عضو هیأت رئیسه مجلس:

فرمانده نیروی هوافضای سپاه:

سی.اف.تی و پالرمو تکمیلکننده
پازل تحریم دشمن هستند

نفوذ به سیستم پهپادهای آمریکایی
پاسخی به پررویی آنها بود
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قيمت 1500 :تومان

سرمقاله

رهبر انقالب در دیدار شطرنجباز نوجوان آرین غالمی:

خدا شما را برای اسالم
و این کشور نگه دارد

کین ره که میرویم به ترکستان است

آرین غالمی ،شطرنجباز نوجوان تیم ملی جمهوری اسالمی ایران که
در مسابقات بینالمللی اخیر از رویارویی با حریفی از رژیمصهیونیستی
امتناع کرده بود ،روز گذش��ته به همراه خانواده خود با حضرت آیتاهلل
خامنهای رهبر انقالب اس�لامی دیدار و گفتوگ��و کرد و مورد تقدیر
ایشان قرار گرفت.
رهب��ر انقالب در این دیدار خطاب ب��ه آرین غالمی گفتند:
خدا انشاءاهلل شماها را حفظ کند .خدا انشاءاهلل شماها را برای
اسالم ،برای این کشور نگه دارد.
حضرت آیتاهلل خامنهای در پاس��خ به این شطرنجباز
برای اهدای مدال خ��ود به رهبری فرمودند :خیلی خوب.
خیلی خوش��حال ش��دم آقای غالم��ی ،آقای آری��نِ گل.
خوش��حالیم که بحمداهلل ش��ماها را داریم .برای آیندهی
کش��ور ش��ماها س��رمایهاید؛ این س��رمایه را نگهدارید.
ای��ن [م��دال] را من از ش��ما قبول میکنم و به ش��ما
برمیگردان��م؛ این را دلم میخواهد نگهدارید ش��ما و
داشته باشید.

