
اخبار كشور

مبارزان زندانی در بحرین
 برای حاج قاسم کتاب نوشتند

بیــش از 80 مبارز زندانی در بحرین، کتابی درباره شــهید حاج قاســم 
سلیمانی نوشتند و آن را به رهبر معظم انقالب اسالمی هدیه دادند.

حجت االسالم سیدکمیل باقرزاده، طی یادداشتی در فضای مجازی نوشت:
»دومین ســالگرد عروج حاجی را هم پشت سر گذاشتیم؛ با کلی برنامه و 
مراسم و تولیدات متنوع مردمی و حاکمیتی ایرانی و خارجی. اما در این بین، 

شاید متفاوت ترین اثر فرهنگی، کتاب »لواءالقلوب« )سردار دل ها( بود.
کتابی که حاصل زحمت بیش از 80 زندانی است! مبارزان بحرینی گرفتار 
در زندان های جهنمی رژیم آل خلیفه تصمیم می گیرند از داخل زندان به روح 
مطهر حاجی ادای احترام کنند؛ هر کدام نامه ای می نویسند؛ یکی دل نوشته و 
دیگری خاطره؛ یکی از حال و هوای زندان هنگام رســیدن خبر عروج حاجی 
می گوید، و دیگری از تأثیر یاد حاجی در حفظ روحیه خود زیرشــکنجه های 
سخت و باال رفتن صبر و تحمل زندانیان یاد می کند، و آن یکی با حاجی عهد 
می بندد که به وصیت حاجی درباره »آقا« عمل کند و تا پای جان دســت از 
»ســید علی« برندارد. دســت آخر هم کتاب را به رهبر عزیز انقالب اسالمی 

اهدا کرده اند.
من نمی دانــم ایده تولید این کتاب عجیب اولین بار به ذهن چه کســی 
رسیده است و کدام همت عالی توانسته این همه زندانی امنیتی را بر سر یک 
پــروژه فرهنگی گرد هم جمع و هماهنگ کنــد و کدام اراده پوالدین و ذهن 
زیرک موفق شده این همه نامه  حساس را بدون اینکه دستگاه امنیتی جهنمی 
آل خلیفه متوجه شود از زندان خارج کند، ولی یک چیز را خوب می دانم: کار 
کردن برای شهدا توفیق می خواهد نه پول و امکانات و مؤسسه و اسم و رسم و 
سروصدا، و اگر چنین شد، می توانی از داخل زندان هم )آن هم نه یک زندان 
معمولی( مؤثر باشــی و پیامت را برســانی. خدایا به ما هم توفیق و اخالص و 

تأثیر عنایت بفرما.«
اختتامیه جشنواره عمار برگزار شد

مراسم اختتامیه دوازدهمین جشــنواره مردمی فیلم عمار، شب گذشته 
برگزار شد.

در مراســم پایانی این دوره از جشــنواره عمار که جمعه شــب با حضور 
جمعی از چهره های هنری و خانواده شــهدا در تاالر اندیشه حوزه برگزار شد، 

برگزیدگان بخش های مختلف این جشنوار معرفی و تقدیر شدند.
در این مراسم همچنین از مسعود جعفری جوزانی، کارگردان آثاری چون 

»شیر سنگی« و »در چشم باد« تجلیل به عمل آمد.
رونمایی از فیلم ســینمایی »تــروا« از دیگر بخش های مراســم پایانی 

دوازدهمین جشنواره فیلم عمار بود.
گفتنی است، مشروح گزارش مراسم اختتامیه جشنواره عمار، فردا منتشر 

خواهد شد.
تکریم مادران و همسران شهدا 

روی دیوارنگاره ولی عصر
جدیدترین دیوارنگاره میدان ولی عصر)عج( رونمایی شد.

در آستانه فرارســیدن ۱۳ جمادی الثانی )یکشنبه ۲۶ دی( سالروز وفات 
حضــرت ام البنین)س( و روز تکریم مقام واالی مادران و همســران شــهدا، 

جدیدترین دیوارنگاره میدان ولی عصر)عج( با این موضوع رونمایی شد.
این دیوارنگاره که محصول خانه طراحان انقالب اســالمی است به شعار 

»در مقام صبر« مزین شده و دانیال فرخ آن را طراحی کرده است. 
دیوارنگاره میدان ولی عصر)عج( در بهمن ماه ســال ۱۳۹۱ فعالیت خود را 
آغــاز کرده و به طول تقریبی ۴۷ متر و عرض ۱8 متر، بزرگ ترین دیوارنگاره 

پایتخت محسوب می شود.
مدیرعامل مؤسسه جام جم منصوب شد

 مــراد عنادی، از ســردبیران و مجریــان تلویزیون، مدیرعامل موسســه
جام جم شد.

عنادی پیش از این نیز مدیر مســئول ایــن روزنامه بود. وی همچنین از 
ســردبیران و مجریان باسابقه تلویزیون و چندین سال مدیرکل امور فرهنگی 

ایرانیان خارج از کشور در سازمان فرهنگ و ارتباطات بوده است.
پیش از این محمدعلی قندهاری  نیا مدیرعامل روزنامه جام جم بود.

دفاع ۴۰ چهره سینمایی از حمایت یک بازیگر آمریکایی 
از فلسطین

شــماری از بازیگران سرشناس هالیوودی پس از مطلب »اما واتسون« در 
دفاع از مقاومت فلسطین، بار دیگر از این جنبش حمایت کردند.

