
مركز پژوهش هاي مجلس:

سفیر سابق ایتالیا در عراق: 

 در میزگرد »جوان« 
با استادان حوزه زنان و خانواده مطرح شد

  ع�اوه ب�ر كلی�د خ�وردن ۴۰ ه�زار پ�روژه و 
مناسب س�ازي ۳ ش�هر ب�راي معلوالن در س�ال 
 1۳98، در ایام نوروز نیز هزار و 167 گروه جهادي 
مش�تمل بر ۲۴ هزار نفر از س�وی سازمان بسیج 
سازندگی به مناطق محروم اعزام مي شوند تا سال 

نو را با جهاد خدمت جشن بگیرند

 تحریم داخلي 
 بیش از تحریم خارجي 

به تولید آسیب زد

ادعایبیبیسی
دربارهسلیمانی

دقیقاًبرعکساست!

سردار باقري در دمشق:

نیروهايخارجيغیرقانوني
بايدسوريهراترککنند

رهاکردنقاچاقچیانترقه
دويدندنبالترقهبازها!

جهاد خدمت  و سازندگي 
بسیج  با 141 هزار پروژه عمراني

زن در الگوي انقاب 
تأثیرگذار، عفیف  

وشریف است
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يادداشت هاي امروز

 سال 98سال مسئوليت پذيري 
و شفافيت دولتمردان باشد / مهران ابراهيميان

4

تفكر انقالبي؛ ضامن تحقق گام دوم انقالب
سيدعبداهلل متوليان

2

الجزاير با بهاری آرام  اما معقول
سيد رحيم نعمتی

15

نخبگان و رسالت آنها در گام دوم انقالب 
داوود عامري

2

لبیک10هزارفرماندهبسیج
دانشآموزيبهبیانیهگامدوم

   10 هزار فرمانده بسيج دانش آموزي با صدور بيانيه اي ضمن 
اعالم آمادگي خود براي اجراي گام دوم انقالب افزودند: حضور 
در عرصه هاي مشاركت براي مبارزه با فساد و برقراري عدالت 
اجتماعي، ارتقاي س��طح دانش و فناوري و مقابله با استكبار 

جهاني در همه عرصه ها را وظيفه خودمي دانيم |  صفحه ۲

ويژه هاي جوان  

 از ترامپ توقع مردانگي داشتيد؟!
 اطرافيان الريجاني هم از روحاني دور مي شوند؟

صفحه ۲

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
دوشنبه  ۲7 اسفند1۳97   -    11 رجب 1۴۴۰

سال بیست و یکم- شماره 5617 - 16 صفحه
قیمت:5۰۰تومان

تختگازدرپیچتحريمها

     خدمات فني و مهندسي جوانان توانمند جمهوري اسامي در حوزه 
نفت و گاز بار دیگر و در اوج تحریم های ظالمانه به بار نشست و فازهاي 
1۳، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ پارس جنوبي در كنگان كه از سوي قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبیا احداث و تکمیل شد، به طور رسمي به بهره برداري رسید. 
بدین ترتیب با بهره برداري از دو س�کوي دریایي فاز 1۳ و دو سکوي 
دریایي فازهاي ۲۲، ۲۳ و ۲۴ظرفیت برداشت روزانه گاز ایران از پارس 

جنوبي به 66۰ میلیون متر مکعب رسید |  صفحه ۲

 روحاني: بهره برداري از فازهاي جدید پارس جنوبي
 ضربه محکمي به دشمنان این مرز و بوم به ویژه امریکا است

از سپاه راضي هستیم، برخي ها مي خواهند میان ما را به هم بزنند
زنگنه: 

استکبار را در تحریم ملت ایران مفتضح كردیم
رئیس قرارگاه خاتم:

 مهندسي انرژي ایران
 اول در منطقه

صفحه۳هفتم در جهان


