و حتی اروپایی، حوادث را 

تحریف و تفسیرهای تأمین کننده منافع آمریکا را به افکار عمومی القا می کند.
گفتنی اســت، عنوان کتاب مورد  اشاره رهبر معظم انقالب، »خبرچین ها« نوشته 
جوئل ویتنی است که پرناز طالبی آن را به فارسی ترجمه کرده است. این کتاب توسط 

نشر کتاب کوچه در سال ۱۳۹7 و 4۹۶ صفحه به بازار عرضه شده است.

صفحه 3
 شنبه ۲۰ دی ۱3۹۹ 
۲5 جمادی االول ۱۴۴۲ - شماره ۲۲657

کارگردان »فرشتگان قصاب«:
 اشغال کنگره آمریکا

 برخالف تصویرسازی  هالیوودی است
یک فیلمســاز گفت: هالیوود همواره هجوم بیرونی را تهدیدی برای فروپاشی 
آمریکا معرفی می کند اما  اشغال کنگره نشان داد که این کشور از درون فرو خواهد 

پاشید! 
سهیل ســلیمی، نویسنده و کارگردان ســینما در گفت وگو با خبرنگار کیهان 
درباره  اشغال کنگره آمریکا توسط طرفداران  ترامپ در آمریکا اظهار داشت: این اتفاق، 
زیرمتن یک جامعه را به تصویر کشید؛ این ماجرا سال هاست که در حال وقوع است 
اما خیلی ها روی آن چشم بسته اند. مثل مسابقات ُکشتی کج در آمریکا. این اتفاق، 
نادر و ناگهانی نیست بلکه یک فرهنگ، عقبه آن است؛ فرهنگی که پشت دموکراسی 
پنهان شــده اما نهایت دیکتاتوری و توحش است. این فرهنگ در پی فرصتی است 
تا خود را نشــان دهد. مثل قضیه خاموشی برق به یاد ادیسون که در آمریکا منجر 
به دزدی از فروشــگاه ها شد و در همان خاموشی به اندازه چند سال غارت و جرم و 

جنایت رخ داد. 
کارگردان فیلم »فرشــتگان قصاب« درباره واکنش احتمالی  هالیوود به حادثه  
اشغال کنگره هم گفت: سینمای آمریکا اساساً حاضر نیست بپذیرد که جامعه آمریکا 
پوسیده و از هم گسسته است. بنابراین وقتی بخواهند در آثارشان به چنین موضوعاتی 
بپردازند، یک مسلمان یا رنگین پوست را محور قرار می دهند که یک سری آمریکایی 
فریب خورده هم با او همکاری می کنند! یعنی نمی پذیرند که هیچ نیازی نیست که 
کسی از بیرون موجب فروپاشی آمریکا شود، بلکه آمریکا مثل خانه ای است که موریانه 

آن را از درون خورده است. نمونه اش همین رفتار مردم این کشور است.
سلیمی  ادامه داد: برخالف شبه روشنفکران ما، روشنفکران آمریکایی مستندی 
با نام »در انتظار سوپرمن« ساخته اند که نشان می دهد آمریکایی ها از کم سوادترین 
مردم دنیا هســتند. این مســتند روایت می کند که جمعیت عظیمی  در آمریکا از 
تحصیل باز می مانند، چون تحصیل در آمریکا گران است و کتاب ها و روش آموزش 
در آن کشــور بسیار ضعیف است، چون سرمایه دارها از این بی سوادی و پایین بودن 
سطح فرهنگ مردم در آمریکا، سود می برند. سینماگران  هالیوودی نیز همواره روی 
این موضوع چشمشــان را بسته اند که این یا به دلیل تهدید نهادهای امنیتی بوده و 
یا به دلیل جهالت ســینماگران که من مورد اول را پررنگ تر می دانم؛ چون  اشــراف 
نهادهای امنیتی در آمریکا روی ســینما به مراتب سنگین تر از آن چیزی است که 

ما تصور می کنیم.
سیاه نمایی کن،  ِگرین کارت بگیر!

