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سرمقاله

سیاست روز وضعیت کنونی بازار گوشت قرمز را بررسی میکند؛

ساطور سوءمدیریت
بر استخوان بازار گوشت

جانشین فرمانده سپاه در مراسم بزرگداشت
شهدای حادثه تروریستی زاهدان:

دفاع با شمشیر نمیشود

«عربستان»
قلب شرارت
در منطقه
و جهان است

قاسم غفوری
ghassem_tg@yahoo.com

گ�روه معیش�ت ب��ا گذش��ت بیش از
بــــازار روز
یکس��ال از صفهای عریض و طویلی که بر
ن روزها اما شاهد صفهای
س��ر در هر صرافی مشاهده میشد ای 
عری��ض و طویلتری در بحث معیش��ت م��ردم و البته کاالهای
اساس��ی مورد استفاده آنها هستیم و هرچه میگذرد اینروند نه
تنها اصالح نمیشود بلکه دومینویی شده که هر روز یک بازار را
از نفس میاندازد.
داس��تان گرانی گوش��ت و کمبود اتفاقی نیس��ت که همین
دیروز رخ داده باش��د و بحث بر روی نوسانات نرخ گوشت اتفاقی
است که از مدتها قبل آغاز شده و هر بار که صدای اعتراضی در

نماينده ولى فقيه در سپاه:

قرار گذاشتیم
در مقابل هر شهید سپاه
 ۱۰تروریست را
به هالکت برسانیم

این خصوص مطرح شده متولیان و دستاندرکاران با دادن وعده
و وعید و بعضا اشاره به وجود برخی دالالن و دستهای پنهان از
اقدام عملی و جامع و جلوگیری از تداوم آن شانه خالی کردهاند.
درس��ت از زمانی که گوشت قرمز رقمهای  30تا  40هزار تومان
را در مینوردید متولیان ب��ه جای آنکه چارهجویی کنند همواره
با اقداماتی که منزله مس��کن آنی بود و یا وعدههای بیاساس که
هنوز هم محقق نشده اینگونه وانمود کردند که دلسوزانه در حال
انجام وظایف خود هستند؛ در حالی که گذر زمان و رسیدن نرخ
گوش��ت قرمز به رقمهای باالی  100ه��زار تومان به خوبی این
سوءمدیریت و عدم نظارت را نمایان کرد .ادامه در صفحه 7

دستاوردهای دهلینو و اسالمآباد از سفر ولیعهد سعودی آشکار شد

تنش هند و پاکستان
سوغات بنسلمان برای شبهقاره
صفحه 6

رئیس پلیس تهران بزرگ در اولین سالگرد شهدای خیابان پاسداران:

میزان

بسیاری از جزئیات شهادت مأموران گفتنی نیست

صفحه 2

صفحه 8

اخبار یک

پیشبینی ایجاد  ۷۰هزار اشتغال مستقیم توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در سال آینده
رئی��س س��تاد اجرای��ی فرم��ان
حضرت ام��ام(ره) با اش��اره به اینکه
در جنگ اقتصادی راهی جز تکیه به
مردم نداریم ،گفت :برای سال آینده،
پیشبینی میکنیم  ۴۱هزار اشتغال
مستقیم ایجاد شده توسط ستاد را به
 ۷۰هزار شغل برسانیم.
محمد مخب��ر در آیین ش��کرانه
بهرهب��رداری از  ۴۱ه��زار اش��تغال
مس��تقیم ایجاد ش��ده در س��ال ۹۷
توس��ط س��تاد اجرایی فرمان حضرت
امام(ره) که در نمایشگاه دائمی بنیاد
برکت برگزار ش��د با تس��لیت رحلت
حض��رت امالبنین(س) اظه��ار کرد:
زمانیکه حادثه تروریستی سیستان و
بلوچستان منجر به شهادت پاسداران
انقالب اس�لامی ش��د ،مطئمن بودیم
که دش��منان با ضربه سنگینی مواجه
میشوند و این اتفاق خواهد افتاد.
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه پیش از
انقالب اسالمی غربیها و آمریکاییها
با تمام توان ب��رای جلوگیری از وقوع
انق�لاب ت�لاش میکردن��د ،گفت :با