به گزارش مهر به نقل از دیلی میلی، ســوزان ســاراندون و مارک رافلو از 
جمله بازیگرانی هســتند که به حمایت از »اما واتســون« در دفاع از مقاومت 

مردم فلسطین برخاستند.
پس از اینکه اما واتســون از سوی نماینده پیشین رژیم صهیونیستی در 
سازمان ملل به یهودستیزی متهم شد، اکنون شماری از هالیوودی ها از جمله 
سوزان ســاراندون، پیتر کاپالدی، استیو کوگان، مارک رافلو، ویگو مورتنسن، 
ماکســین پیک و هریت والتر از اما واتسون بازیگر مجموعه فیلم های »هری 

پاتر« حمایت و از جنبش مردم فلسطین پشتیبانی کردند.
در بیانیه ای که به امضای ۴0 چهره مشــهور از صنعت سینما رسیده آنها 
به حمایت از تصویری پرداختند که هفته پیش واتسون در صفحه اینستاگرام 
خود منتشــر کرده بود و در پس زمینه پرچم فلســطین این شعار به چشم 

می خورد: »همبستگی یک فعل است.«
این ۴0 شــخصیت نوشته اند: ما در حمایت از این حرف که »همبستگی 
یک فعل است« به اما واتسون می پیوندیم و با مردم فلسطین که برای حقوق 

انسانی خود تحت قوانین بین المللی می جنگند اعالم همبستگی می کنیم.
در میان چهره هایی که به این بیانیه پیوسته اند جیمز شاموس تهیه کننده 
و فیلمنامه نویســی که چندین جایــزه در کارنامــه اش دارد و آصف کاپادیا 

کارگردان نامزد اسکار نیز حضور دارند.
این بیانیه که از ســوی »هنرمندان در دفاع از فلســطین« منتشر شده 
در ادامه متذکر می شــود: ما به این وسیله بر عدم توازن قدرت میان اسرائیل 
به عنوان یک نیروی  اشغالگر و فلسطینیان؛ مردمی که تحت سلطه یک رژیم 

آپارتاید با نیروهای نظامی قرار دارند، تأکید می کنیم.
در ادامه با  اشاره به خانه سازی های اسرائیل و بیرون راندن فلسطینی ها از 
خانه هایشان آمده است: ما تالش های اسرائیل برای بیرون انداختن خانواده های 
فلسطینی از خانه هایشان در بخش های شرقی اورشلیم در منطقه شیخ جراح، 
سلوان و هر نقطه دیگری از سرزمین  اشغال شده فلسطین را محکوم می کنیم.
چند تن از بازیگران همراه اما واســتون در فیلم های »هری پاتر« از جمله 
میریام مارگولیس و جولی کریستی )بازیگر مشهور فیلم »دکتر ژیواگو« که از 

بازیگران هری پاتر هم بود( نیز این بیانیه را امضا کرده اند.

شهید مدافع حرم، سجاد عفتی )ره(: رهبر عزیزم را که 
 راه امام عصر )عج( را ادامه می دهد، فراموش نکنید و یاریش 

نمائید.

هدیه به خوانندگان

اظهار ایمان منافقان هنگام فقر 
و فراموش کردن تعهد خود هنگام ثروتمندی

* »)از جمله صفات منافقان این اســت که آنها موقع 
فقر و پریشانی چنان دم از ایمان می زنند که هیچ کس باور 
نمی کند آنها روزی در صف منافقان قرار داشتند به طوری 
که( بعضی از آنها با خدا پیمان بســته اند که اگر از فضل 
و کرم خــود به ما مرحمت کند، قطعا به نیازمندان کمک 

می کنیم، و از نیکوکاران خواهیم بود.«
* »امــا هنگامــی کــه خداونــد از فضــل و رحمتش 
ســرمایه هایی به آنها می دهد، بخل می ورزند، و سرپیچی 
می کنند. و نه تنها از پرداخت زکات خودداری می کنند، بلکه 

به شرعی بودن این حکم نیز اعتراض می کنند.(«
التوبه- آیات 75 و 76
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اخبار ادبی و هنری

دولت چگونه تحریم ها را بی اثر می کند

افتتاح پاالیشگاه و رشد 40 درصدی صادرات
بی اعتنا به تحریم ها

در پرتو وحی

سرلشکر سالمی:

 »انتقام سخت« به یک استراتژی
 آرمان و نقطه حركت تبدیل شده است

فرمانده کل سپاه پاســداران در مصاحبه ای اعالم کرد، گرایش 
جوانان بعد از شهادت قاســم به جهاد بیشتر شده است و این برای 

دشمن خطر ایجاد می کند.
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در گفت وگو با پایگاه اطالع رسانی KHAMENEI.IR اظهار داشت: 
حاج قاسم وقتی زنده بود، ما یک سردار سلیمانی می شناختیم؛  اما وقتی شهید 
شــد، آن انقالبی که در قلب ها به وجود آمد و راه جدید در دل ها باز کرد و در 
شــخصیت جوان ها نفوذ کرد و تکثیر شد، یک قاسم شد میلیون ها قاسم که 

اآلن همه  آنها حرف از انتقام می زنند. خب، خطرناک تر شده است.
وی افزود: اآلن، انتقام به یک استراتژی،  آرزو، آرمان و نقطه حرکت تبدیل 
شده است. اصاًل گرایش جوانان بعد از شهادت قاسم به جهاد بیشتر شده است. 
این برای دشمن خطر ایجاد می کند. ما هر وقت از مرگ نترسیم، خطرناکیم.

