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گــذرگاه مرزی »البوکمال-القائم« یا گذرگاه عمار، هشــتم شــهریورماه در مرز 
میان ســوریه و عراق پس از 6 سال بازگشایی شد. گذرگاهی که نقش راهبردی 
ارزشمندی در روابط میان کشورهای منطقه و محور مقاومت دارد و از این  جهت 
بسیار ارزشمند است. اگر بخواهیم به بررسی نقش راهبردی و مهم این گذرگاه در 

روابط دو کشور و حتی در منطقه بپردازیم...

نقش راهبردی گذرگاه های منطقه ای 
برای جهان اسالم

سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت »حسین فریدون« خبر داد

عدالت بدون تعارف
 سیاست   ســخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری 
هفتگی خود اخباری از احکام قضایی  اعالم کرد  که نشان 
می دهد  همان طور که قاضی القضات جدید اعالم کرده، 
در دوره جدیــد تعارفی برای اجرای عدالت وجود ندارد و 
با فســاد حتی در درون قوه قضائیه یا حتی در نزدیکان 
مقامات ارشد کشور نیز برخورد خواهد شد چون به تعبیر 

ضرب المثل معروف، شیشه را...

 جامعه  دینداری و یا دین گریزی یک 
آن  شهروندان  رفتار  از  باید  را  جامعه 
شناخت.  القای دین گریزی در جامعه ای 
که ساحت های متفاوت عمل به مصادیق 

دینی را می توان در آن دید، حربه ای است 
که دشمنان بارها و بارها آن را آزموده اند 
و امروزه که با توسعه شبکه های مجازی، 
مسیر تخریب و وارونه ساختن واقعیات 

انکار  است،  فراهم  گذشته  از  بیش 
جلوه های عینی حضور دین در میان اقشار 
از  بیش  ویژه جوانان  به  مختلف جامعه 
هر زمان دیگر تکرار می شود.آیا می توان 

اقتصادی،  و  اخالقی  فساد  مشاهده  با 
بی بندوباری، بی حجابی و... در میان اقلیتی 
رأی به گسترش بی دینی در تمامی آن 

جامعه داد...

 ............ صفحه 2

بزرگ ترین رژه نظامی تاریخ 
چین همزمان با افزایش 
تنش آمریکا برگزار شد

فیگور اژدهای 
شرق مقابل 
کابوی غرب

قدس گمانه زنی ها 
درباره آینده بازار خودرو را 

بررسی کرد

آیا ایران و ترکیه 
در خودروسازی 

به هم می پیوندند؟

 قدس از جلوه های عینی حضور دین در میان اقشار مختلف جامعه گزارش می دهد 

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 8 ............ صفحه 6

 

گامی کوچک برای رونق تولید
 آستان  نمایشگاهی ایرانی که این روزها مقصد بازدید زائران از نمایشگاه نوشت افزار ایرانی-اسالمی حرم رضوی استقبال کردند

و خرید زائران ایرانی و غیرایرانی و مجاوران حرم مطهر 
رضوی است. این نمایشگاه تخصصی نوشت افزار ایرانی-

اســالمی بدون حضور برندهای غربی و با اســتفاده از 

نمادهای ایرانی، نقوش مذهبی و باستانی با قیمت های 
مناسب و تنوع کاال با استقبال بسیار خوبی روبه رو شده 
است. این نمایشــگاه با حدود یک هزار و 500 عنوان 

 ............ صفحه 3محصول و بیش از 136هزار قلم...

 ............ صفحه 7
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پس از بازگشت باشکوه به میادین مدیر دفتر تولید تئاتر هنرهای نمایشی حوزه هنری مطرح کرد  سرلشکر باقری:

امام باقر)ع(: 
فضيلتي چون 

جهاد نيست و 
جهادي چون 

مبارزه با هواي 
نفس نيست. 
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عابدزاده: به تیم ملی 
برمی گردم

نمایش های ویژه 
برای  جاماندگان اربعین

 ارسال موشک های ایرانی به یمن 
کذب است  

﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥  ﹜︣︣م 

︱︣ت ر︲︀ (ع)
٨ ﹤﹀ ︫︣ح در︮ 

/ع
۹۸
۰۸
۶۱
۶

﹝︤ا︡ه ﹁︣وش ︠﹢درو﹨︀ی 
︎︥و ︎︀رس و ︎︥و ۴٠۵
٧  ﹤﹀ ︫︣ح در︮ 

/ع
۹۸
۰۸
۶۱
۰

﹝﹣︨︧﹥ ︀پ و ا﹡︐︪︀رات آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی
 در ﹡︷ــ︣ دارد ﹡︧ــ︊️ ︋ــ﹥ ﹁ــ︣وش د︨ــ︐﹍︀ه ︮︀﹁ــ﹩ ︗﹙︡ ﹡︣م  
(︫ــ﹢﹝﹫︤) ﹝﹢﹜︣﹝︀ر︑﹫﹠﹩ ︋︀ ١۶ ︠︀﹡﹥ ︑︣︑﹫︉ و ︨ــ︣︻️ ۵٠٠٠ ︗﹙︡ 
﹋︐︀ب در ︨ــ︀︻️ ، ︨ــ︀ل ︨ــ︀︠️ ١٩٩۴ و ﹉ د︨ــ︐﹍︀ه ﹜﹫﹀︐︣اک 
︨ــ︍︀﹨︀ن ٣ ︑﹟ ︨ــ︀ل ︨ــ︀︠️ ١٣٨٩ و ــ﹉ د︨ــ︐﹍︀ه ﹜﹫﹀︐︣اک 
︨ــ﹠︡ ٣ ︑ــ﹟ ︨ــ︀ل ︨ــ︀︠️ ١٣٨٧ از ︵︣﹅ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝︤ا︡ه 
 ️︗ ︢ا از ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د﹛  ، ︡︀﹝﹡ ــ﹩ ا﹇︡ام﹞﹢﹝︻
︋︀زدــ︡ و در︀﹁️ اوراق ﹝︤اــ︡ه از ︑︀ر درج آ﹎︀︎ ︀︑ ﹩︀ن 
و﹇️ اداری ١٣٩٨/٧/٢٠ ︋﹥ آدرس : ﹝︪ــ︡ - ︋﹢﹜﹢ار ︨︖︀د - 
︋﹢﹜﹢ار ا︠﹢ان ︔︀﹜︒ ( ︗︀﹡︊︀ز ︗﹠﹢︋﹩ ) ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︀پ و ا﹡︐︪︀رات 
آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی - وا ︧︡ــ︀︋︡اری ﹝︣ا︗︺﹥ و در ︮﹢رت 
﹡﹫ــ︀ز ︋﹥ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ﹨ــ︀ی: ٣-٣٧۶٢۵٠٠١ 

دا︠﹙ــ﹩ ١۴١ و ١۴٢   ︑﹞ــ︀س  ︀︮ــ﹏ ﹡﹞︀﹠ــ︡ .

/ع
۹۸
۰۸
۶۱
۸

/ع
۹۸
۰۸
۶۱
۵

/ع
۹۸
۰۸
۱۲
۹

/ع
۹۸
۰۸
۵۷
۶

«︎﹫︀م ا﹞﹠﹩: ا︐﹫︀ط در را﹡﹠︡﹎﹩ ﹡︪︀﹡﹥ ︻﹑﹇﹥ ︫﹞︀ ︋﹥ ︗︀ن ︠﹢د و د﹍︣ان ا︨️»
﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋︀ ارز︀︋﹩ ︨︀ده

اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اسـتان خراسـان رضوى در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︋﹥ ︫︣ح 
ذــ﹏ را از︵︣﹅ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋︣﹎︤ار ﹡﹞︀ــ︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ﹁︣ا︠ــ﹢ان ﹝﹠︀﹇︭︀ت از در︀﹁️ و 
ــ︡ و ﹐زم ا︨️  ﹢ا﹨︫︡  ــ︀﹝︀﹡﹥ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ا﹡︖︀م︠  ︑﹢﹏ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
 ️︗ ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را﹢﹎ ️﹁︀ر و در﹢﹋︢﹞ ️︀ ️ ﹡︀م در︨  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ رت ︻︡م﹢ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮ 

︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر در ︨︀﹝︀﹡﹥ ٩٨/٧/١٠ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
مبلغ تضمين شركت در مناقصه (ريال)مبلغ برآورد (ريال)موضوع مناقصهشماره مناقصه

98/31/76
خط كشى سرد راههاى شمال و 

40/208/257/9082/010/412/895شرق حوزه استحفاظى استان

خط كشى سرد راههاى جنوب و 98/31/77
39/003/818/3081/950/190/915غرب حوزه استحفاظى استان

️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ و ︀ ﹁﹫︩ وار︤ ﹝︊﹙︼ در و︗﹥ اداره ﹋﹏ ︋︀︫︡. - ﹡﹢ع ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︀︋︧️ ︋﹥ ︮﹢رت ︲﹞︀﹡
٩٨/٧/١٧ ︀ر︫﹠︊﹥ ︑︀ر ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︑︀ ︨︀︻️ ١۴/٠٠ روز ️﹁︀در ️﹚﹞ -

٩٨/٧/٣٠ ١۴/٠٠ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ︑︀ر ️︻︀︨ ︀︑ :﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ ︀دات از﹠︪﹫︎ ︨︀︎ ار︨︀ل ️﹚﹞ -
- ︑︀ر و ︨︀︻️ ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︨︀︻️ ٩ ︊︮ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ٩٨/٨/١ 

﹋︡︎︧ــ︐﹩ ٩١٧٣۶٩۵۶٣۶                                                ا︨ــ﹑م-  ﹁︡ا﹫ــ︀ن  ︠﹫︀︋ــ︀ن  ا﹡︐ــ︀ی   -︪︡ــ﹞ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︢ار:  د︨ــ︐﹍︀ه  ︑﹞ــ︀س  ا︵﹑︻ــ︀ت   -
︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س: ٨- ٣٣۴١٢٠٢۴- ٠۵١ و ﹡﹞︀︋︣: ٣٣۴٣۵٨٨٨- ٠۵١

