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رهبر انقالب در پیام تسلیت آیت اهلل ناصری؛

ایشان، تزکيه و نشر معارف را
تکليف خویش می دانست
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حسین راغفر:  

مارپيچ تورمی، خفت گيری
و خودکشی را افزایش داد
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سیاستمداران در حال ارسال
پیام های هدفمند پسابرجامی هستند

خانی می آید نه 
ود! نه خانی می ر و 

با تقویت احتمال احیای برجام، مسئوالن 
جملگی در حال ارسال این سیگنال به جامعه 
هســتند که حتی درصورت احیــای توافق 
پیشین، اتفاق ویژه ای در زندگی روزمره شان 
نخواهد افتاد. آیا چنین گــزاره ای با واقعیات 
سازگار اســت یا هدفی دیگر در پس آن وجود 
دارد؟  دیروز غالمرضــا مصباحی مقدم، عضو 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: »در 
صورت توافق و بازگشت به برجام، مردم تصور 
نکنند که در باغ سبزی به رویشان باز خواهد 
شــد«. پیش تر نیز محمدباقر قالیباف، رئیس 
مجلس گفته بود: »مشــکالت کشور با توافق 

احتمالی کاهش می  یابد اما رفع نمی شــود«. 
»جمهوری اسالمی در صورت توافق باید بتواند 
به هر کشوری نفت بفروشد اما مردم ایران نباید 
امیدوار باشند که احیای برجام آثار پررنگی در 
زندگی آن ها داشته باشد«؛ این یکی را فریدون 
عباســی، نماینده مجلس و رئیس پیشــین 
ســازمان انرژی اتمی گفته است.  همه دست 
در دست هم گذاشــته اند تا انتظارات مردم را 
کاهش دهند!  فرض کنید همین فردا مذاکرات 
احیای برجام به نتیجه برسد. چه محاسنی بر 
آن مترتب است؟ از آمدن ســرمایه خارجی 

بگذریم...

دبیر انجمن خودروسازان در گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 

واردات خودرو در حد حرف و بازی است

چرتکه 3

کابوس بزرگی که تایید شد

قویباشستاره!
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کل کاتالیست های متاناسیون مورد نیاز شرکت پتروشیمی »هنگام« به 
میزان 45 تن به این مجتمع تحویل دهی گردید و پس از آماده سازی مجتمع 

جهت راه اندازی، در راکتور مربوطه بارگذاری خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی خوارزمی، 45 تن کاتالیست های متاناسیون 
مورد نیاز مجتمع پتروشــیمی اوره و آمونیاک هنگام کــه در منطقه ویژه 
اقتصادی پارس جنوبی )فاز 2 طرح های پتروشــیمی( واقع شده و آخرین 
مراحل ســاخت، نصب و راه اندازی آن در حال اجراســت و قرارداد تولید و 
تحویل دهی آن در سال 1400 منعقد شده بود، با نظارت شرکت پیدک به 

عنوان پیمانکار اجرایی طرح، تولید و به مجتمع هنگام تحویل دهی گردید.
شرکت پتروشیمی هنگام که عضوی از خانواده بزرگ هلدینگ خلیج 
فارس است، جزء آن دسته از طرح های پتروشیمی کشور است که در احداث 
آن بیشترین سهم بومی سازی و بهره گیری از کاال و خدمات ایرانی لحاظ شده 
است و با وجود دشواری های فراوان، حمایت های گسترده ای از سوی مدیریت 

این مجتمع از تولید ملی صورت پذیرفت.

در آینده نزدیک، پس از آماده ســازی این مجتمع جهــت راه اندازی، 
کاتالیست های متاناسیون و شیفت دما پائین تولیدی شرکت دانش بنیان 
گسترش فناوری خوارزمی در راکتورهای این مجتمع بارگذاری شده و دیگر 
بار توان و تخصص جوانان پر افتخار ایران زمین در عرصه گسترش فناوری های 

فوق پیشرفته در صنعت پتروشیمی کشور به منصه ظهور خواهد رسید.

ویژه

تحویلدهیکاتالیستهایمتاناسیونپتروشیمی»هنگام«

عضو هیات علمی موسسه مطالعات انرژی:  

چینوهنددیگرانگیزهای
برایخریدازماندارند

آبنرسانیم،بایکتبخیر،کل
دریاچهارومیهنابودمیشود

وزارتخارجهآلمان
مدعیبازداشتیکفرد

آلمانیدرایرانشد

افزایش حداقل یک میلیون تومانی
 حقوق کارمندان دولت 

کاشمدیراندولتی،
کارگرمحسوبمیشدند

تنش دیپلماتیک میان مراکش و تونس  در پی 
استقبال قیس سعید از رهبر جبهه پولیساریو

سفرابهخانهبازگشتند!

