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بنیاد برکت  650مدرسه ساخت
رئیس ستاد اج��رای��ی ف��رم��ان حضرت ام��ام (ره) گفت:
بنیاد برکت بیش از  870مدرسه در مناطق مختلف
کشور دردس��ت ساخت داشته که تاکنون  650مدرسه
تکمیل و تحویل داده شده است.به گزارش ایرنا ،محمد
مخبردزفولی درآیینبهرهبرداریازپنج طرح عمرانی بنیاد
برکت در چهارمحال وبختیاری افزود :این ستاد همچنین
 220طرح اقتصادی را راه اندازی کرده و از 130طرح پس
از بهره برداری ،خارج شده است .وی ادامه داد :این ستاد 2
هزار طرح زیربنایی و چهار هزارو  500تونل در مسیرهای
روستایی اجرا کرده یا در دست اجرا دارد.رئیس ستاد
اجرایی فرمان حضرت امام (ره) افزود :این ستاد به بیش
از  200هزار نفر  18نوع خدمات بهداشتی و درمانی ارائه
می کند .وی یادآور شد :این ستاد  650میلیارد ریال وام
قرضالحسنهنیزبرایخریدجهیزیهواموردرمانیپرداخت
کرده است.مخبردزفولی گفت :این ستاد  550مسجد
را در نقاط محروم ساخته و 10باب بیمارستان وزارت
بهداشت نیز از سوی بنیاد برکت و ستاد فرمان حضرت
امام در دست ساخت است که چند بیمارستان امسال بهره
برداری می شود.

گمانه زنی ها درباره استعفای
نعمت زاده و تکذیب
روابط عمومی وزارت صنعت
روزگذشتهسایتخبریاقتصادنیوزخبرازتغییرقریبالوقوع
نعمتزادهورایزنیبرایتعیینجانشینویدادتاپسازخبر
چند روز پیش روزنامه آرمان مبنی بر استعفای نعمت زاده،
گمانههادراینبارهشدتگیرد،اگرچهروابطعمومیوزارت
صنعت این خبر را تکذیب کرد .به گزارش اقتصادنیوز ،یک
منبع آگاه با بیان اینکه وزیر صنعت مجبور به استعفا از دولت
شده،ازتفکیکبخشصنعتومعدنازتجارتخبردادهواز
چه رههاییچونمحمدفروزنده،رئیسپیشینبنیادجانبازان
و مستضعفان و سیدحسین هاشمی استاندار کنونی تهران
بهعنواننامزدهایاصلیسکانداریاینوزارتخانهنامبرده
میشود .این منبع آگاه افزود :نعمتزاده یکی از وزرای با
تجربه و کار کشته دولت است اما چون روش کاری او پروژه
محوری است نمیتواند در این وزارتخانه موفق باشد از این
رو الزم است فردی استراتژیست وارد این وزارتخانه شود تا
بتواندباتوجهبهکمشدناموربنگاهداری،نقشهراهمناسبی
را برای این وزارتخانه ترسیم کند .شنیده ها حاکی از آن
است که روحانی اصرار زیادی برای استفاده از فروزنده در
این وزارتخانه دارد اما تا کنون او از پذیرفتن هرگونه سمتی
خودداری کرده است .سیدحسین هاشمی نیز که عالوه بر
پنجدورهنمایندگیسابقهمعاونتوزارتمعادنوفلزاترادر
کارنامهخودداردموردوثوقبخشیازجامعهصنعتیومعدنی
کشورقرارگرفتهاست.ازسوییدیگرباتوجهبهبیاناترهبری
درخصوصادغاموزارتصنایعدربازرگانیونقدنرمایشان
بهنظرمیرسدبهدلیلعملکردنامناسبوزارتتازهتاسیسو
تبدیلاینوزارتخانهبهستادتنظیمبازارگوشتوسیبزمینی
و تخم مرغ ،تفکیک بخش بازرگانی از صنعت کلید خورده تا
به حالت قبل خود برگردد.برخی کارشناسان معتقدند اگر
دولتوزارتصنعت،معدنوتجارتکنونیراباوزارتاقتصاد
ادغام کند شاید بتواند مدیریت متمرکزتری داشته باشد و
وزارتخانه نوینی به وجود آورد تا به مرکز تصمیمگیریهای
بزرگاقتصادیتبدیلشود.