سرلشکر سالمی خاطرنشان کرد: راز موفقیت حاج قاسم این بود که خودش 
را در میدان سرباز والیت می دانست. هم موفقیت های حاج قاسم قبل از شهادت 
و هم عزت او بعد از شــهادت، در تبعیــت او از ولی فقیه بود. من اگر بخواهم 
یک کالم بگویم که مســئوالن ما باید چگونه مانند حاج قاسم باشند و چگونه 
به زیباترین شــکل تابع محض ولی فقیه باشند، باید هرچه را که رهبر انقالب 
می گویند اجرا کنند. مطمئن باشــند همه شان سرنوشــت حاج قاسم را پیدا 
می کنند. رازش در همین است. بقیه تابع همین است؛ یعنی اخالص، صداقت، 
شجاعت، رشادت، میل به هجرت، عشق به شهادت، جهاد، همه به دنبال تبعیت 
از ولی فقیه، امام، رهبر و ولی امر حاصل می شود. اصاًل اگر بخواهیم از توفیقات 

حاج قاسم رمزگشایی داشته باشیم، قاسم در اطاعت موفق شد.
فرمانده کل ســپاه در ادامه گفت: گرایش جوانان بعد از شهادت قاسم به 

جهاد بیشتر شده است و این برای دشمن خطر ایجاد می کند.

سرویس سیاسی- 
افتتاح پاالیشــگاه نفت خام فوق سنگین قشم در 
به هرمزگان و خبر  چهاردهمین سفر اســتانی دولت 
افزایش 40 درصدی نفت از سوی رئیس جمهور از جمله 
دســتاوردهای مهم و ارزشمند دیگری است که نشان 
می دهد دولت ســیزدهم عزتمندانه در مســیر بی اثر 

کردن تحریم ها در حال حرکت است. 
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان در 
چهاردهمین ســفر استانی صبح پنجشنبه )۲۳ دی ماه( وارد 
فرودگاه بین المللی شــهدای پرواز ۶۵۵ بندرعباس هرمزگان 
شد و مورد استقبال، نماینده ولی فقیه در هرمزگان، استاندار ، 
نماینــدگان مردم در مجلس شــورای اســالمی و جمعی از 

مدیران استان قرار گرفت.
رئیس جمهــور در بدو ورود به هرمــزگان در گفت وگوی 
کوتاه با خبرنگاران گفت: هرمزگان اســتانی تجاری، صنعتی، 
کشاورزی و گردشگری اســت و زمینه ها و ظرفیت های بسیار 
خوبی در این اســتان و شهر بندرعباس داریم که با وجود این 
ظرفیت های ارزشــمند امروز برخی از نارســایی ها مثل فقر و 
بیکاری در این منطقه معنــا ندارد. این ظرفیت ها می تواند در 
حوزه های مختلف اقتصادی استان از جمله گردشگری، صنعت 
و معدن فعال شود تا در هرمزگان شاهد فقر و بیکاری نباشیم.

بازدیدازمناطقسیلزده
درمینابوگیشانغربی

رئیســی سپس به منطقه ســیل زده هشتبندی شهرستان 
میناب ســفر کرد و در جمع مردم ایــن منطقه گفت:  با تالش 
دولت و صبر و همت مردم نســبت به جبران خسارت های سیل 

به این منطقه و احیای کشاورزی اقدام خواهد شد.
رئیس جمهور با اشاره به مطالبات مردم در زمینه تغییر در 
تقســیمات کشوری و ایجاد جاده افزود: از صبر، تالش و روحیه 
انقالبی شما تشکر می کنم و اطمینان می دهم که دولت سیزدهم 
تمام تالش خود را برای پیگیری مطالبات شــما به کار خواهد 

گرفت.
رئیســی در ادامه برنامه های سفر خود به استان هرمزگان 
همچنین از منطقه زلزله زده گیشان غربی بازدید و از نزدیک با 

مردم این منطقه گفت وگو کرد.
وی با تشــکر از اقدامات اســتاندار هرمــزگان و بنیاد 
مسکن نســبت به رسیدگی به مشــکالت مردم زلزله زده 
منطقه گیشــان غربی، به اقدامــات عمرانی صورت گرفته 
اشــاره کــرد و گفت: نیاز بــه بودجه بیشــتری برای حل 
مشــکالت در این منطقه است که در جلسه شورای اداری 

استان در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد.

رئیس جمهور اظهار داشت: خدمت به این مردم عزیز وظیفه 
دولت است و در این راه از هیچ اقدامی دریغ نخواهیم کرد.

بازدید
ازبخشهایمختلفمجتمعبندریشهیدرجایی

رئیســی همچنین در ادامه برنامه های سفر خود به استان 
هرمزگان از مرکز کنترل ترافیک  و جســت وجو و نجات دریایی 
مجتمع بندری شهید رجایی و اتاق مدیریت و مانیتورینگ این 

مجموعه بازدید کرد.
بازدید از طرح های توســعه ای، زیرســاخت های گمرکی و 
اموال تملیکی از دیگــر برنامه های حضور رئیس جمهور در این 

مجتمع بود.
همچنین رئیسی در جریان روند تخلیه و بارگیری کاالهای 

اساسی در این مجتمع بندری قرار گرفت.
پیگیریاستفادهازظرفیتسواحلمکران

درهیئتدولت
رئیس جمهور در ادامه و در دیدار با قشرهای مختلف مردم 
هرمزگان، این استان را برخوردار از منابع متنوع توصیف کرد و 
گفت: هرمزگان دریا، معادن، صنایع، نیروی انســانی کارآمد و 

تحصیلکرده و آماده کار و تالش دارد.
رئیسی با اشاره به اهمیت سواحل مکران، گفت: در هیئت 
دولت اســتفاده حداکثری از ظرفیت های این سواحل را مطرح 
کردیم و ســازوکاری برای آن تصویب شد تا در سطح ملی و با 

همکاری وزارتخانه ها بتوانیم از این سرمایه به نحو کامل استفاده 
کنیم.