تمام��ی فعالیتهای دش��منان ،اراده
خداون��د متع��ال بر پی��روزی انقالب
اس�لامی ب��ود .رئیس س��تاد اجرایی
فرمان حضرت امام(ره) ادامه داد :پس
از انقالب اس�لامی نیز دشمنان بطور
جدی بح��ث تجزیه کش��ور را مطرح
کردند که با لطف خدا آن هم پش��ت
سر گذاشتیم.
مخبر با اش��اره به اینکه طی چند
سال گذشته بیش از  ۴۰هزار پروژه را با
بودجهای بالغ بر  ۵۰هزار میلیارد تومان
راهاندازی کردیم ،یادآور شد :یک هزار
و  ۵۵۰مدرسه ،یک هزار و  ۲۰۰مرکز
فرهنگی ۳۰ ،هزار واحد مسکونی ،یک
هزار و  ۱۰۰پ��روژه درمانی ۲ ،هزار و
 ۵۰۰تخت بیمارس��تانی ۱۵۹ ،مرکز
جامع بهداشتی ،از جمله این پروژهها
هس��تند .وی با اش��اره به صدور یک
میلیون بیمهنامه توس��ط بخش بیمه
بنیاد در مناطق محروم افزود ۱۰ :هزار
زوج ناب��ارور درمان ش��دند یا در حال
درمان هس��تند که  ۵۴۲مورد درمان
شدهاند و  ۲۲۴نوزاد به دنیا آمدهاند.

رئی��س س��تاد اجرای��ی فرم��ان
حض��رت ام��ام(ره) ب��ا بی��ان اینکه
پویشهای خوبی ب��ا همکاری مردم
شکل گرفته است ،تصریح کرد۳۰۰ :
هزار بسته لوازمالتحریر توسط همین
پویشها فراهم ش��د ک��ه در ابتدای
س��ال تحصیل��ی در مناط��ق محروم
توزی��ع ش��د .وی ب��ا تش��کر از بانک
مهر ای��ران و مدیرعامل این مجموعه
گفت :در هفت ماه گذش��ته  ۴۱هزار
ش��غل مستقیم توسط س��تاد اجرایی
فرمان حض��رت امام(ره) ایجاد ش��د
که در قبال این آمار  ۴۰هزار ش��غل
غیرمستقیم هم ایجاد شده است.
مخبر افزود :خدا را ش��اکریم که
امروز در س��تاد در نقطه عطفی قرار
داری��م؛ من کمتری��ن نقش را در این
مجموعه دارم و تکیهگاهی هستم که
خ��ودم نیز تکیهام ب��ه رهبر انقالب و
ام��ام زمان(عج) اس��ت؛ همیش��ه به
دوس��تانم در ستاد گفتهام ،کار کنید،
اگر ضرر کردید به نام من است و اگر
موفق ش��دید به ن��ام خودتان خواهد