ورود قدرتهایگازیبه موضوع قیمت گذاری
ادامه از صفحه ... -14
 -2ارتقای میزان مصرف گاز طبیعی به عنوان
پاک ترین سوخت که نقش حیاتی در ترکیب
انرژیجهانیداردباهدفنیلبهاهدافتوسعه
پایداربرایمنبعانرژیپاک،قابلاتکاوکارآمدی
ان���رژی .ای��ن پیام ق��رار اس��ت توسط دبیرکل
به اج�لاس کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان
ملل متحد موسوم به «کاپ »21منتقل شود.
-3ارتقایسطحتالشهابرایسرمایهگذاری
مشترک میان کشورهای عضو با هدف تأمین
کارآمدوقابلاتکایعرضهگازبهبازارهایجهانی
 -4تأکید ب��ر نقش بنیادین ق��رارداده��ای
بلندمدت عرضه گ��از در تأمین مالی پ��روژه
ه��ای عظیم گ��ازی در ک��ل زنجیره عرضه و
توسعه چارچوب های قراردادی ضمن لحاظ
کردن تالش های گسترده ،سرمایه گذاری
ها ،تعهدات و مخاطرات تقبل شده توسط
کشورهایعضو
 -5ارت��ق��ای گفتگوهای ب���از و س��ازن��ده با
واردکنندگانگازطبیعیازطریقسازمانهاو
مجامعبینالمللیومنطقهایانرژیدرزمینه
موضوعاتی همچون تقاضا برای گاز طبیعی و
توسعه زیرساخت های الزم فرامرزی با هدف
تسهیممساویمخاطراتبینعرضهکنندگان
ومصرفکنندگانگازطبیعیازطریقاجرای
سیاستهایغیرتبعیضآمیزوقابلپیشبینی
در زمینه های مالی ،تجاری ،انرژی و زیست
محیطی ضمن احترام به چارچوب های ملی
حقوقیوخطمشیکشورها
-6ارتقاوتقویتهمکاری،هماهنگیوتبادل

دی��دگ��اه ها میان کشورهای عضو و تمامی
فعاالن صنعت گاز در راه رسیدن به اهداف
مجمعبهویژهازطریقایجادمؤسسهتحقیقات
گاز مجمع .یادآوری می شود که این مؤسسه
تحقیقات گاز قرار است در الجزایر بر پا شود
و همچنین همکاری در زمینه های فناوری،
پشتیبانی ،مدیریت و توسعه منابع انسانی به
منظورارتقایکارایی،نوآوری،انتقالفناوری
وبهترینروشهایکاریبینالمللی.
 -7اذع��ان به ض��رورت اتخاذ روش مبتنی بر
تسهیممخاطراتدرمقولهتعیینقیمتوساز
وکارقیمتگذاریگازطبیعیمبتنیبرقیمت
نفت خام و ف��رآورده های آن در قراردادهای
بلندمدت عرضه گاز به منظور تضمین سرمایه
گ��ذاری به موقع در زنجیره گ��از و اذع��ان به
ضرورت دستیابی به قیمت منصفانه و معقول
برای گاز طبیعی به عنوان منبع تجدیدناپذیر
و هم چنین مزایای آن از نقطه نظر موضوعات
کاراییانرژیومسائلزیستمحیطی.
 -8ابراز نگرانی عمیق از اعمال فرا سرزمینی
قوانین و مقررات و اعتراض نسبت به تحریم
های اقتصادی یک جانبه در تجارت گاز ،علیه
کشورهایعضومجمعکهموردتأییدنهادهای
سازمان مللنمیباشد.
-9تقویتنقشمجمعکشورهایصادرکننده
گاز به عنوان بستری برای تعریف و پیشبرد
جایگاه کشورهای عضو در ارتباط با چالش
هایی که گاز طبیعی در صحنه بین المللی
انرژیباآنهاروبهرواست.
 -10ترغیب مجمع کشورهای صادرکننده

گازبهترتیبدادنگفتگوهایجدیدومؤثربین
کشورهای عضو ،کشورهای مصرف کننده و
بازیگرانگازطبیعیبهمنظورارتقایشفافیت
و ثبات بازار و تسهیل انتقال فناوری برای بهره
مندیکشورهایعضو.
سرانکشورهاودولتهایمجمعکشورهای
صادرکننده گاز مراتب قدردانی خود را از
جنابآقایدکترحسنروحانی،رییسجمهور
اسالمی ای��ران برای رهبری عالی ایشان در
سومین اج�لاس س��ران مجمع و هم چنین
دولتوملتجمهوریاسالمیایرانبهواسطه
میهماننوازیگرمایشانابرازمیدارند.
بهپیشنهادرییسجمهوریبولیوی،چهارمین
جلسه سران در بولیوی برگزار می شود  .این
نکتهبهبیانیهپایانیافزودهشد.
س��ران 9کشور تولید کننده وصادرکننده
گ��ازج��ه��ان دی���روز درم��ح��ل س��ال��ن اج�لاس
سران تهران گردهم آمدند تا فصلی جدید از
دیپلماسی انرژی را برای کشورمان رقم بزنند
ومهمترین تصمیمات را درخصوص مدیریت
بیشترین ذخایر گ��ازی جهان اتخاذکنند.
سومین مجمع سران کشورهای صادرکننده
گاز با استقبال دکتر حسن روحانی ،رییس
جمهور کشورمان از روسای جمهور بولیوی،
گینه استوایی ،عراق ،نیجریه ،ترکمنستان،
ونزوئال،روسیهونخستوزیرالجزایرعصردیروز
درمحل سالن اجالس سران آغاز شد وسپس
عالی رتبه ترین مقامات اجرایی کشورهای
صادرکننده گاز وارد مذاکرات سومین مجمع
کشورهایصادرکنندهگازشدند.

