
شکاف در غرب،  انسجام در شرق

اروپا باید می دانســت زمانی که بریتانیا اصرار دارد 
خود را از اتحادیه جدا کند، زد وبند ها وســناریوی 
تازه ای از ســوی آمریکا طراحی شده. بنابر این باید 
حســاب خود را از غرب جدا می کرد تا با روی پای 
خود ایستادن بتواند جیهه سیاسی اقتصادی تازه ای 
ایجاد کند زیرا شــاهد بود که ایــن اتفاق با الهام از 
منویات معمار انقاب اســامی توسط مقام معظم 
رهبری همچنان پیگیری می شود تا شرق را متحول 
ومتقاعد نمایدکه پس از انشــقاق در اتحاد جماهیر 
شــوروی با نامه رهنمودی  ونصیحــت گونه اما م 
خمینی »ره« وروی کرد مثبت چین با کشــور های 
قاره کهن. جهانی دیگر درحال شکل گرفتن است . 
تغییرات عمده در این باره طی ربع قرن گذشــته 
و ورود ایران اســامی به گام دوم ودهه پنجم پس 
از انقــاب  وجســارت های انجام شــده همچون 
ارســال بنزین مورد نیازبه  ونزوئا ازمیان فشــرده 
ترین وپیچیده ترین تسلیحات غرب وحضورناوگان 
نظامی ایران در دوردســت ها و طی کردن سواحل 
بیــش از چهل کشــور وبازگشــت پیروزمندانه به 
آبهای ســرزمینی وامروز عبورمجــدد ازمرزتحریم 
های لبنان با ارســال دومحموله سوختی ودر ادامه 
دارویی وغذایی  به ســواحل سوریه برای انتقال به 
بعلبک میخ هــای تازه ای را بــرای تابوت آمریکا 
به همــراه دارد تا اروپا دل وجرت  بیشــتری پیدا 
کند و بــه بهانه لغویک طرفه قــرارداد فروش زیر 
دریایی توســط فرانسه به اســترالیا برای اولین بار 
در تاریخ سفیر خود را از آمریکا فراخواند.زیرا قبل 
از آن شاهد شکســت مفتضحانه آمریکا در فرار از 
افغانســتان و خارج کردن نیروهــای خود با چراغ 
خاموش از بعضی کشور های خاورمیانه بود ! شاید 
این نیز مسیری تازه برای  ورود هر چه بیشتر غرب 
وبخصوص آمریکا به داالن تاریک افول اســت که 
بازهــم نقش ایران درآن بگونه ای پررنگ تراز بقیه  
می باشد.انگلســتان . اســترالیا و آمریکای شمالی 
را میتــوان زباله های بجا مانده از یک اســتراتژی 
مدعیان ابر قدرتی دانســت که نه تنها به دشمنان 
بلکه به دوســتان گرمابه و گلستان خود نیز رحم 
نخو.اهند کردواین گرگها هستند که بصورت دایره 
وارمی نشــینند وزوزه می کشــند تــا یکی از آنها 

بخواب رفته و طعمه دیگران شود. 
طی شــدن این جریان بصورتــی پیش میرود تا هر 
قدر روابط داخلی غرب تیره شود به همان اندازه در 
شرق انسجام صورت گیرد که آخرین نمونه بارز این 
همدلــی عضویت قاطع ایران در کنفرانس همکاری 
های شــانکهای و باز شدن دروازه های ورود واکسن 
از کشور های بزرگ و کوچک عضو اتحادیه اروپاست 
بوده تا طی کمتر از بیست روز چهل میلیون دوزراهی 
کشور شود.گویا بازنده این قمار بزگ صورت گرفته 
در آمریکا میان جمهوری خواه ودمکرات تنها جامعه 
این کشورهســتند که بایدترلیونها مالیات سنگین 
اخذ شده طی نیم قرن گذشته از آنها صرف سیاست 
های مزورانه انگلیس واســرائیل در کشورهای آسیا 
یی بخصوص غرب آن شــود تا امــروز این ملت به 
ظاهر متمدن و در رفاه کاذب را با زیرســاخت هایی 
فرسوده روبروســازد که نتوانند با ابتا ومرگ ومیر 
هایی ویروس کرونا مقابله جدی داشــته باشــند و 
این آغاز یک تحول بزرگ وبرخورد سخت میان دو 
ابر قدرت غربی ازدرون اســت است تا این روزهای 
سخت وطاقت فرسا را به جنگ جهانی سوم در میان 
خودشــان مزین نمایند درحالیکه دوقطب حاکم بر 
ایاالت متحده  یعنی دموکرات و جمهوری خواه هم 
از این اتنخاب اشــتباه ناراضی باشند و ترامپ بتواند 

بر نتایج موجود موج سواری کند.

