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پایداری دولت ها به برپا داشتن راه و رسم دادگری است .امام علي(ع)
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بازسازی پتروشیمی بوعلی کلیدنخورد

خطر کمبودیا گرانی
بطری پالستیکی

ک کارش��ناس انرژي گفت:
گروه اقتصادی :ي 
پتروش��يميبوعلي سينا با گذش��ت حدود دو
سال از آتش سوزي ،عمده هزينه بيمه خود را
دريافت کرد اما بازسازي را آغاز نکرده که اين
ميتواند در تابستان توليد پت را دچار چالش
کند ۱۶.تير ماه سال  ۹۵بود که...
صفحه3

بانوان نخبه قرآنی جهان اسالم
در تهران باهم رقابت میکنند
صفحه6

خضري با اشاره به پايين بودن سطح سواد
سالمت جامعه در حوزه جراحي زيبايي:

ميزان جراحيهاي زيبايي
در ايران  ۲۰تا  ۳۰برابر
کشورهاي اروپايي است

 80کشته و زخميدر حمله تروريستي به دو مسجد در نیوزیلند؛

پروژه اسالمهراسي غربيها
جنایت وحشتناکیآفرید
جنايت نيوزلند بر عهده دولتهايي است که مشغول پمپاژ نفرت از مسلمانان هستند
حمايت سناتور استراليايي از قتل عام مسلمان

گ�روه اجتماع�ي :عضو کميس��يون اجتماعي
مجلس با انتقاد از اينکه اينکه س��طح س��واد
س�لامت جامعه در حوزه جراحي زيبايي بسيار
پايين اس��ت ميزان اين جراحيها در کشور را
 ۲۰تا  ۳۰برابر کشورهاي اروپايي دانست...
صفحه5

ايران در رده ششم
مسابقاتشطرنج
تيمى جهان ايستاد
صفحه7

کاهش سرعت در جادهها
دوباره قوت گرفت
صفحه3
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رئیس دفتر مقام معظم رهبری:

رویشهای انقالب اسالمی دهها برابر بیشتر از ریزشهای آن است

رئیس دفتر مقام معظ��م رهبری با بیان اینکه باید
قدر انقالب را دانس��ت به حضور جوانان در مراسم
معنوی اعتکاف اش��اره کرد و گف��ت :رویشهای
انقالب اس�لامی دهها برابر بیش��تر از ریزشهای
آن اس��ت.به گزارش مهر ،حجتاالس�لام محمد
محمدیگلپایگانی در مراس��م معارفه نماینده ولی
فقی��ه و امام جمعه جدید همدان با تبریک ایام ماه
رج��ب و بیان اینکه ماه رجب م��اه دعا ،ماه توبه و
ماهی اس��ت که در آن چندی��ن والدت و در رأس
آنه��ا مبعث حضرت محمد (ص) ق��رار دارد ،گفت:
بای��د از ب��رکات این ماه بهره مند ش��د.وی با بیان
اینکه مبعث رس��ول خدا در رأس ماه مبارک رجب
اس��ت ،افزود :هیچکس به عظمت حضرت رسول
(ص) نیس��ت.رئیس دفت��ر مقام معظ��م رهبری با
اش��اره به اینکه پیامبر (ص) در واقعه غدیر همه را
جم��ع کرد تا والیت امام علی (ع) را به مردم ابالغ
کن��د ،عنوان کرد :این اتفاق نش��ان دهنده اهمیت
والیت و والیتمداری است.حجت االسالم محمدی
گلپایگان��ی همچنین با بیان اینک��ه قبل از انقالب

سفری به همدان داشتم و در محضر آیت اهلل آخوند
معصومی همدانی حضور یافتم ،به تاریخ و عظمت
هم��دان اش��اره و آن را متعالی و مدون دانس��ت و
گفت :ظرفیتهای فرهنگی استان همدان بیبدیل
است.وی همچنین با بیان اینکه همدان شهر علما
و روحانیون سرشناس و انقالبی و دارای فرهنگ و
تمدن چندین هزارساله است ،گفت :وجود سرداران
بزرگ و  ۸هزار ش��هید استان همدان نشانه جایگاه
استان همدان در حوزه ایثار و شهادت است.حجت
االس�لام محمدیگلپایگانی با بیان اینکه باید قدر
انقالب را دانس��ت ب��ه حضور جوانان در مراس��م
معنوی اعتکاف اش��اره کرد و گف��ت :رویشهای
انقالب اسالمی دهها برابر بیشتر از ریزشهای آن
است و این موضوع در برنامههایی چون نماز جمعه،
اعتکاف و دفاع از ارزشهای انقالبی مشهود است.
وی با بیان اینکه باید در مس��یر اشاعه ارزشهای
انقالب اس�لامی کوشا بود ،اضافه کرد :دوستداران
انقالب اس�لامی به مرزهای داخل کش��ور محدود
نمیش��وند و در سراس��ر دنیا حض��ور دارند.رئیس

