میزان

پارلمان

سیاسیکاری در کمیته بررسی پرونده تحصیلی «حسین فریدون»

عضو کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجل��س گفت :برخی از اعضای کمیته
سه نفره نس��بت به بررسی پرونده حسین فریدون دغدغه داشتند ولی برخی از
اعضا هم روی مالحضههای سیاسی همراهی خوبی نداشتند.
حجتاالسالم سیدمحمدباقر عبادی افزود :برای بررسی پرونده آقای فریدون
یک کمیته س��ه نفره تشکیل ش��د .این کمیته باید صریحا نظر خود را اعالم کند
و اعضای کمیته هم باید رودربایس��تی را کنار بگذارند .مس��لما این تخلفات ربطی با
مباحث سیاسی و جناحی ندارد و اگر تخلفی صورت گرفته باید اعالم شود.
وی افزود :اگر تخلفی محرز شد باید بدون رودربایستی با آن برخورد شود و به این
که فالن فرد چه کس��ی هس��ت و با چه کس��ی رابطه دارد ،نگاه نکنند .قطعا اگر چنین
کاری انجام شود درست است .نباید اینطور باشد که با افراد ضعیف قاطعانه برخورد شود
فارس
ولی تخلف افرادی که زورمان به آنها نمیرسد الپوشانی شود.

دیدگاه

طرح «همطرازی و ترمیم حقوق اقشار آسیبپذیر» کلید خورد

با اخاللگران بازار ارز و خودرو برخورد میکنیم

عضو کمیسیون «شوراها وا مرو داخلی کشور» در مجلس از تهیه طرحی به عنوان
«همطرازی و ترمیم حقوق اقشار آسیبپذیر» از سوی جمعی از نمایندگان خبر داد.
ابوالفضل ابوترابی گفت :براساس ماده واحده این طرح دولت مکلف است ظرف
سه ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تقلیل کلیه حقوق و مزایای مستمری و
غیرمستمر و سایر دریافتیها که بیش از  ۶۰میلیون ریال میگیرند ،اقدام کند.
وی افزود :دولت مکلف اس��ت ظرف س��ه ماه پس از این قانون نس��بت به تهیه
آییننامه حقوق و دستمزد و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر دریافتها که براساس
س��وابق تحصیلی ،سنوات اش��تغال ،تعداد فرزندان و نظایر آن جهت برقراری همطرازی
حقوق و دس��تمزد و س��ایر دریافتیها در تمام دس��تگاهها ،ارگانها ،موسسات عمومی
غیردولتی موضوع ماده  ۵قانون اس��تخدام کشوری ،مس��تخدمین لشگری و کشوری و
میزان
قضایی و هیئت علمی دانشگاهها اقدام نماید.

رئیس قوه قضاییه گفت :کسانی که در بازار ارز و سکه و طال و خودرو و مانند
آن اخالل ایجاد و از رانت اس��تفاده میکنند ،مطمئن باش��ند که با آنها برخورد
قاطع خواهیم کرد.
آیتاهلل صادق آملیالریجانی با اشاره به نامه اخیرش به مقام معظم رهبری درباره
برخورد با مفسدان اقتصادی گفت :با توجه به شرایط جدید درخواست کرده ایم که این
برخوردها و رسیدگی به پروندهها سریعتر باشد به گونهای که هم اکنون هم رسیدگی به
پرونده مفسدان اقتصادی هم در مقدمات و هم در دادگاهها سریعتر انجام میشود.
وی گفت :بر همین اساس برای اخاللگران نظام اقتصادی ،حتی کیفرخواست هایی
در حد افساد فیاالرض یعنی اعدام درخواست شده و حتی اگر اعدام هم نباشد ،مجازت
س��نگینی در انتظار آنان اس��ت؛ بنابراین مردم مطمئن باشند که در رسیدگی به پرونده
صداوسیما
مفسدان کوتاهی در کار نخواهد بود.

رویـکرد
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مردانگی پذیرش اشتباه

مائده شیرپور
maede.shirpour91@gmail.com

روی صحبتم��ان ام��روز ب��ا
دست بـه نقد
کسانی اس��ت که به راحتی و
با اش��تباهات و قصورهای سهوی که شاید ناشی از
عدم ش��ناخت و تمایل به برنده شدن است همواره
در عکسهایی که با برندهها گرفته میشود حضور
دارند و وقتی نوبت به پاس��خگویی درباره اعمال و
رفت��ار هم��ان برندهها میش��ود میگوین��د ما که
حام��یاش نبودیم؟! و ژس��ت منتقد روش��نفکر و
اعتدالگرا گرفته و ب��ا ترکیبی از احزاب حاضر در
صحن��ه سیاس��ت خ��ود را طرف��دار ح��ق معرفی
میکنند! انگار این پاسخگو نبودن به مردم اپیدمی
در حال رش��دی اس��ت که از مس��ئول و احزاب و
کارگزار و ...همه را یواش یواش شامل میشود!
روی س��خنمان امروز با آن کسانی است که با
رصد کردن نظرسنجی و اقبال مردم به کاندیدایی