- ا︵﹑︻︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ در ا︨﹠︀د ﹝﹩ ︋︀︫︡.
- ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د (را﹨︊︣ی و ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩): ۴١٩٣۴- ٠٢١
:︡﹫︀﹝﹡ ر︗﹢ع ︣ز ️︀︨ ا﹡﹫︡ ︋﹥ آدرس﹢︑ ﹩﹞ ا︵﹑︻︀ت ︉︧﹋ ️︗ -

۶١٢٨١٧﹩﹎م ا﹜︿۵٠٩١/ ︫﹠︀︨﹥ آ    
                                   www.setadiran.ir :(︀د︐︨) ️﹛آدرس ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو

اداره ﹋﹏ را﹨︡اری و ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ︗︀ده ای ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی      

ع ۹
۸۰
۸۵
۵۸

« ﹁︣ا︠﹢ان ارز︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀️ ︋︣﹎︤اری
 ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︠︡﹝︀ت ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری »

 ﹩︋︀︫ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹁︣ا︠﹢ان ارز
﹋﹫﹀ــ﹩ ︗ــ️ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭ــ︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ ــ﹉ ﹝︣﹙﹥ ای ︠︡﹝ــ︀ت ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری                      
︣ب  ﹞︍︀ژ٣  ﹤﹆﹚︀ه آب︫   ︎︩︀﹞︣و﹜﹢﹜﹥ ﹎︢اری وآز﹀) ﹤︡ر﹫ ️︋︣︑ ︣ « ︵︣ح آ︋︨︣︀﹡﹩︫ 
ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠١۴۴۶٠٠٠٠۵۴  از   ︫﹤ ــ ️︋︣︑ ︣﹫︡ر﹥) » را︋  در﹝﹠︴﹆﹥ ︗︺﹀︣آ︋︀د︫ 

:︡︀﹝﹡ ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋︣﹎︤ار︑ ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵
 ﹩︋︀ا︨ــ﹠︀د ا︨ــ︐︺﹑م ارز ﹏﹢︑ و ️﹁︀از در ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︤اری ﹁︣ا︠﹢ان ارز﹎︣︋ ﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋
﹋﹫﹀﹩ ︑︀ ار︨ــ︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ 
آدرس www.setadiran.ir  ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︣ان در ︮﹢رت ︻︡م 
︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙ــ﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 
را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨ــ︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪ــ︀ر ﹁︣ا︠﹢ان در ︨︀﹝︀﹡﹥ ٩٨/٠٧/٠٧                  
﹝﹩ ︋︀︫︡. ا︵﹑︻︀ت و ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︎︦ از ︋︣﹎︤اری ﹁︣ا﹠︡ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ار︨︀ل 
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روزنامـه صبـح ایـران

 سرلشکر باقری: ارسال موشک های ایرانی به یمن کذب است   تسنیم: سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح، در گفت وگو با شبکه تلویزیونی فونیکس چین گفت: یمن امروز 
در محاصره کامل قرار دارد و همه  راه های آن بسته است و مدت هاست حتی امکان ارسال دارو نیز به آنجا وجود ندارد. وی ادعای ارسال موشک های ایرانی به یمن را کذب دانست و افزود: چطور وقتی امکان ارسال 

دارو وجود ندارد، می توان موشک های چندمتری را به یمن ارسال کرد؟ ما به ارتش مردمی یمن کمک های مستشاری و فکری می کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست 
خبری هفتگی خــود اخباری از 
احکام قضایی  اعالم کرد  که نشان می دهد  
همان طور که قاضــی القضات جدید اعالم 
کرده، در دوره جدیــد تعارفی برای اجرای 
عدالت وجود ندارد و با فساد حتی در درون 
قوه قضائیه یا حتی در نزدیکان مقامات ارشد 
کشور نیز برخورد خواهد شد چون به تعبیر 
ضرب المثل معروف، شیشــه را نمی توان با 

دستمال کثیف، تمیز کرد.
غالمحسین اســماعیلی روز گذشته در 
پاسخ به پرسشی در خصوص دستگیری 
بازپرس دادســرای فرهنگ و رسانه که 
مجــری فیلترینگ تلگرام بــود، گفت: 
موضوعــات را نباید به هــم ربط دهیم 
که اگر کســی کار خوبی کرد اما جرمی 
مرتکب شــد با او برخورد 
می شــود. در پرونده ای در 
ارتباط بــا پیگیری عناصر 
قباًل  قوه قضائیه که  داخل 
هم مطرح شده بود، دو تن 
از قضات تا امروز بازداشت 
شــده اند و پرونده مراحل 
تحقیقــات را طی می کند. 
وی در پاســخ به پرسشی 
دربــاره اعترافــات طبری 
دیگر  مقامات  بــه  اتهام  و 
بیان کرد: ما در این پرونده مانند ســایر 
پرونده ها به لحاظ قانونی اطالع رســانی 
زیادی نکردیم و افرادی از این فضا سوء 
استفاده کردند و مسائلی مطرح شد که 

مورد تأیید ما نیست. 
اسماعیلی افزود: در این پرونده ۱۷ نفر 
را بازداشــت کردیم کــه دو نفر قاضی 
هستند که یکی شاغل و یکی بازنشسته 
بازداشتی ها  تعداد  اســت  است. ممکن 

افزایش پیدا کند.

 حکم قطعی پنج سال حبس  و رد
 31 میلیارد رشوه برای حسین فریدون 

ســخنگوی دســتگاه قضا از صدور رأی 
دادگاه تجدید نظر برای حسین فریدون 
برادر رئیس جمهور و محکومیت وی به 
پنج سال حبس و رد ٣۱ میلیارد تومان 
رشــوه دریافتی خبر داد. غالمحســین 

اسماعیلی گفت: حکم هفت سال حبس 
دادگاه اولیه برای حسین فریدون به پنج 

سال کاهش یافته اما دیگر مجازات وی 
بدون تغییر تأیید شده است. 

وی افــزود: دادگاه تجدید نظر در مورد 
سه نفر از متهمان این پرونده ارفاق هایی 
را لحــاظ کرد، از جملــه در مورد آقای 
حسین فریدون حکم هفت سال حبس 
به پنج ســال تقلیــل یافت، امــا بقیه 
مجازات های وی یعنی جزای نقدی و رد 
بیش از ٣۱ میلیارد رشــوه تأیید شده و 

ایشان باید آن را بپردازد. 
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در مورد یک 
متهم رأی برائت صادر شــده و یکی از 
بانوان متهم در این پرونده نیز که دادگاه 
بدوی دو سوم مجازات او را تعلیق کرده 
بود، دادگاه تجدید نظریک ســوم دیگر 

مجازات را هم تعلیق کرد.

 از کارتخوان دفتر زنگنه چه خبر؟
وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده 
وزارت نفت گفت: در ارتباط با خانمی 
که دســتگیر شده بود، من در جلسات 
پیش اشــاره کردم بحث کارشناســی 
انجام شــده و گزارش واصل شــده و 
دادگاه در روزهای آینده رأی را صادر 
می کنــد. در خصــوص کارتخــوان با 
پیگیری ها گزارش کاملی واصل  وجود 
نشده است، ما منتظریم گزارش کامل 
قضایی  مرجع  بــرای  اطالعات  وزارت 

ارسال شود. 
وی درباره ورود قــوه قضائیه به توقیف 
اموال ایــران در کانادا گفــت: در نامه 
رســمی به وزارت امور خارجه همکاری 
خود را برای اقدام قضایی و شناســایی 
اموال و دارایی های دولت کانادا در ایران 

اعالم کردیم. 
ســخنگوی قــوه قضائیه در پاســخ به 
زندانیان  تبادل  احتمال  درباره  پرسشی 
میان ایران و آمریــکا گفت: بارها اعالم 
کرده ایــم که شــرط و شــروط را نمی 
پذیریــم و در شــرایط برابــر تصمیم 
می گیریــم؛ اکنون موضــوع خاصی در 

دستور نیست. 
اســماعیلی دربــاره پرونــده قائم مقام 
قالیباف گفــت: حدود یــک ماه پیش 
برای این پرونده کیفرخواست صادر و به 
دادگاه ارسال شده، اما هنوز رأیی برای 

وی صادر نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت »حسین فریدون« خبر داد

عدالت بدون تعارف

 اقتصاددان ها  می گویند حذف  صفر از پول  ملی  بی فایده  و تورم  زاســت  اما دولت  
اصرار می کند؛ چون  از نظر روانی  خواهد  توانست  نرخ  خدمات  خود را باز هم  افزایش  
دهد؛ چرا که  با ریال  االن  بنزین  هزار برابر  و قبض  برق  ۱0  هزار برابر ٣0 سال  قبل 
 اســت،  ولی  با واحد بسیار بزرگ  تومان  زمینه ای  برای  افزایش  بیشتر قیمت  فراهم 

می شود. 09150002986
 حکم خانم دکتری که روی خودروی پلیس کشف حجاب کرد، ویزیت و انجام 
عمل زایمان رایگان به جای یک سال حبس صادر شد. جای سؤال دارد، قانونی که 
این قدر مالطفت برای مخاطبانش دارد؛ چرا برای روشــنگران که فقط یک سؤال 
مطرح کرده به جای پاسخگویی! این قدر سختگیرانه عمل کرده؟ یعنی باید شاهد 

باشیم یکی از نخبگان جامعه ما در زندان به سر ببرد؟!09030001759
 صدها جوان خانم و آقا درشهر با جداولی در دست آجرهای خانه ها و کاسب ها را 
تیک می زنند مشخص نیست چه خوابی دیده شده و مجری کیست؟ بدون شک به 