بود.مخب��ر با اش��اره ب��ه فعالیتهای
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
در هفت ماه گذشته گفت :ایجاد ۲۰
هزار شغل اجتماعمحور ،اشتغال ۷۰۰
نفر در مش��اغل کوچک و متوس��ط و
ارائه تسهیالت به  ۱۵۰۰نفر از جمله
این فعالیتها بود.
وی ب��ا بیان اینکه س��تاد اجرایی
فرمان حضرت امام(ره) باید به سمبل
«م��ا میتوانیم» تبدیل ش��ود ،تاکید
کرد :س��تاد اجرایی فرم��ان حضرت
ام��ام(ره) ب��ه عرصههایی وارد ش��ده
اس��ت که مردم توانای��ی انجام آن را
ندارند و دول��ت هم نباید آن را انجام
دهد و از همه مهمتر اضطرار کش��ور
اس��ت .رئیس س��تاد اجرای��ی فرمان
حض��رت ام��ام(ره) با اش��اره اولویت
فعالیتهای س��تاد در مناطق محروم
کش��ور خاطرنش��ان کرد :در دو سال
گذشته  ۳۸۲شرکت در این مجموعه
سهامش��ان را به مردم واگذار کردند
و آمادهایم س��هام شرکتها از یک تا
 ۱۰۰درصد واگذار کنیم.
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محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری
اسالمی ایران در نشست امنیتی مونیخ در باب توان
موش��کی و دفاعی و نیز حضور جمهوری اس�لامی
ایران در منطقه تاکید کردند که برای دفاع از ملت
و حری��م ایران باید توان نظامی و حضور منطقهای
داشت و با شمشیر نمیتوان دفاع کرد .این سخنان
ظری��ف در حال��ی بازتابهای متع��ددی به همراه
داشت که یک سوال اساسی در ذهن ایجاد میشود
و آن اینکه این س��خنان در دنی��ای امروز که قرن
بیست و یکم و عصر تمدن نامیده میشود سندیت
دارد و آیا بهتر نیست که به جای رویکرد به چنین
اقدامات��ی راه مصالح��ه را در پی��ش گرفت و از آن
طریق به امنیت دست یافت؟
در پاس��خ ب��ه این پرس��ش بررس��ی تحوالت
کنون��ی منطقه و البته س��ابقه رفتاری حاضران در
منطق��ه و قدرتهای بزرگ قابل توجه اس��ت .در
ح��وزه تهدی��دات مطرح برای جمهوری اس�لامی
بخش��ی از تهدیدات ش��امل رفتارهای کشورهای
عربی حوزه جنوبی خلیجفارس میشود .آنهایی که
اراده و اس��تقالل از خود نداشته و مهرههایی شده
اند در دستان آمریکا.
نشست ورشو در حالی برگزار شد که مقامات
این کش��ورها که ادعای حمایت از فلسطین را سر
میدادند و آن را مس��ئلهای عربی عنوان میکردند
در کنار سران رژیم صهیونیستی نشسته و جملهای
در باب فلس��طین بیان نکردند .آنها تحت خواسته
آمریکا دس��ت دوستی به دشمن فلسطین دادند و
علیه جمهوری اس�لامی و جبهه مقاومت به عنوان
محور حمایت از فلسطین موضعگیری کردند.
با این ش��رایط چگون��ه میتوان ب��ه صداقت
کش��ورهای عربی که میلیاردها دالر هزینه خرید
تس��لیحاتی میکنند در حالی ک��ه ارادهای از خود
ندارند و وابسته به آمریکا هستند .نکته قابل توجه
آنکه کشورهایی مانند عربستان و امارات آشکارا از
تروریستها علیه ایران حمایت میکنند که حمله
تروریستی اخیر در زاهدان نمودی از آن است.
وضعیت رژیم صهیونیس��تی نیز آشکار است و
چنانک��ه بارها تاکید کرده به دنبال یافتن فرصتی
برای ضربه زدن به امنیت جمهوری اسالمی هستند
و در این راه از هیچ اقدامی فروگذار نیستند.
اما در کن��ار این مباحث نوع رفتار کش��ورهای
اروپایی و آمریکا در قبال جمهوری اسالمی و منطقه
قابل توجه است .نخست آنکه کشورهای اروپایی در
حالی از مذاکره و تعامل با ایران میگویند که بر خلف
وعدههای برجامی رس��ما در نشست امنیتی مونیخ
اعالم کردند که اختالفاتشان با آمریکا در قبال ایران
تاکتیکی اس��ت .این واژه یک معن��ا دارد و آن اینکه
هدف آنها با آمریکا در قبال جمهوری اسالمی یکسان
است اما راه رسیدن به هدفشان متفاوت است.
ب��رای دانس��تن راهبرد اروپا یادآوری سیاس��ت
آمریکا کفایت میکند .آمریکا میگوید براندازی نظام
و بازگشت ایران به دورانی که غرب بر ایران حاکمیت
داش��ت ه��دف نهایی آمریکا اس��ت .با این ش��رایط
میتوان دریافت که اروپا نیز نگاه دوستانه و تعاملی با
ایران ندارد و چنانکه بارها اعالم کرده سیاستش فشار
و مذاکره برای رسیدن به اهدافش است.
حال این سوال مطرح میشود که این رویکرد
اروپ��ا چ��ه ارتباطی به ت��وان نظام��ی و دفاعی و
منطقهای ایران دارد؟ پاس��خ به این پرس��ش را در
کنار سیاستهای تحریمی اروپا در عملکرد آنها در
طول  8سال دفاعمقدس میتوان مشاهده کرد که