که ش��اید کمتر حزبی است جو را برای تبلیغ او و
بهرهب��رداری از آن فرد مس��اعد دیده و بعد از رای
آوردن هم در تمام عکسهای یادگاری او ش��رکت
ک��رده و تندوتن��د مصاحب��ه میکنند ک��ه اگر ما
نبودیم شما نمیبردید و حاال باید فالن قدر کرسی
به ما بدهی! اما وقتی کاندیدای مورد نظر ،به قول
خودمانی از چشم افتاد و برنامهها و اهدافش موفق
نبود! غیبشان میزند و میشوند منتقد اتوکشیده
و با جمالت عجیب و غریب و تعریف خاطراتی که
کسی یادش نمیآید میخواهند بگویند که از ابتدا
هم منتقد این کاندیدا بودند و میدانس��تند که به
جایی نمیرسد!
فرقی نمیکند اصالحطلب��ان طرفدار روحانی
که ام��روز منتق��د او ش��دهاد را با جم�لات فوق
بس��نجید یا اصولگرای��ان طرف��دار احمدینژاد و
منتق��د او البته قب��ل از پایان دولت��ش را در این
چارچ��وب ببینید ،هر دو یک اص��ل مهمی را که
نظ��ام جمهوری اس�لامی بر پایه و اس��اس آن بنا

شده است را نادیده گرفتهاند ،اصل پاسخگویی به
افکارعمومی! اصلی که اس��اس انقالب براساس آن
به پیروزی رسید و با تاکیدات بنیانگذار جمهوری
اس�لامی و رهبر معظم انقالب همواره همراه بوده
اس��ت .اما این اصل مهم و پاسخگویی به مطالبات
مردم و مسئول دانستن خود در پیشگاه مردمی که
بزرگترین پش��توانه نظام هستند با رفتاری عجیب
از سوی برخی از مسئوالن در حاشیه قرار گرفته و
اوضاع به گونهای با هدایت و تولد رسانههای حامی
جریانهای مختلف رقم خورده که حتی مردم هم
این اص��ل را از یاد برده و حافظه تاریخیش��ان با
انواع و اقس��ام جنگهای روانی که در داخل و گاها
در خارج از کشور رقم میخورد دستکاری میشود
تا مطرودان دورهای محبوبان دوره بعد نام بگیرند
و بالعکس!
ضروری به نظر میرس��د که به مردم یادآوری
ش��ود که حقش��ان را در چارچوب پاس��خ گرفتن
از اصولگرای��ان ب��رای حمای��ت از احمدین��ژاد و

رئیس کمیته هستهای مجلس شورای اسالمی:

مجتمع خالء در فردو ایجاد میشود
رئیس کمیته هس��تهای مجلس
تر يبــــو ن
گفت :روز گذشته کلنگزنی
س��اختمان مجتمع ملی خأل را داش��تیم که اگر
این مجتم��ع را بتوانی��م بس��ازیم فروردین 98
شاهد افتتاح این مجموعه خواهیم بود.
حجتاالس�لام مجتبی ذوالنوری گفت :مقام
معظم رهبری بعد از نقض برجام توسط آمریکا و رفتار
دوگانه اروپاییها که مواضع شفافی اتخاذ نمیکنند ،دستور
دادند که سازمان انرژی اتمی آمادگی الزم را ایجاد کرده تا اگر
اروپاییها منافع ایران را در برجام تأمین نکردند و خواس��تیم
برگشتپذیری را محقق کنیم این شرایط مهیا باشد.
وی ادام��ه داد :همچنین مقام معظ��م رهبری فرمودند
براس��اس این ش��رایط باید بتوانیم در فاز اول ظرف دو سال
به تولید  190هزار س��و برس��یم که به دنبال این فرمایشات
رهبری رئیس سازمان انرژی اتمی اعالم کرد ما دو کارخانه و
دو سالن مونتاژ ایجاد کردیم که میتواند روزانه  60سانتریفیوژ
مونتاژ کند تا روند برگشت پذیری را تسریع بخشد.
حجتاالسالم ذوالنوری تأکید کرد :به دلیل آنکه ما در
آس��تانه تهیه گزارش ش��ش ماهه پنجم نحوه اجرای برجام
هستیم ،لذا برای بررسی این مسائل روز گذشته از دو سایت
هستهای فردو و نطنز بازدید انجام دادیم.
رئیس کمیته هس��تهای مجل��س ادام��ه داد :اقدامات
بس��یار خوبی در فردو در زمینه تولی��د ایزوتوپهای پایدار
انجام شده است تا بتوانیم در آینده نزدیک توان جداسازی
ایزوتوپهای پایدار را داش��ته باش��یم ،حدود  150ایزوتوپ
پای��دار داریم و حدود  30ایزوت��وپ غیر پایدار داریم که در
بس��یاری از بحث صنایع نقشآفرین است و پایه بسیاری از
پیشرفتها به شمار میرود که ما این را در گذشته نداشتیم
اما اکنون اقدامات بس��یار خوبی در این زمینه انجام ش��ده
اس��ت و زمینه انعقاد با روسها فراهم شده که یک مراحل