نفع عموم نیست. 09390003589
 از وزیر آموزش و پرورش بپرســید مانده پاداش بازنشستگان فرهنگی را به چه 

کسانی داده است؟ 09150007463
 به نظر من دشــمن فشار حداکثری را روی مردم شــروع کرده، پیش از اینکه 
سال های آینده به تحلیل این موضوع بپردازید امروز جلوگیری کنید. در دورترین 
نقطه کشور هزینه مهد 5میلیون و دبیرستان ٣0میلیون مگر آموزش تا دیپلم نباید 

مجانی باشد؟ 09150009278
 ســالم معیار سنجش برای حذف یارانه ها اشتباه بسیار فاحشی دارد؛ مثالً برای 
من زدن جمع هزینه ماه فروردین شــما 5۴ میلیون تومان است، آخه با انصاف تو 
این اوضاع اقتصادی که برای مردم درست کردین چقدر باید درآمد داشت که 5۴ 
میلیون تومان خرج کرد پس من میلیاردر هستم خودم خبر نداشتم. 09150006191

 چقدر برخی از مســئوالن متخلف وقیح هستند که این همه از باال دستی های 
این ها محاکمه، زندانی و عزل توســط قوه قضائیه می شوند، ولی بازهم تخلفاتشان 
را ادامه می دهند.اینان پشتشــان به کی و کجا گرم است یا اداره شان چقدر بی درو 

پیکراست که هر کار دلشان می خواهد انجام می دهند.  09150001600
 هشت سال دفاع مقدس اگر چه روایت مردانی است که دلیرانه جنگیدند تا پرچم 
پیروزی برافرازند، ولی حدیث ایثار و استقامت زنان نیز هست؛ بانوانی که سختی ها 
را به جان خریدند و زمینه ســاز سربلندی این مرز و بوم شدند، حضور چشمگیر 
خواهران و همســران و مادران رزمندگان سپاه اسالم در هنگام بدرقه آنان دلیلی 
است بر این مدعا، حتی پیشانی بندهای مسافرانشان را خود محکم نموده و کوله بار 

سفرشان را می بستند. 09150000609
 برخورد با فراریان از مالیات واجب اســت به شــرط اینکه برای مؤدی 5 ریالی 
5 میلیون هزینه نشــود، گوجه کار مالیات بدهد ولــی صادرکننده جایزه بگیرد! 

09390003589
 در حادثه پیش آمده بار ترافیکی امیدوارم ســهم حضور همیشگی پلیس راه در 

منطقه دقیقاً مشخص شود. 09150009278

 ســردار غالمرضا جاللی، رئیس ســازمان پدافند غیر عامل با بیــان اینکه آمریکا 
شــروع جنگ سایبری علیه ایران را اعالن کرده است، تأکید کرد: آن ها باید بدانند که 
وابستگی شــان به فضای سایبری بیش از ماست و ما به طور قاطع دفاع سایبری را در 

برابرشان پیش خواهیم گرفت.

 وزیر اسبق ارشــاد در پاسخ به ماجرای کناره گیری یا استعفا از عضویت در شورای 
نظارت بر صداوسیما گفت: به رئیس جمهور اعالم کردم مدت حضور من و آقای آشنا به 
پایان رسیده است. خبرهایی از پایان یافتن دوره حضور علی جنتی و حسام الدین آشنا 
به عنوان اعضای دولتی شــورای نظارت بر صداوسیما به گوش می رسد؛ پیگیری ها از 
دبیرخانه شورای نظارت بر صداوسیما انجام شد و از این موضوع اعالم بی اطالعی کردند.

 امیر سرلشــکر ســید عبدالرحیم موســوی با حضور در یگان های پدافندی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی مستقر در نقاط حساس و حیاتی 
جنوب غرب کشور، از نقاط استقرار سامانه های پدافندی و آمادگی این یگان ها، همچنین 
آمادگی خلبانان نیروی هوایی بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی ارتش، فرمانده کل 
ارتش جمهوری اسالمی ایران در ابتدا با حضور در پایگاه هوایی شهید اردستانی امیدیه، 
میزان آمادگی خلبانان این پایگاه را با اجرای تمرینات تاکتیکی جنگنده بمب افکن های 
نیروی هوایی از جمله جت صاعقه و اف 5 ارزیابی کرد و گزارشــی از مأموریت روزانه 

خلبانان این پایگاه در صیانت از مرزهای هوایی منطقه دریافت کرد.

 سیدمحمود علیزاده طباطبایی؛ وکیل محمدعلی نجفی در پرونده قتل مرحومه میترا 
اســتاد از چندی پیش ادعایی را مبنی بر دستگیری و آزادی یک شخص ناشناس در 
پرونده قتل مرحومه میترا استاد عنوان کرده است. علیزاده طباطبایی مدعی شده فردی 
از لحظه اول قبل از ورود دختر، داماد و راننده آقای نجفی و پســر خانم میترا اســتاد 
داخل منزل بوده که وقتی این ها داخل منزل می شوند وی آنجا بوده است. وی در ادامه 
اظهارات خود مدعی شده این فرد دستگیر می شود و خودش را مأمور یکی از نیروهای 
امنیتی و اطالعاتی معرفی می کند، وی ساعتی بعد آزاد می شود و در کمال تعجب هیچ 
اثری از آن فرد اکنون در پرونده نیست. علی القاصی دادستان تهران ضمن تکذیب ادعای 
علیزاده طباطبایی، تصریح کرد: دستگاه قضایی اصالً به اثبات این موضوع نرسید و این 

ادعا را تأیید نمی کنیم.

افشاگری االخبار لبنان
 طرح عربستان و آمریکا برای براندازی سه ساله 

در ایران شکست خورد
سیاست: روزنامــه االخبار لبنان که پیشتر 
اسنادی از عربستان ســعودی منتشر کرده 
بود، در سندی جدید فاش کرد که عربستان 
طرحی برای براندازی ســه ساله در ایران به 
رئیس جمهور آمریکا ارائه کرده، اما این طرح 
شکست خورده است. به گزارش فارس تاریخ 
این سند به ســال ۲0۱۷ بازمی گردد؛ کمی 
پیش از سفر چند روزه محمد بن سلمان به آمریکا و بعد از سفر مشهور دونالد ترامپ به 
عربستان بالفاصله پس از ورود به کاخ سفید در قامت رئیس جمهور آمریکا. سلمان بن 
عبدالعزیز شاه سعودی با این طرح، چشم انداز کشورش برای »تعمیق همکاری راهبردی 
مشترک و توسعه آن تا افق های جدید« را ارائه می کند که شامل 6 هدف اصلی است و 

هدف دوم آن طرح ریاض علیه ایران است.

فارن پالیسی: 
نیروی دریایی آمریکا آمادگی مقابله با ایران را ندارد

سیاست: یک نشریه آمریکایی دوشــنبه گزارش داد نیــروی دریایی آمریکا از آمادگی 
مقابله با ایران برخوردار نیست. نشریه فارن پالیسی، با تکرار اتهامات دولت »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا درباره نقش داشــتن ایران در حمله به تأسیســات نفت سعودی 
می نویسد: »دلیل پاسخ غیرقاطع دولت ترامپ به حمله موشکی ادعایی ایران به تأسیسات 
نفت سعودی هر چه که باشد یک چیز روشن است. توانایی ایاالت متحده برای نمایش 
قدرت در منطقه خلیج فارس از طریق ناوگروه های تهاجمی که در طول دهه های گذشته 

پاسخ ترجیحی این کشور در چنین موقعیت هایی بود، همانند گذشته نیست«.

گزارش الجزیره از رد و بدل شدن پیام ها میان ایران و عربستان
آل سعود در گرداب

ایرنا: شبکه الجزیره در پایگاه اطالع رسانی خود در گزارشی تحوالت اخیر میان ایران و 
عربستان را مثبت ارزیابی کرد و نوشت تهران و ریاض در روزهای گذشته پیام های آشتی 
جویانه ای در راســتای کاهش تنش ها با یکدیگر رد و بدل کردند. الجزیره افزود: موضع 
عربستانی ها برای صلح و کاهش تنش با ایران در مصاحبه ولیعهد سعودی با برنامه 60 
دقیقه شبکه »سی بی اس« آمریکا نیز قابل توجه بود که در آن گفت برای حل مشکالت 
منطقه صلح و راه حل سیاسی را ترجیح می دهد. وی همچنین تأکید کرد که ریاض از 
مذاکره میان روحانی و دونالد ترامپ اســتقبال می کند، اما ایرانی ها آن را رد می کنند. 
الجزیره اضافه کرد که سعودی ها به صلح تمایل دارند، پس از اینکه »کشتی جاه طلبی« 
آن ها به گردابی رسیده که خدمه آن نمی توانند از آن به سالمت خارج شوند؛ آن ها در برابر 

طوفان خم شده اند پس از اینکه »طوفان قاطع« در یمن شکست خورد.