طرح مجلس برای تهاتر نفت در برابر 
اجرای ۶۰ پروژه نیمه تمام راه آهن کشور
عضو کمیســیون برنامه و بودجــه مجلس از اعام 
آمادگی برخی از شرکت ها برای دریافت نفت خام 

در قبال اجرای ۶۰ پروژه راه آهن کشور خبر داد.
بهــروز محبی نجم آبادی در تشــریح آخرین روند 
بررســی طرح انجام پروژه  های ریلی با استفاده از 
تهاتر نفت خام ، گفت: این طرح در جلســات اخیر 
کمیســیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس مورد 

بررسی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه 
بــا کلیات طــرح موافقــت کردند، افــزود: در این 
جلســه مقرر شد، تا این طرح در کارگروه زیربنایی 
کمیسیون و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش های 
مجلس، دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه، 
وزارت نفت و راه آهن بررســی شود و بعد از تدوین 
یــک طرح پختــه و جامع ، گــزارش آن به صحن 
کمیســیون ارائه شــود. وی با بیان اینکه در حال 
حاضر ۶۰ پروژه نیمه تمــام در حوزه راه آهن نیمه 
تمام باقــی مانده،گفت: برخی از شــرکت ها اعام 
آمادگی کرده اند که در قبــال اجرای پروژه ها نفت 
خام دریافت کننــد. محبی با تاکید بر اینکه  تهاتر 
نفتی ظرفیت بسیار خوبی برای سرمایه گذاری در 
پروژه های نیمه تمام راه آهن کشور و همچنین سایر 
پروژه های عمرانی اســت، اظهار کــرد: پیمانکاران 
کوچک و بزرگ می توانند با تشــکیل کنسرســیوم 
نســبت به ســرمایه گذاری در پروژه های عمرانی 

اقدام کرده و در مقابل، نفت دریافت کنند.

یادداشت

پیام رهبر معظم انقاب اسامی به  مناسبت  روز تجلیل  از شهیدان  و ایثارگران  دفاع  مقدس  توسط 
نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، درگلزار شهدای بهشت زهرای تهران قرائت شد.

پیام رهبر معظم انقاب اسامی به مناسبت روز تجلیل از شهیدان و ایثارگران دفاع  مقدس که بعد از 
ظهر روز پنجشنبه گذشته توسط حجت االسام والمسلمین شکری نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و 

امور ایثارگران، در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران قرائت شد، به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

دیگر  و  آنان  مخلصانه  فداکاری  است.  مقام  عالی  شهیدان  یاد  و  نام  به  مزین  مقدس،  دفاع  هفته 
بر  را  آنان حقانیت جمهوری اسامی  ایران هدیه کرد و خون مطّهر  به ملت  را  پیروزی  ایثارگران، 

جبین تاریخ ثبت کرد.
این درس بزرگ آن اسوه های ایثار است؛ هر جا تاش مخلصانه باشد پیروزی و سربلندی نیز هست 

و ملت ایران این یادگار ارجمند را هرگز از خاطر نخواهد برد ان شاءاهلل.
سام خدا بر شهیدان و بر شهیددادگان و بر همه ی ایثارگران و بر پیشوای آنان امام روح اهلل.

سّیدعلی خامنه ای ۱ مهر ۱۴۰۰

جمعه های پر کار رئیس دولت سیزدهم هر هفته ادامه دارد و مردم شاهد هستند 
که او به همراه برخی از اعضای دولت راهی یکی از اســتان های کشور می شود تا 

از نزدیک مشکات مردم را دیده و برای آنها راه حل پیدا کند.
آنگونه که از عملکرد ســید ابراهیم رئیســی دیده می شود، او تعطیلی را بر خود 
حرام کرده و برای خدمت به مردم که به خاطر سســتی ها و کم کاری های دولت 
و دولت های پیشین در شرایط ســخت به سر می برند تاش دارد تا مشکات را 

حل کند.
چنین دولتی که از همان روز نخســت آغاز کار همت مضاعف خود را نشان داده 
باید از ســوی مردم و همه جریان های سیاســی حمایت شود اما می بینیم که از 