▪ ▪روحانی:راهحلمعضلآالیندگیزیاد
ناشیازسوخت،دردسترسماست

به گ��زارش خراسان ،سومین مجمع سران
کشورهای صادرکننده گ��از دی��روز سالن
اجالس سران تهران را به کانون پرانرژیترین
مذاکرات انرژی جهان تبدیل کرده بود.
رییس جمهور کشورمان به عنوان اولین
سخنران ای��ن مراسم با بیان ای��ن که بدون
شک اجالس سران کشورهای صادرکننده
گاز یکی از مهمترین رویدادهای مربوط به
انرژی به ویژه صنعت گاز محسوب می شود،
گفت :هدف از این روی��داد توسعه همکاری
میان کشورها از جمله اک��ت��ش��اف ،تولید
وتجارت گاز طبیعی و هماهنگی سیاست ها
درراستای افزایش سهم گاز طبیعی در سبد
انرژی جهان است .روحانی ادامه داد :این
سوال مطرح است که ،برای تامین انرژی با
آالیندگی کمتر و هزینه قابل قبول ،در این
دوران گذار ،چه باید کرد؟ وی افزود :تصور
می کنم بخش مهمی از راه حل این معضل،
در دسترس ما است و این موضوعی است
که مجمع کشورهای صادرکننده گاز و این
اج�لاس را اهمیت جهانی می بخشد.وی
یادآور شد :ظرفیت تولید گاز ایران تا  ٢سال
آینده به بیش از  ١٠٠٠میلیون متر مکعب در
روز خواهد رسید ،اما مقایسه نسبت میزان
تولید با حجم ذخایر و به ویژه نسبت صادرات
گ��از طبیعی ای��ن کشور به حجم ذخایر آن
نشان می دهد که محدودیت های تحمیلی
سیاست های بین المللی در گذشته مانع
بهره برداری مطلوب ایران از این ظرفیت ها
شده است.

▪ ▪مورالس:چهارمیناجالسسران
در بولیوی برگزارشود

اوومورالس،رییسجمهوربولیوینیزبهعنوان
سومین سخنران این مراسم با بیان این که
بولیویدرگذشتهکشوریفقیربودامادرحال
حاضر شرایط این کشور تغییر ک��رده است،
خواهان برگزاری چهارمین اج�لاس سران
کشورهایصادرکنندهگازدراینکشورشد.

▪ ▪پوتین:روسیهدرصدداستباهمکاری
کشورهایعضوبورسگازرافعالکند

رییس جمهور روسیه نیز درای��ن اجالس به
توسعه استفاده از گاز فشرده مایع ال ان جی
تاکید کرد و این امر را نیازمند سرمایهگذاری
بیشتر درده��ه ه��ای آینده دانست و گفت:
طرح توسعه استفاده از گاز در روسیه برای
دستیابی ب��ه  38میلیون متر مکعب گاز
ه��دف گ��ذاری شده اس��ت .وی همچنین از
برنامه این کشور برای افزایش تولید ال ان
جی به  16میلیون لیتر خبرداد.وی افزود:
درص��دد هستیم ب��ورس گ��از را با همکاری
کشورهای عضو ای��ن مجمع فعال کنیم و
مطمئن هستیم که روسیه میتواند مشکالت
حوزه صادرات گاز را با همکاری شرکا در این
مجمع پشت سر بگذارد.

▪ ▪حضورپررنگترروسیهدر بازارLNG

رئیسجمهوریروسیهتصریحکرد:درنظرداریم
فروشگازبهآسیارابه ١٢٨میلیاردمترمکعب
درسالوصادراتگازطبیعیمایعشده()LNG
را به  6٠میلیون تن در سال افزایش دهیم که
 ١٣درصدحجمکلاینبازارراشاملمیشود.