رئیس جمهور یکی از نوآوری هــای بودجه ۱۴0۱ را ایجاد 
صندوق پیشــرفت برشمرد و گفت: با تشکیل صندوق پیشرفت 
در اســتان ها از ابتدای ســال آینده، دولت یک تنخواه به همه 
صندوق ها پرداخت می کند و درآمدهای اســتان همچون مازاد 
مالیــات، حق مالکانه معادن و اموال مازاد دولت به این صندوق 
واریز خواهد شــد؛ به نحوی که بتواند با اشتغالزایی پروژه های 

نیمه تمام را تکمیل کند.
رئیســی با اشــاره به فــروش محصوالت کشــاورزی به 
همســایگان، اظهار داشــت: موافق ایجاد بازار مشترک مرزی 
برای فروش محصوالت کشاورزی استان به کشورهای همسایه 

هستیم.
رئیس جمهور با رد خام فروشی خاطرنشان کرد: فعال کردن 
صنایع پایین دســتی همچون پتروشیمی می تواند ارزش افزوده 
ایجاد کند و استان هرمزگان ظرفیت ایجاد صنایع تبدیلی برای 

جلوگیری از خام فروشی را دارد.
افزایش۴۰درصدیصدورنفت

صادراتغیرنفتیباجدیتانجاممیشود
رئیسی همچنین در حاشیه سفر استانی خود به هرمزگان 
در ارتباطی ویدئوکنفرانسی با دوازدهمین اجالسیه علمای بالد 
در قم، با بیان اینکه در کنار رفع تحریم ها، مســئله خنثی سازی 
تحریم و صادرات غیرنفتی نیز با جدیت توســط دولت در حال 
انجام است، افزود: تورم نگرانی اصلی مردم است، طبق آمار بانک 
مرکزی تورم امروز کشور در ۷0 سال گذشته بی نظیر بوده است 

ولی با این وجود سیر نزولی تورم در ایران آغاز شده است.
رئیس جمهور با اشاره به افزایش ۴0 درصدی صادرات نفت، 

گفت: جامعه امروز با نیازهــای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 
روبه رو است و محوری ترین مســئله ای که امروز باید در کشور 

انجام شود، اجرای عدالت است.
این درحالی اســت که معاون فنی گمرک هم خبرداده تا 
نیمه اول امســال به طور میانگین ماهانه سه و نیم میلیارد دالر 

صادرات غیرنفتی داشتیم.
به گفته او صادرات از شهریور امسال شتاب بیشتری گرفته 
است و به طور میانگین ماهانه پنج میلیارد دالر صادرات داریم و 

امسال تاکنون به ۳۶ میلیارد دالر رسیده است.
 عســگری همچنین پیش بینی کرده با این شتاب تا پایان 

سال به ۴۶ میلیارد دالر صادرات برسیم.
رصداوضاعمنطقه

ازسوینیروهایمسلحکشورمان
ازضرورتهاست

رئیســی همچنین در جمع نمازگزاران مسجد شهرک امام 
علی )ع( با بیان اینکه امیدوارم رشادت ها، شهامت ها، ایستادگی ها 
و افتخارآفرین های مجموعه سپاه با قوت تداوم پیدا کند، گفت: 
در دوران دفاع مقدس پاســداران انقالب اسالمی در کنار دیگر 
نیروهای مسلح و انقالبی کشور، در جبهه های جنوبی و غربی و 

نیز در مناطق دریایی حقیقتا خوش درخشیدند.
رئیس جمهور افزود: پس از پایــان دفاع مقدس نیز نیرو و 
توان سپاه در جهت سازندگی کشور به کار گرفته شد. هر جا که 

یک پروژه مهم و یک کار بزرگ در جهت رفع مشــکالت کشور 
می بینیم، یک نیروگاه، یــک پل، یک مجموعه عظیم صنعتی، 
راه ها و بزرگراه ها، مجموعه قرارگاه های سازندگی مرتبط با سپاه 

آنجا مشغول تالش و کار هستند.
باایجادصندوقتوسعهاستانها
نیازیبهآقااجازهازتهراننیست

رئیس جمهور در جلســه شورای اداری اســتان هرمزگان 
گفت: با دوری که در بندر شهید رجایی زدم، به نظرم رسید که 
خام فروشــی در حال اتفاق است و بدون ارزش افزوده، صادرات 
ارزش زیادی ندارد بلکه باید جلوی خام فروشی را گرفت و ارزش 

افزوده خلق کرد.
رئیس جمهور افزود: صندوق توسعه استان می تواند به رفع 
خیلی از مشکالت اســتان ها کمک کند و درآمد های خوبی در 
این صندوق خواهد رفت که با نظر اعضای شــورای برنامه ریزی 