یک سینماگر گفت: یکی از بندهای ویزای آمریکا این است که اگر خیلی خوب 
به کشورتان فحش بدهید و سیاه  نمایی کنید، زودتر ویزا می گیرید.

هفتمین ویژه برنامه تلویزیونی یازدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار، با معرفی 
و تقدیر از برگزیدگان دو بخش مسابقه »برنامه تلویزیونی« و مستند »جنگ نرم« از 

شبکه افق به روی آنتن رفت.
محمدهادی نعمتی، کارگردان مستند »تروکاژ« در این برنامه اظهار داشت: یکی 
از دالیل این موضوع،  ِگرین  کارت و ویزای آمریکا است. یکی از بندهای دریافت  ِگرین  
کارت آمریکا، این است که شخص یا سلبریتی باید درباره کشورهایی که متحد آمریکا 
نیست سیاه نمایی و بد بگوید و درباره کشورهای متحد آمریکا، خوب صحبت کند، در 
دریافت ویزا و  ِگرین کارت آمریکا امتیاز برای آن شخص و سلبریتی محسوب می شود.
نادر طالب زاده، دبیر جشنواره عمار نیز در تکمیل صحبت های نعمتی بیان کرد: 
این حرف و سخن آقای نعمتی کاماًل درست است. یکی از بندهای ویزای آمریکا این 
اســت که اگر خیلی خوب به کشورتان فحش بدهید و سیاه  نمایی کنید، زودتر ویزا 

می گیرید.

اخبار ادبی و هنری

رهبر انقالب تاکید کردند

بدونبرداشتنتحریمها
بازگشتآمریکابهبرجاممعناندارد

وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان توسعه و نو سازی معادن و صنایع معدنی ایران 

طرح ایجاد زیربناهای الزم در معادن بزرگ و مناطق معدنی کشور

)فراخوانارزیابیکیفیخریدخدماتمشاوره(
موضوع: خرید خدمات مشاوره جهت مطالعات در پروژه های احداث راه دسترسی به معادن 

در استان های مرکزی و سیستان و بلوچستان
سازمان توسعه و نو سازی معادن و صنایع معدنی ایران به عنوان دستگاه اجرایی طرح ایجاد زیربناهای 
الزم در معــادن بزرگ و مناطق معدنی کشــور در نظر دارد فراخــوان ارزیابی کیفی خرید خدمات 
مشاوره به شرح جدول ذیل را به صورت عمومی از طریق  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان ارزیابی کیفی، ارسال 
پیشــنهادات کیفی ، ارائه پیشــنهاد مشاوران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مشاوران 
در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 
را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه۱۰ صبح روزشنبه مورخ 

۱۳۹۹/۱۰/۲۰ می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان: ساعت 10صبح روز چهار شنبه تاریخ 1399/10/24
مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان: ساعت 10 صبح روز شنبه تاریخ 1399/11/04

اطالعات تماس دستگاه مناقصه  گزار:
تهران، خیابان طالقانی، نرسیده به بهار،پالک۱۵4، طبقه ششم، طرح ایجاد زیر بناهاي الزم در معادن 

بزرگ و مناطق معدني کشور تلفن: 88324004-5 -021
اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه: مرکز 
ســامانه ســایت  در  اســتان ها ،  ســایر  ثبت نــام  دفاتــر  تمــاس  اطالعــات   021-41934  تمــاس: 

)WWW.Setadiran.ir( بخش »ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر« موجود است.

شماره فراخواننوع فراخوانموضوع مناقصه
رتبه و تخصصدر سامانه ستاد

ارئه خدمات مشاوره مطالعات در پروژه های 
احداث راه دسترسی به معادن در استان های 

مرکزی و سیستان و بلوچستان

ارزیابي کیفي انتخاب 
QCBSرتبه 3 گروه راه و ترابری2099003007000135مشاور به روش

و تخصص راهسازی

م الف 331۶

نکوهش کسانی که در تاریخ سیر و تعقل نمی کنند
تا از سرانجام کافران و ظالمان عبرت گیرند!

