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در جریان ســفر رئیس جمهور به هرمزگان پاالیشگاه 
نفت خام فوق ســنگین قشــم به دست ســید ابراهیم 

رئیسی به بهره برداری رسید.
هرمزگان مقصد چهاردهمین ســفر رئیس جمهور بود، 
حجت االســام رئیســی در جمع مردم جزیره هرمز از 
تأکید رهبــر معظم انقاب بر توجه خاص به مســائل 
این جزیــره خبر داد. حجت االســام ســید ابراهیم 
رئیســی رئیس جمهوری اســامی ایران پنجشنبه با 
اســتقبال نماینده ولــی فقیه در هرمزگان، اســتاندار، 
نمایندگان مــردم هرمزگان در مجلــس و فرماندهان 
لشکری و مدیران اســتانی وارد فرودگاه شهدای پرواز 
۶۵۵ بندرعباس شــد. حجت االســام رئیسی در این 
سفر به صورت ســرزده از برخی شهرها و مجتمع های 
اقتصادی بازدید کرد. همچنین دیدار با اقشار، خانواده 
شهدا، دیدار با نخبگان و جلسه شورای اداری از جمله 

برنامه های سفر رئیس جمهوری در روز نخست بود.
روز جمعه و در دومین روز سفر دولت به هرمزگان، حجت 
االســام رئیسی پاالیشگاه نفت ســنگین جزیره قشم را 
افتتاح کرد. وی همچنین بازدیدهایی از جزایر هرمزگان 
داشت. سید ابراهیم رئیسی روز جمعه در ادامه برنامه های 
ســفر خود به اســتان هرمزگان با حضور در جزیره هرمز 
با مردم و مســئولین این جزیره دیدار و گفتگو کرد. وی 
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. رئیس جمهور 
تصریح کرد: معنا ندارد در جزیره هرمز با این همه ظرفیت 
مردم مشــکل بیکاری داشته باشــند و مسأله اشتغال از 
محوری ترین موضوعاتی اســت که بایــد در این جزیره 
حل شود. همچنین رئیســی با خانواده شهدا و ایثارگران 
این جزیره دیدار و گفتگو کرد و بر حفظ فرهنگ و سیره 
شهدا در این منطقه و پاسداری مقاصد و اهداف شهیدان 

تاکید کرد.
همزمان با افتتاح فاز نخســت شــرکت پــارس بهین 

پاالیش نفت قشــم، روزانه ۳۵ هزار بشــکه نفت خام 
فوق سنگین کشورمان به فرآورده های نفتی شامل قیر، 
نفتا، گازوئیل و نفت ســبک تبدیل می شود. ۵۰ درصد 
محصوالت پاالیشــی این مجتمع عظیم در جزیره قشم 
به قیر و ۵۰ درصد دیگر هم به برش های ســبک نفتی 
شــامل نفتا، گازوئیل و نفت ســبک تبدیل و تمام این 
محصوالت به صورت ۱۰۰ درصد به کشورهای مختلف 

صادر خواهد شد.
فاز دوم این مجموعه پاالیشــگاهی هــم با ۲۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است که با اتمام آن، 
میزان تولید روزانه محصوالت پاالیشی این پاالیشگاه به 

۷۰ هزار بشکه در روز افزایش می یابد.
ارزش افزوده ســاالنه فرآورده های نفتی این پاالیشگاه 
مهم کشــورمان در قشم ۸۵۷ میلیون دالر برآورد شده 

که ارزآوری مهمی برای کشور محسوب می شود.
به گفته کارشناسان این پاالیشگاه، ساالنه یک میلیون 
تُن قیر و ۵.۶ )شش و نیم( میلیون بشکه فرآورده های 
نفتــی همچون نفتــا، گازوئیل و نفت ســبک در این 

مجموعه با هدف صادرات تولید خواهد شد.
ســعید محمد رئیس مناطق آزاد نیز در دیدار با علمای 