نقش راهبردی گذرگاه های 
منطقه ای برای جهان اسالم

گذرگاه مــرزی »البوکمال-القائــم« یا گذرگاه 
عمار، هشتم شهریورماه در مرز میان سوریه و 
عراق پس از 6 ســال بازگشایی شد. گذرگاهی 
که نقش راهبردی ارزشــمندی در روابط میان 
کشورهای منطقه و محور مقاومت دارد و از این 

 جهت بسیار ارزشمند است.
اگر بخواهیم به بررســی نقش راهبردی و مهم 
این گذرگاه در روابط دو کشور و حتی در منطقه 
بپردازیــم، می تــوان آن را از چند جهت مورد 
ارزیابی قرارداد. شاید یکی از موارد ارزشمندی 
گــذرگاه عمار این اســت که داعــش و دیگر 
گروه های تروریستی و تکفیری موقعیت خود را 
در این منطقه از دست دادند و متحمل شکست 
فلج کننده ای شدند. تا پیش از این مردم سوریه 
و عراق نمی توانســتند از این گذرگاه استفاده 
کنند و عالوه بر این آمریکایی ها هم نیروهایی را 
آموزش داده و در این منطقه مستقر کرده بودند 
و اجازه نمی دادند که زمینه برای رفت وآمد دو 
کشور اتفاق بیفتد که خوشبختانه طرح آن ها 
به شکست انجامید و با بازگشایی این گذرگاه 
اتفاقات بسیار خوب و ارزشمندی در این رابطه 
روی خواهد داد. نکته بعــدی در ماجرای این 
بازگشــایی آن است که هم سوریه و هم عراق 
اراده ای خوب برای همگرایی و گسترش روابط 
دارند و این امر بر عکس رویه گذشته است؛ چرا 
که استعمار کاری کرده بود که دو کشور عربی 
و مسلمان نسبت به هم به شدت بدبین باشند 
و حتــی این امر در زمان صدام به شــکل نگاه 
خصومت باری میان دو کشور حکمرانی می کرد.

با این  حال توجه به این نکته بســیار ارزشمند 
است که دشمنی های آمریکا در منطقه و گسیل 
گروه های تروریســتی از جملــه داعش نه تنها 
خصومت ها را بیشتر نکرد، بلکه سبب وحدت و 
انسجام بیشتر دو کشور با توجه به وجود دشمن 
مشترک آن ها و در نهایت تشکیل اتحادیه عرب 
شد. نکته مهم دیگر در ارزیابی اهمیت بازگشایی 
این گذرگاه به ویژه برای کشــورهای مسلمان 
منطقه را می تــوان به آینده آن نســبت داد؛ 
چنانچه این گذرگاه نشــان از یک آینده بسیار 
مهم دارد، به عبارتی ما در کشورهای اسالمی 
همواره شعار وحدت را سر می دادیم و قدرت هر 
کشور اسالمی را در وحدت می دانیم و حاال در 
عمل هم این مهم را ثابت کردیم و این گذرگاه 
خواهد توانست نقش بسیار مهمی در آن داشته 
و زمینه اتحاد را فراهم کند. زمینه فراهم کردن 
هم این است که کشورهای اسالمی بتوانند از 
راه های مواصالتی یکدیگر اعم از زمینی و هوایی 
استفاده کنند و گذرگاه عمار نمونه ای است که 
عالوه بر چشــم انداز بسیار خوبی که در آینده 
دارد، موجب شــده است زمینه وحدت هر چه 

بیشتر دو کشور فراهم شود.
اما نکته ارزشــمندی این گذرگاه، شــکوفایی 
اقتصادی اســت. هرکدام از کشورهای اسالمی 
نقطه قــوت و نقطه ضعفی دارنــد که اگر این 
گذرگاه هــا باز شــود، طبیعی اســت که در 
زمان مناســب و بــدون پرداخت حق بیمه ای 
رفت وآمدهــای بین المللی انجام می شــود و 
کشورهای اسالمی می توانند با کمترین هزینه 
و کمترین ســوخت کمبودهای خودشــان را 
جبران کنند. نکته آخر توانمندی دفاعی است، 
به خصوص که امروزه توانمندی دفاعی بسیار 
مهم است و جز با همکاری کشورها با یکدیگر 
حاصل نمی شــود؛ بنابراین کشورهای اسالمی 
باید با همکاری هم یک امنیت منطقه ای قوی 
را ایجاد کنند؛ چراکه امروزه امنیت در چارچوب 
مرزها تعریف نمی شــود، بلکــه در چارچوب 
منطقه ای تعریف می شود؛ بنابراین گذرگاه عمار 
نیازهای دفاعی دو کشور سوریه و عراق را فراهم 
می کند، به عبارتی دیگر چنانچه به سوریه یا عراق 
حمله شود به راحتی می توانند به یکدیگر کمک 
برسانند. الزم است گذرگاه دیگری هم ساخته 
شــود و گام مهم دفاعی مشترک بین عراق و 

سوریه محسوب شود.
اما نکته اساســی در این مهم این است که 
گذرگاه عمار می تواند جبهه مقاومت از ایران 
تا مدیترانه را مســتحکم کند و این گذرگاه 
بخشــی از تحقــق اهداف جبهــه مقاومت 
اســت تا زمینــه همکاری های سیاســی و 
اقتصادی و دفاعی بیشتری برای کشورهای 
منطقه فراهم شــود. ناگفته نماند که اتحاد 
راهبردی ایران و سوریه با بازگشایی گذرگاه 
»البوکمال-القائم« قطعاً متأثر خواهد شــد، 
به خصوص که گذرگاه خسروی و شلمچه و 
گــذرگاه مهران را هم داریم و در حوزه های 
فرهنگی و سیاسی و گردشگری و سفرهای 
مردمــی هم مؤثر اســت. مــردم به راحتی 
می توانند با وســیله شــخصی خودشان به 
ســواحل دریای مدیترانه بروند و برگردند 
و این می تواند چشــم اندازی از برنامه های 
آینده بازگشایی گذرگاه های میان منطقه ای 

باشد.
سال های سال است که دشمن با توطئه های 
مکرر خــود اجازه نــداده که مــا بتوانیم از 
مواهب گردشــگری دو کشور استفاده کنیم 
که خوشــبختانه امروز باقدرت و اقتداری که 
داریم و با وجود ایــن گذرگاه ها که در حال 
گســترش اســت می توانیم از ایــن مواهب 
اســتفاده کنیم؛ بنابراین این گذرگاه ها و به 
خصوص گذرگاه عمار بسیار اهمیت دارد؛ هم 
ازلحاظ راهبــردی و دفاعی و جبهه مقاومت 
و هم به لحاظ گســترش روابــط فرهنگی، 

اجتماعی و اقتصادی.
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در نامه رسمی به 
وزارت امور خارجه 
همکاری خود را 
برای اقدام قضایی 
و شناسایی اموال و 
دارایی های دولت کانادا 
در ایران اعالم کردیم

بــــــــرش

راه غلبه بر دشمنان هموار شده استجامعه بین المللی باید با رویکرد خصمانه آمریکا مقابله نماید
سیاست: حجت االســالم والمسلمین حسن 
روحانــی، رئیس جمهــور در جریان ســفر به 
ارمنســتان به منظور شرکت در اجالس سران 
اتحادیه اقتصادی اوراســیا بــا برخی مقامات 
کشورها دیدار و گفت و گو کرد. وی در دیدار»لی 
هســین لونگ« نخست وزیر ســنگاپور، روابط 
دو کشــور را مثبت و ســازنده توصیف کرد و 
گفت: روابط اقتصادی دو کشــور متناســب با 
ظرفیت های فراوانی که وجود دارد نیست و باید 
تالش کنیم حجم مناسبات تجاری را به نقطه 

مطلوب برسانیم.
وی گفت: اولویت سیاســت خارجی جمهوری 
اسالمی ایران توسعه روابط با کشورهای آسیایی 
است و سنگاپور با توجه به ظرفیت های باالی 
تجــاری و اقتصادی از جایگاه ویــژه ای در این 
زمینه برخوردار است. رئیس جمهور کشورمان 
همچنین  در دیدار همتای قزاقســتانی خود 
گفت: دریای خزر باید دریای صلح و دوســتی 
برای کشورهای ساحلی، بدون حضور هرگونه 
نیروی خارجی باشد. رؤســای جمهور ایران و 
قزاقســتان راه های گســترش روزافزون روابط 
دوجانبــه و مهم ترین تحــوالت منطقه ای و 
بین المللی را مورد بحث و تبادل نظر قرار داده 
و بر لزوم تقویت هر چه بیشتر همکاری های دو 
کشور تأکید کردند. به اعتقاد کارشناس سیاسی 
روس، حضور رئیس جمهور ایران در نشســت 
سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا در »ایروان« پیام 
مثبتی برای توسعه این اتحادیه و همگرایی در 

فضای اوراسیا به همراه دارد.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۲0۱۴ تشکیل 

و کشــورهای روسیه، ارمنســتان، قزاقستان، 
قرقیزســتان و بــالروس در آن عضویت دارند. 
نزدیکی ایران و این اتحادیه نه تنها برای اعضا 
بلکــه همه طرف های این همکاری ســودمند 

خواهد بود.
رئیس جمهور کشــورمان عصر روز گذشته در 
اجالس سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز گفت: 
امضای موافقت نامه تجاری جمهوری اسالمی 
ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بیانگر دیدگاه 
جامع و سازنده ایران، همراه با اراده سیاسی قوی 
در کمک به توســعه روابط اقتصادی - تجاری 
چندجانبه و منطقه ای اســت. اجرایی شــدن 
موافقت نامه فی مابین قدمی در مســیر تقویت 

ساختارهای تجاری چندجانبه تلقی می شود.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش گفت: 
بــه اعتقاد ما، جامعه بین المللــی باید با اتخاذ 
تصمیمی قاطــع و اقداماتی مؤثــر با رویکرد 
خصمانه و یکجانبه گرایانه آمریکا مقابله نماید. 
اقدامات قهری آمریکا و استفاده از دالر به عنوان 
یک سالح، به تروریسم اقتصادی منجر خواهد 
 شــد و زندگی مردم عادی را هدف قرار خواهد 

داد.