سالحهای پیش��رفته از جمله سالحهای شیمیایی
را در اختی��ار صدام قرار دادند .هزاران نفر از مردم
ای��ران همچنان از عوارض س�لاحهای ش��یمیایی
غرب رن��ج میبرند و تنها گزینه ب��رای عدم تکرار
این وضعیت قطعا جز تقویت توان دفاعی کش��ور و
حضور فعال در منطقه نخواهد بود.
دوم آنکه سیاست آمریکا بر اصل بحران سازی
استوار است چنانکه حمایت از گروههای تروریستی
همچون داعش همواره در راس اقدامات آنها است.
اوبامای��ی که ادعای دموکراس��ی نیز س��ر میداد
صراحتا اع�لام میکند هدف آمریکا ن��ه مبارزه با
داعش بلکه مدیریت آن در قالب منافع آمریکاست.
بررسی تحوالت منطقه در دوران ترامپ نیز نشان
میدهد که این سیاست استمرار یافته است.
اما آنچه در مقطع کنونی تقویت توان دفاعی
و نی��ز حضور منطقهای ای��ران را در حوزه امنیتی
ضروری میسازد تحرکات اخیر آمریکا برای ایجاد
جریانهای جدید از تروریستهاست .شواهد نشان
میدهد که آمریکا در مرز عراق و سوریه به دنبال
ایجاد جریانهای تروریس��تی اس��ت چنانکه اخیرا
تس��لیحات و نیروهای بس��یاری را به این مناطق
اعزام کرده است.
در همین حال اسناد نشان میدهد که آمریکا
در کنار هدف قرار دادن نیروهای مقاومت مردمی
عراق در حال احیای طرح شورای بیداری است که
در س��الهای حضور نیروه��ای آمریکایی در عراق
توس��ط ژنرال پترائوس اجرا شد 20 .الی  30هزار
نیروی بعثی که در قالب س��اماندهی عشایر عراق
ادامه در صفحه 2
صورت گرفت.
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ﺗﻠﻔﻦ  021-88796681-3ﻭ  – 028-32849211-12ﺩﺍﺧﻠﻰ 6073
-4ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﺒﻠﻎ ﺟﺪﻭﻝ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻳﻜﻔﻘﺮﻩ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻳﺎ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﻡ 6804466081ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺳﺪﺁﺑﺎﺩﻯ
ﻗﺰﻭﻳﻦ )ﺑﺎﺟﻪ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻛﺪ ﺷﻌﺒﻪ  2109/7ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰﺍﺭ(.
-5ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺷﺶ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﭼﺎپ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ ﺁﮔﻬﻰ.
-6ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ :ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  15ﻋﺼﺮ ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ .1397/12/21
-7ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮﻭﺵ ﻫﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﻣﺒﻠﻎ  436,000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ 9ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﻡ  6804465837ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺳﺪﺁﺑﺎﺩﻯ
ﻗﺰﻭﻳﻦ )ﺑﺎﺟﻪ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻛﺪ ﺷﻌﺒﻪ  (2109/7ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰﺍﺭ.
-8ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﻞ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﺋﻰ ﭘﺎﻛﺎﺕ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1397/12/22ﺭﺃﺱ ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰﺍﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
-9ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻭ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺍﺳﻨﺎﺩ :ﺭﺃﺱ ﺳﺎﻋﺖ  14ﻋﺼﺮ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ .1397/12/18
ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺫﻳﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻛﻨﻴﺪ.ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻠﻰ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻰhttp://iets.mporg.ir :
ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺑﺮﻕ ﺣﺮﺍﺭﺗﻰhttp://tender.tpph.ir :
ﺳﺎﻳﺖ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﺭﺟﺎﻳﻰhttp://www.rpgm.ir :