کمالوندی :مدت بازطراحی راکتور اراک  5ساله است
نشست ایران و آژانس برای جمع بندی نقشه راه؛ امروز در وین

امیدنیا  -سخنگوی سازمان انرژی اتمی با
اشاره به  5ساله بودن مدت زمان بازطراحی
راکتور آب سنگین اراک و این که کار عملی
ب��رای آغ��از ساخت از ح��دود یک سال و سه،
چهار ماه دیگر شروع می شود ،در پاسخ به این
پرسش که برای مقابله با اتالف وقت دراجرای
تعهدات ط��رف مقابل در سند بازطراحی
راکتور اراک چه تدبیری اندیشیده شده،
گفت :اگر هر یک از کشورهای امضاکننده،
خالفامضاوتعهدشعملکنداعتبارووجهه
خود را به مخاطره میاندازد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر،
بهروز کمالوندی با بیان این که «در عالم
حقوق بینالملل ،سند بازطراحی راکتور
اراک از قوی ترین اسناد است»گفت :البته
می شود واژه های قوی تری در نظر گرفت اما
حتما از نظر حقوقی و بین المللی
سند کنونی
ً
سند بسیار معتبری است .معاون سازمان
ان��رژی اتمی اف���زود :البته برخی کارهای

تجاری مجزا نیز الزم دارد که باید برای هر یک
از شرکت ها تعهداتی ایجاد کنیم و تضمین
هایی بگذاریم که در قبال تاخیرشان جریمه
در نظر گرفته شود که این زمانبر است و در
موقع خودش انجام می شود.
▪ ▪ 4کشور در تأمین تجهیزات تعهداتی
دارند

وی با اش��اره به دو دوره یک و پنج ساله در
نوسازی اراک ،تأکید کرد :در سند به دوره ای
 5ساله اشاره شده و قرار است خودمان نقشه
راهی برای این دوره 5ساله ارائه کنیم و دوره
یک ساله ای هم ب��رای طراحی راکتورالزم
است .این مقام سازمان انرژی اتمی در تشریح
جزئیات تعهد طرف های غربی در بازطراحی
اراک اضافه کرد 4 :کشور قرار است در تامین
تجهیزاتکهمهمترینبخشاینکاراستبهما
کمک کنند .این در حالی است که مهندسان
خودمان قادرند کل مراحل طراحی و ساخت

تجهیزات را انجام دهند اما این کار زمانبر
است .کمالوندی در پایان تأکید کرد :یک
دوره یک ساله برای طراحی و یکی دو ماه برای
مقدمات کار نیاز است و پس از این مراحل ،کار
عملی برای آغاز ساخت از حدود یک سال و
سه ،چهار ماه دیگر شروع می شود.
▪ ▪نشست ایران و آژانس برای جمع بندی
نقشه راه؛ امروز در وین

کمالوندیهمچنینبهبرگزارینشستامروز
در وین اش��اره کرد و گفت« :در نشست یک
روزه ایران و آژانس ،قرار است مذاکرات دو
طرف با هدف بسته شدن پرونده موضوعات
گذشته جمع بندی نهایی و به شورای حکام
ارائ��ه ش��ود ».اش��اره کمالوندی به نشستی
است که امروز بین ایران و آژانس بینالمللی
انرژی اتمی برگزار می شود .بنا بر گزارش
فارس هدف از این نشست جمع بندی نقشه
راه است .در همین راستا اعالم شد که سید

عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری برجام
صبح امروز (سهشنبه) به وین میرود و قرار
است در این سفر با یوکیا آمانو مدیرکل آژانس
بینالمللی انرژی اتمی دیدار کند .همچنین
احتمال دارد دومین نشست کمیسیون
اعضای برجام هم با حضور نمایندگان ایران
و  5+1در وین برگزار شود .ظریف پیشتر از
این امر خبر داده و گفته بود :دومین جلسه
کمیسیون مشترک برجام را دوستان ما در
روزهای آینده در وین خواهند داشت که نحوه
اجرای توافق را مشخص می کنند.
▪ ▪موگرینی :سند بازطراحی اراک یکی از
مهم ترین تعهدات برجام است

روز گذشته همچنین موگرینی ،مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار نسخه
ای از سند بازطراحی راکتور اراک ،این سند
را یکی از مهمترین تعهدات برجام خواند و
گفت« :سند امضا شده توسط وزی��ران امور

خارجه گروه  ،3+3ایران و من نشان دهنده
یک مرحله برجسته دیگر در راه اجرای کامل
برنامه جامع اقدام مشترک است».
▪ ▪استقبال آمریکا از امضای سند بازطراحی
اراک

وزارت خارجه آمریکا نیز با صدور بیانیه ای
از امضای سند بازطراحی اراک استقبال
کرد .به گزارش فارس وزارت خارجه آمریکا
در بیانیه خود سند بازطراحی راکتور اراک
را گامی مهم به سمت عملی شدن تعهدات
ایران در راستای برجام دانستواعالمکردکه
بازطراحیراکتوراراکباعثمیشودنگرانی
ها در مورد دستیابی ای��ران به سالح هسته
ای از مسیر تولید پلوتونیوم برطرف شود.
دی��روز همچنین وزارت خارجه چین هم از
عالقهمندی خود در شتاب گرفتن اقدامهای
اساسی اعضای کارگروه در پروژه باز طراحی
راکتور آب سنگین اراک خبر داد.