آزمایش��ی با روسها اتفاق افتاده و زیرساختهایی را
سازمان انرژی اتمی ایجاد کرده است.
وی با اشاره به افتتاح چند آزمایشگاه در روز
گذش��ته در سایت هس��تهای فردو ،تصریح کرد:
یکی از آنها آزمایش��گاه تولید مواد است که اگر
بخواهیم س��انتریفیوژ بسازیم آلیاژها و مواد الزم
برای تولید آن را میتوانیم بس��ازیم ،همچنین روز
گذشته کلنگزنی ساختمان مجتمع ملی خأل را داشتیم
که اگر این مجتمع را بتوانیم بس��ازیم فروردین  98ش��اهد
افتتاح این مجموعه خواهیم بود.
حجتاالسالم ذوالنوری بیان کرد :کارکرد مجتمع خأل
این است که در موضوع شتاب دهندهها و بسیاری از موارد
موثر اس��ت ،به طور مث��ال اگر بخواهیم یک پل��ه باالتر از
ش��کافت هستهای اتم و آزادسازی انرژی هستهای اتم اقدام
کنیم به س��راغ گداخت هستهای برویم اولین امتیاز ما توان
ایجاد خأل مصنوعی اس��ت به دلیل آنکه در ش��کافت کامال
جداس��ازی و شکس��تن هسته اتم و جداس��ازی ایزوتوپها
و نوترونه��ا انجام میش��ود ام��ا در گداخت هس��تهای یا
همجوشی هستهای امتزاع و جوش وجود دارد.
رئیس کمیته هستهای مجلس گفت :برای تولید گداخت
هستهای باید یک خأل بسیار باالیی ایجاد شود تا نوترونها و
عناص��ر در آنجا از یکدیگر فرار کرده و بتوانیم آنها را در خأل
ممزوج کنیم و با جوش آنها بتوانیم انرژی هستهای را ایجاد
کنی��م ،همان چی��زی که به نام پروژه ایت��ر اکنون تمام دنیا
زورش��ان را بر روی یکدیگر ریخته و پروژه ایتر را در فرانسه
ایجاد میکنند ،ما هم به دنبال عضویت در آن هستیم اما این
موضوع در سطح باال و گستردهای قرار دارد که ما میتوانیم از
طریق تکامکهای کوچکی که در برخی کشورها هم مرسوم
اس��ت اقدام کنیم ،بر این اساس در موضوع هستهای و سایر
صنایع بحث خأل بسیار مهم است .باشگاه خبرنگاران

اصالحطلبان حامی روحانی محفوظ دانس��ته و با
بزک ش��دن برخی سخنرانیها و مصاحبههایی که
از لیدره��ای حامی این افراد در رس��انهه به چاپ
میرس��د فراموش نکنند ک��ه روزی برای حمایت
از آنه��ا چقدر ت�لاش میکردند! البت��ه حمایت از
هیچ ی��ک از این افرادی ک��ه در چارچوب نظام و
در مس��یر قانونی کاندیدا ش��دند هیچ عیبی ندارد
اما همه محق بودن مردم از روزی ش��روع میشود
ک��ه به جای اینکه حامی ف��رد مورد نظر ،در نقش
بدهکار مردم عذرخواه باش��د ،مطالبه گر شده و با
کلماتی نظیر بیس��واد بودن عام��ه! بخواهد از زیر
بار مس��ئولیت معرفی فرد اشتباهی به مردم شانه
خال��ی کرده و نقش خ��ود را در نارضایتی مردم از
تصمیم��ات کالنی که فرد مورد نظر گرفته اس��ت
بیتاثیر ببیند.
ای��ن مطالبه عمومی از حامیانی که تنها برنده
شدن را دوست دارند و از دورهای به دورهای دیگر
نقل مکان کرده و تا قبل از افول یک سیاس��تمدار
پش��تش میمانند میتواند در صورت ادامه یافتن
فاجع��های را در خالف جهت منافع ملی رقم بزند.
فاجعهای به نام بیاعتمادی مردم به احزاب و افراد
و ش��هرههای سیاس��ی! چراکه باالخ��ره مردم در

دبیر قرارگاه محرومیتزدایی کوثر سپاه تاکید کرد:

 14هزار پروژه برای رفع محرومیت انجام شده است
دبیر قرارگاه محرومیتزدایی قرب
بسيـــجيها
کوثر س��پاه گف��ت ۱۴ :هزار و
 ۹۴۵پروژه در امر محرومیتزدایی در سطح کشور
انجام شده است.
س��ردار ضیاءالدین حزن��ی در آیین اهدای
جهیزی��ه به زوجه��ای مناطق مح��روم و افتتاح
طرحهای عمرانی امر محرومیتزدایی در شهرستان،
اظهار کرد :در سطح کش��ور برای زوجهای جوان مناطق
محروم  ۱۵۴هزار جهیزیه فراهم ش��ده است و ما به دنبال
این هستیم که این تعداد را به  ۲هزار و  ۲۵۰سری جهیزیه
برسانیم .وی با اشاره به موضوع محرومیتزدایی در کشور،
عن��وان ک��رد :در روس��تاهای آبادان و خرمش��هر  ۸۰۰نهر
الیروبی ش��ده اس��ت که در این زمین��ه  ۵۰درصد افزایش
کیفی و  ۶۰درصد افزایش کمی را به همراه داشتهایم.
دبیر قرارگاه محرومیتزدایی قرب کوثر سپاه گفت۱۴ :
هزار و  ۹۴۵پروژه با اعتبارات سپاه در امر محرومیتزدایی
در سطح کشور انجام شده است که از این تعداد پروژهها ۷
هزار مربوط به طرحهای غیرعمرانی صرف شد.
س��ردارحزنی اظهار کرد :بر همین اس��اس تاکنون ۱۲۰
مس��جد و  ۱۷۵خانه احداث و  ۲۰۰باب منزل در روستاهای
آبادان و خرمشهر تعمیر شده است .وی همچنین با اشاره به
بحث خدمات درمانی ،عنوان کرد :بر همین اساس  ۵۰۰نفر با
فراهم کردن عمل جراحی زندگی آنها بهبود یافته و همچنین
 ۲۰۰عینک به نیازمندان در این مناطق اهدا شده است.
در عین حال س��ردار حسین معروفی فرمانده سپاه نینوا
گلستان در حاشیه آغاز رزمایش اقتدار عاشورایی اظهار داشت:
مرحله نخست رزمایش بزرگ اقتدار عاشورایی سپاهیان حضرت
محمد رسولاهلل(ص)  2با حضور بسیجیان در قالب  28گردان
بیتالمقدس و  300گروه جهادی در اس��تان گلس��تان آغاز
ش��د .وی افزود :این رزمایش مردمی ،بسیجی و انقالبی در دو