»آیا آنها در زمین )تاریخ اقوام گذشــتگان( ســیر نکردند، در حالی که 

قلب هایی داشته باشند که به وسیله آن تعقل و اندیشه کنند، یا گوش هایی 

که به وسیله آن بشنوند )و سرانجام کار کافران و ظالمان را دریابند( چرا که 

چشــم های ظاهر )آنها( نابینا نمی باشد، بلکه دل هایی که در سینه ها جای 

حج- ۴6 دارد، بینایی را از دست می دهد )و بدسرشت می شوند.(«  

در پرتو وحی

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی صبح روز گذشــته در سخنانی تلویزیونی به 
مناسبت سالروز قیام 19 دی 135۶ مردم قم، بر ضرورت 
حراســت از یاد و نام این قیام تعیین کننده و مضمون 
دینی و ضّدآمریکایی آن تأکید کردند و با افتخارآمیز 
خواندن تولید واکســن کرونا در کشور، گفتند: حضور 
منطقه ای و ثبات آور و افزایش قدرت دفاعی و موشکی 
ایران ادامه خواهد یافت، در مورد برجام هم ما اصرار و 
عجله ای برای بازگشت آمریکا نداریم مهم این است که 

تحریم ها باید فوری و کامل برداشته شود.
رهبر انقالب اسالمی قبل از بیان مباحث اصلی خود درباره 
حماســه ۱۹ دی ۱۳۵۶ مردم قم و برخی مسائل روز، از حضور 
حماسی و خودجوش مردم در تجلیل از سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی و شهید ابومهدی قدردانی و تأکید کردند: این فعالیت 
خودجوش و حماسه گونه، ناشی از عواطف، بصیرت و انگیزه های 

عالی مردم بود و روح تازه ای در کالبد کشور و ملت دمید.
ایشــان همچنین از تجمع بزرگ و شــگفت انگیز مردم 
عراق در بغداد و چند شــهر دیگر در ســالگرد این دو شهید 
بزرگ تجلیل کردند و یاد همراهان سردار سلیمانی و ابومهدی 
)شــهیدان پورجعفری، مظفری نیا، طارمــی، زمانی نیا( و نیز 

شهدای عراقی همراه را گرامی داشتند.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای همچنین با بزرگداشت 
یاد شهدای جانباخته کرمان در مراسم تشییع سردار سلیمانی 
و نیز شهیدان جان باخته در حادثه بسیار تلخ و ناگوار سانحه 
هواپیمایی در آسمان تهران، از خداوند متعال برای آن عزیزان 
لطف و رحمت و برای بازماندگان صبر و تساّل و آرامش مسألت 
کردنــد. رهبر انقالب افزودند: مســئوالن نیــز در این زمینه 

وظایفی دارند که به آنها تذکر داده شده است.
میراث ارزشمند

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با  اشاره به چهلمین روز 
شهادت دانشمند بزرگ کشور شــهید فخری زاده افزودند: دو 
شخصیت بزرگ علمی که این اواخر از دست دادیم یعنی شهید 
فخری زاده و آیت اهلل مصباح یزدی، هر دو در عرصه های کاری 
خویش، چهره های برجسته ای بودند که باید از میراث ارزشمند 

آنها مراقبت شود و راه آنان به بهترین وجه ادامه یابد.
رهبر انقالب در بخش اصلی سخنانشان با تأکید بر تأثیر 
تعیین کننده قیام ۱۹ دی ۱۳۵۶ مردم قم، نگهبانی و حراست 
از یاد این حادثه و نیز مضمون عمیق آن را ضروری برشمردند.

قیام 19 دی؛ از نقاط اوج حیات ملت ایران
ایشان افزودند: قیام ۱۹ دی از نقاط اوج حیات ملت ایران 
است چرا که عزم، اراده و بصیرت ملت را نشان می دهد. بنابراین 

باید یاد آن زنده و پُرنشاط بماند و راه آینده را روشن کند.
تالش دست های خائن

 برای تغییر مضمون و محتوای حوادث بزرگ ملت ها
رهبر انقالب اســالمی با  اشاره به تالش دست های خائن 
و تحلیلگران مغــرض برای تغییر مضمون و محتوای حوادث 
بزرگ ملت هــا در جهت منافع قدرت هــای بزرگ گفتند: با 

گسترش وسایل ارتباط جمعی، امکان تغییر مضمون اینگونه 
حوادث بیشتر شده است.