ﻫﻮاﻟﺒﺎﻗﯽ

ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ از دﯾﺪه ﻧﻬﺎن اﺳﺖ
در دﯾﺪه ﺟﺎن ﻫﺴﺖ ﮔﺮﭼﻪ از ﭘﻴﺶ ﻧﻈﺮ رﻓﺖ

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮ� اوﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ روز درﮔﺬﺷﺖ

ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺻﻔﺮﻋﻠﯽ ﻓﺮاﻣﺮزى

ﻫﻮاﻟﺒﺎﻗﯽ

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ درﮔﺬﺷﺖ

ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان
ﺣﺎج ﺳﻴﺪﻋﻠﯽ ﻧﺦ ﻓﺮوش
)ﻧﺦ ﭼﯽ(

ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺘ� اﻣﺮوز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ٩٤٫٩٫٣از
ﺳﺎﻋﺖ  ١٤اﻟ�  ١٦در ﻣﺴﺠﺪ ﭼﻬﺎرده ﻣﻌﺼﻮم
واﻗﻊ در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻠﻮار ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻴﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺻﺪف و
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻓﺮاﻫﺎﻧ� ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﺷﻮد.

ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى ﻓﺮاﻣﺮزى و ﻣﻠﮑﯽ

ﭘﺎﯾﻴﺰ آﻣﺪ و ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺠﺮان ﺗﻠﺦ ﺗﻮرا ﺑﺮاﯾﻤﺎن آورد
رﻓﺘﻨﯽ ﺑﯽ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ و ﺑﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
و از آن روز دﻟﺘﻨﮓ ﺷﺪﯾﻢ
ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ داﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﻤﺎن و ﺧﺎﻃﺮاﺗﻤﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ

دوﻣﻴﻦ ﺧﺰان ﻫﻤﺴﺮ و ﭘﺪر ﻋﺰ�ﺰﻣﺎن

ﺷﻮزب ﯾﺎورى

را ﮔﺮاﻣ� داﺷﺘﻪ �،ﺎدو ﺧﺎﻃﺮه اش ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺟﺎو�ﺪان.

ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان

 /٩٤٣٧٣٩٦٧م

 /٩٤٣٧٠٥٦٢پ

را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣ� رﺳﺎﻧﻴﻢ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ٩٤٫٩٫٣ﺳﺎﻋﺖ ١٠
ﺻﺒﺢ ﺻﺤﻦ آزاد� و ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺗﺮﺣﻴﻢ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ و
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ٩٫٤و  ٩٤٫٩٫٥ﻣﺴﺠﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ واﻗﻊ در
ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧ� ﺻﺒﺢ  ٨:٣٠اﻟ�  ١٠:٣٠و ﻋﺼﺮ
 ١٤اﻟ�  ١٦ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣ� ﮔﺮدد.

ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى ﻧﺦ ﻓﺮوش -ﺻﺪرى ﻣﻴﻼﻧﯽ
رﻧﮓ آﻣﻴﺰ -آﻫﻨﭽﯽ

ﺳﻮم آذرﻣﺎه ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد رﺣﻠﺖ ﭘﺪر�
دﻟﺴﻮز و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻧﻮ�ﺮ ﺑﺎ اﺧﻼص آﻗﺎ اﺑﺎﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ

ﺣﺎج اﺑﺮاﻫﻴﻢ رﺿﺎﺋﯽ زاده

و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻣﺎدر ﻋﺰ�ﺰﻣﺎن

ﺳﻮم آذر ﻣﺎه ﻣﺼﺎدف اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد
درﮔﺬﺷﺖ ﺷﺎدروان

ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﻌﺮﺑﺎﻓﺎن

ﺣﺎج ﻣﺤﺴﻦ ﻫﺠﺮﺗﯽ

روﺣﺶ ﺷﺎد� ،ﺎدش ﮔﺮاﻣ�
ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان
 /٩٤٣٧٢٩٢١ف

�ﺎد و ﺧﺎﻃﺮه ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺑﻴﻬﺎ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻴﻬﺎﺷﺎن را
در ﻗﻠﺒﻤﺎن ﭘﺎس ﻣ� دار�ﻢ.
روﺣﺸﺎن ﺷﺎد و ﻗﺮ�ﻦ رﺣﻤﺖ اﻟﻬ� ﺑﺎد

