
اخبار كشور

رونمایی از کتابی 
بر اساس زندگی شهید کاظمی

آیین رونمایی کتــاب »وقت محدود« و نمایشــنامه رادیویی »دیدار در 
وقت اضافه« با حضور مسئولین، پیشکســوتان و ایثارگران عرصه اطالعات و 
امنیت، خانواده شهید سیدکاظم  کاظمی، نویسنده کتاب و عوامل و بازیگران 

نمایشنامه در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد. 
 کتــاب »وقت محدود« و نمایشــنامه رادیویی »دیــدار در وقت اضافه«
بر اساس زندگی شهید سید کاظم کاظمی  معروف به »سید نذیر« از فرماندهان 

واحد اطالعات سپاه تدوین و اجرا شده است.
در این مراســم محمدرضا نقدی معاون هماهنگی های ســپاه پاسداران 
انقــالب اســالمی، از ویژگی های برجســته شــهید ســیدکاظم کاظمی  در 
عملیات های مختلف امنیتی بیان کرد و اظهار داشــت: شــهید کاظمی  یک 
قهرمان ملی اســت که در جامعه ما بســیار مظلوم و غریب است. شخصیت 
برجســته و انقالبی که در وصیت نامه خود خطاب به همسرش به وفاداری و 

حمایت از نهضت امام و انقالب تأکید کرده است.
در ادامه مراسم جواد کامور بخشایش به نمایندگی از انجمن پیشکسوتان 
سپاس اظهار داشت: نظام سلطه در دوران امروزی از خاطره به عنوان یک ابزار 
در حال استفاده است، به نظر می رسد دوره ای که در آن زندگی می کنیم، جنگ 
خاطره اســت. به گونه ای که نظام سلطه تاکنون با سه ابزار اساسی دین، هنر 

و ورزش به خاطره ها می آید و از خاطره ها برای خودش هویت سازی می کند. 
وی افزود: ما در مقابل این جریان نظام سلطه موظفیم تا روایت و خاطره 
دفاع مقدس و عرصه امنیت و ایثار و شهادت را باید به عنوان امر فرهنگی تلقی 
بکنیــم و از این خاطرات برای تثبیت تاریخ انقالب اســالمی و هویت دینی و 

حماسه مقاومت استفاد کنیم. 
محمدحســن روزی طلب نویســنده کتاب »وقت محدود« اظهار داشت: 
هنگامی  که نســخه اول کتاب »وقت محدود« به اتمام رســید و تحویل دادم 
یکی از بزرگواران گفتند که این کتاب خوبی است اما باید یک مهر محرمانه به 
آن بزنید و در پســتو نگهداری کنید؛ جا دارد از سعه صدر انجمن پیشکسوتان 
ســپاس تشــکر کنم که این کتاب را به چاب رساند بدون آنکه یک کلمه آن 
را جابه جا یا حذف کند. امید اســت این امر نقطه شروعی برای شهدای دیگر 

اطالعاتی و امنیتی باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما یک قدرت سخت اطالعاتی داریم و یک 
قــدرت نرم اطالعاتی؛ بنده معتقدم در آینده ما باید قدرت ســخت جمهوری 
اســالمی را به قدرت نرم تبدیل کنیم. هم اکنون ســرویس اطالعاتی موساد 
و CIA هزاران کتــاب درباره موضوعات امنیتی و عملیاتــی دارند که با آن 
قدرت نمایی می کنند، هرچند با اغراق و مبالغه نگاشته می شود. همان طور که 
واقفیم نیروهای امنیتی جمهوری اسالمی نیز عملیات هایی را انجام می دهند 
که صدها بار قدرتمندتر از ســرویس های اطالعاتی دیگر اســت. اما به دلیل 
آشــکار نشدن اصل طبقه بندی این قدرت دیده نشده است لذا ما باید در این 

عرصه ورود جدی کنیم تا جای جالد با شهید برای آیندگان جابه جا نشود.
همچنین میرطاهر مظلومی  کارگردان نمایشنامه رادیویی »دیدار در وقت 

اضافه« سخنانی ایراد کرد.
سردار خاکسار از همرزمان و هم دانشگاهی های شهید سیدکاظم کاظمی 
 در این آییــن روایت خاطره کرد و گفت: با توجه بــه اختالف نظری که بین 
اعضای انجمن اســالمی در دانشگاه در تنظیم اساس نامه اسالم گرایان صورت 
گرفته بود شهید کاظمی  نقش بسزایی در روشنگری دانشجویان ورودی سال 