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﻴﺪﺭﺟﺎﺋﻰ
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اولین جلسه محاکمه حسین فریدون و مرتبطین برگزار شد

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین فریدون و شش نفر از مرتبطین وی در پرونده،
در شعبه  ۱۰۵۷مجتمع قضایی کارکنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه برگزار شد.
در این جلس��ه که حس��ین فریدون و چهار نفر از مرتبطین به همراه وکالی خود
حضور داشتند ،نماینده دادستان کیفرخواست پرونده را قرائت کرد.
در جلسه اول دادگاه که دو ساعت و پانزده دقیقه به طول انجامید ،متهم ردیف دوم
و وکیل وی پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی عالیشاه به دفاع از اتهامات انتسابی مطرح
شده در کیفرخواست پرداختند .جلسه بعدی هفته آینده برگزار میشود .میزان
معاون سابق مرکز پژوهشهای مجلس تشریح کرد

پیوستن به اف.ای.تی.اف شرایط اقتصادی کشور را بدتر میکند

معاون س��ابق امور زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به
اینکه همانند آمریکا و چین باید از توافق پاریس خارج ش��ویم گفت :پیوستن به الیحه
اف.ای.تی.اف شرایط اقتصادی کشور را بدتر میکند.
محمدرضا محمدخانی با اشاره به اینکه توافق پاریس براساس تحقیقاتی که انجام
دادیم توافقی به معنای کلمه افتضاح است،گفت :پیوستن به این توافق منجر به کشیده
شدن ترمز اقتصادی ایران میشود.
ال ش��فاف با این موضوع برخورد کنیم
وی ادام��ه داد :ما نیز مانند آمریکا باید کام ً
و از این توافق خارج ش��ویم .وی تصریح کرد :آمریکا و چین از این توافق خارج ش��دند
و روس��یه نیز هرگز به این توافق نخواهد پیوس��ت و جالب اینجاست که عربستان برای
پیوستن شروطی را گذاشته است که اجرایی نیست به همین دلیل من معتقدم ما نیز
مانند آمریکا و چین باید از این توافق خارج شویم.
محمدخانی با اشاره به مباحث مربوط به اف.ای.تی.اف اظهار داشت :اف.ای.تی.اف
نیز مانند برجام ش��رایط کش��ور را بر هم میزند به طوریکه پذیرش بی چون و چرای
الزامات اف.ای.تی.اف از توافق پاریس نیز بدتر است.
این کارشناس حوزه انرژی خاطرنشان کرد :زمانی که برجام داشت تصویب میشد
م��ا یک کار وی��ژهای در مرکز پژوهشهای مجلس انجام دادیم و در آنجا رس��ماً اعالم
کردیم که برجام کش��ور را در سرباالیی به صورت نیمکالچ قرار میدهد که نمیتوانیم
جل��و بروی��م و بلکه بالعکس ما را رو به عقب باز میگردان��د؛ اما در مورد اف.ای.تی.اف
میگویند این الیحه بس��یار بدتر از برجام است .هر چند که برخیها انتظار دارند ما از
برجام و اف.ای.تی.اف تعریف کنیم.
الآینده اقتصاد ایران و
وی در پایان تصریح کرد :ظاهرا ً برای برخی از مسئوالن اص ً
شرایط کشور مهم نیست زیرا پیوستن به اف.ای.تی.اف میتواند ایران را در شرایط بدتر
فارس
از این قرار دهد و ما نباید خودمان طناب دار را به گردنمان بیندازیم.

ضربه وزارت اطالعات به قاچاقچیان سوخت

وزارت اطالعات با شناس��ایی چهار ش��رکت متخلف س��وخت ۲ ،نفر از قاچاقچیان
کالن را دستگیر کرد.
با اقدامات اطالعاتی س��ربازان گمنام امام زمان(عج) در اس��تان سمنان ۴ ،شرکت
متخلف سوخت که اقدام به قاچاق  ۸۵۶۰تن فرآورده نفتی به ارزش  ۳۶۰میلیارد ریال
نموده بودند شناس��ایی و مورد ضربه قرار گرف��ت .در این عملیات  ۲نفر از قاچاقچیان
کالن دس��تگیر و پرونده این شرکتها جهت سیر مراحل قضایی به تعزیرات حکومتی،
ارسال گردید.

آیتاهلل موسویجزایری از امامت جمعه اهواز استعفا داد

آیتاهلل س��یدمحمدعلی موس��ویجزایری امام جمعه اهواز و نماینده ولیفقیه در
استان خوزستان با حضور در دفتر رهبر معظم انقالب اسامی از سمت خود در «امامت
جمعه اهواز» استعفا داد.
آیتاهلل جزایری در این نشست گزارشی از وضعیت جسمانی خود نیز ارائه کرد.
آیتاهلل جزایری در خطبههای نماز جمعه این هفته اهواز با اشاره به اینکه نمیتوان
این بیماری را از همه پنهان کرد :تقویت رهبری ،تقویت اسالم است؛ خدمتگزاری به
والیتفقیه نیز خدمتگزاری به اسالم خواهد بود؛ با خدای خود عهد کردم که تا زمان
زنده بودن به ش��رط حیات در خدمت مردم و ولیفقیه آیتاهلل س��یدعلی خامنهای به
مهر
کار و راه خود را ادامه دهم.