ﺧﺎﻧﻮاده رﺿﺎﺋﯽ زاده

 /٩٤٣٧٢٦١٣م

ﺗﻨﻬﺎ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ

ﺣﺎجآﻗﺎىﺑﺮاﺗﻌﻠﯽﻋﺎﺑﺪزادهﻗﻮﭼﺎﻧﯽ

را ﺑﻪ اﻃﻼع دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎ�ﺎن ﻣ� رﺳﺎﻧﻴﻢ.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺘﻢ ﻣﺸﻬﺪ -در ﻣﺴﺠﺪ
اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑﺎن آﺑ�ﻮه ﺟﻨﺐ رﺳﺘﻮران
رﺿﺎ�� در ﺗﺎر�ﺦ  ١٣٩٤٫٩٫٣ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ از ﺳﺎﻋﺖ
 ١٤اﻟ�  ١٦ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﺎﺑﺪزاده -اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﻮر

 /٩٤٣٧٠٧٨٤م

دﮐﺘﺮ رﻫﺒﺮ ﻟﻄﻴﻔﻴﺎن

در اوﻟﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد درﮔﺬﺷﺖ
ﻫﻤﺴﺮ ﻓﺪا�ﺎر و ﭘﺪر� ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان

ﺣﺎج ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺮﺑﻮدى

ﺑﻪﺳﻮگﻧﺸﺴﺘﻪوﺑﻪ�ﺎدژرﻓﺎ�اﻧﺪ�ﺸﻪاﻧﺴﺎﻧ�اش
و وارﺳﺘﮕ� و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ� ﺑ� ﻣﺎﻧﻨﺪش اﺷ�
ﺣﺴﺮت ﻣ� ر�ﺰ�ﻢ .
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ٩٤٫٩٫٤ﺳﺎﻋﺖ
 ١٥ﺑﺮ ﻣﺰار آن ﻣﺮﺣﻮم واﻗﻊ در ﺻﺤﻦ ﺟﻤﻬﻮر� ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﮔﺮدﻫﻢ ﻣ� آ�ﻴﻢ.

ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮﺑﻮدى

 /٩٤٣٧٠٨٩٦م

را ﮔﺮاﻣ� ﻣ� دارم .

ﺣﻤﻴﺪ رﺿﺎ ﯾﺰداﻧﯽ

ﺷﺶ ﺳﺎل از ﺳﻔﺮ ﺑ� ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰ�ﺰ و ﭘﺪر� ﻣﻬﺮﺑﺎن

سیاسی

استعفای کوچک زاده
حاشیهها و پاسخ الریجانی
اکبری -روز گذشته در صحن علنی بهارستان درحالی
که نمایندگان مجلس درحال بررسی الیحه بیمه اجباری
مسئولیتمدنیرانندگانوسایلنقلیهموتوریبودندمهدی
کوچکزاده با اعالم اخطاری که طبق نظر رئیس مجلس و
به استناد آئین نامه داخلی خانه ملت خارج از دستور تلقی
می شد در خصوص امحا یا دفن  1700تن سیب زمینی
برای تنظیم بازار به رئیس مجلس تذکر داد .کوچک زاده با
فریاددرصحنمجلساعالممیکردکهبهمسئوالناجرایی
تذکر میدهم در کشوری که مردم آن از گرسنگی به فحشاء
کشیدهمیشوندکدام  ....بهخودشاجازهدفن 1700تن
سیبزمینی را میدهد .با این حال الریجانی در واکنش به
اخطار وی ضمن وارد ندانستن آن ،گفت :اگر در این کشور
کسیمرتکبخالفیمیشودشماهمکهنبایدمرتکبخالف
شوید.کوچکزادهنیزدرپاسخبهایناظهاررئیسمجلسبا
اعالماینکه بندهاستعفامیدهموبایدبهاستعفایمرسیدگی
کنید صحن مجلس را ت��رک ک��رد .در عین ح��ال ساعاتی
بعد کوچک زاده متن درخواست استعفای خود رادر فضای
مجازیمنتشرکردکهالبتهتاریخآنمربوطبه 24آبان(هفته
گذشته)است .کوچکزادهدرگفتوگوبافارس بابیاناینکه
من این استعفا را هفته پیش داده بودم بیان داشت« :آقای
باهنرازهفتهپیشبهمنمشورتدادهونگذاشتنداستعفای
خود را تقدیم مجلس کنم .امروز وقتی دیدم مجلس همان
رویهراادامهمیدهداستعفادادم ».البتهتوصیهکوچکزاده
به رئیس مجلس مبنی براینکه به استعفایم رسیدگی کنید
پایانیبرحاشیهایجادشدهدرمیانهدستورجلسهروزگذشته
نبودبهطوریکهپسازترکجلسهازسویایننماینده نادر
قاضیپورنماینده ارومیهبااستنادبهماده95آییننامهداخلی
مجلسخطاببهالریجانی،گفت:استعفایدوستانرامطرح
کنیدتامسألهرسیدگیشوداماالریجانیدرپاسخبهاینتذکر
گفت:مجلسهفتهآیندهجلسهندارد ازاینروباآقایاندراین
زمینه صحبت میکنیم.همچنین در حالی که کمال الدین
پیرموذن به خبرنگاران پارلمانی اعالم کرده بود استعفای
کوچک زاده توسط این نماینده پس گرفته شد  مهرداد
بائوج الهوتی نماینده لنگرود در گفت و گو با خبرنگار
خراسان از جمع آوری بیش از  60امضا ب��رای رسیدگی
به استعفایمهدیکوچکزاده خارجازدستورمجلسخبر
داد و اظهارداشت :این نمایندگان بنا دارند با جمع آوری
این امضاها مطابق ماده 104آئین نامه به استعفای کوچک
زاده خارج از دستور رسیدگی شود .از سویی دیگر مهدی
کوچکزادهنیزدرواکنشبهخبرجمعآوریبیشاز 60امضا
ازسوینمایندگانبرایبررسیاستعفایویبهخبرنگارانبا
تاکیدبراینکهبندهدراعتراضبهرویههایغیراسالمیکهدر
کشورجاریشدهاستعفادادمخاطرنشانکرد :نمایندگان
میتوانندبرایحتیاعدامبندهامضاجمعآوریکنند،بنده
نمیتوانمدرمقابلآنهاحرفیبزنمبااینحالرئیسمجلس
اگر در جلسه روز سه شنبه استعفای مرا اعالم وصول نکند
مرتکبخالفشدهاست.
▪ ▪توضیحاتنمایندهبستانآباددربارهسیبزمینیهای
معدوم شده