استان ها هزینه خواهد تا نیازی به آقا اجازه از تهران نباشد.
بازدیدازنمایشگاه

توانمندیهاینیرویدریاییسپاهپاسداران
دربندرعباس

رئیســی صبح روز جمعه در ادامه ســفر خود به اســتان 
هرمزگان در بازدید از نمایشــگاه دســتاوردها و توانمندی های 
نیروی دریایی ســپاه پاســداران انقالب اسالمی در منطقه یکم 
دریایی، ضمن تقدیر و تشــکر از فرماندهان و پرسنل این یگان، 
تصریح کرد: این نمایشــگاه اثبات کرد که تحریم و تهدید مانع 

پیشرفت نیست.
رئیس قوه مجریه با اشاره به اراده قوی و توانمندی در نیروی 
دریایی سپاه پاسداران انقالب اســالمی، اظهار داشت: تا وقتی 
این روحیه انقالبی و بسیجی باشد، دشمن هیچ کاری نمی تواند 

انجام دهد. آنچه امروز به کشور قدرت داده اراده پوالدین است.
رئیســی خاطرنشــان کرد: این احســاس امنیت به دلیل 
اقتــدار ســپاه، ارتش و بســیج اســت. ارتش و ســپاه در دل 
 مــردم جای دارنــد و ارتباط مردم با نیروهای مســلح بســیار

نزدیک است.
بهبرکتجمهوریاسالمی

کارهایزیادیدرقشمانجامشدهاست
رئیسی همچنین با حضور در روستای گورزین با مردم این 
روســتا دیدار و گفت وگو کرد و از نزدیک در جریان مشــکالت 

آنها قرار گرفت.
پیگیریساختمرکزدرمانی

وفعالشدنظرفیتهایگردشگری
درجزیرههرمز

رئیس جمهــور در ادامه با حضور در جزیره هرمز با مردم و 
مسئولین این جزیره دیدار و گفت وگو کرد.

رئیسی با اشــاره به کمبود مرکز بهداشتی در جزیره هرمز 
اظهار داشــت: یک مرکز فعال برای خدمت رسانی به مردم این 

جزیره و مسافران و گردشگران ایجاد شود.
افتتاحمرحلهنخست

پاالیشگاهنفتخامفوقسنگینپاسارگادقشم
دیروز جمعه همچنین مرحله نخســت پاالیشگاه نفت 
خام فوق ســنگین پاسارگاد قشــم با حضور رئیس جمهور 

به صــورت رســمی وارد مــدار تولیــد شــد. از مزایای 
پاالیشــگاه نفت خام فوق سنگین پاســارگاد قشم می توان 
به تضمین برداشــت از پارس جنوبی، اشــتغال زایی، تولید 
محصوالت بــا کیفیت بــاال و کمک به ارتقــای صادرات 
 فرآورده از جمله قیر کشــور اشــاره کرد و تــوان افزایش

صادرات دارد.
یکــی از پروژه ها که در دولت دوازدهم و قبل از تکمیل 
و رســیدن به مرحله بهره برداری در قالب »پیش راه اندازی« 
افتتاح شد، پاالیشگاه نفت فوق سنگین قشم بود که ۲۵ دی ، 
۱۳۹۹ در حالی که هنوز مراحل ســاخت آن ادامه داشــت، 

توسط رییس دولت دوازدهم افتتاح شد.
با تغییر دولت در سال جاری و روی کار آمدن مدیریت 
جدید در وزارت نفت، بررسی های مسئوالن جدید نشان داد 
که پاالیشــگاه نفت قشــم همچنان ناقص است و تا مرحله 

تولید، فاصله دارد.
بررسی ها نشان داده که سال گذشته زمان پیش راه اندازی 
پاالیشــگاه نفت قشم، حتی اسکله و بخش های فرآیندی آن 
هم آماده نشده بود و اساساً آنچه که به عنوان پیش راه اندازی 

انجام شد، فاصله بسیاری تا تکمیل طرح داشت.
با جلسات مســتمری که وزارت نفت دولت سیزدهم 
برای رفع مشــکالت تکمیل این پاالیشــگاه داشــت، در 
ماه های گذشــته به تدریج مراحل تکمیل این پاالیشــگاه 
انجام شــد و اکنون با گذشت یک سال از افتتاح اولیه آن 
در دولت قبل، این پاالیشــگاه به تازگی آماده گرفتن نفت 

سنگین شده است.
بدین ترتیب با جاری شــدن نفت سنگین در لوله های 
پاالیشــگاه قشــم، عماًل مرحله تولید از این پاالیشــگاه، در 

شــرایط فعلی شــروع شده اســت که آیت اهلل رئیسی آن را 
افتتاح کرد. در یک ســال اخیر که دولت قبل این پاالیشــگاه 
را به اصطالح پیش راه اندازی کرد، یک لیتر هم این پاالیشــگاه 
تولید قیر نداشته چراکه اساساً آمادگی تحویل گرفتن خوراک 

)نفت خام سنگین( را نداشت.
این پاالیشــگاه هم اکنون به ظرفیت کامل تولید رســیده 
که از مزایای آن می توان به تضمین برداشــت از پارس جنوبی، 
اشــتغال زایی، تولید محصوالت با کیفیت باال و کمک به ارتقای 

صادرات فرآورده از جمله قیر کشور اشاره کرد. 
فروشویالهایالکچریمسئوالندرقشم

برایساختپلخلیجفارس
در سفر هیئت دولت به استان هرمزگان همچنین دبیر 
شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از فروش ویالهای 
لوکس و الکچری مسئوالن و سازمان ها در قشم برای تامین 
هزینه پل خلیج فارس و ســایر زیرســاخت های جزیره قشم 
خبر داد و گفــت: ۲80 میلیون یورو اعتبار برای تکمیل پل 
خلیج فارس قشــم مورد نیاز اســت که با برنامه ریزی انجام 
گرفته و از طریق تهاتر نفتی توســط پیمانکار ایرانی ساخته 

می شود.
وی گفت: ویالهای منتسب به نهاد ریاست جمهوری برای 
تأمین هزینه پل خلیج فارس و سایر زیرساخت های جزیره قشم 

به فروش گذاشته می شود.