جدید داشت تا آنها جذب سازمان مجاهدین خلق نشوند.
اینستاگرام

 صفحه پرس تی وی را مسدود کرد
اینستاگرام دسترسی شبکه پرس تی وی به  حساب کاربری خود در بستر 

این پلتفرم را قطع کرد.
این پلتفرم  اشتراک گذاری عکس و فیلم آمریکایی، صفحه پرس تی وی را 
در بستر خود مســدود کرده و دسترسی شبکه خبری انگلیسی زبان ایران به  

حساب خود با ۱۵۶ هزار دنبال کننده را ناممکن کرده است.
اینســتاگرام در حالی که می گوید برای بازکردن حســاب کاربری شبکه 
»کد امنیتی«، ارســال می کند؛ اما پرس تی وی تاکنون چنین کدی را دریافت 

نکرده است.
با وجود تالش های بسیار تیم شــبکه های اجتماعی وب سایت تلویزیون 
پرس تی وی برای یافتن راهی دیگر برای باز کردن قفل حســاب، اینستاگرام 

هیچ اقدامی در بازگرداندن این صفحه نکرده است.
 پرس تی وی در سال ۲۰۱۵ به اینستاگرام پیوست و ویدئوها و عکس های 
مربوط به اخبار و داستان هایی که کمتر در رسانه های جریان اصلی غرب گفته 

می شود، را با مخاطبان خود در این پلتفرم اجتماعی به  اشتراک می گذاشت.
این اولین بار نیســت کــه پرس تی وی به  جرم خبری  کــردن رویدادها و 
موضوعاتی که در رســانه های غربی، سانسور، بایکوت یا وارونه نمایی می شود، 

مورد هجوم گردانندگان شبکه های اجتماعی پرکاربر غربی قرار می گیرد. 
فقط در ســال جاری، نه  تنها وزارت دادگســتری آمریکا اقدام به مسدود 
کردن دامنه دات کام وب ســایت تلویزیون خبری پرس تی وی کرد که یوتیوب 
نیز در هفتمین اقدام مشــابه خود، بار دیگر کانال پرس تی وی را از دســترس 

خارج کرد.
جمشید سماواتیان نقاش نوگرای ایران 

درگذشت
جمشید سماواتیان نقاش پیشکسوت نوگرا صبح جمعه ۲۳ مهرماه بر اثر 

عارضه قلبی در سن ۸۳ سالگی در خانه خود درگذشت.
جمشــید سماواتیان از چهره های نســل دوم نقاشان نوگرای ایران، در 
دوره ای در دانشــکده هنرهــای زیبای تهران هنرآمــوزی می کرد که هم 
آموزه هــای علی محمد حیدریان از شــاگردان برجســته کمال الملک، در 
دانشکده نفوذ داشت و هم استادان نوگرایی چون محمود جوادی پور به کار 

آموزش مشغول بودند.
او متاثر از هنرهای سنتی و دیوارنگاره های عصر صفوی زادگاهش اصفهان 
به خلق آثاری پرداخته که یادآور و نشان دهنده گذر زمان و تخریبی است که 
بر هنرهای سنتی ایران رفته است. سماواتیان با تسلط بی نظیر بر انواع ابزارها و 
تکنیک های غیرمتعارف، به احیای هنر گذشته ایرانی با نگاهی نو و بن مایه های 

انتزاعی اهتمام ورزیده است.
این هنرمند پیشکسوت، در نقاشی های نیمه فیگوراتیو خود از موادی چون 
خاک، گل، گچ، مواد  ترکیبی، ورق های طال و نقره همراه با شیوه های مختلف 
پتینه کاری بهره می گیرد تا فرسودگی، ریختگی و  ترک ها را به نمایش بگذارد.

معاون سیاسی سازمان صداوسیما 
منصوب شد

رئیس رسانه ملی با صدور حکمی علیرضا خدابخشی را به سمت معاون 
سیاسی سازمان صداوسیما منصوب کرد.