رئیسجمهوری و وزیر دفاع و
دستــــاورد
پش��تیبانی نیروهای مس��لح
پتروشیمیهای جدیدی را افتتاح کردند.
رئیسجمه��ور گف��ت :در جن��گ اقتص��ادی،
بخشهای نفت و گاز و پتروش��یمی در خط مقدم
ﺁﮔﻬﻰ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
مبارزه با تحریم دشمنان هستند.
بماند و
تالشﺑﻪباقی
امید و
امضا
اجرا
ﺭﻭﻧﻮﺷــﺖ ﺣﺼﺮبرای
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥپدافند
روحانی ادامه داد :در دورانی که مسئولیت
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ
ﺷــﺮﺡ
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ
ش��د.اگرﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻋﻠﻰ ﺯﺍﺭﻋﻰ
ﺍﺣﻤﺪ
ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
حتماﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
کند،ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
9709987430500495
در ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
ﺷﺪﻩ
ﺛﺒﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ
افتتاح
آیین
در
روحانی
حجتاالسالم حس��ن
بود.
خواهد
ناموفق
پیدا
ادامه
ما
حرکت
شد
ی
م
بمباران
کجا
هر
داشتم،
برعهده
را
هوایی
ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺁﺑﻰ ﺟﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭﻳﺎﻥ ﺁﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ
اظهار
عس��لویه
در
پتروش��یمی
چند طرح جدید
ﺗﺎﺭﻳﺦرفتیم و
ﻭﺭﺍﺛﺖ س��اعات اولیه برای بازدید به محل می
هستندﺑﻪ را
ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥمواجه
مشکالت جدید
مردم با
آنجا ﺑﺪﺭﻭﺩ در
 -1:ﺍﺣﻤﺪ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ
ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ
اینکهﻭ ﻭﺭﺛﻪ
ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ
1396/6/5
ﺁﮔﻬﻰ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ
ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕبهﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ
دشمنﺍﻧﺠﺎﻡ
اینکهﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ
ﻓﺮﺯﻧﺪدرﻣﺘﻮﻓﻰ ،
ﺵیﺵ 92
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺑﻪ
ﺯﺍﺭﻋــﻰ
ﻋﻠــﻰ
س��مت
به
ما
حرکت
باعث
ک��ه
هرکاری
داش��ت:
نیست
قادر
اما
کنیم،
م
لمس
بمباران
از
بعد
مهندسین
و
کارگران
همه
که
دیدم
ی
م
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ
ﺷــﺮﺡ
ﺑﻪ
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺯﺍﺭﻋﻰ
ﻋﻠﻰ
ﺍﺣﻤﺪ
ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺣﺼﺮ
ﺭﻭﻧﻮﺷــﺖ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ
9709987430500495وﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
اقتصادﻛﻼﺳﻪ
خودکفای��ی ،ﺷﺪﻩ ﺑﻪ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ
مقاومتی ،ارزآوری بیش��تر
ﺍﻳﻦروشن
ﺑﻪ ما
برای
ﻣﺪﺕ روز
ﻇﺮﻑمثل
ﺁﮔﻬﻰ هم
ﻧﺸﺮبرسد
اهدافش
بستند تا
ﺣﺼﺮ خود را به ﺍﺯکار می
ﮔﻮﺍﻫﻰ توان
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖو همه
وارد شده اند
است .ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻳﻚ ﻣﺎﻩ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ
ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ
ﺁﺑﻰ وﺟﺎﻥگازﻛﺸﻮﺭﻳﺎﻥ ﺁﺭﺍ ﺩﺭ
افتخار ﺩﺍﺩﻩ
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ
اش��تغالﻧﻤﻮﺩﻩ
ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥنفت
است.ﻛﻪصنعت
شودﻭ مایه
رئیسجمهور ادامه داد :دشمن میگوید ایران
حالتﺩﺭاول خود بازگردد.
انرژی به
حرکت
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻳﺎﺳﻮﺝ
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گذشته
سال
ﻓﺮﺯﻧﺪطول
پتروش��یمی در
عزتمند ،مس��تقل ،تاثیرگذار در منطقه و جهان را
بیان اینکه امروز وارد مرحله
جمهور ب��ا
رئیس
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ
ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ
ﻣﺘﻮﻓﻰ  ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻓﺮﺯﻧﺪ
92۱۰۰
بیشﺑﻪازﺵ ﺵ
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ
و ﻋﻠــﻰ ﺯﺍﺭﻋــﻰ
ﺣﺼﺮیﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ
نمیﺁﮔﻬﻰ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ مهم
تحوالت
حتی در
ﻧﻮﺑﺖبلکه
کش��ور
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖتولید
نهتنها در
خواهم که در اختیار من و
ایرانی م
پسندم و
توطئه بیگانگان قرار گرفته ایم،
براب��رﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ
در ﻭﺻﻴﺖ
جدیدی ﻭ ﻳﺎ
ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ
ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ
ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺍﻟﻨﺎﺯ ﭘﻬﻠﻮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﺤﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  3465ﺷﺮﺡ
ﺩﺍﺭﺩنﻭﺍﻻ
ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ
ﺍﺯ
ﻧﺸﺮاست.
ﺗﺎﺭﻳﺦبوده
تاثیرگذار
کشورﺍﻭهم
سیاسی
ﺷﻮﺭﺍ در
سودش
ﻛﻼﺳــﻪمس��یرش را انتخاب
اراده من
ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ با
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ مانع
هایی که میخواس��تند
ﺗﻘﺪﻳﻢهما
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩک��رد:
تصری��ح
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
کند ﺍﺯتا ﺍﻳﻦ
9709985500200347
ﺷﺪﻩ ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﭘﻬﻠﻮﺍﻥراﺑﻪ
ﺍﺳﺤﻖ
ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ
ﻛﻪ
ﺩﺍﺩﻩ
ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ
شدند ،ﺣﺼﺮ
پیروزی انقالب ش��وند و ناموفق ﮔﻮﺍﻫﻰ
ویﺻﺎﺩﺭ
ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﺷﺪ.حوادث تاریخ سیاسی کشور
ﺧﻮﺍﻫﺪهمه
افزود :در
دست
به
ایران
بر
سلطه
نو
از
تا
باشد
من
اختیار
همانهایی
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ما در طول دهههای گذش��ته ،کارکنان ،کارگران،
محاالت
ﻣﺘﻮﻓﻰهم
ﻓﻮﻕ این
بیاورم که
کنند
غلبه
که در دفاع  ۸س��اله خواس��تند بر ما
است.ﺵ ﺵ  -3 -22603ﺍﻟﻬﻪ
ﭘﻬﻠﻮﺍﻥ ﺑــﻪ
-2ازﺍﻟﻬﺎﻡ
ﺑﻪ:و -1ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ
ﺍﺳــﺖ
ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻫﻤﮕﻰ
3660359041
ﺵ
ﺵ
ﺑﻪ
ﭘﻬﻠﻮﺍﻥ
ﺑﻬﻨﺎﺯ
-4
–
1058
ﺵ
ﺵ
ﺑﻪ
ﭘﻬﻠﻮﺍﻥ
ﺣﺼﺮاند
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖکرده
ارزش��مندی ایفا
مهندس��ان نقش بسیار
وی ب��ا تاکید بر اینکه ام��کان ندارد بدخواهان
ﻭﺭﺍﺛﺖ ناموفق ش��دند ،امروز هم در برابر عظمت و بزرگی
ﺁﮔﻬﻰ
 -5ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺣﺴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  125ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻓﺮﺯﻧﺪاین
که نام
اس��ت
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ در
حادثه مهمی
برگردانند،
س��الﻳﺎ ۵۷
ﺷــﺨﺼﻰبه قبل
ش��وند ما را
ﻧﻮﺑﺖ در
کردند.
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ توطئه
م��ردم ایران
 3465ﺷﺮﺡ
ﺍﺳﺤﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﭘﻬﻠﻮﺍﻥ
کش��ورﺍﻟﻨﺎﺯ
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
و کمترﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰازﺩﺍﺭﺩ ﻭ
موفقﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ
آغازﻳﻚ
جدید خ��ود راﻣﺰﺑﻮﺭ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ
ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
عنوان ﻇﺮﻑ
ش��ودﺍﺯوﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ برای ما ﻧﺰﺩ
 9709985500200347ﺍﺯ
ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ
آنﺗﻘﺪﻳﻤﻰ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ
ﻛﻼﺳــﻪ در سال ۵۷
روشنﺑﻪ نباشد.
آش��کار و
عزیزان در
ﻭﺍﻻعقب
سال به
ﺷﻮﺭﺍ چهل
خواهند ما را
ﻣﺪﺕ می
کرد :آنها
ایجادﺍﻭمی
ﺷﻮﺭﺍمس��الهای
ﺍﻳﻦهای
توطئ
هر
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ1455/
ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺍﺳﺤﻖ ﭘﻬﻠﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
صنعت ﺩﺍﺩﻩ
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ
پیروزﻧﻤﻮﺩﻩ
وقتیﻭﺭﺍﺛﺖ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ
نفتﻛﻪدر کنار
ش��دﻭک��ه
انقالب
اشتباه
بگوییم
ﻗﺎﺿﻰشویم و
برگردانند تا تس��لیم
حرکت ما با مشکالتی مواجه
مس��یر و جاده هموار
کردیمﺯﺍﻫﺪﺍﻥ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ
ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ
 5ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/5/29ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ
هم
مقدس
ع
دفا
دوران
در
و
گرفت
ق��رار
انقالبیون
که میخواهیم مستقل باش��یم ،اشتباه کردیم که
ندارد ملت ایران را از حرکت
امکان
اما
شد،
خواهد
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ -1 :ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻓﻮﻕ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺍﻟﻬﺎﻡ ﭘﻬﻠﻮﺍﻥ ﺑــﻪ ﺵ ﺵ  -3 -22603ﺍﻟﻬﻪ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
راحتی
نبودند،ﺑﻪ به
پرتالش
کارکنان
اگر
کردیم که
راندیم،
بیرون
کش��ور
ش��ما را
امکان پذیر نیست.
بازدارند و
و
ﻣﺘﻮﻓﻰ
پیشرفتﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ
 3660359041ﻫﻤﮕﻰ
ﺵﺵ
صنعت ﭘﻬﻠﻮﺍﻥ
این -4ﺑﻬﻨﺎﺯ
– 1058
ﺵﺵ
ﭘﻬﻠﻮﺍﻥ ﺑﻪ
ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎء ﺩﻭ
اشتباه ﺻﻮﺭﺕ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑــﻪ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
CNG
ﺩﺍﺭﺩازﺟﺎﻳﮕﺎﻩ
ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺳــﺪ ﺁﺑﺎﺩ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ
ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ
منطقهﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
درﻧﻔﺖ ﻣﻰ
ﺷﺮﻛﺖ
ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺠﻮﺯ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻭ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻟﺬﺍ ﺷﺮﻛﺖ
ﺍﻳﻨﻚنهﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ،
موردﺵ ﺵ
ﺣﺴﺎﺑﻰ ﺑﻪ
ﻃﺎﻫﺮﻩ
-5
شدند و
ﻫﻤﺴﺮمی
125محروم
نیازشان
انرژی
مردم از
تاثیرگذار
بعنوانﺍﺯایران
خواهیم
ﻫﺎﻯمی
امروز
ﻭﺍﮔﺬﺍﺭافتتاح
ﺳﺎﻟﻪامروز
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖطرح هایی که
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰبرخی از
وی گفت:
ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻰ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺳﺪ ﺁﺑﺎﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺿﻤﻨﺎ ً ﻣﻬﻠﺖ
دورانﺍﻯ ﺍﺯ
ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ
ﮔﺮﺩﺩ
ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ
ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ
ﺷــﺨﺼﻰیرفت،
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪمردم م
خانﺗﺎههای
روشنایی از
حرارت و
تنها
هیچوقت
برای دشمن
ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ چنین
ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺑﻪ باشیم.
دشمن
ﻣﺘﻮﻓﻰآغاز شده و امروز
تحریم
ش��د در
محققﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ
1397/06/21
آرزویی ﻭﻗﺖ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﭘﺎﻳﺎﻥ
کهﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ
ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻰ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﺑﺮﻧﺪﻩ
ﻋﻬﺪﻩ
ﺑﻪ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﺩﺭ
ﺁﮔﻬﻰ
ﺍﻟﻒ1455/به حرکت در نمیآمد.
جنگی ما هم
بلکه
نخواهد شد و از مشکالت عبور خواهیم کرد.
در فک��ر تحریمهای جدید اس��ت ،پروژه هایی نیز
ابزارﺷﺪ .ﻡ
ﺧﻮﺍﻫﺪ