ایشان تحریف واقعیت رویدادهای مهم کشورها و جهان، 
آن هم با زبان و قلم  اشخاص و نویسندگان معروف را از کارهای 
مهم دستگاه های جاسوسی و امنیتی برشمردند و با  اشاره به 
کتابی که در زمینه این گونه فعالیت های سازمان سیا منتشر 
شــده است، افزودند: این کتاب نشان می دهد که سیا چگونه 
با تسلط بر مطبوعات و رســانه های بزرگ آمریکایی و حتی 
اروپایی، حوادث را تحریف و تفســیرهای تأمین کننده منافع 

آمریکا را به افکار عمومی القا می کند.
ضرورت نگهبانی از مضمون قیام 19 دی 135۶

رهبر انقالب در تبیین ضرورت نگهبانی از مضمون قیام 
۱۹ دی ۱۳۵۶ مردم قم افزودند: حادثه قم به این شهر منحصر 
نماند و با الگوســازی و گســترش به دیگر شهرها، زمینه ساز 
پیروزی انقالب عظیم مردم ایران شد، بنابراین باید از مضمون 

آن به خوبی مراقبت کرد.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، خشــم متراکم شده  
مردم نســبت به رژیم دیکتاتور، فاســد و وابسته پهلوی را 
یکی از دو مضمون اصلی قیام ۱۹ دی دانســتند و گفتند: 
این حرکــت تعیین کننده، اساســاً دینی بــود چرا که بر 
رهبری، بیانیه ها، ســخنان و درس های امام خمینی)ره( به 
عنوان مرجع تقلید متکی بود و ایشــان هم از روز اول قیام 
در ســال ۱۳4۱، مردم را بر اســاس مبانی دینی رهبری و 

هدایت می کرد.
یک حرکت ضدآمریکایی

رهبر انقالب اسالمی، مضمون دوم قیام ۱۹ دی ۱۳۵۶ را 
»ضّد آمریکایی و ضّد استکباری« خواندند و یادآوری کردند: 
چند روز قبل از آن قیام، رئیس جمهور وقت آمریکا در تهران 
حمایت صد درصدی خود را از رژیم منحط، مستبد و وابسته 
پهلوی اعالم کرده بــود، بنابراین حرکت مردم قم علیه رژیم 

پهلوی یک حرکت ضدآمریکایی هم بود.

اولین ضربه تبر ابراهیمی بر پیکر بت بزرگ
ایشان در جمع بندی این بخش از سخنانشان گفتند: قیام 
دینی و ضدآمریکایی ۱۹ دی در واقع اولین ضربه تبر ابراهیمی 
بر پیکر بت بزرگ به حساب می آید، ضرباتی که تا امروز ادامه 

یافته است.
عجیب این است که عده ای هنوز

 آرزو و قبله شان آمریکا است
رهبر انقالب با اشــاره به اوضــاع درهم ریخته بت بزرگ 
استکبار افزودند: »افتضاح انتخاباتی«، »حقوق بشری که هر 
چند روز یک سیاهپوست قربانی آن می شود«، »بر مال شدن 
ماهیت ارزش های ادعایی آمریکا که موجب تمسخر دنیا حتی 
دوستان آمریکا شده«، »اقتصاد فلج«، و »ده ها میلیون بیکار و 
گرسنه و بی خانمان« نشان دهنده اوضاع نابسامان آمریکا است 
که البته عجیب نیست، اما عجیب این است که عده ای هنوز 

آرزو و قبله شان آمریکا است.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای افزودند: عده ای خیال 
می کنند که اگر با آمریکا آشــتی کردیم، کشور بهشت بَرین 
می شــود. این افراد باید به ایران قبل از انقالب نگاه کنند که 
چگونه حمایت آمریکا باعث جلوگیری از پیشــرفت کشــور، 
گســترش فقر اقتصادی و علمی و رواج فساد و بی بند و باری 
فرهنگی شــد. ضمن اینکه امروز هم اوضاع رژیم هایی که در 