پیمان جبلی در این حکم به خدابخشــی مأموریت داده است »توسعه 
خبرنــگاری تحقیقی، تخصصی و چندرســانه ای«، »افزایش ســرعت در 
تأمین نیازهای خبری مخاطبان«، »حمایت رســانه ای از آمران به معروف 
و گزارشــگران فســاد«، »حضور فعال و موثر در فضای مجازی«، »کاهش 
هزینه ها و افزایش بهــره وری«، »مدیریت هوشــمند و یکپارچه پیام های 
متناســب با مأموریت معاونت سیاسی در شبکه های مختلف صداوسیما«، 
»کاهــش موازی کاری های غیرضروری«، »هم افزایی با ظرفیت های مردمی 
و نخبگانی در راستای توسعه کیفی و کمی  آگاهی بخشی و اطالع رسانی«، 
»مدیریت ســندمحور گزارش های خبری و پیگیری تــا حصول نتیجه«، 
»سرفصل گشایی و تنوع بخشــی به عرصه های خبری رسانه ملی و توجه 
ویــژه به حوزه فرهنگی- هنــری و اجتماعی«، »فعال ســازی راهبردهای 
اطالع رســانی متناســب با حوزه تمدنی ایران اسالمی به ویژه همسایگان«، 
»انعکاس مناسب، هوشــمندانه و به موقع تحوالت حوزه مقاومت و جهان 
اســالم«، »تدوین پیوســت عدالت رســانه ای برای حوزه هــای خبری« و 
»برنامه ریزی برای بازنمایی صادقانه و حرفه ای خدمات نظام در عرصه های 
گوناگون« را »با اســتفاده از ظرفیت های انســانی و فکــری قابل توجه در 
معاونت سیاســی و هم افزایی با دیگر بخش های رســانه ملی و نیز فضای 

رسانه ای کشور« محقق سازد.
جبلی همچنین در حکمی  دیگر مجید آخوندی، معاون سابق سیاسی 

صداوسیما را به عنوان مشاور رئیس رسانه ملی منصوب کرد.

رهبر معظم انقالب: آنها که ســالح های ضدبشریت را 
در زرادخانه هــای خود انبار می کنند، حق ندارند خود را 

پرچمدار امنیت جهانی قلمداد کنند.

هدیه به خوانندگان

الهام علی اف در اظهارنظری جدید
به گزافه گویی و اتهام زنی علیه ایران پرداخت

رئیس جمهور آذربایجــان در ادامه ادعاهای ضدایرانی 
روزهای اخیر خود، این بار ایران را به کمک به ارمنستان برای 

قاچاق مواد مخدر به اروپا متهم کرد! 
الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان در گزافه گویی ضدایرانی 
جدید خود، گفت ارمنستان با کمک ایران مواد مخدر به اروپا قاچاق 

می کرده است. 
خبرگــزاری »ترند« جمهوری آذربایجــان گزارش داد علی اف 
در ســخنرانی خود در جلســه شورای سران کشــورهای مستقل 
مشــترک المنافع که در قالب یک ویدئو کنفرانس برگزار شد، ادعا 
کرد ارمنســتان در تبانی با ایران از مناطق  اشغالی سابق جمهوری 
آذربایجان )در  اشاره به مناطق تحت  اشغال جمهوری ارمنستان که 
در پی آتش بس قره باغ آزاد شــد( برای انجام قاچاق مواد مخدر به 

اروپا به مدت حدود ۳۰ سال استفاده می کرد.
در روزهای گذشته رئیس جمهور آذربایجان به رغم آنکه تهران 
و باکو به طور ســنتی روابط صمیمانــه ای دارند، با اتخاذ مواضعی 
زیاده خواهانه و مخالف با حسن همجواری، به گزافه گویی و اتهام زنی 

علیه تهران پرداخته است. 
وی پیش تر اظهارات مقام های ایران درباره حضور عناصر خارجی 
در مرز ایران را بهانه های ســاختگی خواند و در مخالفت آشــکار با 
اظهارات و اقدامات مقام های باکو، مدعی شــد جمهوری آذربایجان 

خواهان احترام در مرزهاست.
مقام های جمهــوری آذربایجان همچنین بدون توجه به اصول 
و قواعد بین المللی و حسن همجواری از طریق تحریف مفاد توافق 
آتش بس قره باغ، به دنبال اعمال خواسته خود برای ایجاد کریدوری 

با هدف تغییرات ژئوپولتیک در منطقه و مرزها هستند.
تکذیب اســتفاده از اراضی جمهوری آذربایجــان برای اهداف 
اطالعاتی علیه جمهوری اســالمی ایران در شرایطی انجام شده که 
طی ماه های اخیر موضوع حضور برخی نیروهای تروریستی و وابسته 

به رژیم صهیونیستی بسیار خبرساز شده است.
حسین امیرعبدالهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
در جریان تقدیم رونوشت استوارنامه سفیر جدید جمهوری آذربایجان 
در ایران، تصریح کرد »حضور فعال رژیم صهیونیستی در آذربایجان 