سیاست: ســردار قاسم سلیمانی در بیست 
و سومین مجمع سراسری فرماندهان سپاه 
از سپاه پاســداران انقالب اسالمی به عنوان 
پرچمدار عزت مســلمین یاد کــرد و اظهار 
داشــت: این نهاد انقالبی و مردمی به اعتبار 
هویت و پیشــینه تاریخی و انقالبی خود از 
پایبنــدی به ارزش هــا و آرمان های دینی و 
اخالقی فاصله نگرفتــه و روز به روز باید به 
تقویت و تعمیق رفتار دینــی و ارزش مدار 
بیندیشد. به گزارش سپاه نیوز، وی شهدا را 
الگوها و اســوه های واقعی و مجسم پایداری 
توصیف و بــا تأکید بر ضــرورت اهتمام به 
آموزه های هشت سال دفاع مقدس به عنوان 
گنجی بی بدیــل اظهار کــرد: فرماندهان و 
کارکنان سپاه دارای منهج مدیریتی و رفتاری 
معین هستند که عمل مقدس، خطرپذیری و 
جهاد مستمر از جمله شاخص ها و معرف های 

آن است.
سرلشکر سلیمانی شــهیدان همت، باکری، 
خــرازی، باقری، زین الدیــن و کاظمی را از 
جمله تربیت یافتگان مکتــب والیت فقیه 
و سپاه برشــمرد و خاطرنشان کرد: سپاه به 
برکت این سرمایه های جاودانه و برخورداری 
از خیل عظیم شــهدای زنده و پاســدارانی 
متدین، و متعصب به دین و آموزه های عاشورا 
و تاسوعای حسینی، خود را فراتر از هر جریان 
و جناح سیاســی جلودار پاسداری از انقالب 

می داند.
وی در ادامه تصریح کرد: ســپاه به برکت 
هوشمندی و هوشیاری و پشتوانه مردمی 

و تبعیــت از ولــی فقیه و رهبــر معظم 
انقالب اســالمی در ۴0 ســال گذشته از 
متن بحران های ســخت و تاریک فراروی 
انقالب اســالمی با سربلندی و عزت عبور 
کــرده و فرصت های مهم و بزرگی را برای 
پیش روندگی انقالب و پیشــرفت کشــور 
ایجاد کرده است. سرلشــکر سلیمانی در 
ادامــه با تبییــن وضعیت جــاری منطقه 
و تحــوالت راهبــردی و اعجازگون جبهه 
مقاومت و ضد صهیونیستی و تأثیرات آن 
در معــادالت آینده اظهار کرد: راه غلبه بر 
دشمنان هموار شده است، اما پیوسته باید 
با حکمت عمــل کنیم؛ همان گونه که در 
۲0 سال اخیر با اســتراتژی و راهبردهای 
متنــوع دشــمن را زمینگیــر و وادار به 

شکست کرده ایم.
فرمانده نیروی قدس سپاه در پایان با تأکید 
براینکه امروز حصارها برابر اراده سپاه اعتبار و 
کارایی ندارند، گفت: سپاه هیمنه بزرگ ترین 
و مجهزترین ارتش دنیا یعنی ارتش آمریکا 
را شکست و پوشالی بودن آن را به جهانیان 

نشان داد.

سیاست
s y i a s a t @ q u d s o n l i n e . i r

بازتاب

دفاعی-امنیتیدولت
سردار سلیمانی در جمع فرماندهان سپاه پاسداران:روحانی در اجالس اوراسیا: 

پیگیری  قدس از دو پرونده
از کارگران هفت تپه خوزستان تا باستی هیلز مشهد

غالمحسین اســماعیلی، سخنگوی قوه 
قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس 
آنالین درباره درخواست کارگران معترض 
شرکت نیشکر هفت تپه برای حضور رئیس 
قــوه قضائیه در این کارخانه و شــنیدن 
حرف های این کارگران و تأکیدشــان بر 
اینکه حل این مشــکالت از ید مسئوالن 
اســتانی خارج شــده و آن ها به شــدت 
تحت فشار کارفرمایان قرارگرفته اند، اظهار 
داشــت:  یکــی از موضوعاتی که دغدغه 
رئیس قوه قضائیه است، وضعیت کارگران 
در بخش های مختلف است، آقای رئیسی 
بارها اعالم کردند که حرف کارگران را باید 
شنید و خواسته های بحق آن ها را مدنظر 
قرارداد، امــا باید بین اعتراضات صنفی و 
کارگری که به دنبال احقاق حقوقشــان 
هســتند، با اقدامات خرابکارانه و اعمال 
مجرمانه و  کسانی که تحت تأثیر بیگانگان 
اعمال مجرمانه انجام می دهند و خیلی از 
آن ها کارگر نیستند اما سر سفره کارگران 
نشســته اند، تمایز قائل شد. اسماعیلی با 
اشاره به جلسات متعدد رئیس قوه قضائیه 
درباره مســائل کارگــری گفت: هر چند 
درباره هفت تپه مالقات مســتقیم انجام 
نشده، اما به طرق مختلف نامه هایی واصل 

شده و مالقات هایی انجام شده است. 
در بین مقامات کشــوری کمترین کسی 
را ســراغ داریم که برای کارگران از جمله 
کارگران هفت تپــه به این انــدازه وقت 

گذاشــته باشــد. به دنبال حل معضل و 
مشکل با اتخاذ تدابیر و سیاست کیفری 
مناسب هســتیم. مالقات می تواند یک 
وسیله باشــد، اما اگر هدف حل مشکل 
باشد، این هدف در دستور کار قوه قضائیه 
قرار دارد.  گفتنی است نمایندگان کارگران 
معترض و تجمع کننده شــرکت نیشکر 
هفت تپه در گفت وگــو با خبرنگار قدس 
آنالین از ارســال دعوت نامه برای رئیس 
قوه قضائیه به منظور حضور در این کارخانه 
و شنیدن حرف کارگران خبر داده بودند. 
)آقای رئیسی! خودتان به هفت تپه بیایید.( 

 پرونده باستی هیلز مشهد در دست 
بررسی است

اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره پرونده 
باستی هیلز مشهد گفت: درباره زمین خواری 
در تهران و مشهد گزارش هایی واصل شده 
است که حکایت از سوء جریان در واگذاری 
و صــدور پروانه دارد کــه در آرای قضایی 
تأثیرگذار اســت. اکنــون در این خصوص 
اظهارنظر نمی کنیم، اما همه سوء جریان های 
ادعایی را بررســی می کنیم و چنانچه ادعا 
شود تصمیم بر اساس سوء جریان و رانت 
صادرشده است، حتماً در چارچوب قوانین 
و مقررات رســیدگی و نسبت به ابطال آن 
اسناد رسیدگی می کنیم. درباره باستی هیلز 
جدید دستور بررســی صادر شده است و 

فرایند بررسی را طی می کند.

 دفاعی- امنیتی
فرمانده هوافضای سپاه خبر داد

 تونل های پیچیده هوا فضای سپاه 
در اعماق زمین

تسنیم: فرمانده نیروی هوافضای 
ســپاه گفت: در اعمــاق زمین و 
کوه ها تونل های بسیار پیچیده ای 
برای نگهداری مهمات، موشــک، 
تجهیزات و حتی پرسنل حفاری 
شده اســت و حفاری تا به امروز 

شــبانه روز ادامه دارد. نگرانی دشمنان هم از این است که 
این امکانات در دسترس آن ها نیست. سردارحاجی زاده گفت: 
در دنیا فقط ابرقدرت ها توانایی طراحی و تولید موشک های 
نقطه زن را دارند و تعداد کشورهای تولید کننده موشک های 
نقطه زن کمتر از ۱0 کشور است. ما امروز در منطقه قدرت 
اول موشکی هستیم و در جهان هم جزو هفت، هشت کشور 

برتر هستیم.

سیاست خارجی
رئیس مجلس: 

از اظهارات بن سلمان درباره حل 
اختالفات با ایران استقبال می کنیم

ایســنا: رئیس مجلــس ضمن 
اســتقبال از اظهــارات ولیعهــد 
ســعودی درباره حــل اختالفات 
ریاض و تهران، تأکید کرد: چنین 
گفت وگویــی می تواند بســیاری 
از مشــکالت را حــل کند. علی 

الریجانی در گفت وگو با شبکه خبری »الجزیره« قطر گفت: 
درهای مذاکره با ایران به روی عربستان سعودی باز است.

وی با بیان اینکه »ما از اظهارات محمد بن سلمان ]ولیعهد 
سعودی[ مبنی بر اینکه خواستار حل اختالفات با تهران از 
طریق گفت وگواســت، استقبال می کنیم«، در ادامه تصریح 
کرد: »هر گونه گفت وگویی بین ایران و ســعودی می تواند 

بسیاری از مشکالت امنیتی و سیاسی منطقه را حل کند«.

