
دستگیری شبکه ای از عوامل سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی به همراه محموله سنگین سالح

 ضربه کاری نیروهای اطالعاتی
 به شبکه تروریستی موساد 

آیا ادعای خشکاندن هورالعظیم توسط شرکت چینی درست است؟

ضدجاسوســی  مدیــرکل  شــهروند| 
کــرد: »بــا رصــد  وزارت اطاعــات اعــام 
از مرز هــا و  ج  کنتــرل اطاعاتــی خــار و 
گســترده اطاعاتــی عملیاتی  اقدامــات 
زمان)عــج(  امــام  گمنــام  ســربازان 
شــبکه ای از عوامل ســازمان جاسوسی 
رژیم صهیونیســتی )موســاد( بــه همراه 
محموله ســنگین ســاح و مهمات پس 
کشــور  از مبــادی مــرزی غــرب  از ورود 
اینکــه  بیــان  بــا  او  شــدند.«  دســتگیر 
عوامــل موســاد قصــد داشــتند از ایــن 
تجهیزات در جریان اغتشاشات شهری 
و تــرور بهره بــرداری کننــد، تصریــح کرد: 
»رژیم صهیونیســتی در مقطــع برگزاری 
انتخابات نیز در چنــد نوبت قصد انجام 
اقدامــات خرابکارانــه در نقــاط مختلف 
به موقــع  اقــدام  بــا  کــه  داشــت  کشــور 
سربازان گمنام امام زمان)عج( از انجام 
این خرابکاری های تروریستی جلوگیری 
به عمل آمــد و ضربه ای کاری به شــبکه 

تروریستی موســاد در منطقه وارد شد.« 
مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطاعات 
کلــت  گفــت: »ایــن تســلیحات شــامل 
کاش و  کمــری، نارنجــک، وینچســتر، 
کــه برخــی از  فشــنگ جنگــی می شــود 
آنها همچون وینچســتر و نارنجک برای 
مــورد  اعتراضــات  آشوب کشــیدن  بــه 

استفاده قرار می گیرد.«
ضمــن  اطاعــات  »وزارت  افــزود:  او 
تشکر از هوشیاری همیشگی آحاد مردم 
کن در استان های  به ویژه هموطنان سا
غربی کشور در مواجهه با دشمنان ایران 
اسامی، از همه اقشــار مردم خواست تا 
درباره پیشــنهاد های مشــکوک به ویژه 
در فضــای مجــازی و درخواســت انجام 
برخی اقدامــات در قبــال دریافت مبالغ 
گاهــی  ج از عــرف، بــا هوشــیاری و آ خــار
بیشــتر عمــل کننــد و مراتــب را به ســتاد 
خبــری وزارت اطاعــات بــه شــماره ۱۱۳ 

اطاع رسانی کنند.«

اداره کل روابــط عمومــی وزارت نفــت 
کنش بــه ادعاهــای احمد میدری  در وا
در برنامــه تلویزیونــی جهــان آرا در روز 
دوم مردادماه درباره تاالب هورالعظیم 
کــرد: »خشــکاندن بخشــی از هور  اعام 
مربوط به ســال های ۱۳۸۸ بوده اســت 
اســتقرار  از  پــس  نفــت  وزارت  اتفاقــا  و 
دولــت یازدهــم و بــا توجــه بــه خلع یــد 
شــرکت چینــی از توســعه میــدان نفتی 
آزادگان در ســال ۱۳۹۳، فعالیت هــای 
گســترده ای بــرای احیــای هورالعظیــم 
انجــام داد و فراتــر از تعهدهــای خــود 
در ایــن زمینه تــاش کرد. خوب اســت 
آقــای احمد میدری که ســابقه تدریس 
هــم  پژوهشــی  کــز  مرا و  دانشــگاه  در 
دارند و به عنــوان مســئول در برنامه ای 
تلویزیونی حضور یافته اســت و ادعایی 
ح می کننــد، دســت کم بــا ســند  را مطــر
ســخن  واضــح  به طــور  و  ادلــه  ارایــه  و 
بگوینــد، نــه اینکــه در فضــای ملتهــب 
خوزســتان، با اظهاراتی ناقــص و مبهم 

به حواشی این التهاب دامن بزنند.«
کــرد: »ایشــان در  وزارت نفــت اعــام 

بخش دیگــری از سخنانشــان در حالی 
مدعی شده اند وزارت نفت در ماجرای 
سیل فروردین ۹۸ مانع ورود آب به هور 
شده است که این موضوع هرگز صحت 
نــدارد و همه دســتگاه های مســئول در 
آن ماجــرا بــه نهایــت همــکاری صنعت 
کنتــرل ســیاب حتــی بــه  نفــت بــرای 
خــود  تأسیســات  زیرآب رفتــن  قیمــت 