سوی یک جریان خاص سیاسی هجمه های زیادی علیه دولت می شود.
رئیس جمهور هفته گذشــته در جلسه هیئت دولت به اعضای کابینه خود گفت 
که هیچیک از مسئولین و وزرا اجازه سفر به کربا را ندارند چرا که کشور نیازمند 
کار، کار و کار است. حجت االسام والمسلمین رئیسی به وزرا تذکر جدی داد و 
گفت؛ به کارتان بچســبید، سفر اربعین باشد برای بعد. یک تصمیم انقابی دیگر 

نیز از سوی رئیس جمهور گرفته شد که شاید به کام برخی خوش نیاید.
رئیس جمهور در سفر به تاجیکستان برای شرکت در نشست شانگ های دستور 
داد که پرداخت حق مأموریت ارزی به همراه هیئت خذف شــود و بر این اساس 

در سفرها و مأموریت های دیگر نیز چنین رویه ای برچیده خواهد شد.
این تصمیم در شــرایط ویژه اقتصادی کشور باعث صرفه جویی ارزی خواهد شد 

و یکی از انگیزه های سفر برخی مسئولین را خواهد گرفت!
در هــر صورت از زمان روی کار آمدن دولت مــردم، تاکنون یک جمعه تعطیل 
برای شــخص رئیس جمهور و برخی از وزرا وجود نداشته است.در تازه ترین سفر 
استانی سید ابراهیم رئیســی او و برخی از اعضای دولت روز جمعه راهی استان 
ایام شدند. اســتانی که جنگ را تجربه کرده و یکی از استان های کم برخوردار 

کشور است.
رئیس جمهور در این ســفر بر لزوم پایتم هرچه سریعتر سامانه گرمسیری و سد 
»کنجانچم« در اســتان ایام تاکید کرد. حجت االسام والمسلمین سید ابراهیم 
رئیســی صبح جمعه در بازدید از سامانه گرمسیری و سد کنجانچم مهران اظهار 
کرد: کارهایی برای پروژه ســامانه گرمسیری و سد کنجانچم انجام شده که باید 

هرچه سریع تر تکمیل شود.

وی با اشــاره به اینکه اگر کار رها شــود به کارهای قبلی انجام شــده خسارت 
 وارد می شــود، عنوان کرد: مســئوالن تاش کنند تا شــش ماه آینده این طرح 

تکمیل شود.
رئیســی تصریح کرد: به مردم وعده هایی داده شــده و قطعــاً باید این طرح به 
سرانجام برسد تا ســرمایه اجتماعی کاهش پیدا نکند. رئیس جمهور افزود: باید 

مردم از ثمرات این طرح سامانه گرمسیری بهره مند شوند.
رئیســی، توجه به ظرفیت های مهــم اقتصادی و تولیدی بــه ویژه ظرفیت های 
کشــاورزی استان همچون سد کنجانچم، ســامانه گرمسیری و طرح انتقال آب 

و شبکه آبیاری و زهکشی را از دیگر اولویت های دولت در استان عنوان کرد.
ســید ابراهیم رئیســی در بازدید از ســد کنجانچم با توضیحات کارشناسان و 
مهندسین این پروژه، در جریان مزیت ها و اهداف احداث و تکمیل این سد و نیز 
اجرای طرح سامانه های انتقال و شبکه های آبیاری و زهکشی مناطق گرمسیری 
قرار گرفت.کاهش اثرات خشکسالی و تأمین نیازهای آب شرب، صنعت و توسعه 
کشــاورزی استان های ایام و کرمانشــاه از رودخانه های مستقل مرزی از حوزه 
ســیروان، تبدیل مناطق محروم گرمسیری به نمادی از پیشرفت و توسعه پایدار 
و تاش برای حل مشــکات بیکاری و توســعه کشاورزی از جمله اهداف اجرای 

طرح سامانه های انتقال و شبکه های آبیاری و زهکشی مناطق گرمسیری است.
حجت االسام والمســلمین سید ابراهیم رئیســی در ادامه سفر، روز جمعه در 
حاشیه زیارت یادمان شهدای قاویزان و در جمع زائران قبور مطهر شهدا، اظهار 
داشت: مناطقی مانند قاویزان جایگاه ایثار، شهادت، توکل به خدا، وفای به عهد، 

دلدادگی به اسام و دفاع از ارزشهای انقاب اسامی است.
رئیس جمهور با بیان اینکه همه مردم به ویژه مســئولین و مدیران نظام باید از 
اماکن دوران دفاع مقدس بازدید کننــد تا بدانند چه ایثارگری های مخلصانه ای 
برای نظام انجام شــده اســت، گفــت: در چنین اماکن مقدســی همه آنچه که 
برای تعالی انســان نیاز اســت، وجود دارد و همه خوبی هــا در چنین پایگاه ها و 