پویانمایی  انتشــار 
اســت«  حتمی  »انتقام 
دولت  وحشــت  و  خشم 
تروریست آمریکا را در پی 

داشت. 
گذشــته  روزهــای  در 
برگزیده »پویش  پویانمایــی 
اطالع رسانی  پایگاه  قهرمان« 
دفتر حفظ و نشــر آثار رهبر 

معظم انقالب منتشر شد.
پویانمایی »انتقام حتمی 
اســت« یکی از آثار برگزیده 
قهرمان«  »پویش  در  ارسالی 
اســت که به انتقام از قاتالن 
و آمــران شــهادت شــهید 

سلیمانی می پردازد. این اثر براســاس لوحی که سال گذشته با همین عنوان 
در پایگاه اطالع رســانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب منتشر شده 

بود، ساخته شده است.
انتشار این پویانمایی، خشم و وحشــت دولت تروریست آمریکا را در پی 
داشــت. در همین رابطه جان کربی، سخنگوی پنتاگون در گفت وگو با فاکس 
نیوز درباره ترور احتمالی دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشــین آمریکا گفت: 
پنتاگون از ویدئوی انیمیشــن منتشر شده در وب سایت مقامات رسمی ایران 
که ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور ســابق آمریکا را به تصویر می کشــد آگاه 

است.
به گزارش مهر به نقل از اســپوتنیک، کربی گفت: ما اخیراً از این موضوع 

مطلع شده ایم و فکر می کنم در حال حاضر در حال بررسی آن هستیم.
ســخنگوی وزارت دفاع آمریکا افزود: وزارت دفاع بر تهدید ایران متمرکز 
خواهد ماند و مطمئن خواهد شد که توانایی محافظت از نیروهای آمریکایی در 

خاورمیانه را در بحبوحه حمالت مداوم شبه نظامیان در عراق و سوریه دارد.
به گزارش فارس، همچنین در پی انتشــار این پویانمایی توئیتر حســاب 

رهبر انقالب را مسدود کرد.
الزم به ذکر اســت، پس از شهادت سردار سلیمانی، بسیاری از چهره های 
شناخته شده در ایران و کشورهای دیگر پست هایی در فضای مجازی از جمله 
اینستاگرام و توئیتر به اشتراک گذاشتند که این پست ها به بهانه واهی از سوی 

مدیران این پیام رسان ها حذف و بسیاری از حساب ها هم مسدود شد.

خشم و وحشت دولت تروریست آمریکا
از پویانمایی »انتقام حتمی است«

رئیس سازمان انرژی اتمی 
با خانواده شهید دكتر مسعود علیمحمدی دیدار كرد

رئیس ســازمان انرژی اتمی با خانواده دانشمند شهید هسته ای 
دیدار کرد. 

محمد اسالمی معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران عصر 
چهارشــنبه ۲۲ دی ماه و در سالروز شــهادت شهید مسعود علیمحمدی، به دیدار 
خانواده معزز این شهید راه دانش و عزت کشور رفت و با اعضای خانواده گفت وگو 

کرد.
معاون رئیس جمهور در این دیدار  با بیان اینکه دکتر علیمحمدی حق بزرگی 
به گردن ما دارد، اظهار داشــت: بزرگداشت یاد و خاطره ایشان و همه شهدا برای 
ما نه به صورت شــکلی و نمایشی بلکه به صورت قلبی و ایمانی یک تکلیف است. 
این برای خود ما یک یادآوری است که حواسمان باشد شهدا رفتند که ما راهشان 
را ادامه دهیم. شــهید در زمان خودش یک اثری دارد و در ضمیر خودش از خدا 
می خواهد اعمالش پذیرفته باشد. شهدایی که کارهای فکری و علمی انجام دادند، 
برای خودشــان صدقه جاریه ایجاد کرده اند و مســیری را باز کرده اند که اثر خون 
شهید کمک می کند آن راه پر رونق تر باشد و حرکتی پرشتاب داشته باشد. یادبودها 
و بزرگداشــت ها نوعی دلگرمی برای خانواده شهید است که به راه شهید خودشان 
ایمان داشته باشند و برای ما تذکری است که راه شهید را شایسته تر ادامه دهیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به خواسته اوباما، رئیس جمهور اسبق آمریکا 
مبنی بر برچیدن و بازکردن پیچ و مهره های صنعت هسته ای ایران، گفت: صنعتی 
که می خواهنــد پیچ و مهره های آن را باز کنند، همــه بخش های این صنعت در 
تراز باالی صنعت پیشــرفته قرار دارد. اگر امروز امکانات صنعت هسته ای همچون 
تجهیزات تولید رادیودارو را نداشتیم، آنها به ما رادیودارو نمی دادند، کما اینکه آنچه 
نمی توانیــم تولید کنیم را نمی دهند. یعنی در حوزه بهداشــت و درمان که حوزه 
انســانی است و شــعارش را می دهند، ما را تحریم کردند و در اختیار نمی گذارند. 