اذعان دارند.«  
وزارت نفت با دوراندیشــی نســبت به 
حفــظ محیط زیســت به ویــژه در تاالب 
ســال  از  بعــد  هورالعظیــم  بین المللــی 
۱۳۹۲ با اختصــاص صدها میلیارد ریال 
بودجه مــازاد، هرگونــه فعالیت نفتی در 
این منطقه را منطبق با استانداردهای 
سیاســت  براســاس  و  محیط زیســتی 
توســعه پایــدار مدنظر داشــته و اساســا 
توســعه نفت در هور در ردیف توسعه در 
گرفته است. با این  مناطق دریایی قرار 
اوصاف عجیب اســت که آقــای میدری 
بدون کمتریــن اطاعی از این موضوع، 
مدعــی اســت وزارت نفــت بــرای ارزان 
مجــوز  نفتــی  پروژه هــای  تمام شــدن 

خشکاندن هور را صادر کرده است.
که جناب  کامل روشــن اســت  به طور 
آقای میدری براســاس اطاعات ناقص 
تصمیــم  یــک  از  شــنیده ها  برخــی  و 
نادرست در سال ۱۳۸۸ این اظهارات را 
ح در  ح کرده اند و از ابطــال این طر مطــر
ســال ۱۳۹۳ و تاش ها برای احیای هور 
از ســوی وزارت نفت بی اطاع بوده اند، 
اما کاش مجری محترم برنامه جهان آرا 
در همــان برنامــه، مســتندات این ادعا 
را از ایشــان طلــب می کــرد و اجــازه بیان 
ســخن بــدون ســند و ایجاد انحــراف در 

افکار مخاطبان را به ایشان نمی داد.
وزارت نفــت ضمــن رد ادعاهای آقای 
کیــد  تأ جهــان آرا،  برنامــه  در  میــدری 
دارد کــه کل فعالیت هــای ایــن صنعت 
منطبــق بــر اســناد توســعه پایــدار و بــا 
ذیربــط  نهادهــای  از  مجــوز  دریافــت 
انجام می شــود و فراتــر از آن برای حفظ 
محیط زیســت و جلوگیــری از خســارت 
بــه آن، باالترین همــکاری ممکــن را در 
همه سطوح انجام داده است و خواهد 

داد.«

 محسن چاوشی
 برای خوزستان نوشت

 اجازه تجزیه ایران را 
نمی دهیم 

آخرین اظهارات  وکیل شجریان  

قطعه جدید 
محمدرضا شجریان 

چگونه لو رفت؟! 
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علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی تصریح کرد

 واقعیت
خشکسالی فراتر از 

پتانسیل واقعی کشور

خبرتازه

3 6

گهی  ثبت آ
در روزنامه شهروند

44956200-2

 سخنگوی جمعیت هالل احمر  
تشریح کرد

 برنامه های
  هالل احمر

 برای مقابله با سیل 

آیا مدرسه رفتن 
 دانش آموزان 

 از مهر  ۱۴00 
الزامی است؟ 

4
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 کیوسک
 مطبوعات جهان 

 مهمترین عناوین گاردین، 
 نیویورک تایمز   و واشینگتن پست

 را بخوانید
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3
رویداد

قطره قطره مهربانی
صدای پای آب باشیم

تابستان ۱۴00
 نواحی جنوب شرقی کشور

واریز کمک های نقدی از طریق  سامانه مشارکت های مردمی

شماره حساب: 99999 )بانک ملی( 

کمک به أتمین آب رشب سامل
ارائه خدمات هبداشیت درماین
ارائه خدمات معیشیت

*72۴   # شماره کارت 9996 -9999-3379-6104 نزد بانک ملت

  مراسم تحلیف رئیس جمهوری منتخب چگونه برگزار خواهد شد؟

 انتقال دولت ها زیر سایه مردم ساالری 
3

سردار، چهارمین 
ایرانی قرمزهای 

آلمان؟

قتل تکان دهنده 
آیسای ۵ ساله ساعت 

۵ عصر 

خ ندهد گر اتفاق خاصی ر  ا
سردار آزمون به بایرلورکوزن می پیوندد

گفت و گوی »شهروند« با پدر دختر بچه 
دهدشتی که توسط مادرش کشته شد 
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آغاز 
کسیناسیون  وا

خبرنگاران 
و معلمان 

 همزمان
 با عید غدیر

کسیناسیون ۵ گروه جدید  وا

3

 جواد فروغی ، پرستار، امدادگر داوطلب
 و قهرمان المپیک در گفت وگوی اختصاصی با »شهروند«:

5

 مدال طال تقدیم
به همه پرستاران دنیا