علیه امنیت ایران را برنمی تابیم.«
امیرعبداللهیان همچنین هشدار داد: »جمهوری اسالمی ایران 
حضور و فعالیت رژیم صهیونیستی علیه امنیت ملی خود را تحمل 

نمی کند و در این رابطه هر اقدامی که الزم باشد انجام می دهد.«
ســیران اوهانیان، وزیر دفاع پیشین ارمنســتان در واکنش به 
مسائل اخیر، با  اشاره به تاریخ استقالل جمهوری آذربایجان و تاریخ 
دیرینه کشور و اراده جمعی مردم ایران، تاکید کرد این دو کشور به 

هیچ وجه از لحاظ قابلیت ها قابل مقایسه نیستند.
اتهامات رسانه ای 

در راستای منافع رژیم صهیونیستی
ســخنگوی وزارت خارجه ادعاهــای تعجب برانگیز جدید الهام 
علی اف رئیس جمهوری آذربایجان علیه جمهوری اسالمی ایران در 
نشســت سران کشورهای مشترک المنافع را قویا تکذیب کرد و آن 

را ساختگی دانست.
سعید خطیب زاده تصریح کرد: طرح چنین اتهامات رسانه ای صرفا 
در راستای منافع رژیم صهیونیستی مبنی بر تحت تاثیر قرار دادن 

روابط برادرانه دو ملت ایران و آذربایجان می باشد.
خطیب زاده با تاکید بر نقش پیشــروی جمهوری اسالمی ایران 
در مبارزه با قاچاق مواد مخدر، تاکید کرد: تقدیم هزاران شــهید و 
مجروح طی ۴ دهه گذشــته در مبارزه با این پدیده شوم تنها یک 
برگ از تالش های متعهدانه و مســتمر جمهوری اسالمی ایران در 
این مسیر می باشد که بارها و بارها توسط نهادهای بین المللی ذیربط 

مورد تایید قرار گرفته است. 
خطیب زاده ضمن تاکید بر روابط مستحکم برادرانه بین دو ملت 
تصریح کرد، متاسفانه به نظر می رسد به رغم پیام های خصوصی و 
مثبتی که از باکو در تماس های مختلف دریافت می شــود، تعمدی 
برای طرح اظهارات رسانه ای بی مبنا از سوی باکو وجود دارد که البته 

در جای خود پاسخ مقتضی داده خواهد شد.
سرلشکر سالمی خبر داد

 توسعه موشک های »كروز دریایی« سپاه 
با برد ۲۰۰۰ كیلومتر و برای اهداف متحرک

فرمانده کل ســپاه پاسداران می گوید در آینده نزدیک 
موشــک های کروز با برد ۲۰۰۰ کیلومتری که قادر هستند 
شناورهای متحرک را هدف قرار بدهند، در نیروی دریایی 

سپاه توسعه پیدا می کنند.
سرلشــکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه در حاشیه بازدید از 
یگان های نیروی دریایی سپاه مستقر در جزایر خلیج فارس و تنگه 
راهبردی هرمز، گفت: نیروی دریایی سپاه در این سال های اخیر در 
عرصه های شناوری، پیشرفت های بسیار چشمگیری را تجربه کرده 
اســت و در شناورهای تندرو افزایش سرعت این شناورها به چیزی 
نزدیک به ۱۰۰ نات رسیده است که این جزو پدیده های جالب عرصه 

سرعت و شتاب در دریانوردی است.
به گــزارش خبرگزاری مهر، وی افــزود: در عرصه پهپادها نیز 
نیروی دریایی ســپاه رشد قابل مالحظه ای را داشته است و صدها 
فروند پهپاد شناسایی، مراقبتی، رزمی و انتحاری، به نیروی دریایی 
سپاه به صورت های مختلف اضافه شده است که االن دوستان ما در 
عرصــه پهپادها تا بُرد ۱۲۰۰ کیلومتر را در اختیار دارند و در حال 

افزایش این برد هستند.
فرمانــده کل ســپاه تصریح کرد: در عرصه موشــک های کروز 
دریایی نیز از موشک هایی با برد ۳۵ و ۹۰ کیلومتری به موشک های 
۳۰۰ کیلومتری و موشــک های ۷۰۰ کیلومتری رســیده ایم و در 
آینده نزدیک موشــک های ۲۰۰۰ کیلومتری کروز که قادر هستند 
شــناورهای متحرک را هدف قرار بدهند در نیروی دریایی ســپاه 

توسعه پیدا می کنند.
سرلشکر ســالمی گفت: در عرصه جنگال نیز همانطور که در 
الحاق سال ۱۳۹۹ همه ملت ایران شاهد بودند سامانه های جنگالی، 
ســامانه های جمــع آوری، جمرها، سیســتم های مختلف کننده و 
سامانه های تهاجمی جنگ الکترونیک در عرصه تهاجمی و دفاعی 

بسیار خوبی در نیروی دریایی ایجاد شده است.