منطقه قربان صدقه آمریکا می روند، بر همه روشن است.
هدف شوم

رهبر انقالب، بازگشــت به سلطه جهنمی قبل از انقالب 
را هدف اصلی آمریکایی ها در فشــارهای 4۲ ســاله بر ایران 
دانستند و گفتند: فرق آمریکا با برخی اروپایی ها در این است 
که آمریکایی ها به علت ســابقه ســلطه قبلی خود بر ایران و 
منطقه، دنبال تکرار آن وضع هستند و باید همه در مقابل این 

هدف شوم هوشیار باشند.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با اشاره به سخنان صریح 
یک کارشناس معروف آمریکایی گفتند: آمریکایی ها تا هنگامی 
که بر منطقه سلطه نیابند، منافع خود را در ایجاد بی ثباتی در 
ایران، عراق، سوریه، لبنان و دیگر کشورهای منطقه جست وجو 
می کنند که این هدف را گاهی با کارهایی شبیه فتنه ۸۸ در 

ایران و گاهی با تشکیل داعش پیگیر می شوند.

خداوند نقشه آمریکا در فتنه 88 را 
در سال 99 بر سر خودشان آورد

ایشان با اشــاره به حوادث روزهای اخیر در آمریکا مانند 
حمله به کنگره و فرار نمایندگان از تونل های مخفی افزودند: 
آنها در فتنه ۸۸ به دنبال ناامنی و ایجاد آشوب و جنگ داخلی 
در ایران بودند که موفق نشدند و خداوند همین مسئله را در 

سال ۹۹ بر سر خودشان آورد.
حضــرت آیت اهلل العظمــی خامنه ای بخــش دیگری از 
سخنانشان را به پاسخ قطعی و پایانی نظام اسالمی به ادعاهای 
جبهه استکبار به سرکردگی آمریکا علیه جمهوری اسالمی در 
۳ موضوع »تحریم«، »حضور منطقه ای ایران« و »توان دفاعی 

و قدرت موشکی کشور« اختصاص دادند.
ایشان درخصوص مسئله تحریم تأکید کردند: جبهه غرب 
و دشمنان موظفند حرکت خباثت آمیز تحریم علیه ملت ایران 
را که واقعاً یک خیانت، جنایت و دشمنی بی جهت علیه مردم 

است، فوراً متوقف کنند و همه تحریم ها را بردارند.
رهبر انقالب اســالمی افزودند: البته بارها تأکید کرده ایم 
که باید اقتصاد را با فرض برداشــته  نشــدن تحریم ها جوری 
برنامه ریزی کنیم تا کشــور به خوبی اداره شــود و با رفتن و 
آمدن تحریم و با بازیگری های دشمن دچار مشکل نشود که 
این کار با اتکا به ظرفیت های داخلی و اجرای سیاســت های 
اقتصاد مقاومتی ممکن اســت. اگرچه تحریم ها نیز به تدریج 
در حال بی اثر شدن هستند. حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 
خاطرنشان کردند: بنابراین این حرف طرف مقابل که فالن کار 
را بکنید یا نکنید، بیخود است و تحریم ها که خیانت و جنایت 

در حق ملت است، باید برداشته شود.
معنا و منطق حضور منطقه ای ایران

رهبر انقالب اسالمی، معنا و منطق حضور منطقه ای ایران 
را تقویت دوســتان و طرفداران جمهوری اسالمی خواندند و 
گفتند: حضور جمهوری اســالمی در منطقه »ثبات آفرین« و 
موجب رفع بی ثباتی اســت همچنان که در سوریه و عراق این 
واقعیت را همه دیدند. بنابراین، این حضور، قطعی است و باید 

وجود داشته باشد و خواهد داشت.
حضــرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با یادآوری تجربه تلخ 
ناتوانی کشــور در مقابل حمالت هوایی صدام، خاطرنشــان 
کردند: ایران آن روزها در مقابل موشکباران و بمباران تهران و 
شهرهای مختلف ناتوان و بی دفاع بود و جمهوری اسالمی حق 