در همین حال به گ��زارش ف��ارس ،غالمرضا نوریقزلجه
نماینده م��ردم بستانآباد در مجلس ش��ورای اسالمی در
نشست علنی صبح دی��روز (دوشنبه) پارلمان در تذکری
آییننامهایاظهارداشت:زمانیمیکروفنآقایکوچکزاده
قطع شد که وی توانست صحبت خود را به ص��ورت کامل
بیان کند و نباید فراموش کرد هزاران تن سیبزمینی بین
نهادهای حمایتی توزیع شده است و تنها مقدار اندکی از
سیبزمینیهاکهکیفیتپایینیهمداشتهمعدومشدهاست
وایناتفاقدرسالهایگذشتهنیزرخدادهبودومیتواندبازار
را تحریک کند ،آیا اینگونه باید این اقدام تخطئه شود .سپس
علی الریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر آییننامهای
نوریقزلجه گفت :باید ابتدا بحث یک نماینده در اخطار را
متوجهشویمودرصورتیکهدرککنیمکهاخطاردرموضوع
مطرحنشدهاست،میتوانیممیکروفنویراقطعکنیم.

 /٩٤٣٦٣٦٥٠ش

دﮐﺘﺮ رﻫﺒﺮ ﻟﻄﻴﻔﻴﺎن

ﮔﺬﺷﺖ .ﻃﻨﻴﻦ ﺻﺪا� دﻟﻨﺸﻴﻨﺶ
ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﮔﻮش ﻣﺎ ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ� اش در
ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ،ز�ﺒﺎ�� ﭼﻬﺮه اش در �ﺎد ﻣﺎﺳﺖ.
روح ﺑﻠﻨﺪش ﺷﺎد و �ﺎدش ﺗﺎ اﺑﺪ ﺟﺎودان ﺑﺎد
ﻫﻤﺴﺮ و دﺧﺘﺮت ﻧﮕﻴﻦ

 /٩٤٣٦٨٠٣٣ق

 /٩٤٣٧٥٤٤٤ف

ﺗﺎ �ﻪ رﻓﺘ� ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﺮف ﻧ�ﻮﻧﺎﻣ� ﺗﻮﺳﺖ
ا� ﻧ�ﻮﻧﺎم ﻧﺸﺎ�ﺪ �ﻪ ﺗﻮ از �ﺎد رو�
ﺑﺎﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ درﮔﺬﺷﺖ ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺮﺣﻮم

ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه دوﺳﺖ و ﺑﺮادر ﻋﺰﯾﺰم
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ﺳﻮم آذر ﻣﺎه ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد رﺣﻠﺖ

دﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎدر� ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﻫﻤﺴﺮ� ﻓﺪا�ﺎر
ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺗﻮران ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻫﺮوى را ﮔﺮاﻣ� ﻣ� دار�ﻢ.
ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان )ﻓﺎرﺳﻴﺎن(
 /٩٤٣٧١٨٧٦ف

ﺷﺎدروان رﺿﺎ وارﺳﺘﻪ
ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ �.ﺎد و ﺧﺎﻃﺮه اش را ﮔﺮاﻣ� ﻣ� دار�ﻢ.

ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان

 /٩٤٣٦٦٣٩٤ق

درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎدر ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و
ﺧﺎﻧﻮاده ارﺟﻤﻨﺪﺗﺎن ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض
ﻣ�ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ .ﻣﺎ را درﻏﻢ ﺧﻮد ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ.
ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺎدرﺷﺎﻫﻴﺎن و ﺑﺎﻧﻮ
 /٩٤٣٧٥٣٣٣م

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﮔﺮوﻫﯽ وﻣﺴﮕﺮاﻧﯽ
ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺎز ﮔﺮوﻫﯽ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﻫﺎدى اﺣﻤﺪى روﺣﺎﻧﯽ

ﯾﺎدﺑﻮد
ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪ ،ﺳﻮت و �ﻮر ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ
ﻧﻤ� ﺷﻮد �ﻪ ﺑﻤﺎﻧﻢ ﺻﺒﻮر ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ
ﺑﮕﻮ �ﻨﺎر ﺑﻴﺎ�ﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ دﻧﻴﺎ
ﺑﮕﻮ ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺰ�ﺰم؟ ﭼﻪ ﺟﻮر ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ
ﺗﻮ رﻓﺘﻪ ا� �ﻪ ﺑﻪ �ﺎدت ﻧﻴﺎورم اﻣﺎ
�ﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎ ﺷﺪ ﻗﻄﻮر ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ
رﻓﺘﻨﺖ ﺗﺪاﻋ� ﻫﺠﺮت ﻫﺰاران ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻮد ﻫﺮ
ﭘﺎ�ﻴﺰ ﺧﺎﻃﺮات رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺗﻮ را ورق ﻣ�زﻧﻴﻢ
ﮔﻮﺋ� ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ� ﺑﺎراﻧ� ﻋﻄﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ�
ﺗﻮﺳﺖ �ﻪ ﺳﻴﻨﻪ ام را ﭘﺮ از �ﺎدت ﻣ� �ﻨﺪ.

درﮔﺬﺷﺖ

ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺎدروان ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﮔﺮوﻫﯽ
را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ
ﻣﺎ را در ﻏﻢ ﺧﻮد ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ .
ﺣﺴﻦ اﺣﻤﺪى روﺣﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻧﻮ

 /٩٤٣٧٥٠٥٤ف

ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﯾﻢ ﮔﺮوﻫﯽ
وﮐﻴﻞ ﻣﺤﺘﺮم دادﮔﺴﺘﺮى
ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم
ﮔﺮوﻫﯽ  ،ﻣﺴﮕﺮاﻧﯽ و ﻓﺮخ ﭘﻴﺎم
ﺑﺎﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺎﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ

ﺳﻮم آذر �ﺎدآور ﺗﻠﺦ ﺗﺮ�ﻦ روز زﻧﺪﮔﻴﻤﺎن و �ﻮچ اﺑﺪ� اﻧﺴﺎﻧ� واﻻ و
ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﻓﺮزﻧﺪ و ﺑﺮادر� ﻋﺰ�ﺰ و ﻣﻬﺮﺑﺎن

ﺷﺎدروان دﮐﺘﺮ رﻫﺒﺮ ﻟﻄﻴﻔﻴﺎن

را ﮔﺮاﻣ� ﻣ� دار�ﻢ� .ﺎدش ﻫﻤﻴﺸﻪ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ در ذﻫﻨﻤﺎن ،ﻋﺸﻖ او در
ﻗﻠﺒﻤﺎن و ﻋﻄﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻴﺶ ﻫﻤﻮاره در ﺗﻤﺎم وﺟﻮدﻣﺎن ﺟﺎر�ﺴﺖ.
روﺣﺶ ﻗﺮ�ﻦ رﺣﻤﺖ اﻟﻬ� ﺑﺎد

ﻣﺎدر -ﺑﺮادر -ﺧﻮاﻫﺮاﻧﺖ

ﺳﺮور ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﺟﻨﺎب ﺣﺎج آﻗﺎى ﺷﻴﺪا
و
ﺳﺮﮐﺎر ﻣﺤﺘﺮﻣﻪ ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻴﺪا

 /٩٤٣٣٧١٥٧م

ﺷﺎدروان ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﮔﺮوﻫﯽ

را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.
ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﺎض  -دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪى  -آﺗﻮﺳﺎ اﺑﺮاﻫﻴﻤﯽ
ﻣﻬﺪى ﺧﻮاﺟﻮى
 /٩٤٣٧٤٩٢٨ف

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻴﺪا
ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰم ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻤﻴﺮا ﺷﻴﺪا

ﺑﺎﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ درﮔﺬﺷﺖ آن ﻣﺎدر ﻣﻬﺮﺑﺎن

ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ رﺣﻴﻤﯽ
را از ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ ،ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻢ.

ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﻦ رﺋﻴﺴﯽ ﺳﺘﺎرى

 /٩٤٣٧٥٦١٨م
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