بنابراین ما باید با تحقیقات خودمان به آن برسیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان:

35 هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن 
در چهارمحال و بختیاری ثبت نام كردند

شهرکرد- خبرنگار کیهان:
مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری گفت: 35 هزار نفر در 

طرح نهضت ملی مسکن این استان ثبت نام کردند.
حسینعلی مقصودی شورابی افزود: از این تعداد ثبت نام کننده ۱0 هزار نفر در شهرکرد 

حائز شرایط اولیه شناخته شده اند.
وی دربــاره تکمیل مدارک ثبت نام اضافه کــرد: تاکنون به ۴ هزار نفر از متقاضیان، 
پیامکی مبنی بر مراجعه به دفاتر پیشــخوان خدمات دولت برای تکمیل مدارک ارسال 
شده است و تا پایان ماه جاری ارسال پیامک برای تمامی متقاضیان دارای شرایط صورت 
خواهد گرفت. مقصودی شورابی در خصوص پیگیری ثبت نام متقاضیان در شهرستان های 
استان نیز ادامه داد: در شهرستان ها بنیاد مسکن انقالب اسالمی به عنوان متولی معرفی 
شده و به زودی برای شهرستان ها هم این مراحل آغاز می شود. وی در مورد تایید نهایی 
متقاضیان تصریح کرد: کارگروهی در معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی 
استان چهارمحال و بختیاری برای پیشبرد همزمان مراحل بررسی و تایید نهایی مدارک 
و همچنین پاســخگویی به مشکالت متقاضیان تشکیل شده است. مقصودی شورابی به 
ثبت نام مجردها در این طرح هم اشاره کرد و اظهار داشت: اخیرا ثبت نام برای مردان مجرد 
باالی ۲۳ ســال آغاز شده است و تا یک ماه ادامه خواهد داشت. وی توضیح داد: در زمان 
تحویل واحدهــا، مجردین باید مدارک تاهل خود را ارائه دهند در غیر این صورت قیمت 

واحدها به نرخ کارشناسی روز برای آنان محاسبه خواهد شد.

قم- خبرنگار کیهان: 
دوازدهمین اجالسیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
و علمای بالد روز پنجشنبه با پیام تصویری آیت اهلل مکارم 

شیرازی و سخنرانی مجازی رئیس جمهور برگزار شد.
رئیس جمهور در ســخنرانی مجازی خود در این جالسیه با 
بیان اینکه رفع تحریم ها یکی از اولویت های کاری دولت اســت و 
عزت مندانــه آن را دنبال می کنیم، گفت:  در این مدت چند ماهه 
خدمت دولت ســیزدهم صادرات نفت ۴0 درصد افزایش یافته و 

پول حاصل از صادرات نیز در حال بازگشت به کشور است.
آیت اهلل رئیســی اظهار داشت: در کنار رفع تحریم ها، مسئله 
خنثی سازی تحریم و صادرات غیرنفتی نیز با جدیت توسط دولت 

دنبال می شود.
وی با بیان اینکه تورم نگرانی اصلی مردم است بیان داشت، 

براســاس آمارهای بانک مرکزی تورم امروز کشــور در ۷0 سال 
گذشــته بی نظیر بوده است، اما با این وجود برخی اقدامات دولت 
موجب شــده که تورم ســیر نزولی پیدا کند و دولت برای تغییر 
شرایط به طوری که برای عموم مردم ملموس باشد در حال تالش 

و اقدام است.
رئیس جمهور با اشــاره به این نکته کــه؛ جامعه با نیازهای 
فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصادی روبه رو اســت و اجرای عدالت 
محوری ترین مسئله ای اســت که امروز باید در کشور انجام شود 
گفت: در مســئله عدالت چیزی که مهم اســت اجرای عملی و 
میدانی عدالت است به نحوی که مردم مزه شیرین آن را بچشند و 

سخن از عدالت از حد کتاب، شعار و شعر فراتر برود.
وی تصریــح کرد: در مســئله اجرای عدالــت همه مردم و 
مسئوالن باید در کنار هم باشند و آمادگی های آن نیز شکل گرفته 

اســت و دولت سیزدهم در پی این اســت که عقب ماندگی های 
عدالت در کشور را جبران کند.

دکتر رئیســی گفت: در آغاز دولت سیزدهم ذخایر کاالهای 
اساســی اطمینان بخش نبود در حالی کــه امروز هیچ نگرانی از 

ذخایر کاالهای اساسی در کشور وجود ندارد.
آیت اهلل مکارم شــیرازی نیز در پیام تصویــری خود به این 
اجالسیه بر لزوم اســتفاده از همه ظرفیت ها برای جذب جوانان 
تاکید کرد و بیان داشت: نقش مردمی مذهب نباید کمرنگ شود 
زیرا کمرنگ شــدن نقش مردمی مذهب به شــعائر دینی ضربه 

می زند.
وی افزود: انقالب اســالمی ایران از مساجد برخاست و این 
مســاجد بودند که مبدا انقالب شدند، مردم در مساجد تعلیمات 
الزم می دیدند و در بین عموم مردم توزیع و تبلیغ می کردند، رکن 

بودن مساجد در کشور باید حفظ شود.
آیت اهلل مکارم شــیرازی تصریح کرد: علمای اســالم به فکر 
فقرا و افراد مســتمند باشــند، به تازگی در مساجد صندوق های 
قرض الحسنه راه اندازی شده که اتفاق مبارکی است، ورود مساجد 

در امور خیریه مانند احداث درمانگاه مسئله ارزشمندی است.
آیت اهلل مکارم شیرازی گفت: دانشجویان و نسل جوان باید با 
نقش شیعه و اسالم در پیشرفت علم و دانش در طول تاریخ آشنا 
شوند، اگر این آشنایی صورت بگیرد زمینه برای پیشرفت جهان 

اسالم فراهم می شود.
در نشست های صبح و عصر این اجالسیه آیات عظام حسن 
سبحانی، حســینی بوشــهری، احمد خاتمی، علیرضا اعرافی و 
همچنین علمای بالد به صورت حضــوری و مجازی دیدگاه ها و 

رهنمودهای خود را بیان کردند.