محمد صفری
m.director80@yahoo.com

ادامه در صفحه 2

khamenei.ir

سناریوی برجام برای پیوستن ایران به اف.ای.
ت��ی.اف در ح��ال تکرار اس��ت ،حض��ور و فعالیت
رس��انهای آقایان محمدجواد ظری��ف وزیر خارجه
و س��یدعباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه
افزایش یافته است.
آقای ظری��ف گفته؛ به عن��وان کارگزار مردم
وظیف��ه داری��م فش��ار را از دوش م��ردم برداریم،
نگوییم مردم  40س��ال مقاوم��ت کردند و باز هم
میکنند ،پس ما چکارهایم؟»
آقای عراقچی هم گفته است ،برای عبور از تحریم
و فشارهای موجود ،اف.ای.تی.اف تصویب شود .معاون
سیاسی وزیر خارجه همچنین برای توجیه شکست
برجام در جمع دانشآموزان راهیان نور چنین گفته؛
«اینکه آمریکا احساس کرد در برجام ضرر کرده و از
آن بیرون رفت ،تقصیر ما نیست».
ت��ا زمان��ی که دوس��تان عزی��ز در دس��تگاه
دیپلماس��ی اعتقاد دارند باید برای گرفتن بهانه از
دست آمریکا ،به سازمانها و نهادها و قراردادهایی
بپیوندی��م که عرصه را بر ایران تنگ میکند ،کین
ره که میرویم به ترکستان است!
آیا توافق هس��تهای که با وعده گش��ایشهای
اقتصادی بزرگ و حتی فرهنگی و اجتماعی به امضا
رسید ،توانست فشار را از دوش مردم بردارد؟!
سه سال است که توافق امضا شده و تنها متعهد
آن نیز ایران است ،دیگر اعضای گروه  5+1که پای
برجام را امضا کردهاند ،به گفته آقای ظریف ،جناب
رئیسجمهور و دیگر اعضای دولت محترم ،تعهدات
خود را اجرا نکردهاند و حتی تحریمهای بیش��تری
علیه جمهوری اسالمی وضع کردهاند.
وزی��ر خارج��ه کش��ورمان در گفتوگو با یک
رسانه سوئیسی گفته است ،فروش نفت ایران پیش
از برجام بیشتر از اکنون بود .همه اینها نشانههای
بیسرانجامی توافقی است که بیش از  5سال برای
آن هزینه مادی و معنوی شد.
راهی که دولت محترم برای سیاستهای خود
در پیش گرفته اشتباه است و اشتباه بدتر این است
که اصرار بر این راه همچنان وجود دارد ،چراکه نه
تنها برجام را بیخاصیت و بیدس��تاورد نمیدانند
بلک��ه آن را یک موفقیت میپندارند و اعتقاد دارند
که برجام شکست راهبردی برای آمریکا بود!
همراه��ی اروپ��ا با آمری��کا پس از خ��روج از
برجام آش��کار و ثابت شده است ،از همان زمان که
ایاالت متحده از توافق هس��تهای خارج ش��د ،یک
هماهنگی از پیش برنامه ریزی ش��ده میان اروپا و
آمریکا وجود داشت.
آمریکای��ی ک��ه تا پی��ش از خ��روج از برجام
هیچی��ک از تعه��دات خ��ود را اج��را نک��رده بود،
تحریمه��ا و تهدیدات مضاعف��ی را علیه جمهوری
اس�لامی اعمال کرد ،در حال��ی که ایران همچنان
پایبند به توافق هس��تهای است که سودی برای ما
نداشته اس��ت .اروپا نیز تنها با لفاظیهای سیاسی
و نیرنگهای رنگارنگ تالش کرده است تا خود را
ال هیچ اقدامی
پایبند به برجام نش��ان دهد ،اما عم ً
در راستای تعهدات خود انجام نداده است.
اکنون نیز با فش��ار به ایران برای پیوس��تن به
س��ازمان اف.ای.ت��ی.اف و اجرای دو کنوانس��یون
پالرمو و سی.اف.تی س��عی دارد تا دایره فشارهای
خود را به ایران تنگتر کند ،اما متأسفانه دوستانی
که برجام را به دس��ت آوردند ،پیوس��تن ایران به
اف.ای.تی.اف را راه نجات کش��ور و برداشتن فشار
از دوش م��ردم میدانند .آقای ظریف! لطفاً به این
پرس��ش پاس��خ دهید که اگر قرار بر پیوس��تن به
اف.ای.تی.اف بود و این سازمان با کنوانسیونهای
خود مناس��بات اقتصادی و بانک��ی را باز میکرد،
چرا اصرار بر مذاکره بر سر فناوری هستهای ایران
انجام شد که به یک توافق یکطرفه کشید؟
چرا همان زمان که اصرار بر مذاکرات هستهای
وجود داش��ت ،گفته نشد که اگر برجام هم امضا و
اجرا ش��ود ،در صورت نپیوس��تن ایران به اف.ای.
تی.اف این توافق بیخاصیت خواهد بود؟
آمریکا با امضای برجام ضرر نکرد ،بلکه ارادهای
برای اجرای آن نداش��ت و قرار بر این بود که ایران
تنها کش��ور پایبند به توافق هستهای باشد و دیگر
اعضای امضا کننده هیچ اقدامی انجام ندهند.
تص��ور اینک��ه آمریکا پ��س از برج��ام اموال
و داراییه��ای بلوک��ه ش��ده ای��ران را بازگرداند،
سادهانگارانه و خاماندیشانه بود .باور این موضوع از
سوی دولت و دستگاه دیپلماسی که آمریکا مجبور
اس��ت به برجام پایبند باش��د ،ضعف تحلیلی تیم
هستهای و دولت را میرساند.
آی��ا امضای جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا
پای توافق برجام تضمین نبود؟ این تضمین بارها از
س��وی آقای ظریف و دیگر عزیزان در تیم هستهای
و دولت به افکار عمومی ،مسئولین نظام و منتقدین
یادآور شد و تأکید شد که «به شما اطمینان میدهم
آمریکا نمیتواند از برجام خارج شود ».اما خارج شد
بدون آن که هزینه بپردازد یا سازمان ملل و هر نهاد
حقوقی و بینالمللی او را بازخواست کند.