شدت نفرت منافقان از مؤمنان
»)منافقان چنان هستند که( اگر پناهگاهی )همانند یک 
دژ محکم( بیابند یا دسترسی به غارهایی در دل کوه ها داشته 
باشند، یا بتوانند راهی در زیر زمین پیدا کنند، با سرعت هرچه 
بیشتر به سوی آن می شتابند)تا از شما دور شوند و بتوانند کینه 
و عداوت و تنفر خود را بدین وســیله عملی و آشکار سازند، 
ولی چون قوم و قبیله و اموالی در محیط شما دارند مجبورند 

در کنار مومنان بمانند و آنها را تحمل کنند(«.
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اخبار ادبی و هنری

در سفر به استان فارس

رئیسی: با نشستن پشت میز مشکل حل نمی شود
باید به میدان آمد

در پرتو وحی

رئیس جمهور در سفر به استان فارس گفت : 
می گیرند  استانی خرده  به سفرهای  برخی ها 
و می گویند که این سفرها پرهزینه است، اما 
بنده می گویم اگر رئیس جمهور به اســتان ها 
 ســفر نکند، چگونه مشــکل کارخانه ای که

۸۷ درصد عملیات احداث آن انجام شده و برای 
۱۳ درصد باقیمانده، هشت سال معطل مانده، 

حل خواهد شد؟!
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در هفتمین سفر 
استانی، صبح پنجشنبه )۲۲ مهر( وارد شیراز مرکز 
استان فارس شد و از سوی آیت اهلل لطف اهلل دژکام 
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه شیراز، 
محمدهادی ایمانیه استاندار و جمعی از مسئولین 

استانی مورد استقبال قرار گرفت.
رئیس دفتر رئیس جمهور، معاون اجرایی و وزرای 
کشــور، نیرو، نفت، صنعت، معدن و تجارت، راه و 
شهرسازی و جهادکشاورزی رئیس جمهور را در سفر 

به استان فارس همراهی می کردند.
رئیســی در بــدو ورود به شــیراز با بیان 
اینکه ســفرهای اســتانی حتماً باید همراه با 
برنامه ریزی برای رفع مشکالت استان ها و باز 
کردن گره هایی باشد که مردم را آزار می دهد، 
گفت: پیش از انجام سفر، هیئتی برای بررسی 
مشکالت استان اعزام می شود و در تهران نیز 
جلســاتی برای بررسی راهکارهای پیشنهادی 

برای حل مشکالت استان تشکیل می شود.
وی با اشاره به اینکه حدود ۱۰۰ طرح برای حل 
مشــکالت استان فارس مطرح و بررسی شده است، 
اظهار داشــت: امیدوارم با تالش استاندار و مدیران 
اســتان فارس و با راهنمایی هــای نماینده محترم 
ولی فقیه در اســتان، گام های خوبی برای پیشرفت 
اســتان برداشته شــود و این سفر و مصوبات آن در 
مجمــوع بتواند به رفع مشــکالت و افزایش اعتماد 

مردم کمک کند.
بازدید رئیس جمهور
 از کارخانه آزمایش

رئیس جمهور همچنین در بدو ورود به شهرستان 
مرودشت در اســتان فارس، از کارخانه تولید لوازم 
خانگی آزمایــش بازدید کرد. این کارخانه روزگاری 
یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور 
بود که در جریان خصوصی ســازی ها، در اوایل دهه 
۸۰ به بخش خصوصی واگذار گردید و سوءمدیریت 

کارخانه و فقدان نظارت های کافی دولتی، منجر به 
تعطیلی این کارخانه شــد.احیای کارخانه صنعتی 
آزمایش مرودشــت، از مطالبات مردم منطقه است. 
مرودشت در ۴۵ کیلومتری شمال شیراز واقع شده 

است.
پیگیر طرح قطع دست دالالن و واسطه ها 

از بازار تأمین نهاده های دامی هستیم
رئیســی در ادامه برنامه های ســفر به استان 
فارس در روســتای کناره، یکــی از بزرگ ترین و 
پرجمعیت ترین روستاهای کشور حضور یافت و از 
نزدیک با شــماری از دامداران و کشاورزان روستا 
گفت وگــو کــرد. در بازدید ســرزده از یک واحد 
دامداری این روستا با قدردانی از تالش های همه 
کشــاورزان و دامداران کشور، به ویژه در روستای 
کناره شهرســتان مرودشت، گفت:  هر تولید شما، 
گامی محکم برای پیشــرفت کشور و عامل ایجاد 