دفتر مقام معظم رهبری ب��ا تاکید بر اینکه تکریم
خانواده ش��هدا و ایثارگران از برنامههای ثابت مقام
معظم رهبری اس��ت ،گفت :در اس��تان همدان نیز
باید رسیدگی به خانواده شهدا و ایثارگران باالخص
ش��هدای مدافع حرم در اولویت باش��د.وی با بیان
اینکه حض��رت آقا تاکنون از  ۱۰۰خانواده ش��هید
ارمنی سرکش��ی کردهاند ،عنوان ک��رد :در خانواده
ش��هدا با حضور مقام معظم رهبری تصاویر دیدنی
ثبت میش��ود که زبان ناتوان در تشریح آن است و
گاهی میزبان از دیدن میهمان شگفت زده میشود.
وی با تاکید بر تقویت خطبههای نمازجمعه در ادامه
با اش��اره به اینکه کلمه «نماینده ولی فقیه» بسیار
پرمعناس��ت و این عنوان بار بزرگ��ی دارد و باید در
مسیر تحقق اهداف آن گام برداشت.در پایان جلسه
پ��س از قرائت حکم رهبر معظم انقالب اس�لامی
خطاب به حجت االسالم شعبانی نماینده جدید ولی
فقیه در استان و امام جمعه شهر همدان از خدمات
ارزش��مند آیت اهلل محمدی تقدیر و رس��م ًا فعالیت
نماینده جدید ولی فقیه در استان آغاز شد.

زمان به نفع صهیونیستها نیست

دبیرکل دبیرخانه دائمی کنفرانس بینالمللی حمایت
از فلسطین مجلس ش��ورای اسالمی ،حمالت کور و
ددمنش��انه رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین در
غزه را بشدت محکوم کرد .به گزارش تسنیم ،حسین
امیرعبداللهیان دبیرکل دبیرخانه دائمی کنفرانس بین
المللی حمایت از فلس��طین مجلس شورای اسالمی،
حمالت کور و ددمنشانه رژیم صهیونیستی علیه ملت
فلس��طین در غزه را بشدت محکوم کرد.وی نخست
وزیر کودک کش رژیم صهیونیس��تی را تروریس��تی
خواند که برای پیروزی در انتخابات کنست از اعمال
هر گونه جنایتی همانند اسالف خود رویگردان نیست
و برای رسیدن به این هدف شوم خود ،حمله به مردم
بی دفاع و بی گناه غزه را س��ازماندهی نموده اس��ت .
امیرعبداللهیان تل آویو را مسئول عواقب فتنه انگیزی و
شعله ور شدن جنگ در فلسطین خواند و افزود :با توجه
ب��ه قدرت مقاومت ،تحمل عواق��ب این جنایت برای

رژیم صهیونیست بسیار دشوارخواهد بود و زمان به نفع
صهیونیست ها نیست .وی با اشاره به حساسیت شرایط
منطقه ،افکار عمومی ،س��ازمان ها ،مجامع اسالمی و
نهادهای حقوق بشر را دعوت نمود تا قاطعانه حمالت
خودس��رانه و ابزاری رژیم صهیونیستی را محکوم و از
ملت بی دفاع فلسطین حمایت نمایند.امیرعبداللهیان
رفتار تل آویو را عامل بی ثباتی و نا امنی منطقه خواند
و با هشدار به نتانیاهوی تروریست و حامی داعش در
سال های اخیر ،بر حمایت جمهوری اسالمی ایران از
مقاومت و ملت فلس��طین برای تحقق حقوق مشروع
خود و آزادی قدس قبله اول مسلمین تاکید کرد.

حمل�ه موش�کی ب�ه تلآوی�و بهان�ه دورغی�ن

صهیونیستها برای جنایت دوباره در غزه

هواپیماه��ای رژیم صهیونیس��تی در واکنش به آنچه
شلیک دو موشک به اطراف شهر تل آویو خواندند ،به
نوار غزه حمله کردند .درپی شلیک موشک ،آژیرهای

خطر بویژه در منطقه تل آویو به صدا در آمد و بنیامین
نتانیاهو نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی
در نشستی با س��ران امنیتی خود در مقر ارتش در تل
آویو تش��کل جلس��ه داد و تصمیم گرفت که به این
حمله موش��کی پاسخ دهد .در همین حال ،گروههای
فلسطینی مسئولیت شلیک موشک به فلسطین اشغالی
را رد کرده و گفتند که آنها موش��ک شلیک نکرده اند.
گردانهای شهید عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش
حماس در بیانیه خود بر «عدم مسولیت خود در شلیک
شبانه موشک به سمت دشمن» تاکید کرد و گفت :این
موشک ها در زمانی ش��لیک شد که رهبران جنبش
حماس و هیئت امنیتی مصر درباره تفاهم های مربوط
به آتش بس جلس��ه داش��تند .داود شهاب سخنگوی
جنبش جهاد اسالمی فلسطین نیز «ادعاهای دروغین
اس��رائیل» درباره مس��ئولیت این جنبش در ش��لیک
موشک ها به سمت تل آویو را رد کرد.

بازگشت همه به سوي اوست
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