info@siasatrooz.ir

www.siasatrooz.ir

MON.Feb 25.2019

No.4970

Vol.18

سیاست روز حذف یارانه ثروتمندان
در بودجه  98را بررسی میکند؛

«یارانه» همچنان
در سر خان اول
با نحوه تصمیمگیری مجلس و دولت ،موضوع
غربالگری یارانهبگیران همچنان در حاشیه
خود باقی ماند و در این حالت برای سال
آینده هم هیچ امیدی به ورود دولت برای
حل و فصل این معضل بزرگ وجود ندارد
صفحه 7

گامهای متیس
روی ردپاهای پترائوس
پنتاگون بار دیگر تشکیل نیروی مخصوص در عراق را اجرا میکند
صفحه 6

بحران مسئولیتپذیری مسئوالن ،این قسمت عراقچی

امضای برجام
دقیقا به چه کسی ربط دارد؟!
صفحه 3

وزیر خارجه آمریکا مدعی شد:
تالش میکنیم تحریمها به مردم ایران صدمه نزند

عجز مایک پمپئو
در برابر اتحاد
میان مردم و حاکمیت

گروه دیپلماس�ی ت�لاش میکنیم
پرونـــــده
تحریمها ب��ه مردم ای��ران صدمه نزند،
این جملهای اس��ت که به تازگی مای��ک پمپئو وزیر خارجه
آمریکا در ادعایی واهی مطرح کرده است و ...صفحه 5

گزارش یک

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح شد

تأکید بر اجرای کامل بیانیه گام دوم انقالب
سران قوا در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بیانیه گام دوم انقالب که توسط مقام معظم
رهبری صادر ش��د ،نقشه راه پیشرفت و تحکیم انقالب و نظام اسالمی در دهه آینده قلمداد نموده و
بر اجرای کامل آن تأکید کردند.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه روز یکشنبه به ریاست حجتاالسالم والمسلمین
حس��ن روحانی رئیسجمهور و با حضور رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی ،رئیس قوه قضاییه و دیگر
اعضای این شورا تشکیل جلسه داد.
س��ران قوا در ابتدا ضمن قدردانی از حضور مردم فهیم ایران در راهپیمایی ش��کوهمند چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی که نقشه بدخواهان این مرز و بوم را در ایجاد یأس در مردم با شکست
روبرو کرد ،بیانیه گام دوم انقالب که توس��ط مقام معظم رهبری صادر ش��د را نقش��ه راه پیشرفت و
تحکیم انقالب و نظام اسالمی در دهه آینده قلمداد نموده و بر اجرای کامل آن تأکید کردند.
در این جلسه شرایط اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفت ،گزارشی از وضعیت قیمت و تنظیم بازار
کاالهای اساسی ارایه شد و پیشنهادهای سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت ،معدن و تجارت در جهت
بهبود ش��یوه تخصیص ارز و تأمین کاالهای اساس��ی و حمایت از قدرت خرید خانوارهای کم درآمد مورد
بررسی قرار گرفت و تصمیمات الزم برای اصالح سیاستها و تقویت اختیارات مدیریتی برای اجرای هماهنگ
سیاستهای تنظیم بازار و حصول اطمینان از برخورداری خانوارها از سیاست حمایتی دولت اتخاذ شد.
همچنین در این جلس��ه ،پیش��نهاد س��ازمان برنامه و بودجه درخصوص استفاده از ظرفیتهای
قانون بودجه ،برای تس��ریع در پرداخت به پیمانکاران طرحهای عمرانی کشور و حمایت از اشتغال و
تولید ،مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
آزادیخواه:

رعایت حجاب در همه شهرها باید مورد توجه قرار بگیرد
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه رعایت حجاب در همه شهرها باید مورد
توج��ه قرار بگیرد اظهارکرد :حفظ حجاب یکی از ضرورتهای دینی ما اس��ت و در نظام مقدس
جمهوری اسالمی هم برابر با اصول متعدد قانون اساسی ،الزم االجرا است.
حجتاالس�لام احد آزادخواه درباره ضرورت توجه به حجاب در شهرهای مذهبی اظهار کرد:
اهمیت حجاب ربطی به مذهبی و غیرمذهبی بودن ش��هرها ندارد؛ بلکه اهمیت آن ذاتی اس��ت.
حجابِ زنان مشهدی باید رعایت شود ،حجاب زنان تهرانی هم باید رعایت شود .حفظ حجاب یکی
از ضرورتهای دینی ما اس��ت و در نظام مقدس جمهوری اسالمی هم برابر با اصول متعدد قانون
اساسی ،الزماالجرا است .قوانینی هم که در طی این  ۴۰سال شورای عالی انقالب فرهنگی و دیگر
مراکزی که شأن سیاستگذاری دارند ،تبلیغ کردند بهترین اسناد برای رعایت حجاب است.
او تصریح کرد :چیزی که االن به صورت خالء شاهد هستیم بحث بیتوجهی به ضرورتهای
دینی است مثل رانت ،سوءاستفاده ،حیف و میل بیتالمال ،اختالسها ،سوءاستفاده از موقعیت و
بیتوجهی به حجاب و ...در واقع نگاه پایین به حجاب هم باعث بزهکاریهای اجتماعی میشود.
نباید شک کرد که علت اصلی بخش قابل توجهی از طالق ،بیمهری و باال رفتن سن ازدواج عدم
مراعات ش��رعی و قانونی حجاب است و الزم اس��ت قانون عفاف و حجاب به معنای واقعی کلمه
کامال در کشور رعایت شود.
نماینده مردم مالیر در مجلس گشت ارشاد را توهینی به جایگاه حجاب و زنان جامعه دانست و ادامه
داد :تا اسم عفاف و حجاب مطرح میشود ذهنمان سریع به سمت گشت ارشاد میرود که این تصور به
نظر من توهین به جایگاه حجاب و زنان جامعه ایران اسالمی است .وقتی از قانون حجاب صحبت میکنیم
یعنی فرهنگسازی ،سیاستگذاری و تبیین فلسفه حجاب و ...که وزارتخانه های مختلفی درگیر این مساله
هستند و اگر وظایف خود را درست انجام دهند حتما شرایط ما بهتر از این میشود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از اینکه در بحث امر به معروف و نهی از منکر هم
درست عمل نکردیم ،گفت :قانون ما در این حوزه هم معطل است و به شکلی عمل کردیم که نه
از عملکردمان می توانیم دفاع کنیم و نه نتایجی که به دست آوردیم قابل دفاع و مطلوب است.
مراد از امر به معروف و نهی از منکر فقط عفاف و حجاب نیست؛ بلکه تمام بزهکاریهای رفتاری،
اجتماعی و آس��یب های مختلف را ش��امل می شود که در بحث سوء مدیریتها نمونههای آن را
می بینیم که مردم را به ستوه آورده است.
آزادیخ��واه بی��ان کرد :اگر قانون امر به معروف و نهی از منکر که یک قانون و اصل مس��لم
قانون اساسی است مراعات میشد و مردم و مسولین به تخلفات مختلف تذکر لسانی میدادند و
بازدارندگی ایجاد میکردند این همه اختالس و زد و بند مالی ایجاد نمیشد.
وی خاطرنشان کرد :در حوزه عفاف و حجاب هم به صورت ویژه عرض می کنم در این حوزه
هم متاسفانه اهل امر و نهی نبودیم که نتیجه آن ،بروز این گرفتاریها در کشور است .شفقنا