یأس و ناامیدی در دشمنان است.
رئیس جمهــور با بیان اینکــه حاصل زحمات و 
تالش های شــما، تولید قدرت برای کشــور است، 
اظهار داشت: کشاورزی یکی از ابزارهای مهم حفظ 
استقالل کشور اســت و باید به هر قیمتی تولید را 
به ویژه در عرصه تولید محصوالت غذایی و کشاورزی 

ادامه دهیم.
رئیســی با بیان اینکه دولت وظیفه دارد فعالیت 
شما را تسهیل کند، گفت: در این مسیر اجرای طرحی 
را دنبال می کنیم که در ماه های آینده می تواند دست 
دالالن و واســطه ها را از بازار تأمین نهاده های دامی 
قطع کند و بخشی از مشکالت دامداران و کشاورزان 

را مرتفع کند.
رئیس جمهــور گفت: بــا اجرای ایــن طرح، 
یارانه ای که صرف تأمین نهاده های دامی می شود، 
مســتقیم به دســت تولیدکنندگان می رسد تا با 
تولید به صرفه تر محصول، ســود نهایی آن هم به 

مصرف کنندگان برسد.
رئیســی در ادامه با دعوت از کشــاورزان و 
دامداران برای جدیت و تالش  در مسیر تولید، 
گفت: اگر به دنبال استقالل هستیم و می خواهیم 
ســفره مردم وابســته به واردات و دالر و یورو 
نباشــد، باید در زمینه تولید و از جمله تولید و 
تأمین نهاده های دامی در داخل کشور به طور 
کاماًل جدی اقدام کنیم. دولت و مجلس در این 

مســیر همه تالش خود را برای حل مشکالت 
تولیدکنندگان به کار گرفته اند.

حضور آیت اهلل رئیسی
 در آرامگاه حافظ شیرازی

رئیس جمهور همچنیــن در مجموعه حافظیه 
شــیراز حضور یافت و آرامگاه شــاعر بزرگ فارسی 
زبان حافظ شیرازی را زیارت کرد. وی گفت: حافظ، 
ستاره درخشان غزل و شعر فارسی، و حافِظ هویت 

ملی و دینی ایرانیان است.

رئیس جمهور افزود : غزلیات حافظ، پیام توحید 
و خداباوری اســت و دیــوان او که ایرانیان آن را در 
کنار قــرآن کریم بر طاقچه های خــود دارند، پر از 

حکمت است.
بناهای تاریخی نظیر تخت جمشید
 نشان از هنر واالی ایرانیان است

رئیس جمهــور همچنیــن پیــش از ظهر 
پنجشــنبه در ادامه برنامه های ســفر به استان 
فارس از مجموعه تاریخی تخت جمشید بازدید 
کرد و در سخنان کوتاهی گفت: بناها و مواریث 
تاریخی نظیر تخت جمشید نشان از هنر واالی 
ایرانیان از ســده های گذشــته دارد که امروز با 
گذشت قرن های متمادی همچنان مایه حیرت 

و ستایش است.
رئیس جمهور گفت: پیام دیگر بنای تخت جمشید 
خطاب به ستمگران است که ببینند سرنوشت کسانی 

که به مردم ظلم می کنند، چیست.

رئیســی در دیــدار از مجموعــه تاریخی تخت 
جمشــید با جمعی از مردم و بازدیدکنندگان حاضر 

نیز صمیمانه گفت وگو کرد.
رئیس جمهور همچنین با کارشناسان مرمت 
آثار باستانی در محوطه تاریخی تخت جمشید 
نیــز گفت وگو و با توضیحــات آنها از جزئیات 
ترمیم بخش هــای مختلف این اثر باســتانی 

ارزشمند، مطلع شد.
بازدید رئیس جمهور

 از کارخانه در حال ساخت کاغذ زاگرس فارس
از کارخانه درحال  رئیس جمهور همچنیــن 
ساخت کاغذ ســازی زاگرس فارس بازدید کرد. 
۸۷ درصد عملیات ســاخت ایــن واحد تولیدی 
انجام شده و برای تکمیل ۱۷ درصد باقیمانده، به 
تسهیالت برای بخش سرمایه ثابت و سرمایه در 