نداشت کشور را در آن شرایط نگه دارد.
ایشان با یادآوری نمونه هایی از قدرت دفاعی امروز ایران 
مثل ساقط کردن پرنده متجاوز آمریکایی در آسمان ایران و یا 
در هم کوبیدن پایگاه عین االسد، گفتند: دشمن در مقابل این 
واقعیت ها ناگزیر است قدرت و توانایی های دفاعی ایران را در 

محاسبات و تصمیمات خود در نظر بگیرد.
رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنانشان به مسئله 
پرتکــرار دیگری در افکار عمومی یعنی برجام، و کنار گذاشــتن 
بخشی دیگر از تعهدات و آغاز غنی سازی ۲۰ درصد  اشاره کردند 
و گفتند: این بحث را مطرح می کنند که آمریکا به برجام برگردد 
یا برنگردد؟ جمهوری اسالمی هیچ اصرار و عجله ای برای بازگشت 
آمریــکا به برجام ندارد، بلکــه مطالبه منطقی ما رفع تحریم ها و 
بازگرداندن حق غصب شده ملت اســت که این وظیفه آمریکا و 
بقیه در صفحه 11 اروپایی های دنباله  رو آن است.  

با دستور رئیس جمهور

كارخانه نوآوری مشهد در فضای 3/7 هکتار به بهره برداری رسید
رئیس جمهور در چهلمین هفته 
از افتتاح طرح های کالن ملی کشور 
برای  امید  و  تدبیر  با عنوان پوشش 
جهش تولید، 5 طرح  ملی دانش بنیان 
جهاد  وزارت  نوآوری  کارخانه های  و 
کشاورزی و معاونت علمی و فناوری 
رئیس جمهور را در استان های البرز، 
و  فارس  بختیــاری،  و  محال  چهار 

خراسان رضوی افتتاح کرد.
طرح خط تولید واکسن تب برفکی 
)دامی( با ظرفیت تولید ساالنه ۳۰ میلیون 
دوز واکسن، طرح تولید واکسن آنفلوآنزای 
فوق حاد )پرندگان( با ظرفیت تولید ۳۰۰ 
میلیون دوز واکسن در سال در استان البرز، 
سامانه پرتودهی صنعتی چندمنظوره گاما 
جهت استریل کردن تجهیزات پزشکی، 
مواد غذایی و محصوالت کشــاورزی در 
شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری 
و کارخانه هــای نوآوری در اســتان های 
خراســان رضوی بــا ظرفیت اســتقرار 
۳۵۰ واحد اســتارت آپ ها شــرکت ها و 
شتاب دهنده ها و فارس با ظرفیت استقرار 
۵۰۰ واحد اســتارت آپ ها شــرکت ها و 
شــتاب دهنده ها، ۵ طرح ملی اســت که 
از طریــق ویدئو کنفرانس و به دســتور 
رئیس جمهور، بهره برداری رسمی از آنها 
آغاز شــد. برای این طرح های ملی 4۵۲ 
میلیارد تومان ســرمایه گذاری شده است 
که اشتغالزایی برای 7۱۵۰ نفر را به همراه 
داشته است. رئیس جمهور در این مراسم 
گفت: امروز شــاهد افتتاح طرح تولید ۲ 
نوع واکسن مهم در کشــور بودیم که از 
نظر امنیت غذایی و اقتصادی برای کشور 
بســیار مهم است و صرفه جویی ارزی که 
با تولید این واکســن ها در داخل کشور 
ایجاد می شود بسیار ارزشمند خواهد بود 
و امیدواریم با توسعه کار بعد از تأمین نیاز 
داخل، به مرحله صادرات این واکســن ها 
با اشــاره به  برســیم. روحانی همچنین 
افتتاح کارخانه های نوآوری در استان های 
خراسان رضوی و فارس، گفت: پارک های 
فنــاوری و کارخانه های نــوآوری فضای 
کشــور را علمی می کند و باعث می شود 
که سلســله حرکت دانشگاهی در کشور 
قطع نشود. امروز با وجود این کارخانه های 
نوآوری تحصیل، پژوهش و تحقیقات ادامه 
می یابد و به اقتصاد پاک و پربار در کشور 
می رسیم که می تواند قدرت علمی را که 
پس از ایمان به عنوان قدرت فرهنگی از 
اهمیت باالیی برخوردار است، تقویت کند.
علمی  قدرت  افــزود:  رئیس جمهور 
در همه زمینه ها اعــم از دفاع، اقتصاد و 
توانمندسازی کشور برای رفاه و آسایش 
مردم نقش اساســی دارد و حرف اول را 
می زند و امیدواریم تا پایان دولت شــاهد 
افتتاح کارخانه های نوآوری بیشــتری در 