مردم باید ثروتمند
شوند
گروه زیستبوم رئیس ستاد اجرایی فرمان
حض��رت امام(ره) در مراس��م بهرهبرداری از فاز
دوم بزرگتری��ن گلخان��ه هیدروپونیک کش��ور
در زرندیه س��اوه با بی��ان اینک��ه فعالیتها در
س��تاد با هدف اش��تغالزایی ،محرومیتزدایی
و توانمندس��ازی مردم محروم انجام میش��ود،
گف��ت :ما میخواهیم م��ردم را ثروتمند کنیم و
قرار نیست ستاد ثروتمند شود.
محمد مخب��ر اظهار ک��رد :راهب��رد بهینه
توس��عه پایدار در کش��ورمان بسیار مهم است و
این مس��ئله زمانی پر اهمیتتر میش��ود که در
وضعیتی عادی قرار نداشته باشیم.
وی درخص��وص راهبردهای بهینه توس��عه
پایدار گفت :برخی کارشناسان بر این باورند که
بر روی مسئله رش��د اقتصادی متمرکز شویم و
اگر این بخش سر و س��امان پیدا کند ،بسیاری
از مش��کالت اقتصادی نیز حل میش��ود؛ برخی
کارشناس��ان نیز به مس��ئله کنترل ت��ورم و در
نتیجه ثبات اقتصادی اعتقاد دارند.
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
توس��عه تجارت خارجی و تمرکز بر اشتغالزایی
را دیگر راهبردهای توس��عه پایدار عنوان کرد و
افزود :آن راهکاری که تمامی کارشناسان بر روی
آن اجماع دارند و حتی حضرت امام راحل و مقام
معظم رهبری بسیار تاکید کردهاند ،بحث تولید
است؛ اگر تولید سر و سامان پیدا کند ،میتوانیم
از این مقطع زمانی حساس گذر کنیم.
مخبر با اش��اره به فعالیتهای دش��منان بر
ضد ایران اسالمی تصریح کرد :در ستاد اجرایی
فرم��ان حض��رت ام��ام(ره) تمام تالش��مان در
راس��تای کمک به تولید کشور است؛ اگر تمرکز
بر تولید قرار گیرد ،قطعا اش��تغالزایی هم انجام
میش��ود.وی با بیان اینکه طی چند سال اخیر
س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) بیش از
 ۴۰۰هزار فرصت ش��غلی را س��ر و سامان داده
اس��ت ،خاطرنش��ان کرد ۹ :ماه اخیر ۴۱ ،هزار
اشتغال مستقیم توسط ستاد ایجاد شده است.
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
بیش��ترین تحریمهای دش��منان کشورمان را بر
روی دارو و غ��ذای مردم دانس��ت و گفت :مقام
معظم رهبری بهدرستی دو محور جدی اقتصاد
مقاومتی را بحث غذا و دارو قرار دادهاند و ما نیز
در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) بر روی
این دو موضوع متمرکز شدهایم.
مخبر اقتصاد مقاومتی را یک راهبرد عنوان
کرد و اف��زود :در محافل دانش��گاهی به اقتصاد
مقاومت��ی کم توجهی ش��ده اس��ت؛ اگر اقتصاد
مقاومت��ی بهخوبی تبیین میش��د و برنامههای
اجرای��ی مرتبط با آن انج��ام میگرفت ،در حال
حاضر در وضعیت بهتری قرار میگرفتیم.

مخبر بیان ک��رد :همین اقتص��اد مقاومتی
راهبرد مهمی اس��ت که مورد غفلت واقع ش��ده
و باید دس��تاندرکاران و نخبگان توجه بیشتری
نسبت به آن داش��ته باشند ،برای مثال مشاهده
میکنیم که با وجود داشتن توان تولید و تامین
 ۹۵درص��د از داروی م��ورد نیاز کش��ور ،اما ۳۵
درصد هزینه داروی کش��ور ب��ه  ۴درصد داروی
وارداتی اختصاص یافته اس��ت .س��تاد در حوزه
تولید دارو ایجاد شهرک دارویی را در دستور کار
قرار داده است ،همچنین با تالشهای انجامشده
در سال گذش��ته موفق به تولید یک داروی ضد
س��رطان ش��د که کاهش  ۱۲۰میلیارد تومانی
هزین��ه از جی��ب بیماران س��رطانی را به همراه
داشت و مانع از خروج ارز از کشور هم شد.
مخبر با اش��اره به تولید داروی ضد سرطان
توسط ستاد در س��ال  ۹۶یادآور شد :تولید این
دارو باعث کاهش هزین��ه  ۱۲۰میلیارد تومانی
بیماران در راه درمانشان شد.
وی ب��ا اش��اره ب��ه م��رگ و میر ناش��ی از
خشکس��الی در دنیا درباره تولی��د غذای مردم
کش��ورمان گفت :در این بخش با موضوع تغییر
اقلیم مواجه ش��دهایم؛ تغیی��ر اقلیم مختص به
کشورمان نیست و تمام دنیا را در بر گرفته است
و روز به روز بر زندگی مردم اثر میگذارد.
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
تولید و توزیع مبتنی ب��ر تکنولوژی و اطالعات
را مهم برش��مرد و افزود :فعالیتهای خردی که
در بنیاد برکت س��اماندهی شده که اتفاقا بخش
عمده آن در زمینه کشاورزی و دامداری است.
مخبر کاهش قیمت تمام ش��ده را از فواید
فعالیته��ای دانشبنیان دانس��ت و تاکید کرد:
س��تاد در هر منطقهای که در زمینه دام فعالیت
میکند باید بهس��رعت گلخانهای را برای تامین
علوف��ه دامها راهاندازی کن��د .وی با بیان اینکه
با تغییر اقلی��م در دنیا ،چارهای جز فعالیتهای
دانشبنیان نداریم ،گفت :در بخش کش��اورزی
کش��ور هلند  ۱۰۱میلی��ارد دالر صادرات انجام
میشود در حالیکه وسعتش کمتر از سه استان
شمالی کشور یعنی مازندران ،گیالن و گلستان
و میانگین بارش باران کمتر از این س��ه استان
است.
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
ادام��ه داد :در ح��ال حاض��ر مهمتری��ن امتیاز
جمهوری اسالمی ایران که در اقتصاد مقاومتی