مرحله که مرحله نخست آن نمایش اقتدار گردانهای
بیتالمق��دس و اقدامات عمل��ی گروههای جهادی
انقالبی و در مرحله دوم تجمع اقتدار سراسری که
در ایام هفته دفاعمقدس برگزار شد.
فرمانده س��پاه نینوا گلس��تان تصریح کرد:
تجمعات در مساجد ،ستونکشی اقتدار به سمت
اردوگاه ،اس��تقرار در اردوگاهه��ای خارج از ش��هر،
برنامههای ش��بانگاهی ،رزم ش��بانه ،برنامههای بصیرتی و
عقیدتی و ادعیه ،تجمع عصر سهش��نبه و برگزاری اختتامیه
در روز چهارش��نبه و ...از جمل��ه برنامههای بخش نخس��ت
مرحله نخست این رزمایش است.
سردار علی قاس��می فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) استان
خراس��ان جنوبی در نشست خبری با بیان اینکه هم اکنون
رزمایش سراس��ری محمد رس��ولاهلل  2در حال اجرا است
گفت :مرحله اول آن کار گروههای جهادی بس��یجی اس��ت
که برای محرومیتزدایی به روس��تاهای دور دست و حاشیه
ش��هرها اعزام میش��وند .از نهم تا  29شهریور این مرحله از
رزمایش به طول میانجامد و طی آن  219گروه جهادی به
مناطق کمبرخوردار اعزام میشوند.
وی افزود :مرحله دوم ،رزمایش گردانهای بیتالمقدس
اس��ت که با حضور س��ازمان یافته  20گردان امنیتی بسیج
در روزهای  14و  15ش��هریور در اس��تان خراسان جنوبی
برگزار میشود .این رزمایش دو مرحله است که مرحله اول
اردوکشی و تمرین ش��بانه و روزانه و مرحله دوم آموزشی،
آرام سازی و آموزشهای رزمی است.
س��ردار قاسمی با بیان اینکه مرحله س��وم نمایش اقتدار
عاشورایی محمد رسولاهلل  2در هفته دفاعمقدس برگزار میشود
افزود :این رزمایش با حضور  20هزار بسیجی از گردانهای امام
علی(ع) ،بیتالمقدس ،امام حسین(ع) و از اقشار 20گانه بسیج
در استادیوم آزادی بیرجند برگزار میشود .سپاهنویز

