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دردیدارصمیمیباعلماوفرهیختگاناهلسنتسراسرکشور

روحانی:همهمذاهب،صاحبکشوروانقالبهستند
رئــیــس جــمــهــور تــاکــیــد کـــرد :انــقــاب
اس ــام ــی ایـــــران م ــرب ــوط ب ــه مذهب
خــاصــی نیست و همه مـــردم ایــــران و
همه مذاهب در صحنه انقالب حضور
و مشارکت فعال و گسترده داشتند و
همه ایــن هــا صاحب کشور و انقالب
هستند.به گزارش پایگاه اطالع رسانی
ریــاســت جمهوری ()president.ir
حجتاالسالم والمسلمین دکتر حسن
روحانی شب گذشته در دیدار صمیمی
با علما و فرهیختگان اهل سنت سراسر
کشور با اشاره به این که طی  ۵-۶سال
گذشته و در دولــت یازدهم و دوازدهــم
حضور برادران اهل سنت در عرصههای
مختلف سیاسی و اجتماعی به طور قابل
توجهی افزایش یافته است ،گفت :نماد

این موضوع حضور دو نفر از عزیزان اهل
سنت به عنوان سفیر جمهوری اسالمی
ای ــران اســت و دولــت و نظام جمهوری
اسالمی ایران شما را مــرزداران صدیق
کشورمان میدانند.رئیس جمهور ادامه
داد:دراستانهایمرزیاهلسنتازآغاز
پیروزیانقالبتاکنونهمیشهمرزداران
باوفاینظاماسالمیایرانبودندوازاینبه
بعدنیزخواهندبود.دکترروحانیبااشاره
به سخنان امام جمعه اهل سنت آققال
در خصوص خدمات دولت در سیل اخیر
در این منطقه ،گفت :دولت برای ارائه
خدمات در زمینه حوادثی همچون سیل
و زلزله هیچ تفاوتی قائل نمیشود .برای
ارائه خدمات دولت تفاوتی بین شیعه و
سنی برای ما وجود ندارد چه در آققال،

چه در خوزستان ،چه در لرستان و چه در
جاهای دیگر فرقی نمیکند.در ابتدای
ایندیدار،میرزاعلیاما مجمعهآققالدر
سخنانیباتقدیروتشکرازرئیسجمهورو
دولتبهخاطرخدماتوزحماتفراوانی
کهبرایکاستنازآالمسیلزدگاناستان
گلستانانجامدادهاند،گفت:اهلسنت
تابع ،دوستدار و وفادار به نظام جمهوری
اسالمی ایــران هستند و عزت اســام و
انقالباسالمیرادوستدارندواینرادر
طول 8سالدفاعمقدسباتقدیمهزاران
شهید،جانبازوبسیجیثابتکردند .شیخ
سید عبدالباعث قتالی امام جمعه اهل
سنتبندرعباسنیزدرایندیدارباتقدیر
از حمایتها و پشتیبانیهای دولــت،
اظهار کرد :متأسفانه توجه به ارزشهای

اخبار

پذیرش اینترنتیwww.37010.ir :

اخالقی و اجتماعی تا حــدودی پایین
آمــده و ایــن ناراحتکننده اســت و باید
مسئوالن و مدیران به این موضوع توجه
ویژه داشته باشند.وی تصریح کرد :اهل
سنتنهایتهمکاریوهمراهیرابانظام
داشتهاندوخواهیمداشتودراینزمینه
فداکارانه در عرصه انتخابات نیز وارد
شدیم و همچنان پای عهد خود هستیم
و پشیمان نیستیم.در ادامـــه مولوی
عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه
اهل سنت زاهــدان با تقدیر از خدمات
دولــت تدبیر و امید ،گفت :جامعه اهل
سنت در طول  40سال گذشته با نظام
جمهوری اسالمی همراهی داشته و
مسیر آن اعتدال و میانهروی و وحدت
امتاسالمیاست.امامجمعهاهلسنت
زاهدان ،خاطر نشان کرد :تأمین هر چه
بیشتر آزادیهای مذهبی و به کارگیری
شایستگاناهلسنتدراموراستخدامی
بهنفعوحدتوهمبستگیملیاست.