شیعه و اهل ســنت در قشم با اشــاره به قول مساعد 
رییس جمهور در مورد تحقق خواسته های مردم جزیره 
اظهار کرد: ۲۸۰ میلیون یــورو اعتبار برای تکمیل پل 
خلیج فارس قشــم مورد نیاز اســت که با برنامه ریزی 
انجام گرفتــه و از طریق تهاتر نفتی توســط پیمانکار 
ایرانی ســاخته می شــود. وی گفت: ویاهای منتسب 
به نهاد ریاســت جمهوری برای تامین هزینه پل خلیج 
فارس و ســایر زیرســاخت های جزیره قشم به فروش 

گذاشته می شود.
رئیســی در ادامه سفر به اســتان هرمزگان در بازدید از 
نمایشــگاه دســتاوردها و توانمندی های نیروی دریایی 
سپاه پاســداران انقاب اسامی در منطقه یکم دریایی، 
ضمن تقدیر و تشــکر از فرماندهان و پرسنل این یگان، 
تصریح کرد: این نمایشگاه اثبات کرد که تحریم و تهدید 
مانع پیشــرفت نیســت. رئیس جمهور افزود: اقدامات 
شما به بهترین شــکل جلوه »ما می توانیم« است. آنچه 
در این نمایشــگاه دیده شــد نماد توانایی و اقتدار برای 
سپاه پاســداران و کشور است. وی با اشاره به اراده قوی 
و توانمندی در نیروی دریایی ســپاه پاســداران انقاب 
اســامی، اظهار داشــت: تا وقتی این روحیه انقابی و 
بسیجی باشد، دشــمن هیچ کاری نمی تواند انجام دهد. 
آنچه امروز به کشــور قدرت داده اراده پوالدین اســت. 
رئیــس جمهور تصریــح کرد: امروز مردم خیالشــان از 
امنیت کشور در بخش های مختلف آسوده است زیرا هیچ 
حرکتی از چشم دالوران نیروهای مسلح پوشیده نیست.

ســید ابراهیــم رئیســی در ادامه برنامه های ســفر به 
هرمــزگان در جمع نمازگزاران مســجد شــهرک امام 
علی )ع( بندرعباس با بیان اینکه امیدوارم رشــادت ها، 
افتخارآفرین های مجموعه  ایســتادگی ها و  شهامت ها، 
ســپاه با قوت تداوم پیدا کند، اظهار داشت: در دوران 
دفاع مقدس پاســداران انقاب اســامی در کنار دیگر 
نیروهای مسلح و انقابی کشور، در جبهه های جنوبی و 
غربی و نیز در مناطق دریایی حقیقتاً خوش درخشیدند.

گــزارش
در سفر رئیس جمهور به هرمزگان صورت گرفت؛

بهره برداری از پاالیشگاه نفت خام فوق سنگین قشم
برگزاری گسترده ترین رزمایش 

ترکیبی نیروی زمینی سپاه

با اجــرای مراحل گوناگــون بزرگتریــن رزمایش 
مشــترک و ترکیبی قرارگاه قــدس نیروی زمینی 
ســپاه با عنوان مقدس محمد رســول اهلل، یکی از 
بزرگ ترین صحنه هــای تمرینات عملیاتی این نیرو 

در منطقه جنوب شرق کشور برگزار شد.
رزمایش مشــترک و ترکیبی  نیروی زمینی ســپاه 
با نام »محمد رســول اهلل )ص(« در منطقه جنوب 
شــرق کشور برگزار شــد. این رزمایش با محوریت 
جغرافیایــی و عملیاتــی قرارگاه قدس در اســتان 
سیســتان و بلوچســتان به صورت ترکیبی در دو 
فاز بزرگ رزمی -نظامــی و مردم یاری- غیرنظامی 

برگزار شد.
در رزمایــش محمــد رســول اهلل)ص( یگان های 
گوناگون عملیاتی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه 
اعم از موشــکی، توپخانه، پهپادی، بالگردی، زرهی، 
تخریب و انفجارات، نیروهای مخصوص و واحدهای 
تخصصی- رزمی قرارگاه قدس،  شرایط شبیه سازی 
شده درگیری ها و عملیات های واقعی را با موفقیت 