افتتاح طرحهای مهم فرآوردههای نفتی با حضور رئیسجمهوری و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛

پتروشیمی درخط مقدم نبرد با تحریم است

ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺳــﺪ ﺁﺑﺎﺩ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ  CNGﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑــﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎء ﺩﻭ
ﺳﺎﻟﻪ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻟﺬﺍ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻯ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ
ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻰ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺳﺪ ﺁﺑﺎﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺿﻤﻨﺎ ً ﻣﻬﻠﺖ
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻭﻗﺖ  1397/06/21ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ 08133113131-3
ﺳﻌﻴﺪﻯ – ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺍﺳﺪﺁﺑﺎﺩ
ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺷــﻴﺪ ﺑﻠﻮﭼﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  5979907963ﺑﺸﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
 111/97ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ
ﺁﺳﻴﻪ ﺑﻠﻮﭼﻰ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  5970334464ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/5/3ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ
ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  -1ﮔﻠﺜﻮﻡ ﺑﻠﻮﭼﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ
 5970040800ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺭﺷــﻴﺪ ﺑﻠﻮﭼﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ 5979907963
ﭘﺪﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ  ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ
ﻫﺮﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ
ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ ﺍﻟﻒ45/
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2ﻧﻴﻜﺸﻬﺮ

ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ 08133113131-3

بزنگاهی و بعد از تکرار چندباره و بهانهتراشیهای
آقای��ان و خانمه��ای حامی برای تطهی��ر خود از
انتخاب فرد مطرود ش��ده افکار عمومی ،بهانههای
این برنددوستها را هر چند واقعی بوده باور نکرده
و به نوع��ی حکایت هم��ان چوپان داس��تانهای
کودکی رقم میخورد که راس��تگویی هم دیگر به
دادش نخواهد رسید و مطرود خواهد شد.
ه��ر چن��د که طرد ش��دن ای��ن اف��راد و این
نش��اندارها خللی ب��ه ماهیت جمهوری اس�لامی
وارد نک��رده و حتی طرد اینها جمهوری اس�لامی
را قویت��ر و زدودن آنها باع��ث بهبود انقالبیگری
میش��ود اما قطعا تا رس��یدن به نقطهای که مردم
فهیم بین اقدام ش��خصی آنه��ا و حکومت تفکیک
قائل شوند مرور زمانی قرار دارد که میتواند دشمن
را ش��اد کرده و فرصتی برای نتف��وذ به او بدهد .از
اینرو ضروری اس��ت که فک��ری به حال و روز این
رفتارهای عجیب و غری��ب برخیها که نمیتوانند
تاوان انتخاب اشتباه و قصورهایشان را بدهند بشود
تا ضرر آن مانند بومرنگی به مردم و منافع کشوری
که همه هم و غمش حمایت از مردم و پاسخگویی
ب��ه مردم اس��ت و در قانون اساس��ی ان این اصول
تبیین شده است ،متوجه نشود.