با سخنرانی مجازی رئیس جمهور در قم برگزار شد

دوازدهمین اجالسیه جامعه مدرسین و علمای بالد  

فرمانده نیروی هوا فضای سپاه از موفقیت این نیرو در 
آزمایش موتور سنگین ماهواره بر با سوخت جامد و بدنه 
غیرفلزی کامپوزیتی و توانمندی تغییربردار تراست با نازل 

متحرک خبر داد.
سردار سرتیپ پاســدار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی 
هوا فضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی در دوازدهمین اجالسیه 
سراسری جامعه مدرســین و علمای بالد، ضمن ارائه گزارشی از 
آخرین پیشرفت های دفاعی و نظامی کشور به ویژه در حوزه هوا و 
فضا، گفت: اخیرا آزمایش موتور سنگین ماهواره بر با سوخت جامد 
و بدنه غیرفلزی کامپوزیتی که توانمندی تغییربردار تراست با نازل 
متحرک را دارا اســت، با تالش دانشمندان ایرانی و متخصصین 

نیروی هوافضای سپاه با موفقیت انجام شد.
وی ضمــن تبریک این موفقیت راهبــردی به ملت ایران، با 
بیان اینکه در حوزه فضایی دو عامل مهم، یکی ماهواره و دیگری 
ماهواره بر است که کار ساده ای هم نیست، افزود: ما دوسال پیش 
اولین پرتاب ترکیبی مایع و جامد را انجام دادیم که موتور اول مایع 

و دوم و سوم جامد بود.
به گزارش فارس، ســردار حاجی زاده بــا تاکید بر اینکه این 
دستاورد ســبب افزایش بیش تر انرژی موشک و صرفه جویی در 
هزینه ها خواهد شــد، خاطرنشان کرد: این فناوری فقط در چهار 
کشور جهان وجود دارد، در تمام حوزه های مرتبط به هوافضا تولید 

قــدرت ادامه دارد و ایران به قدری در مســئله هوافضا و ماهواره 
پیشرفت کرده است که این اقتدار با ترور، تهدید و تحریم از بین 

رفتنی نخواهد بود.
فرمانده نیروی هوا فضای سپاه افزود: امروز این امکان فراهم 
شده اســت که با موتور های ارزان ماهواره های زیادی را در مدار 

قرار دهیم.

وی با بیان اینکه امروز قدرتی داریم که اگر صدام همین امروز 
و در ســال ۱۴00 جنگ را بر ما تحمیل می کرد، به جای هشت 
سال هشت روزه جنگ را تمام می کردیم و این معیار توانمندی ما 
است، اظهار داشت: امروز به جایی رسیده ایم که فرمانده سنتکام 
می گوید در شرایطی که ما تحریم های اقتصادی فلج کننده را به 
اجرا گذاشــتیم، ایران یک موشک بالستیک درجه یک ساخت و 

بــا پهپاد های ایرانی برتری هوایی آمریکا را با چالش مواجه کرده 
است. ســردار حاجی زاده تصریح کرد: آمریکایی ها توان موشکی 
ایران را وحشتناک توصیف می کنند و عملیات عین االسد را شاهد 
این توانمندی می دانند که این مسئله نشان دهنده عجز آنها در 

برابر ایران است.
فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پیشرفت های به دست آمده را 
محصول هدایت ها و تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقالب اسالمی 
و فرمانده کل قوا دانست و خاطرنشان کرد: در مجموعه نیرو های 
مســلح و ســپاه این تدابیر جدی گرفته می شود و در نتیجه آن 

بحمدهلل این قدرت امروز در کشور متولد شده است.
وی افزود: اگر می خواستیم دنباله روی آنها )دشمنان( باشیم، 
سالیان ســال زمان می گذشت تا به پیشرفت های محدود دست 
یابیم اما امروز با راه های میان بر، با کسری از هزینه های خارجی ها 
به چندین برابر قدرت دست یافته ایم و این می تواند الگویی برای 

سایر بخش ها باشد.
سردار حاجی زاده با بیان اینکه در حوزه فضایی اولین بار بعد 
از ۱0 ســال، جلسه شورای عالی فضایی به ریاست رئیس جمهور 
محترم تشکیل شد، گفت: ایشان شش ساعت برای جلسه و بازدید 
از توانمندی های حوزه فضایی کشور وقت گذاشتند و مسیر آینده 
را روشن، هموار، تصویب و مشــخص کردند و انشاءاهلل در آینده 

شاهد موفقیت های خوبی خواهیم بود.

سردار حاجی زاده خبر داد

آزمایش موفق موتور سنگین ماهواره بر سوخت جامد با بدنه غیر فلزی کامپوزیتی 