مجلس
انتقاد پژمانفر از هیئت رئیسه مجلس

می خواهند هزینه مغایرت با قانون اساسی 
و شرع را دیگران بدهند
نماینده  پژمانفــر،  نصراهلل  مهر: 
مجلــس گفت: هیئت رئیســه و 
رؤسای مجلس قوانین را تصویب 
می کردنــد، اما مطابقــت آن با 
قانون اساسی و شــرع را در نظر 
تا دیگران هزینه اش  نمی گرفتند 

را بدهند. متأســفانه جریانی در قانون گذاری کشــور ایجاد 
شــده اســت که می گویند ما باید صرفاً قانون گذاری کنیم 
و اگر قوانین با شــرع و قانون اساسی مغایرت داشته باشد، 
شورای نگهبان آن را اصالح کند و یا آنکه با برگشت از شورای 
نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود و در آنجا مورد 
اصالح قرار گیرد. رهبری این خطر را مالحظه فرمودند و به 

موقع تذکر دادند.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 اهدای بیش از 8 هزار اثر هنری به زائران حرم مطهر رضوی  آستان: رئیس اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی گفت: در ایام تعطیالت تابستان، 8هزار و 356 اثر هنری به زائران حرم مطهر 
رضوی اهدا شد. حجت االسالم شجاع افزود: در ایام تعطیالت تابستان در مجموع 11هزار و 817 نفر در کارگاه هنرهای قرآنی حرم مطهر شرکت کردند. وی یادآور شد: هنرجویان اداره علوم قرآنی در مناسبت های 

مختلف ملی و مذهبی آثار هنری خود را به عنوان هدیه متبرک به زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی اهدا می کنند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
از هفته آینده در مرز های مهران و خسروی  

 آشپزخانه های ستاد اربعین آستان قدس 
آغاز به کار می کنند 

آستان: مسئول ســتاد اربعین آستان 
قدس رضــوی از تجهیــز و راه اندازی 
آشپزخانه های این ستاد در مرز مهران 
و خسروی برای میزبانی از زائران پیاده 
اربعین حسینی از سه شنبه 16 مهر ماه 

خبر داد.
محسن منصوری با اعالم این خبر، ابراز 

کرد: ستاد اربعین آستان قدس رضوی امسال با برپایی دو آشپزخانه در مرز های 
مهران و خسروی، از زائران اربعین حسینی پذیرایی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه آشــپزخانه مرکزی ستاد اربعین آســتان قدس رضوی مانند 
سال های گذشته در مرز مهران راه اندازی خواهد شد، افزود: با توجه به پیش بینی 
حضور بیش از 2میلیون زائر در مرز مهران، بیش از 150 هزار پرس غذای گرم هر 

روز در آشپزخانه مرکزی این مرز طبخ و بین زائران توزیع می شود.
مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی ادامه داد: با توجه به بازگشــایی مرز خسروی در 
اربعین امسال، برای نخستین بار آشپزخانه ای در این مرز با ظرفیت طبخ بیش از 

15هزار پرس غذای گرم در هر روز راه اندازی خواهد شد.
مدیر عامل بنیاد کرامت رضوی به خدمات رسانی خادمان افتخاری امام رضا)ع( 
در این آشپزخانه ها اشاره کرد و افزود: این ستاد، عملیات خدمات رسانی خود را به 
طور رسمی از 16 مهرماه 1398 آغاز خواهد کرد و ارائه این خدمات تا 6 روز پس 
از اربعین یعنی تا جمعه سوم آبان ماه ادامه خواهد داشت. خدمات رسانی متناسب 

با حرکت جمعیت و حجم زائران کربال ارائه می شود.

با همکاری کارگروه ادبیات دفاع مقدس برگزار شد
 نخستین نشست آینده پژوهی تاریخ شفاهی 

در اندیشگاه رضوی
آستان: نخســتین نشست تخصصی 
آینده پژوهی تاریخ شفاهی ایران توسط 
اندیشگاه رضوی ســازمان کتابخانه ها، 
موزه ها و مرکز اســناد آســتان قدس 
رضوی بــا همکاری کارگــروه ادبیات 
دفاع مقدس در تاالر شیخ بهایی بنیاد 
پژوهش های اســالمی آســتان قدس 

رضوی برگزار شد.در این جلسه که با حضور نویسندگان، صاحبنظران و رزمندگان 
دفاع مقدس برگزار شد، مدیر مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی ضمن 
اشــاره به نحوه ثبت تاریخ شفاهی، به تفاوت استفاده از محتوای آن اشاره کرد و 
گفت: در اکثر نقاط دنیا، مطالب مصاحبه شونده روی سایت قرار می گیرد و این 
در حالی است که در ایران بالفاصله پس از مصاحبه به مکتوب کردن و چاپ آن 
اقدام می شود.دکتر ابوالفضل حسن آبادی گفت: بین تاریخ شفاهی و شفاهی کردن 
تاریخ تفاوت وجود دارد و در تاریخ نگاری به دنبال اثبات یا رد موضوع هستیم که 

در تاریخ شفاهی این هدف دنبال نمی شود.
در ادامه این جلســه سرهنگ یزدی پناه یکی از 57 اسیری که در ابتدای جنگ 
به اســارت رژیم بعث درآمده و 10 ســال را در زندان های مختلف عراق سپری 
کرده بود، به بیان خاطراتی از دوران اسارت پرداخت.گفتنی است؛ در این جلسه 
تفاوت تاریخ شفاهی و تاریخ نگاری شفاهی در تاریخ جنگ مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت. همچنین مهم ترین مؤلفه های مؤثر در تاریخ شفاهی جنگ از دیگر 

مباحثی بود که در این جلسه به بررسی گذاشته شد.

 توزیع ۵ هزار بسته نوشت افزار 
در مناطق محروم خوزستان
آستان: مدیر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در اســتان خوزســتان گفت: 
همزمان بــا ایام بازگشــایی مدارس، 
خادمیــاران این دفتر نمایندگی 5هزار 
بسته نوشــت افزار را میان دانش آموزان 
مناطــق محروم و ســیل زده اســتان 
توزیع کردند.حجت االسالم علی نژاد در 

گفت وگو با خبرنگار ما گفت: با توجه به ســیل اول سال و خسارت وارد شده به 
بسیاری از هموطنان در استان، این بسته ها بیشتر در مناطق سیل زده و محروم 
توزیع شــد.وی افزود: توزیع این بسته ها به همت معاونت محرومیت زدایی دفتر 

نمایندگی آستان قدس و خادمیاران امام رضا)ع( در استان صورت گرفت.
مدیر نمایندگی آســتان قــدس ادامه داد: عالوه بر کمک هایــی که به صورت 
بسته های حمایتی توزیع شد، مقداری کمک هزینه تحصیلی نیز به دانش آموزان 

بازمانده از تحصیل اهدا شد.

 اعزام زائراولی های محروم به عتبات عالیات 
مدیر نمایندگی دفتر آستان قدس رضوی در استان خوزستان همچنین از اعزام 

زائراولی های خوزستانی به عتبات عالیات توسط آستان قدس رضوی خبر داد.
حجت االسالم علی نژاد گفت: این طرح ویژه افرادی است که تاکنون توفیق سفر 

به عتبات عالیات را به خاطر هزینه های مالی نداشته اند.
مدیر نمایندگی دفتر آســتان قــدس رضوی برنامه دوم ایــام اربعین این دفتر 
نمایندگی را کمک به مواکبی دانســت که در مرزهای چذابه و شلمچه مستقر 

شده اند و به زائران حسینی خدمت رسانی می کنند.
حجت االســالم علی نژاد گفت: این زائران توسط کانون های خادمیاری محلی در 

مساجد و حسینیه های شهرستان اهواز اسکان داده خواهند شد.

به همت سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی
 برنامه های فرهنگی ویژه جانبازان 

در حرم مطهر رضوی برگزار شد
آستان: مدیر جشنواره ها، همایش ها و جوایز ادبی هنری سازمان فرهنگی آستان 
قدس رضوی گفت: به همت ســازمان فرهنگی آستان قدس رضوی همزمان با 
هفته دفاع مقدس برنامه های فرهنگی ویژه جانبازان در حرم مطهر رضوی برگزار 
شد.محمدحســن محمدیان در گفت وگو با خبرنگار آســتان نیوز اظهار کرد: به 
مناسبت هفته گرامیداشت دفاع مقدس و با هدف اجرای مصوبات شورای ترویج 
و تحکیم فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت آستان قدس رضوی برنامه فرهنگی ویژه 

جانبازان دفاع مقدس برگزار شد.
وی ادامه داد: بر اساس هماهنگی های انجام شده با بخش های مختلف برای 45 
نفر از جانبازان دفاع مقدس از آسایشگاه بازتوانی جانبازان شهید رستمی، در حرم 

مطهر رضوی برنامه های فرهنگی و مذهبی متنوعی برگزار شد.

 40 درصد شیر تولیدی گاوداری چناران 
صرف تولید شیرخشک می شود

آستان: مدیــر عامل سازمان موقوفات 
ملک آستان قدس رضوی از اختصاص 
40درصد شیر تولیدی در واحد گاوداری 
چناران برای تهیه شیرخشک نوزاد خبر 

داد.
حمیدرضا قاسمی با اشاره به تولید شیر 
برای تهیه شیرخشــک نوزاد در واحد 

گاوداري صنعتی چناران بیان کرد: در 6 ماهه نخســت امسال حدود یک هزار و 
411 تن شیر تحویل کارخانه های تولیدکننده شیر خشک شده است.

وی درباره ویژگی های کیفی این شــیر گفت: با توجه به تغذیه و کنترل مسائل 
بهداشتي، این شیر داراي استاندارد IMFG بر اساس استاندارد شیر اروپاست.

وی با تأکید بر اینکه شیر اختصاص یافته به تولید شیرخشک در واحد گاوداری 
چناران عاري از هر گونه افزودني است، افزود: این محصول از نظر مواد مغذي شیر، 

چربي و پروتئین در سطح مطلوب و مورد تأیید است.

این  که  ایرانی  نمایشگاهی  قدس    
روزها مقصد بازدید و خرید زائران ایرانی 
و غیرایرانی و مجاوران حرم مطهر رضوی 
است. این نمایشگاه تخصصی نوشت افزار 
ایرانی-اسالمی بدون حضور برندهای غربی 
نقوش  ایرانی،  نمادهای  از  استفاده  با  و 
مذهبی و باستانی با قیمت های مناسب و 
تنوع کاال با استقبال بسیار خوبی روبه رو 

شده است.
این نمایشــگاه با حدود یک هزار و 500 
عنوان محصول و بیــش از 136هزار قلم 
کاال، ایــن روزها پذیــرای دانش آموزان و 

خانواده های آنان است. 