جایگاه هایی نهفته است.
رئیسی با بیان اینکه اگر کسی گوش دل باز کند می تواند پیام شهیدان را بشنود، 
خاطرنشــان کرد: پیام شهیدان این است که نگذاریم آرمان های انقاب و اطاعت 
از رهبری و ولی فقیه در جامعه کمرنگ شده و عدالت پایمال و عزت ملت ایران 

مخدوش شود.
وی گفت: حضور در مســیر راهیان نور برای همه به ویژه مســئولین درس آموز 
اســت و باید از چنین حضوری درس ایستادگی، اجرای عدالت، توجه به مردم به 
ویژه قشر حزب اللهی و کسانی که با همه وجود در مسیر انقاب هستند، گرفت.

رئیس جمهور با اشاره به تقارن سفر استانی با ایام اربعین حسینی اظهار داشت: 
این ایام به خاطر شــرایط کرونایی برای عاشــقان زیارت اباعبداهلل الحسین )ع( 
بســیار تاسف برانگیز است و سالهای زیادی میلیون ها زائر از همین مسیر مهران 
به زیارت امام حســین)ع( می رفتند و شخصا نیز چندین بار از همین مسیر برای 
زیارت راهی  شــدم. امیدواریم و دعا می کنیم با ریشــه کن شدن کرونا بار دیگر 

شرایط و زمینه حضور میلیون ها عاشق اباعبداهلل الحسین)ع( فراهم شود.
رئیسی افزود: تاش داشتیم تعداد زیادی از مردم کشورمان بتوانند به کربا اعزام 
شوند اما دولت عراق فقط با حضور ۶۰ هزار نفر موافقت کرد و امکان افزایش آن 

برای دولت میزبان وجود ندارد.
وی همچنین با اشــاره به تقارن سفر به ایام با ایام سالگرد دفاع مقدس، اظهار 
داشــت: تجلیل از شهدا، ایثارگران و یادآوری دوران دفاع مقدس بسیار ارزشمند 
اســت و پیروزی کشور و پیشبرد امور در گرو پیروی و تداوم راه شهدا و ایمان و 

اخاص آنان است.
رئیس جمهور در بخش دیگری از ســخنان خود با بیان اینکه اســتان ایام حق 
بسیار زیادی بر گردن مردم ایران دارد، گفت: مردم این دیار دالورانه و با احساس 
تعقل و اخاص در مقابل دشــمنان، مقاومت و ایستادگی کردند و ۳هزار شهید 

استان گواِه بصیرت و فداکاری مردم این خطه است.
رئیسی خاطرنشــان کرد: یقینا توصیف ابعاد مختلف ایستادگی و مقاومت مردم 
استان ایام، صحیفه بســیار بلندی می شود و امیدواریم همه بتوانیم راه مقدس 
و نورانی شــهیدان را ادامه دهیم. وی گفت: بدون تردید اگر مسیر شهیدان را به 
خوبی بشناســیم و زندگی خود را بر مبنای آن تنظیم کنیم، مســیر الهی را گم 

نخواهیم کرد و در مسیر شهدایی مانند حاج قاسم سلیمانی خواهیم بود.

|        شنبه|3 مهر 1400|شماره 5692| www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozرویداد

گزارش
پیام رهبر انقالب به مناسبت روز تجلیل  از شهیدان  و ایثارگران: 

 خون مطّهر شهدا 
حقانیت جمهوری اسالمی را 

بر جبین تاریخ ثبت کرد
روزنامه نگار پیشکسوت

حسن  روانشید

 از جمعه کاری تا لغو سفر وزرا 
و حذف حق مأموریت ارزی

عضو کمیســیون امنیت ملّی مجلــس گفت: جمهوری 
اســامی ایران همانطور که مانور سه کشور آذربایجان، 
پاکســتان و ترکیه را رصد کرد، همــه تحرکاتی که در 
آنسوی مرزها صورت می گیرد رصد می کند و نسبت به 