استان های مختلف کشور باشیم.
نوآوری  کارخانه های  گفت:  روحانی 
کــه متکی بر فکــر و ایده انــد، می تواند 
برای کشــور خلق ثروت کنــد و از همه 
دست اندرکاران فعال در این بخش برای 

تالش هایشان قدردانی می کنم.
مشهد در حوزه نوآوری
 در کشور پیشرو است

ســورنا ســتاری، معــاون علمی و 
فناوری رئیس جمهور، نیز در این مراسم 

مکان هایی  نــوآوری  کارخانه های  گفت: 
هستند که بخش خصوصی برای توسعه 
ســرمایه گذاری  آن  در  اســتارت آپ ها 
می کنــد. وی با قدردانــی از تالش های 
شهرداری مشــهد جهت احداث کارخانه 
نوآوری، افزود: مشهد شهر نوآوری است و 
در حوزه نوآوری از تهران هم جلوتر است.

مشهد در حوزه نوآوری در کشور پیشرو 
اســت و معتقدم  در بسیاری از زمینه ها 
تهران جلوتر است، این در حالی است که 

تهران چهل وسومین شهر نوآور دنیاست.
معــاون رئیس جمهور اضافه کرد: در 
این مورد شهرداری مشــهد کارخانه ای 
قدیمی و نوستالژی را به کارخانه نوآوری 

تبدیل کرده است. کارخانه نوآوری مشهد 
در محل کارخانه متروکه نوشابه ســازی 
کوکاکوال با هــدف ایجــاد مکانی برای 
هم افزایی فعالیت هــای نوآورانه و ارتباط 
کســب وکارهای نوپا با یکدیگر و فعاالن 
صنعتی احداث شــده است. این کارخانه 
در فضایی به وسعت ۳.7 هکتار در قالب 
پروژه میدان پژوهش که شــامل احداث 
کارخانه، ایجاد پارک پژوهش و بهسازی 
پیاده روهای اطراف میدان است، ساخته 
شده و وســعت خود کارخانه حدود یک 
هکتار اســت. بــرای اجرای ایــن پروژه 
حدود ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه شــده 
اســت. در اجرای این پروژه تالش شــده 
فضاها و مجموعه عناصربه نحوی باشــد 
نیازمندی های یــک فعالیت  که تمــام 

اســتارت آپی تأمین شــود. از جمله این 
فضاها می توان به فضای اشتراکی، فضاهای 
مســتقل قابــل واگــذاری، آمفی تئاتر، 
کافی شاپ و رستوران، کالس های تولید 
محتوا، آزمایشــگاه نوآوری، اتاق جلسات 
و اتاق هــای گفت وگــو و... اشــاره کرد.
مخاطبان این کارخانه فعاالن دانشگاهی، 
ایده پردازان، کسب وکارهای نوپا و فناورانه، 
شتابدهنده ها، فعاالن اقتصادی و...هستند.
در این مکان امکان تبــادل دانش میان 
استارت آپ ها به وجود آمده و شبکه سازی 
انجام می شود. فضای کاری این مجموعه 
امکان تعامل و هم فکــری را ایجاد کرده 
و پاسخگوی کلیه نیازها و الزامات ایجاد 
یک کسب وکار نوپا مانند مشاوره، جذب 

سرمایه و تبلیغات است.