 تخفیف 10 تا 50 درصدی محصوالت
انتشارات به نشر هم در غرفه ای به مساحت 
نیازهــای  پاســخگوی  مترمربــع   300
گسترده خانواده های ایرانی و دیگر زائران 
مشهدالرضا در حوزه کاالهای متنوع تحریر 

از برندهای مختلف است.
حسین سعیدی، مدیرعامل به نشر)انتشارات 
آستان قدس رضوی( با بیان اینکه در این 
نمایشگاه تخصصی ســعی بر آن شده از 
سبک های متنوع برای مخاطبان استفاده 
شــود، می گویــد: حضــور بیــش از 30 
تولیدکننده شــامل تولیدکنندگان بزرگ 
از شهرهایی همچون تهران، اصفهان، قم 
و خراســان در کنار تولیدکننده های جزء 

سبب تنوع محصوالت شده است.
وی یــادآور می شــود: از کاالهای تحریر 
با ســبک های چوبی تــا پارچــه ای و... 
نوشــت افزار  تخصصــی  نمایشــگاه   در 
ایرانی- اسالمی به نشر به چشم می خورد 
که در آن سعی شــده از بیشتر نمادهای 
ایرانی و اسالمی اســتفاده شود، معماری 
حرم مطهر رضــوی، دیگر اماکن مذهبی، 
تصاویر رهبری، تصاویر شــهدای واالمقام 
ایران اسالمی، طرح هایی با محتوای اربعین، 
نقوش آثار باستانی، نقوش اسلیمی و... از 

طرح های به کار رفته در محصوالت است.
به گفتــه مدیرعامــل به نشــر در بحث 
ســوغات رضوی کــه تجربه ارزشــمند 
انتشارات به نشر در راه اندازی پروژه بزرگ 
ســوغات زائر به عنوان الگویی در کشور با 
حمایت از تولیدکنندگان داخلی اســت، 
در این نمایشگاه تخصصی نیز با توجه به 
موضوعیــت آن و محدودیت فضا از اقالم 
محدودی در حوزه ســوغات زائر استفاده 

شده است.
وی با اشــاره بــه بازدید بیــش از 5هزار 
 نفر از نمایشــگاه تخصصی نوشــت افزار 
ایرانی-اسالمی خاطرنشان می کند: با وجود 
افزایش قیمت کاالهای مختلف در کشور، 

قیمت اقالم عرضه شده در این نمایشگاه 
نیــز متأثر از افزایش قیمت محصوالت در 
کشور است اما در این بین انتشارات به نشر 
با کمتریــن افزایش قیمــت محصوالت 
نسبت به ســال گذشته به سبد اقتصادی 
خانوار ایرانی توجــه ویژه ای دارد و قیمت 
اقالم عرضه شــده این انتشــارات نسبت 
به محصوالت موجود در بازار مناســب تر 
اســت، حضور و اســتقبال گسترده مردم 
از محصوالت به نشــر نیز نشان از رضایت 
مخاطبان از محصوالت عرضه شده توسط 

این انتشارات دارد.
وی با اعــالم خبر تخفیــف 10درصدی 
نوشــت افزار موجــود در این نمایشــگاه 
خاطرنشان کرد: در حوزه کتاب های عرضه 
شده نیز شاهد تخفیف 50درصدی برخی 
آثار هســتیم که با توجــه به موضوعیت 
نمایشگاه، فضای محدودی به آن اختصاص 
پیدا کرده است، این آثار در حوزه عمومی، 
کودک و نوجوان در دسترس عالقه مندان 

به کتاب و کتابخوانی قرار دارد.
مدیرعامل به نشر به ضرورت توجه ویژه به 
مقوله نمادسازی در تولید محصوالت اشاره 
و عنوان کرد: در عصر حاضر بیش از پیش 
نیازمند تولید محصوالتی هستیم که هم 
نیاز مخاطب را تأمین کند و هم ســهمی 
در ارتقای فرهنگ، تاریخ و اســطوره های 
ملی داشته باشد از این رو در این نمایشگاه 
تصاویر شــخصیت های کودکانه در قالب 
شــغل های مختلف و یا قهرمانان ورزشی 
روی نوشــت افزار نمادســازی شده است. 
خوشبختانه دغدغه خانواده ها در انتخاب 
محصوالت نوشت افزار به سمت سبک های 
ایرانی تمایل پیدا کــرده و انتخاب اصلی 

بیشتر خانواده ها سبک های ایرانی است و 
کودکان نیز به محصوالت ایرانی اشــتیاق 

بیشتری نشان می دهند.

 نمایشگاه نوشت افزار
 گامی برای رونق تولید 

رئیس اداره امور نمایشــگاه های آستان 
قدس رضوی هــم درباره پنجمین دوره 
نمایشــگاه نوشــت افزار ایرانی- اسالمی 
موفقیت آمیز  تجربه  خاطرنشان می کند: 
چهار دوره گذشــته در کنار اســتقبال 
تولیدکننــدگان داخلی و نیــز زائران و 
مجــاوران حــرم مطهر رضــوی از این 
نمایشگاه و همچنین تأکید رهبری فرزانه 
 انقالب با نام گذاری ســال »رونق تولید« 
موجب شــد تا پنجمین دوره نمایشگاه 
نوشت افزار ایرانی- اسالمی نیز در محل 
نمایشگاه های آستان  و  مرکز همایش ها 

قدس رضوی برگزار شود.
ســیدمحمد حسینی در تشــریح ویژگی 
رقابتی این نمایشگاه می گوید: یک مزیت 
رقابتی نمایشــگاه، جانمایی آن در جنب 
شهربازی معارفی اســت. به این معنا که 
والدین محترم می توانند عالوه بر خرید از 
مزایای شــهربازی برای کودکان بهره مند 

شوند.
حسینی درباره قیمت تمام شده محصوالت 
نمایشگاه خاطرنشان می کند: در توافق با 
تولیدکننــدگان تخفیــف 15درصدی به 
صورت قطعی اعمال می شــود. به شدت 
نمایشگاه رصد می شــود و ناظر اجرایی و 
محتوایی برای نظارت بر قیمت ها مشخص 
شــده و عالوه بر کنترل قیمت ها به لحاظ 
کمی و کیفی مانند بومی بودن کاال نیز به 

شدت کنترل می شود. 
مدیــر مرکز نمایشــگاه ها و همایش های 
آســتان قــدس رضوی می گویــد: هفت 

برنــد معتبــر در حــوزه 
تولید نوشــت افزار شــامل 
»مهیــار«،  »ســروش«، 
»به نشــر«،  آهو«،  »ضامن 
و  »پــرواز«  »آفتــاب«، 
»خلیج فارس« در نمایشگاه 
حضــور دارنــد و در 750 
مترمربع فضای نمایشگاهی 
که بــه رایــگان در اختیار 
آنان قرار گرفته، محصوالت 
خود را در زمینه نوشت افزار، 
کیف و کتاب و برخی لوازم 
مورد نیــاز دانش آموزان با 
طرح ایرانی- اسالمی عرضه 

می نمایند. البته این آمادگی وجود دارد که 
در سال های آینده از سایر تولیدکنندگان 
معتبر و شناســنامه دار دارای برند خاص 
برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی نیز 
در مجموعه نمایشگاه استفاده کرده و از این 

بابت محدودیتی نداریم.
رئیس اداره امور نمایشــگاه های آستان 
قدس رضوی ضمن تشــکر از مدیریت 
انتظامات و تشــریفات اماکــن متبرکه 
حرم رضوی بــرای فراهم آوردن فضای 
نمایشــگاه، از دانش آمــوزان و تمامــی 
زائران مشهدالرضا برای حضور و بازدید 
از این نمایشگاه دعوت کرد و یادآور شد: 
نمایشگاه تخصصی نوشــت افزار ایرانی- 
اســالمی تا 20 مهر هر روز از ســاعت 
9:30 تــا 14 و 17 تا 22 پذیرای حضور 

مخاطبان است.

یک مزیت رقابتی 
نمایشگاه، جانمایی 

آن در جنب شهربازی 
معارفی است. به این 

معنا که والدین محترم 
می توانند عالوه 

بر خرید از مزایای 
شهربازی برای کودکان 

بهره مند شوند

بــــــــرش

زائران از نمایشگاه نوشت افزار ایرانی-اسالمی حرم رضوی استقبال کردند

گامی کوچک برای رونق تولید 
می

می
 ص

ین
رم

: آ
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 ما وانت بارهای مشــهدی چه گناهی 
کردیم که برای تشــرف بــه حرم مطهر 
از پارکینگ های زیرگذر اســتفاده  نباید 

کنیم؟
091۵000۵800

 کارهــای فرهنگــی که در حــرم امام 
رضــا)ع( انجام می شــود بایــد زودبازده و 
تأثیرگــذار به ویژه در بین نســل نوجوان و 
جوان باشــد، لطفاً از اجرای کارهای موازی 

و تکراری خودداری کنید.
09020001330

 در بســیاری از مراســم مذهبــی و 
فرهنگی حرم مطهــر امام رضا)ع( جایزه 
و هدیه از ســوی مســئوالن برای زائران 
تعیین می شود، بهتر اســت یکی از این 
انــواع جایزه هــا و هدیه هــا، دعوت نامه 
مهمانســرای حرم مطهر برای استفاده از 

غذای متبرک باشد.
09100000944

 سخنرانی های حرم مطهر خوب است 
و بهتر اســت در ارتباط با مشکالت روز 
جامعه و مشــکالت اقتصــادی مردم هم 

مطالبی در سخنرانی ها بیان شود.
0913000937۵

 شمار صندلی های چرخدار و زائربرها 
را در حرم مطهر رضــوی افزایش دهید. 
من شاهد بوده ام که بعضی از سالمندان و 
افراد بیمار و نیازمند به کمک، مدت زمان 
طوالنــی منتظر ارائه خدمــات مانده اند، 

لطفاً رسیدگی شود.
091۵0000166

 با سالم. خواهشمندم وضعیت صوت 
را در رواق های حرم بررسی فرمایید.