در اثر بارش و تصادف

تونلبابا امانکمآورد
عصر روز گذشته ،تــردد در مسیر تونل
باباامان به علت بــارش شدید تگرگ و
جـــاری ش ــدن گــل و الی و همچنین
واژگونی یک دستگاه کامیون مختل
شد.به گزارش خراسان  ،بارندگی عصر
روز گذشته که در برخی نقاط با بارش
تگرگ همراه بــود موجب شد حرکت
وسایل نقلیه در محور شیروان -بجنورد
در محدوده تونل باباامان دچار اختالل
شــود .بــارش شدید تگرگ در محدوده
جاده باباامان به گونه ای بود که باعث
جــاری شدن گل و سنگ ریــزه از باالی
تونلباباامانبهورودیآنشد.دانههای
درشت تگرگ از یک سو و جاری شدن
گل و سنگ ریزه برای دقایقی باعث شد
خودروهادرداخلتونلتوقفکنندامابا

فروکشکردنبارش،تردددوبارهبرقرار
شد.مشاهداتخبرنگارماحاکیاست،
یکساعتپسازبارشتگرگهمچنان
گل و سنگ ریــزه مقابل تونل باباامان
وجــود داشــت و ترمز گرفتن ناگهانی
رانندگان در سراشیبی پس از تونل با
مشاهدهگلوسنگریزهبسیارخطرناک
بود .البته در این مدت عوامل راهداری
بجنورد با راهنمایی مــأمــوران پلیس
راه ،مشغول جابه جا کــردن کامیونی
بودندکهپیشازرسیدنبهتونلواژگون
شده بود .این کامیون حامل بار سیمان
در دوربــرگــردان مسیر حصارگرمخان
به باباامان واژگــون شده بود و مطابق
مشاهدات خبرنگار بیش از یک ساعت
باعثمختلشدنتردددراینمسیرشد  .
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جهش۱/۵دالری قیمت نفت
پساز انفجارهای فجیره

قیمت جهانی نفت ،دیروزحدود  1.5دالر
رشدکردوبهسطح 71دالرو 67سنترسید.
علت اصلی این رشد وقــوع انفجارهایی در
بندر فجیره امارات اعالم شده است .این رشد
قیمتی در حالی است که بازارهای جهانی
در پی برخی اخبار از جمله تعطیلی یک ماهه
یک پاالیشگاه  660هزار تنی در هند و برخی
تحوالت در آمریکا ،منتظر کاهش نرخ ها بود
اماانفجارهادربندراستراتژیکفجیره،ورقرا
برگرداند.خبرگزاریایرنادراینزمینهنوشته
است :اهمیت اتفاقات در فجیره از آن لحاظ
بود که این بندر ،دومین بندر بزرگ بانکرینگ
یا همان سوخت رسانی به کشتی ها و نفتکش
ها در جهان است .همچنین نزدیکی این بندر
بهمنابعنفتوگازخاورمیانهوبارگیریروزانه
 1.5میلیون بشکه نفت خام از این بندر ،بر
اهمیت آن افزوده است.

پاکستان برای واردات گاز از ایران به اروپا و آمریکا نامه می نویسد
نخسـت وزیـر پاکسـتان در نشسـت کابینـه ایـن
کشـور بـر لـزوم حـل معضـل پیـش آمـده دربـاره
واردات گاز از ایـران تاکیـد کـرد.
به گزارش مهـر به نقل از دیپلماسـی پاکسـتان،
«عمران خان» نخست وزیر پاکستان در نشست
هیئت دولت این کشـور بـه وزیران خود دسـتور
داد تـا راهـی بـرای حـل مشـکل پیـش آمـده در
خصـوص واردات گاز ایـران بیابند .روزنامـه

دیلـی پاکسـتان نیـز در ایـن بـاره مینویسـد:
نخسـتوزیر پاکسـتان دریـک نشسـت فـوری از
مسـئوالن بخـش انـرژی کابینـه خـود خواسـت
ضمـن نامهنـگاری بـه سـران اتحادیـه اروپـا و
آمریکا موضع قطعی آن هـا را درخصوص خرید
گاز از ایـران جویـا شـوند .وی تصریـح کـرد :اگـر
مشـکلی بابـت تحریمهـا وجـود نداشـته باشـد،
مـا بالفاصلـه پـروژه را نهایـی و بخشـی را کـه

وظیفـه ماسـت ،تکمیـل خواهیـم کرد .نخسـ 
ت
وزیـر پاکسـتان تأکیـد کـرد :وجـود تحریمهـا
علیه ایـران مهمترین مشـکل پیـشِروی تکمیل
این پروژه اسـت و اگر مـا بابت تحریمهـا نگرانی
نداشـته باشـیم ،برای خرید گاز از ایـران درنگ
نخواهیـم کـرد.
ایـن در حالـی اسـت کـه جمعـه گذشـته ،مبیـن
صولـت ،رئیـس اداره گاز پاکسـتان در همیـن

باره گفته اسـت کـه وجـود تحریمها باعث شـده
مـا نتوانیـم خـط انتقـال گاز از ایـران را تکمیـل
کنیم .گفتنـی اسـت حـدود یـک هفتـه قبـل
نیـز نخسـتوزیر پاکسـتان خطـاب بـه مقامـات
وزارت خارجـه ایـن کشـور از آنـان خواسـته بـود
بـرای از سـرگیری مذاکـرات مربوط به قـرارداد
واردات گاز از ایـران موسـوم بـه خـط لولـه صلح
اقـدام کننـد.