روحانی افزود :پتروشیمی مرجان یک میلیون
و  ۶۵۰هزار تن محصول دارد .فاز اول پتروش��یمی
«پرویز» نی��ز مجموعا بیش از یک میلیون و ۷۰۰
هزار تن محصول خواهد داش��ت و نیروگاه دماوند
نی��ز که  ۶۵۰م��گاوات برق را تولی��د میکند .این
افتتاحها نش��ان میدهد که در مسیر تالش و ایثار
و فداکاری هستیم.
محصوالت تولیدی پتروشیمیها
قابلیت صادرات و ارزآوری دارد
وزیر دفاع نیز با اشاره به افتتاح پتروشیمیهای
مرج��ان ،پردیس و دماوند گف��ت :همه محصوالت
تولیدی این پتروشیمیها عالوه بر تامین نیاز داخلی،
قابلیت صادرات و ارزآوری قابل توجه دارند.
امیر سرتیپ حاتمی اظهار داشت :در شرایطی
که با تحریم ،عناد ،خصومت و کارشکنی دشمنان
جمهوری اس�لامی مواجهای��م ،با تحق��ق اقتصاد
مقاومتی ش��اهد ب��ه بار نشس��تن واحدهای بزرگ
س��رمایهگذاری تولیدی و اقتصادی کش��ور در این
منطقه هستیم .وی با اشاره به بازدید رئیسجمهور

از ای��ن س��ه پ��روژه ب��زرگ پتروش��یمی اف��زود:
پتروشیمیهای مرجان ،پردیس و دماوند که امروز
به بهرهبرداری کامل رسید بخشی از دارایی کشور
را که با ارزش کمی به صورت خام فروخته میشد
تبدیل به محصوالت با ارزش میکند.
امیر حاتمی با بیان اینکه پتروشیمی مرجان با
ظرفیت تولید  1/650/000تن متانول و پتروشیمی
پردیس و دماوند با ظرفیت تولید 1/080/000تن
اوره برای پش��تیبانی برق ،آب و بخار در  ۲۴واحد
پتروش��یمی طراحی شده است ،گفت :پتروشیمی
پردیس ظرفیت تولی��د  680/000تن آمونیاک را
دارد که بسیار ارزشمند است.
وی با بیان اینکه ای��ن پروژههای بزرگ تنها با
 ۱.۵میلیارد دالر سرمایهگذاری انجام شده که تنها
 ۱۵درصد آن سرمایهگذاری مسقیم است ،افزود۸۵ :
درصد مابقی س��رمایه آن از بازار سرمایه و فاینانس
خارجی تامین شد که در کنار تولید این محصوالت
با ارزش ،موجب اش��تغالزایی  ۱۲۰۰نفر مستقیم و
تعداد قابل توجهی اشتغال غیرمستقیم شده است.
وزیر دفاع با اشاره به اینکه محصوالت تولیدی
این پتروشیمیها عالوه بر تامین نیاز داخلی ،قابلیت
صادرات و ارزآوری دارند ،اضافه کرد :بهرهبرداری از
این پروژهها یک گام بلند عملی برای مقاوم کردن
اقتصاد کشور در مقابل تهدیدات خارجی است که
نماد بلوغ مدیریتی محسوب میشود.

ﺳﻌﻴﺪﻯ – ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺍﺳﺪﺁﺑﺎﺩ

ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺷــﻴﺪ ﺑﻠﻮﭼﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  5979907963ﺑﺸﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
 111/97ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ
ﺁﺳﻴﻪ ﺑﻠﻮﭼﻰ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  5970334464ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/5/3ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ
ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  -1ﮔﻠﺜﻮﻡ ﺑﻠﻮﭼﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ
 5970040800ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺭﺷــﻴﺪ ﺑﻠﻮﭼﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺵ ﻣﻠﻰ 5979907963
ﭘﺪﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ  ،ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ
ﻫﺮﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ
ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ ﺍﻟﻒ45/
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2ﻧﻴﻜﺸﻬﺮ

ﺁﮔﻬﻰ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺯ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ )ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ(
ﭘﻴﺮﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻰ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  21347ﻣﻮﺭﺥ
 97/4/7ﺻﻔﺤﻪ  104ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  225ﻻﻳﺤﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ  ،ﺍﺯ
ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺁﺭﺳﻚ ﭘﻴﭻ )ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﺼﻔﻴﻪ( ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ
ﻛﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻃﻠﺐ ﻭ ﺍﺩﻋﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺜﺒﺘﻪ ﻇﺮﻑ
ﻣﺪﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺳﻤﻨﺎﻥ  ،ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻌﻠﻢ  ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻠﻢ  ،ﻃﺒﻘﻪ
ﺩﻭﻡ  ،ﻭﺍﺣﺪ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
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مخاطب شمایید
مطالبات ملت از ما مسئوالن است