کامل اجرا کردند.
در فــاز رزمی و نظامی ایــن رزمایش تاکتیک های 
ترکیبی یگان های موشکی، ادوات و زرهی، توپخانه، 
پهپاد، بالگردهای تهاجمی و نیروهای پیاده و تکاور 
با همراهی جنگال و بهداری رزم با تمرکز بر عملیات 

هجومی و دفاع مستحکم به مرحله اجرا درآمد.
یکــی از ویژگی های مهم و اجرایــی رزمایش اخیر 
محمد رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله وسلّم قرارگاه 
قدس نیروی زمینی ســپاه که با مشارکت نیروهای 
مردمی و بســیج، نیروی انتظامی و مرزبانی همراه 
بود، تمرکز بر مشــارکت مردمــی در تامین امنیت 

پایدار و مردمی کردن امنیت بود.
فرماندهــان و بازرســان قــرارگاه مرکــزی خاتم 
االنبیا)صل اهلل علیه و آله و سلم( و ستاد کل سپاه، 
سردار علی شادمانی معاون هماهنگ کننده قرارگاه 
مرکــزی خاتم االنبیا)صل اهلل علیه و آله و ســلم (، 
ســردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه، 
ســردار محمد کرمی فرمانده قرارگاه قدس جنوب 
شــرق و جمعی از فرماندهان و مســئولین نیروی 
زمینی ســپاه در مراحل مختلف رزمایش و مقامات 
استانی و محلی، ســران طوایف مختلف، معتمدین 
تشیع و تســنن منطقه در مرحله نهایی اجرای این 

رزمایش حضور داشتند.
در جریــان این نمایش اقتــدار مردمی برای مقابله 
با تهدیــدات تروریســتی و اقدامات شــرارت آمیز 
گروهک های نیابتی دشمن، سران طوایف گوناگون 
اســتان سیســتان و بلوچســتان ضمــن دیدار و 
گفتگوی صمیمی با ســردار پاکپور فرمانده نیروی 
زمینی ســپاه مراتب ســپاس و تقدیر مردم استان 
از اقدامات نیــروی زمینی در حــوزه امنیت مردم 
 و فعالیت هــای عمرانــی، خدماتــی و فرهنگی را 

اعام کردند.
در ایــن دیدارها کــه در حاشــیه رزمایش محمد 
رســول اهلل صلی اهلل علیه و آله و ســلم برگزار شد، 
ســران طوایف مختلف استان از فراهم شدن زمینه 
مشــارکت مردمی در تامین امنیــت منطقه تقدیر 
کرده و آمادگی کامل خود را برای مقابله با تحرکات 

شرارت آمیز در منطقه اعام کردند.
در ایــن رزمایش، عــاوه بر اجــرای تاکتیک ها و 
تمرینات رزمــی برای مقابله بــا تهدیدات متصور، 
برنامه های متنوع و گوناگون غیر نظامی و مردم یاری 
قرارگاه قدس نیروی زمینی ســپاه پاسداران انقاب 
اسامی با هدف تحکیم همدلی و همراهی و کمک 
به تامین برخی نیازهای مردم شریف و نجیب استان 

سیستان و بلوچستان اجرایی شد. 
بنا بر این گزارش؛ تهیــه و توزیع صدها قلم کاالی 
اساسی و جهیزیه عروسی برای خانواده های محروم، 
تهیه و توزیع هزاران بســته کمک معیشتی شامل 
اقام ضروری، تهیه و توزیع بســته های فرهنگی و 
ورزشــی و... از جمله مهمترین  اقدامات غیرنظامی 
و مردم یاری نیروی زمینی ســپاه پاسداران انقاب 
اســامی در جریان رزمایش بزرگ محمد رســول 
اهلل)ص( بود. اجــرای برنامه های متنــوع فرهنگی 
و حضــور فرماندهان در ســطح مــدارس مختلف، 
تجمــع گســترده بســیجیان اســتان و همچنین 
اجــرای فعالیت هــای عمرانی و خدماتــی قرارگاه 
محرومیت زدایی نیروی زمینی سپاه در کنار نمایش 
اقتدار و آمادگی های نظامــی و دفاعی، برگ زرین 
و صحنه افتخارآمیز جدیــدی از قدرت نمایی ملت 
عزتمند ایــران بــرای مقابله با تهدیــدات متصور 