گردش نیاز است.
رئیسی در جریان این بازدید گفت: مراکز تولیدی 
از این دست در اولویت دریافت تسهیالت و منابع مالی 
هستند، نه افرادی که این منابع را در جای دیگری 

هزینه می کنند.
رئیس جمهور تاکید کرد: درحالی که کشور 
برای تأمین کاغذ نیاز به واردات دارد، به هیچ وجه 

قابل قبول نیســت یک کارخانه کاغذ سازی که 
بخــش قابل توجهی از آن احداث شــده، برای 
تکمیل و بهره برداری ســال ها معطل تسهیالت 
باشد و بناها و تجهیزات آن بدون استفاده بماند 

و فرسوده شود.
رئیسی ادامه داد: استاندار کار تکمیل این واحد 
تولیــدی را با جدیت پیگیری کند تا چنانچه مالک 
کارخانه وعده داده است، هر چه سریع تر با راه اندازی 
این کارخانه ۶۰۰ نفر مشــغول کار شوند و با رونق 

تولیــد، گامی برای تأمین کاغذ مصرفی در کشــور 
برداشته شود.

محور حرکت دولت سیزدهم 
تحقق عدالت و رفع عقب ماندگی ها است

آیت اهلل رئیسی همچنین پس از دیدار صمیمی با 
جمعی از قهرمانان ورزشی استان فارس و همچنین 
زیارت حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ، 
در اجتمــاع نخبــگان، علما، خانواده های شــهدا و 
قشــرهای مختلف مردم استان فارس حضور یافت 
و در سخنانی با تأکید بر اینکه محور حرکت دولت 
ســیزدهم تحقق عدالت خواهد بود، گفت: اســاس 
حرکــت دولت، اجرای قانون و شناســایی و جبران 

کاستی هاست.
رئیس جمهور استان فارس را یکی از استان های 
مهم در زمینه تولید محصوالت کشاورزی، صنعتی 
و معدنی توصیف کرد و گفت: آمار و ارقام، اســتان 
را در جایــگاه خوبــی از لحاظ اقتصــادی و ارزش 

محصوالت تولیدی قرار داده است. از استاندار فارس 
می خواهــم عالوه بر حمایــت از بنگاه های مختلف 
تولیدی، از کســانی که در خانه های خود به تولید 
محصول و به ویژه تولید صنایع دستی اشتغال  دارند 

نیز حمایت کند.
وی استان فارس را یکی از قطب های گردشگری 
ســالمت برشــمرد و گفت: باید با کمــک مردم و 
مســئوالن تالش کنیم ظرفیت های عظیم اســتان 
فعال شود تا مشکل بیکاری از استان ریشه کن گردد.

رئیسی گفت: برخی ها به سفرهای استانی خرده 
می گیرند و می گویند که این سفرها پرهزینه است، 
اما بنده می گویم اگر رئیس جمهور به استان ها سفر 
نکند، چگونه مشکل کارخانه ای که ۸۷ درصد عملیات 
احداث آن انجام شــده و برای ۱۳ درصد باقیمانده، 
هشــت سال معطل مانده، حل خواهد شد! مدیر در 
میدان باید کار را انجام دهد اینکه در اتاق پشت میز 

بنشینید نمی شود باید در میدان آمد.
وی گفت: اگر رئیس جمهور و مدیران برای حل 
مشــکالت در میانه میدان حضور نداشــته باشند، 
بســیاری از مشــکالت حل نخواهد شد. پروژه های 
بســیاری هستند که با تزریق اعتبارات اندک و رفع 
مشکالت کوچک تکمیل و به بهره برداری می رسند 

و بنده به عنوان رئیس جمهور مصمم هستم به حضور 
در میان مردم و مدیریت میدانی مسائل ادامه دهم.

تصویب ۱۰۰ طرح
 با بیش از ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار

 برای استان
رئیس جمهور همچنین شــامگاه پنجشنبه در 
پایان سفر به استان فارس در نشست خبری درباره 
نتایج و دستاوردهای سفر گفت: در جریان احصای 
نیازها و اولویت های استان فارس، طرح های نیمه تمام 
متعددی در حوزه آبرسانی، کشاورزی، معدن، صنعت 
و گردشگری در استان شناسایی شد که با وجود صرف 
منابع مالی، بالاستفاده مانده اند و اولویت دولت تکمیل 

و بهره برداری از این طرح هاست.
از بیــش  تصویــب  بــه  با اشــاره   رئیســی 
۱۰۰ طرح برای استان فارس در جلسات متعدد بین 
 مسئوالن دولت و مدیران استان فارس گفت: حدود
 ۶ هــزار میلیارد تومــان اعتبار بــرای اجرای این