اینکه ما هر س��الی را به نامی و با شعاری موسوم
میکنیم و سال را با این نام و با این شعار آغاز میکنیم،
صرفا یک عمل تش��ریفاتی نیس��ت .البته اسمها مهم
نیست؛ مهم مسماس��ت؛ لیکن این نامگذاریها به ما
و ملت و مسئوالن نش��ان میدهد که چه میخواهیم
و دنبال چه هس��تیم یا باید به دنبال چه باشیم .سال
رفت��ار علوی ،هدف واالی مل��ت ایران و تکلیف بزرگ
مس��ئوالن و دولتم��ردان را مش��خص میکند .س��ال
خدمترس��انی یا سال پاسخگویی ،همهی خطوطی را
که مس��ئوالن کش��ور و همهی ما باید دنبال کنیم ،به
ما نش��ان میدهد .این شعارها در واقع مطالبات ملت
از ما مسئوالن اس��ت .اگر نهضت عدالتخواهی مطرح
میشود ،یا اگر نهضت نرمافزاری و تولید علم بهعنوان
ی��ک جنبش عمومی مطرح میش��ود ،ی��ا اگر نهضت
آزاداندیشی مطرح میشود ،برای این است که همهی
مسئوالن و همهی آحاد ملت احساس کنند که در این
جهت مسئولیت دارند .کشور به این شعارها نیاز دارد.
البته میدانیم که بس��یاری از این شعارها در سالهای
خ��ود بهط��ور کامل تحق��ق پیدا نکرده اس��ت؛ لیکن
کارهای زیادی هم صورت گرفته اس��ت .هر سال باید
با تجربههای س��الهای پیش ،هم ملت و هم دولت راه
خود را به سمت هدفهای واالی این ملت و این کشور
طی کنند و گامها را محکمتر و استوارتر بردارند.
همیش��ه نگاه این کش��ور و این ملت به عدالت و
رفت��ار عادالنهی علوی اس��ت و باید باش��د؛ این را ما
نباید فراموش کنیم .همیش��ه این مل��ت نیاز دارد به
مس��ابقهی خدمترس��انی میان مس��ئوالن؛ همیشه
این ملت نیاز دارد به اینکه مس��ئوالن او پاس��خگوی
مس��ئولیتهای بزرگ خودشان در مقابل ملت باشند و
روح پرسشگری در مردم وجود داشته باشد و همیشه
زنده بماند .اینها شعارهای گذرا نیست؛ ابعاد و جوانب
گوناگون وظای��ف ما مس��ئوالن و همچنین مطالبات
ملت را برای ما روشن میکند.

بیانات در دیدار زائرین حرم مطهر رضوی
اول فروردین 84

سیاست مجازی
مانند رهبری به بیتالمال حساس باشید

نجاح محمدعلی کارشناس سیاسی عراقی شبکه
من و تو اس��ت .اظهارات او در این ش��بکه بارها
تیتر اخبار و رسانهها شده است .نجاح اینبار به حساسیت
رهبری در رابطه با استفاده از بیتالمال اشاره کرده است.
او در آخرین پس��ت خود از مس��ئوالن پرسیده است :آیا
همه مسئوالن در این حد به از استفاده بیتالمال حساس
هستند؟ رهبر جمهورى اس�لامى ايران حضرت آيتاهلل
خامنهای برای یادداشت صحبتهایی که میخواهند در
جلسات بکنند از پُشت کاغذهای باطله استفاده میکنند
تا کاغذ اسراف نشود .آیا بقیه مسئولین هم این مقدار بر
استفاده بیتالمال حساس هستند؟!

توسعه خطوط ارتباطی

محمدج��واد آذریجهرم��ی وزی��ر ارتباطات و
فناوری اطالعات نوش��ت :یک��ی از اهداف مهم
توس��عه پوش��ش تلفن همراه و اینترنت پرس��رعت در
نقاط روس��تایی ،رونق کسب و کارهای خرد و منحصر
ب��ه فرد در فضای مجازی اس��ت .از ای��ن طریق امکان
معرفی و عرضه محصوالت و صنایعدستی مردم در دور
دس��ت ترین مناطق کشور فراهم خواهد شد .دیروز در
مس��یر چابهار به زاهدان در تنگه سرحه توقف کوتاهی
داش��تم و ب��ا چن��د هنرمند س��رحهای دی��دار کردم.
س��کهدوزی و حصیربافی از صنایع دس��تی س��اده اما
زیبای این منطقه بود .مطالبه این هنرمندان روستایی
برای تقویت پوش��ش تلفن همراه و اینترنت پرسرعت
هم ش��گفتیآور بود و هم خوشحالکننده .آنها دوست
دارند صنایعدس��تی خویش را به ایران و دنیا معرفی و
عرضه کنند .امیدوارم ظرف یکماه پوش��ش ارتباطی و
اینترنت پرسرعت این منطقه کامل شود .یکی به لهجه
محلی گفت" :یک تاس آب ور صد سال وفا کن".

کروبی و حصر فکر اطرافیان

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان
نس��بت به انتشار نامه از س��وی یکی از سران
فتنه واکنش نش��ان داد و نوش��ت :متن روزهای اخیر
منتس��ب به آقای کروبی یادآور بیانیههای ایش��ان در
س��ال  ۸۸اس��ت .متنهایی که از آن ایشان نیست و
ظاهرا برای او مینویس��ند ،همانند تصمیماتی نیز که
ب��رای او میگیرند .ایکاش ایش��ان از #حصر فکری
اطرافی��ان در میآمد ،خودش فک��ر میکرد! خودش
تصمیم میگرفت و خودش مینوشت!
البته صحبتهای طرح ش��ده توس��ط کروبی در
رس��انههای مجازی ب��ا واکنشهای ف��راوان کاربران
فض��ای مجازی و محکومیت این ادعاها و صحبتهای
بدون مستند نوشته شده در این نامه همراه بوده است
که در اینستاگرام توئیتر بازتاب گستردهای داشت.