نیز تاکید ش��ده و ه��م در گام دوم بیانیه رهبر
انقالب به آن تکیه ش��ده ،بحث جوانان تحصیل
کرده و نخبه کشور است.
مخب��ر با تاکید بر اینکه بس��تر فعالیتها را
بای��د برای جوان��ان فراهم کنی��م ،تصریح کرد:
زمانیک��ه مردم را برای حل مش��کالت بس��یج
کنیم ،همه مشکالت حل خواهد شد.
وی ب��ا بیان اینکه در س��تاد اجرایی فرمان
حضرت امام(ره) هیچ انگی��زه اقتصادی نداریم،
تاکید کرد :ما میخواهیم مردم را ثروتمند کنیم
و قرار نیس��ت ستاد ثروتمند شود؛ فعالیتها در
ستاد با هدف اش��تغالزایی ،محرومیتزدایی و
توانمندسازی مردم محروم انجام میشود.
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
با اش��اره به اینکه ما خودمان را بس��تری برای
تولید بنگاه و واگذاری به مردم میدانیم ،گفت:
در تمام فعالیتهای ستاد ،پیش از تقسیم سود
در تمامی شرکتها مالیاتها پرداخت شده است
کمااینکه معاون مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی
ب��ه صراحت گفتهان��د که س��تاد اجرایی فرمان
حض��رت ام��ام(ره) یکی از بهتری��ن معدلهای
پرداخت مالیات را دارد.
مدیرعامل زرین کش��ت پای��دار زرندیه در
حاشیه مراسم افتتاح این طرح گفت :پروژه ۱۵۰
هکت��اری گلخانههای زرندیه با س��رمایهگذاری
س��تاد اجرایی فرمان امام در حال انجام اس��ت
ک��ه امروز پنج هکتار دوم از این پروژه را افتتاح
میکنیم.
محمد حس��ین شکروی افزود :تا این لحظه
 ۱۰هکت��ار از این  ۱۵۰هکتار آماده ش��ده و به
بهره برداری رس��یده و برای  ۲۳۰نفر اش��تغال
ایجاد کرده است .
وی ادام��ه داد :با افتتاح پن��ج هکتار از این
مجتمع گلخانهای دوهزار تن محصوالت صیفی
تولید و روانه بازار میشود.
مدیرعام��ل زری��ن کش��ت پای��دار زرندیه
گفت :محص��والت تولیدی این مجموعه در رده
محصول س�لامت محور قرار میگیرند که عاری
از س��موم هستند و این کیفیت ،زمینه صادرات
این محصوالت به کشورهای درجه یک جهان و
ارز آوری را به دنبال دارد.
ش��کروی اظهار امیدواری کرد :انش��ااهلل فاز
س��وم این پروژه تا پنج الی ش��ش ماه آینده به
بهرهبرداری میرسد.