۱۰۰ طرح در نظر گرفته شده است.
رئیس جمهــور با بیان اینکه اســتاندار و معاون 
اجرایــی رئیس جمهور مســئول پیگیــری اجرای 
این مصوبات هســتند گفت: بخش قابل توجهی از 
مشکالت استان ناشــی از خشکسالی است. دولت 
برای رفع مشــکل خشکســالی در کشور کمیته ای 
ایجاد کرده است که مشکل کم آبی استان فارس را 
نیز دنبال خواهد کرد. همچنین شورای عالی آب نیز 

برای توزیع عادالنه منابع موجود آبی کشور تشکیل 
جلســه خواهد داد. موضوع انتقال آب از دریا نیز در 

این جلسات پیگیری خواهد شد.
وی توســعه زیرســاخت های ارتباطی به ویژه 
گســترش راه آهن و جاده ها را از دیگر اولویت های 
 دولــت برای اســتان فــارس عنوان کــرد و گفت:
۱۰۰ طرحی که برای اجرا در اســتان در نظر گرفته 
شــده، همه مشکالت استان را برطرف نخواهد کرد 
بلکه صرفا به دنبال رفع مشکالتی است که اولویت 
و اهمیت بیشتری دارند و تاخیر در رفع آنها ممکن 

است باعث خسارت شود.
اصرار دارم مسئوالن

 درباره برنامه های دولت با مردم صحبت
و آنان را با برنامه ها همراه کنند

رئیس جمهور در نشست شــورای اداری استان 
فارس نیز با اشــاره به گزارش های ارائه شده از سوی 
شماری از وزرا و معاون اجرایی رئیس جمهور درباره 

طرح های مصوب و اقدامات در نظر گرفته شده برای 
استان، گفت: تبیین این طرح ها و اقدامات برای آن 
اســت که یک حس مشترک بین مسئوالن استانی 
و مســئوالن کشوری برای اجرای این طرح ها و حل 

مشکالت استان فارس ایجاد شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت سیزدهم روی 
مشــارکت مردم در اجرای برنامه های خود حساب 
ویــژه ای باز کرده اســت، گفت: از همه مســئوالن 
دســتگاه های اجرایی می خواهم دربــاره برنامه ها و 
اقدامات خود با مردم صحبت و آنان را با برنامه ها و 

اهداف دولت همراه کنند.
وی در ادامــه با با بیــان اینکه اولویت دولت در 
اجرای طرح های عمرانی در استان ها تکمیل طرح های 
نیمه تمام اســت، گفت: نجات اقتصاد کشور در گرو 
رونق تولید است و اگر می خواهیم اقتصاد مقاومتی 
در همه ابعاد آن اجرا شود، باید تولید رونق بگیرد و 

ظرفیت های معطل مانده، فعال شود.
آیت اهلل رئیسی گفت: استان فارس نشان داده در 
بخش تولید، حرف جدی برای گفتن دارد و از روسای 
بانک ها می خواهم  اعطای تسهیالت بانکی را به سمت 

تولید هدایت کنند.
وی در ادامــه با بیان اینکه در دولت ســیزدهم 
ترجیح دادیــم به جای پرداختن به اینکه کشــور 
را در چــه وضعی تحویــل گرفتیم، در عمل به حل 
مشکالت اقدام کنیم، گفت: هیچ نیازی برای تشریح 
وضع کنونی کشور وجود ندارد و هرکس، نگاهی به 
ســفره خودش بیندازد به خوبی درک می کند که با 

چه وضعی مواجه هستیم.
رئیسی در پایان با اشــاره به دیدار اخیر خود با 
رهبــر معظم انقالب برای ارائه گــزارش عملکرد و 
دریافت رهنمود، گفت: در این دیدار خدمت ایشان 
عرض کردم که هر چه از دوره مســئولیت بنده به 
عنوان رئیس جمهور می گذرد، نگاهم نسبت به آینده 
امیدوار تر می شــود و آینده را بیش از پیش روشن 
می بینم و ایشان نیز در پایان این دیدار به بنده گفتند 

که به این نگاه، بنده عمیقاً باور دارم.
در جلسه شورای اداری استان فارس، سند تحول 
فرهنگی اســتان به عنوان برشــی از سند فرهنگی 
کشــور با حضــور رئیس جمهور و آیــت اهلل دژکام 
 نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه شــیراز 

رونمایی شد.
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در حرم آن بانوی کرامت.