دشمنان را خلق کرد.  تسنیم

دریچــــه

حمیدرضا حاجی بابایی تأکید کرد:

معیشت مردم خط قرمز مجلس در بودجه ۱۴۰۱
رئیس کمیســیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس گفت:حتما بــرای حذف ارز ۴۲۰۰ 

تومانی باید به یک جمع بندی مشترک بین مجلس و دولت برسیم.
حمیدرضا حاجــی بابایی رئیس کمیســیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس شــورای 
اسامی با اشاره به پیشــنهاد دولت برای حذف ارز ترجیحی از سال آینده،گفت: در 
کمیسیون تلفیق، با دعوت از مسئوالن دولتی و کارشناسان بر روی این موضوع مهم 
که نگرانی هایی هم برای جامعه ایجاد کرده اســت در حال کار کارشناســی هستیم. 
وی با بیان اینکه حتما برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به یک جمع بندی مشترک 
بین مجلس و دولت برسیم، ادامه داد: تا زمانی که یک راهکار کاما محکم ارائه نشود 

که بر اساس آن خط قرمز مجلس یعنی معیشت مردم را تضمین کند، قطعا مجلس 
زیر بار حــذف ارز ترجیحی نخواهد رفت. نماینده همــدان در مجلس با بیان اینکه 
هنوز به جمع بندی الزم در کمیسیون نرسیده ایم و دولت گزارشاتی در این زمینه به 
نمایندگان ارائه می کند، افزود: هنوز دولت راهکار قطعی و قابل قبولی برای حذف ارز 
ترجیحی از بودجه سال آینده به مجلس ارائه نکرده است. وی با تاکید بر اینکه اگر به 
جمع بندی های الزم برسیم قطعا آن را اعام خواهیم کرد، اظهار کرد: البته تا زمانی 
که اطمینان حاصل نشــود که به معیشت مردم ضربه وارد نمی شود اجازه حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی را نمی دهیم و باید به یک راهکار جدی در این زمینه برســیم. حاجی 
بابایــی با بیان اینکه نظر دولت برای پــس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دادن یارانه به 
مردم است، گفت: سمت و سوی مجلس نیز بیشتر به سمت دادن کاال برگ به مردم 

است که هنوز این روش پرداخت ها جمع بندی نشده است.  تسنیم

حاج علی اکبری: 

غیرت دینی سپر جامعه است
خطیــب نمازجمعه تهــران گفت: یکــی از بزرگترین 
فضیلت های بزرگ جامعه انقابی غیرت دینی اســت؛ 
موضوعی اساسی و حیاتی که در منظومه معارف قرآنی 

و روایی دارای جایگاه با ارزشی است.
نماز  محمدجواد حاج علی اکبری خطیب  حجت االسام 
جمعه این هفته تهران،گفت: یکی از بزرگترین فضیلت 
های بزرگ جامعه انقابی غیرت دینی است، موضوعی 
اساســی و حیاتی که در منظومه معارف قرآنی و روایی 
دارای جایگاه با ارزشی است و بنیاد بسیاری از فضیلت 

ها در اخاق و اِعمال همین مسئله غیرت دینی است.
وی با بیان اینکه به هر میزان که ایمان مومن بیشــتر 
شــود غیرت دینی او بیشتر می شــود، ادامه داد: همه 

آیات جهاد و حفظ حدود الهی، آیات غیرت هستند.
حاج علی اکبــری با بیان اینکه دشــمن غیرت دینی و 
ایمان ملت ایران را هدف گرفته است، ادامه داد: دشمن 
می خواهد از ملت ایران قداســت زدایی کند و به همین 
علــت حیا و عفت و ارزش های خانوادگی و اســامی و 

ایرانی ما را هدف گرفته است.
وی با بیان اینکه ترویج بی بند و باری برای زدن غیرت 
دینی اســت،  عنوان کرد: نبایــد در مقابل این طراحی 
دشمن ســهل انگاری صورت گیرد. مردم و جوانان باید 
از دیــن و گوهر غیرت دینی مراقبت کنند و خانواده ها 

تربیت نســل غیور و دینی و قطع دســت مفســدان و 
جلوگیری از نفوذ فساد کمک کنند.