برخی تحرکات شک برانگیز هشدار می دهد.
فداحسین مالکی با اشاره به اقدامات ضدایرانی اخیر دولت 
آذربایجــان نظیر ایجاد مانع در مســیر حمل و نقل کاال 
به ارمنســتان، گفت: مانوری که دولت های آذربایجان، 
پاکستان و ترکیه انجام داده اند نگران کننده است و ایران 
از کشور دوست و برادر، آذربایجان توقع بیشتری داشت. 
وی ادامه داد: مانور ســه کشــور آذربایجان، پاکستان و 
ترکیه تحت هر عنوانی انجام شده باشد، محافل امنیتی و 
نظامی جهان تصویر دیگری از آن خواهند داشت، اظهار 
داشــت: باکو باید نســبت به برخی حرکات مراقب باشد 
چرا که معاندینی مثل رژیم صهیونیســتی به دنبال این 

هستند که معادالت منطقه را به هم بزنند.
نماینده زاهدان ادامه داد: از کشورهایی مثل پاکستان و 
ترکیه هم انتظار داریم که اگر حرکتی می خواهند انجام 

دهند باید با نظر جمهوری اسامی ایران باشد.
مالکی بــا بیان اینکه مســدود کردن مســیر تبادالت 
تجاری ایران به ارمنســتان اقدام درستی نیست، گفت: 
ارمنستان کشوری مستقل است و جمهوری اسامی هم 
با کشــورهای منطقه تبادالت تجــاری دارد و باکو باید 
نســبت به اقدامات اخیر تجدید نظر کند تا بهانه دست 
کشورهایی که به دنبال ایجاد مشکل در منطقه هستند 
ندهد چرا که دردسرش برای خود باکو بیشتر است. وی 
افزود: جمهوری اســامی همانطور که این مانور را رصد 
کرد همه تحرکاتی که در آنسوی مرزها صورت می گیرد 
را رصد می کند و نسبت به برخی تحرکات شک برانگیز 

هشدار می دهد.  فارس

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: 

دولت آذربایجان دست از اقدامات شک برانگیز بردارد
معـاون هماهنـگ کننـده ارتش گفت: تهدیـدات ایجاب 
می کنـد بـا آموزش هـای بـه روز، مسـتمر و متناسـب، 
آمادگی هـای عملیاتـی خود را بـرای پاسـخگویی قاطع 

به هـر تهدیـدی ارتقا ببخشـیم.
مقـدس،  دفـاع  هفتـه  بزرگداشـت  بـا  همزمـان 
مرکـز  از  اعـم  ارتـش  سـتاد  جدیـد  سـاختمان های 
کنتـرل و فرماندهـی، معاونـت تربیت و آمـوزش، جنگ 
الکترونیـک و فرماندهـی قرارگاه پشـتیبانی، صبح امروز 
بـا حضـور معـاون هماهنـگ کننـده ارتش افتتاح شـد.
امیـر دریـادار حبیـب اهلل سـیاری، معـاون هماهنـگ 
کننـده ارتـش در این مراسـم ضمن تبریـک هفته دفاع 
مقـدس و گرامیداشـت یـاد و خاطـره رشـادت ها و ایثار 
رزمنـدگان دوران دفـاع مقـدس، بـا اشـاره بـه اهمیـت 
موضـوع آمـوزش بـه عنـوان یکـی از مهمتریـن ارکان 
آمادگی هـای رزمـی، گفـت: تهدیدهایـی کـه همـواره 

متوجـه نظام جمهوری اسـامی اسـت، ایجـاب می کند 
بـا آموزش های به روز، مسـتمر و متناسـب بـا تهدیدها، 
آمادگی هـای عملیاتـی خود را بـرای پاسـخگویی قاطع 
بـه هـر تهدیـدی و در هـر نقطـه از مرزهـای میهـن 

اسـامی ارتقا ببخشـیم.
وی افــزود: ارتــش عــاوه بــر اســتمرار خدمــت رســانی 
ــترش  ــا و گس ــا کرون ــه ب ــز در مقابل ــردم عزی ــه م ب
تنفســی،  بیمارســتان های  و  واکسیناســیون  مراکــز 
موضــوع مهــم حفــظ آمادگی هــای رزمــی در ســطوح 
ــیار  ــرفت های بس ــته و پیش ــر داش ــد نظ ــف را م مختل
 چشــمگیری در حوزه هــای جنــگ الکترونیــک و پهپــاد 

داشته است.
انـدرکاران  دسـت  از  تعـدادی  مراسـم،  پایـان  در 
 سـاخت ایـن پروژه هـا بـا اهـدای لـوح تقدیـر تجلیـل 

شدند.  روابط عمومی ارتش

دریادار سیاری:

تهدیدات ایجاب می کند آمادگی های عملیاتی خود را ارتقا دهیم

رئیس فراکسیون محیط زیست خبر داد:

بررسی زمین خواری گسترده جنوب مشهد در مجلس
رئیس فراکســیون محیط زیست مجلس ضمن بازدید از جنوب مشهد و ساخت و ســازهای غیرمجاز تاکید کرد: فراکسیون محیط زیست مجلس 

موضوع این زمین خواری گسترده را بررسی می کند.
سمیه رفیعی در این بازدید با اشاره به احداث تصفیه خانه سپتاژ مشهد در راستای ساماندهی رودخانه »کشف رود« بعنوان یک اقدام مناسب تاکید 
کرد: بر اســاس آمارها روزانه بیش از ۳۰۰ تانکر حامل فاضاب در »کشــف رود« تخلیه می شــود که این روند باید سریعا متوقف شود. وی افزود: 
شروع طرح احداث تصفیه خانه سپتاژ با ظرفیت روزانه  ۳۰۰۰ متر مکعب، اقدام شایسته ای است و امیدوارم با افتتاح آن در سال جاری، گام مهمی 
در کاهش آلودگی و احیای رودخانه »کشــف رود« برداشته شود. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با بیان این که طبق آمارهای اعام شده، 
مشهد روزانه نیازمند تصفیه حدود ۵۵۰ هزار متر مکعب فاضاب است، گفت: ظرفیت تصفیه خانه های فاضاب شهر مشهد حدود۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار 

متر مکعب است و حدود ۳۷۰ هزار متر مکعب از پساب روزانه مشهد تصفیه نمی شود. 
رئیس فراکســیون محیط زیســت مجلس افزود: ادعا شده که شــهرداری بخشــی از این اراضی ملی را در اختیار تعاونی ادارات راه و شهرسازی، 
جهادکشــاورزی و... قرار داده اســت و در این بین بخشی از اراضی نیز با صدور مجوز از سوی شهرداری فروخته و برج سازی شده است، در حالیکه 
این مناطق خارج از طرح تفصیلی شــهر واقع شــده اند. به گفته وی در این پرونده نام دو شــرکت دیده می شــود که برخی مقامات استانی دولت 
قبل نیز در آنها حضور دارند. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به این که با اعتراض مردم و فعاالن محلی و اقدام دادستانی، احداث 
این کمربندی متوقف شــده اســت، گفت: در این بین، ۲ روستا از جمله روستای کات سرهنگ که از سال ها پیش در این اراضی مستقر بودند در 
میان برج ها محاصره شدند و شهرداری مشهد نیز خواستار تخلیه این روستاها و آزادسازی زمین های آنها شده اند. رفیعی با تقدیر از اقدام دستگاه 

قضایی و نمایندگان پرتاش مجلس در این خصوص گفت: فراکسیون محیط زیست مجلس موضوع این زمین خواری گسترده را بررسی می کند.

 پیام تسلیت معاون اول رئیس جمهور 
به خانواده نوجوان قهرمان

معاون اول رییس جمهور در تماس تلفنی با داوود لندی پدر نوجوان قهرمان ایذه ای مراتب 
تسلیت و همدردی خود و اعضای دولت را به خانواده وی ابراز داشت.

  متن کامل پیام معاون اول رئیس جمهور به شرح ذیل است:
خبر تلخ و ناگوار درگذشــت شــهادت گونه آقای علی لندی نوجوان ۱۵ ساله ایذه ای که 
با وجود ســن کم از جان خود گذشــت و جان دو زن گرفتار در آتش را نجات داد و برگ 
زرین دیگری بر فداکاری های فرزندان و قهرمانان این مرز بوم قهرمان پرور افزود، موجب 

تاثر و تالم فراوان گردید.
هر چند آسمانی شدن این نوجوان عزیز اندوهبار و غم انگیز است و مرگ او مردم ایران را 
متاثر نمود اما اقدام ایثارگرانه وی الگو و سرمشقی ماندگار برای همه نوع دوستان و کسانی 

است که در جهت گسترش و تعمیق فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی تاش می کنند.
مصیبت فقدان این نوجوان غیور را به ملت ایران بخصوص مردم شــریف شهرستان ایذه، 
دوستان، اقوام و بستگان به ویژه خانواده گرامی آن فقید سعید صمیمانه تسلیت می گویم 
و از خداوند بزرگ برای ایشان رحمت و رضوان واسعه الهی و برای بازماندگان محترم صبر 

و اجر مسالت می کنم.

خبــــر


