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یا    مقلب   القلوب    و   االبصار      یا … 
بهار بهترین بهاهن ربای آغاز

 وآغاز بهترین بهاهن ربای زیستن

 آغاز بهار رب شما مبارک

معاون تبلیغات و ارتباطات اسللامی آستان 
قدس رضللوی با بیان اینکه سللخنرانی حضرت 
آیت ا... خامنه ای سللاعت 15 یکم فروردین ماه در 
رواق امام خمینی حرم رضوی برگزار می شود. در 
نشسللت خبری برنامه های ایام نوروز حرم مطهر 
رضوی اظهار کرد: مشهد افتخار بزرگ میزبانی هر 
ساله از قدوم رهبر معظم انقاب را دارد و امسال 

نیز در طلیعه بهار و آغاز سال جدید مردم شریف 
مشهد و زائران حرم رضوی بار دیگر بیعتی مجدد 
با بزرگ پرچمدار انقاب اسامی انجام می دهند 
سیدجال حسللینی، معاون تبلیغات و ارتباطات 
اسللامی آسللتان قدس رضللوی افزود: امسللال 
گردهمایی بزرگ عاشقان والیت و امامت و بیعت 
با مقام معظم رهبری در روز نخست فروردین ماه 

94 و در ساعت 15 در رواق امام خمینی)ره( حرم 
مطهر رضوی برگزار می شود.وی با بیان اینکه این 
مراسم در 50 نقطه از اماکن حرم به صورت زنده 
پوشش داده می شللود، عنوان کرد: سخنرانی مقام 
معظم رهبللری همچنین برای زائران غیرایرانی به 
دو زبان عربی و اردو در رواق های دارلمرحمه و 

غدیر پخش می شود.

سخنرانی رهبر معظم انقالب 
روزاول عید در حرم رضوی

رئیس جمهللور گفت: بللا قامتی اسللتوار در 
برابر کشللورهای قدرتمند با منطق ایستاده ایم و به 
حول و قوه ی الهی در مسللیر مذاکرات هم با مدد 
حللق و لطف الهی دیر یازود به نتیجه می رسللیم. 
حجت االسللام و المسلللمین روحانی درمراسم 
افتتاح رسللمی فاز 12 پارس جنوبللی اظهار کرد: 
همه موفقیت های انجام شده در زمان تحریم مورد 
توجه قرار گرفته و این حرف درسللت اسللت که 
نبایللد به دیگران امید ببندیم چرا که ما امیدمان به 
خدا و مردم عزیزمان اسللت و به غیر از خداوند و 
مردم به کسللی امید نبسللته ایم و رشد اقتصادی و 
کاهش تورم ما در زمان تحریم انجام گرفته است 
و در عین حال با قامتی استوار در برابر کشورهای 
قدرتمند با منطق ایستاده ایم و به حول و قوه ی الهی 

در مسیر مذاکرات هم با مدد حق و لطف الهی دیر 
یازود به نتیجه می رسیم. وی افزود: افتتاح فاز 12 
پارس جنوبی نشان می دهد که تحریم ها و فشارها 
و اقدامات غیر قانونی و ظالمانه نمی تواند این ملت 
را به عقب برگرداند. رییس جمهوردر ادامه گفت: 
خوشللحالم که در محضر شما تاشگران صنعت 
بسللیار مهم و اسللتراتژیک نفت و گاز به عرض 
برسانم که به مدد و توفیق الهی با عنایات حضرت 
ولیعصر )عللج( و توجهللات ارواح طیبه پیامبر و 
ائملله هدی، حمایت مللردم و مقام معظم رهبری، 
دولت در راسللتایی وعده هایی به مردم اعام کرده 
در پیشگام مردم شرمنده نیست و می تواند بگوید 

که آن وعده ها عملی شده است.
ادامه در صفحه 2

اینجا قشم است جزیره ای در جنوبی ترین 
نقطه ایران که خللود را برای برگزاری نوروز و 
پذیرایی از خیل مسافرانی که تعطیات را بهانه 
کرده و سللری به این دیللار کهن می زنند؛ آماده 
می کند. تنها بازارهای متنوع و ارزان این جزیره 
نیستند که مسافران را به سوی خود می خوانند؛ 
بلکلله طبیعت زیبا و شللگفت انگیللز، مردمانی 
سللخت کوش کلله سللبک زندگیشللان هویت 
تاریخی این سرزمین را برای هر بیننده ای زنده 
مللی کند و دریای پهناوری کلله با هربار جزر و 
مد صحنه های بی بدیل را در نگاه گردشللگران 
بلله وجود مللی آورد مللی تواننللد در خاطر هر 
گردشللگری روزهایی خللوش و لذت بخش به 
یللادگار بگذارد.تمامی این ویژگللی ها موجب 

حضور سللاالنه میلیون ها مسافر در جزیره قشم 
شده و اوج این سفرها در تعطیات نوروز انجام 
می شود از همین رو فراهم کردن زمینه هایی که 
مسافران به وسللیله آن بتوانند سفری با کمترین 
چالللش را تجربلله کنند، ضروریسللت.مدیرکل 
میراث فرهنگی، صنایع دسللتی و گردشللگری 
منطقلله آزاد قشللم، ضمللن تاکید بللر ضرورت 
توسللعه گردشللگری در قشللم، اضافه کرد: در 
برنامه سللوم توسعه، مناطق آزاد به عنوان مناطق 
خارج از قلمرو گمرکی تعریف شللدند و برای 
منطقه آزاد قشللم، کارکرد صنعتی و تجاری در 
نظر گرفته شللد؛ اما در برنامه پنجم توسللعه این 

کارکرد تغییر یافت.
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رئیس جمهور درمراسم افتتاح رسمی فاز 12 پارس جنوبی:

با قامتی استوار و با منطق در برابر 
کشورهای قدرتمند ایستاده ایم
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