رئیس جمهور بهره گیــری ارکان حاکمیت از 
ظرفیت ها و کمک های جامعه پرستاری و پزشکی 
را ضروری دانســت و به وزارت بهداشت و مجلس 
شورای اســالمی توصیه کرد در تدوین طرح ها و 
لوایح و تصمیم گیری و تصمیم سازی برای جامعه 
پزشکی به نظرات مشورتی فعاالن این عرصه توجه 

ویژه داشته باشند.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، »ســید 
ابراهیم رئیسی« روز شنبه در همایش ملّی »خدمت 
ماندگار؛ بزرگداشت خادمان سالمت« گفت: باید 
از مقام پزشــکان، داروسازان و پرســتاران و کادر 
بهداشــت صمیمانه قدردانی کرد که در صیانت 
از جان مردم بــا ایثار و ازخودگذشــتگی خوش 

درخشیدند.
رئیس جمهور با اشاره به اقسام خدمت، افزود: 
یک نوع خدمت، با انگیزه کسب منفعت است که 
خدمتی منفعت گرا با نگاه مادی گرایانه است اما نوع 
دوم خدمت، در بشردوستی و نگاه انسان دوستانه 
ریشه دارد که نگاه اومانیستی و انسان مدارانه است.

 رئیسی اظهار داشت: خدمت ســوم اما برای 
خداســت و به خدمت، مانــدگاری و جاودانگی 
می دهد که فقط به تشکر مخدوم نمی انجامد، بلکه 

نگاه خدمتگزار به جایگاه اصلی است؛ چون می داند 
راه رضایت خدا از رضایت خلق می گذرد.

وی ادامــه داد: جلب رضایت مانــدگار در یک 
خدمت ماندگار خواهد بود و اگر کسی از او قدردانی 
نکرد، احساس نقص و کاستی و سنگینی نمی کند؛ 
چون دل را در گرو یک جایگاه برتر گذاشته و این هم 
نوعی از خدمت اســت که با ارزش های مادی قابل 
جبران نیست. رئیس جمهور با طرح این سوال که 
جبران زحمات کســی که ماه ها به دیدار خانواده 
خود نرفته و در کادر درمان بــوده چگونه ممکن 
است؟، گفت: هیچ ترازویی نمی تواند این خدمت 

را بسنجد و اندازه گیری کند.
 رئیســی با بیان اینکه مردم قدردان زحمات 
پزشکان، پرستاران، کادر بهداشت و درمان و همه 

فعاالن عرصه سالمت هستند، بر لزوم بهره مندی 
ارکان حاکمیت از ظرفیت ها و کمک های جامعه 
پرســتاری و پزشــکی تأکید و خاطرنشان کرد: 
مشورت با پزشکان و پرســتاران سرمایه بزرگی 
برای وزارت بهداشــت و نمایندگان مجلس است 
و در تدویــن همه طرح هــا و لوایــح و همچنین 
تصمیم گیری و تصمیم سازی برای جامعه پزشکی، 
نگاه های و دیدگاه های شــما باید مورد توجه قرار 

بگیرد.
وی از فعاالن عرصه سالمت و جامعه پزشکان و 
داروسازان کشور به عنوان »اصحاب ما می توانیم« 
یاد کرد و از آنها خواســت که برای ارتقای جایگاه 
ایران در این حوزه ها، بیش از پیش تالش مجاهدانه 

داشته باشند.
وی درباره مسأله پزشکان با بیان اینکه خدمات 
آنها در جای جای کشور مورد افتخار است، گفت: 
صیانت و شــکرگزاری از این سرمایه این است که 

هم معیشت آنان دنبال و هم نظرات آنان اخذ شود.
  رئیســی در ادامه سخنانش بیمه شدن حدود 
۶ میلیون نفر را کار بزرگی برشمرد و طرح دارویار 
را هم بســیار مهم و در جهت امیــد آفرینی مردم 

توصیف کرد.

همایش
 رئیسی:

زحماتکادردرمانباهیچترازوییقابلاندازهگیرینیست