حاج علی اکبری اظهار کرد:  این ســرمایه غیرت دینی 
بــود که تهدیدها را برای ملت ایــران به فرصت تبدیل 
کرد و ملت ایران در صراط مســتقیم الهی قرار گرفت 
و رهبر انقاب نیز فرمودند هر جا به مشــکل خوردیم 
به دلیل دنبال نشــدن این خط ناب بود.بنابراین برای 
رســیدن به قله تمدن اســامی نیازمند سرمایه غیرت 
دینی هســتیم. وی افزود: خداوند غیــرت را از صفات 
حق می داند و در فطرت انســان به ودیعه گذاشته است 
و غیرت دینی عنوان فراگیری است که سایر غیرت ها را 

هم پوشش می دهد.
حاج علی اکبری با بیان اینکــه با عزیزانی که در چند 
روز گذشته دچار سیل شده اند ابراز همدردی می کنیم، 
عنوان کرد: امیدواریم با همت خودشــان و مســئوالن 
مشــکات این عزیزان حل شــود گزارش میدانی ائمه 
جمعه که با آنها تماس داشــتم در این شهرها، حکایت 
از حضور بهنگام و به موقع مسئوالن در این شهرهاست 
و گــروه های مردمی و جهادی شــتافتند و از تهران و 
شــهرداری تهران هم گروه هایی رفتند و به شــما می 

گویم شما تنها نیستند.
وی تصریح کرد:خیلی از مشــکات ناشــی از دشواری 
های زیرســاختی اســت که اگر آنها درست شود این 
مسایل مشکل ســاز نمی شــود و بارش باران رحمت 

خواهد بود نه زحمت.
خطیــب ایــن هفته نماز جمعه با اشــاره بــه موضوع 

حقوق های نجومی افزود: چیزی که ملت ما را رنج داده 
و می دهد خبر زشــت حقوق های نجومی است که این 
مســأله باید با دقت بررسی شــود و دولت نیز موضوع 
را پیگیــری کند.خبرهای خوبی از رهگیری حقوق های 
نجومی به گوش می رســد و بیشتر این پدیده نامناسب 
رنج آور و آزاردهنده مربوط به شــرکت های دوزیست و 

خصولتی است.
وی با اشــاره به مذاکرات برجامی ایــران و طرف های 
غربــی در وین، گفت:  در سیاســت خارجی وقتی ملت 
ایران پشــتوانه تیم مذاکره کننده هستند بنابراین تیم 
مذاکره کننده ایرانی نباید بترســد و غیرتمندانه حاضر 
شــده و با تــوکل به خدا و با تدبیر و حکمت دشــمن 
را زمین گیــر کرده و این تحریم های ظالمانه را از ســر 

راه بردارد.
حاج علی اکبری با تأکید بر این جمله که نباید مذاکرات 
فرسایشی شود، اضافه کرد: دشمن به این توافق بیشتر 
از ما نیاز دارد بنابراین ما عجله ای نداریم چرا که باید با 

دقت و غیرت مذاکرات دنبال شود.
خطیــب نمازجمعــه تهران بــا بیان اینکــه در عرصه 
اقتصــادی و معیشــت طراحی هــای خوبــی انجــام 
می شــود، گفت: اقداماتی که دولت و مجلس در زمینه 
معیشت ملت انجام می دهند امیدبخش است و در عین 
حال نیازمند برنامــه ای هدفمند و عالمانه با روش های 
دقیق هســتیم و ســاختار بودجه به ویژه در حوزه های 
فضــای کســب و کار، کنترل تورم و نهضت مســکن 

نیازمند اصاح است و کار جدی را می طلبد.