091۵000۵410

 آســتان قــدس رضوی با شــرکت ها 
)ســازمان های   NGO مؤسســه های  و 
مردم نهاد( می تواند برای ســاخت و ســاز 

مسکن برای جوانان بیشتر همکاری کند.
091۵0000764

 آســتان قدس رضوی با کمک جهاد 
کشاورزی از صنعت مرغداری و دامپروری 
روستاها برای اشتغال زایی بیشتر حمایت 

کند.
0990000433۵

 ایجاد اشتغال دائم 
 برای 100 خانوار محروم 

در کهگیلویه و بویراحمد
آســتان: مدیر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در کهگیلویــه و بویراحمد گفت: 
در 6 ماه نخســت ســال 98 در دهستان 
 هدف آســتان قدس رضوی در اســتان 
کهگیلویه و بویراحمد برای بیش از 100 

خانوار اشتغال زایی دائم ایجاد شد.
ستار هدایتخواه در گفت وگو با خبرنگار ما 
گفت: این اشــتغال زایی در قالب تأسیس 
با ظرفیــت 5هزار  کارگاه جوجه کشــی 
جوجــه در هــر دوره و با همــکاری یک 

مؤسسه خیریه ایجاد شد.
مدیر نمایندگی آســتان قــدس رضوی 
در کهگیلویــه و بویراحمد طرح توســعه 
تأســیس کارگاه پرورش مرغ تخم گذار و 
توسعه شبکه توزیع و فروش را نیز از دیگر 
اقدامات اشتغال زایی این دفتر نمایندگی 

برشمرد.

 اعطای 205 فقره تسهیالت 
قرض الحسنه به محرومان

مدیر نمایندگی دفتر آستان قدس رضوی 
در کهگیلویه و بویراحمد همچنین از اعطای 
205 فقره تســهیالت وام قرض الحســنه 
با همــکاری خیران و به همــت این دفتر 
نمایندگی در 6 ماه نخست امسال به افراد 
محروم و نیازمند خبر داد و گفت: این تعداد 
تسهیالت قرض الحســنه با اعتباری افزون 
بر 7میلیــارد و 500 میلیون ریال به افراد 
محروم و نیازمند برای تأمین معیشــت و 

نیازهای ضروری آن ها پرداخت شد.
وی همچنیــن از اعطــای 170 فقره وام 
قرض الحسنه به زوج های جوان در حوزه 
خانواده ایــن نمایندگی خبر داد و گفت: 
ایــن وام بــرای تهیه جهیزیــه و تأمین 

معیشت آنان پرداخت شد.
بــه گفته هدایتخــواه 360 زوج نیز برای 
دریافت تســهیالت به بانک معرفی شدند 
و همچنین از 400 زوج برای دریافت این 

تسهیالت نام نویسی شده است.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

در ســتون »صدای مردم« صفحه آســتان، شنونده انتقادهای 
شــما از آســتان قدس رضــوی و پذیرای پیشــنهادهای شــما 
 هســتیم. پیامک های شــما ضمن درج در روزنامــه به مدیران 

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

اجرای 14 برنامه مشارکتی با هدف حمایت از تشکل های مردمی

 آستان  14 برنامــه مشارکتی با هدف حمایت از تشکل های 
مردمی به همت مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی در 6 ماهه 

نخست سال جاری به مرحله اجرا درآمد.
مؤسســه جوانان آستان قدس رضوی در این مدت در راستای 
حمایت از تشکل های مردمی 14 برنامه مشارکتی را به مرحله 
اجــرا درآورد و در مجموع میزبان چهار گروه از تشــکل های 
مردمی بود که در قالب اردوهای زیارتی یا دوره های آموزشــی 

به مشهد مقدس مشرف شدند.
در ایــن میزبانی در مجموع 760 نفــر در چهار گروه به میزان 
3هزار و 480 نفر شــب در محل مؤسســه جوانان و مجتمع 
دانشجویی اســکان گزیدند و عالوه بر بهره مندی از امکانات و 

فضای اســکان مؤسســه از کالس های معرفتی، کارگاه آداب 
زیارت، برنامه زیارت گروهی و... نیز استفاده کردند.

 در مجمــوع 35 کالس و کارگاه معرفتــی برای این زائران 
برگزار و 760 محصول فرهنگی و ســوغات رضوی به آن ها 

اهدا شد.
مشارکت با تشکل های مردمی در برگزاری برنامه های آن ها از 
دیگر فعالیت های حمایتی مؤسسه جوانان در نیمه نخست سال 
جاری بود که در این راســتا 14 برنامه مشارکتی با تشکل های 
مردمی مشــهد و سطح کشور و جبهه فرهنگی انقالب برگزار 
شد و افزون بر 4هزار نفر در حدود 70 جلسه، کارگاه، نشست 
و همایش حضور داشــتند که از آن جمله می توان به برگزاری 
دوره های امنیت اخالقی ویــژه کارکنان قوه قضائیه، برگزاری 
کارگاه های تخصصی مجموعه کتاب پردازان، جلسات توجیهی 
خادمیاران جوان با همکاری دفتر نمایندگی آســتان قدس در 
خراســان رضوی، برگزاری محفل اینســتاگرامی های انقالبی 
مشــهد، برگزاری جلسه هماهنگی کانون های فرهنگی هنری 
مساجد خراســان رضوی ویژه مســئوالن کانون ها، برگزاری 
مشــاوره های تخصصی انتخاب رشته دانشــگاه برای تمامی 
داوطلبان کنکور سراســری 98 با همکاری معاونت فرهنگی، 
بسیج دانشــجویی، بســیج دانش آموزی و مرکز رسیدگی به 
امور مساجد و با مشــارکت سایر تشکل ها و همچنین اجرای 
برنامه های مشارکتی با ستاد جبهه فرهنگی انقالب اسالمی از 

جمله دورهمی فعالین اجتماعی مشهد، کارگاه های تخصصی با 
موضوع طب ســنتی، کارگاه های تعلیم و تربیت فرزندان ویژه 
والدین، جلسات آموزشی تربیتی مربیان خواهر ویژه طرح شهید 
بهنام محمدی و  برگــزاری کارگاه های تخصصی ویژه فعالین 

فرهنگی استان اشاره کرد.
همچنین از رئوس برنامه های مؤسســه جوانان آســتان قدس 
رضوی می توان توجه به توانمندسازی معرفتی و مهارتی فعاالن 
تشکل های مردمی، مربیان و استادان اشاره کرد که در همین 
راستا در سال جاری پنجمین دوره اعتکاف رمضانیه برای جوانان 
عضو تشکل های مردمی، مسئوالن تشکل های فرهنگی، فعالین 
مردمی فرهنگی و رسانه ای و... در ماه مبارک رمضان در مسجد 

گوهرشاد حرم مطهر رضوی برگزار شد.
در این برنامه 519 نفر نام نویســی کردند که 120 نفر انتخاب 
شدند و در سه روز برگزاری اعتکاف پنج استاد شاخص به بیان 
محتــوای مورد نیاز مخاطب پرداختنــد. برگزاری هفت حلقه 
معرفتی، چهار جلســه دعاخوانی و توسل و اهدای 120 بسته 
فرهنگی، رضوی و محتوایی شاخص و تخصصی به مخاطبان از 

اقدامات مهم این برنامه بود.
گفتنی است؛ اهدای بیش از 10هزار و 748 محصول فرهنگی و 
تبرکی شامل کتاب، نمک، نبات، عطر، گالب و بسته ویژه به 44 
تشکل در کشور از دیگر خدمات این مجموعه در 6 ماهه نخست 

سال جاری بوده است.

گزارش خبری
به همت مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی در 6 ماهه نخست سال محقق شد 

آستان: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس 
رضوی در بیست و هشتمین برنامه سه شنبه های فرهنگی این 
ســازمان از کهن ترین نسخه خطی مثنوی معنوی موجود در 

گنجینه رضوی رونمایی کرد.
کتابخانه آســتان قدس رضوی به عنــوان یکی از بزرگ ترین 
کتابخانه هــای جهان اســالم دارای کتاب های خطی بســیار 
ارزشــمندی به لحاظ قدمت، نوع خط، کاغذ، آرایه های هنری 
و کتاب آرایی با موضوعات اخبار، ادعیه، ادبیات، تفسیر، تجوید، 
حکمت، کالم، تاریخ، جغرافیا، منطق، لغت، طب، فقه و اخالق 
است.در حال حاضر در گنجینه کتاب های خطی این کتابخانه 

نزدیک به 8هزار و 200 نســخه خطــی در موضوع ادبیات به 
زبان های فارســی و عربی نگهداری می شــود که 267 نسخه 
از مجمــوع آن ها از آثار جالل الدین محمد بلخی مشــهور به 
مولوی با عناوین مثنوی، دیوان شــمس، شرح مثنوی، فیه ما 
فیه و لب لباب معنوی اســت.کهن ترین نسخه خطی مثنوی 
معنوی که در گنجینه رضوی نگهداری می شود، شامل 6 دفتر 
 مثنوی است که به خط نستعلیق 21 سطری در 283 برگ در 

پنجم ذی الحجه 845 کتابت شده است.
یکی دیگر از نفایس این کتابخانه، نسخه خطی مثنوی معنوی 
اســت که به خط نستعلیق 23 سطری در 307 برگ در سال 

848 هجری نگاشته شده است.
جالل الدیــن محمد بلخی معروف به مولوی یکی از شــاعران 
معروف قرن هفتم هجری است که آثاری چون مثنوی معنوی، 
دیوان شــمس یا دیوان کبیر، فیه ما فیه، مکاتیب و مجالس 

سبعه از وی به جای مانده است.
مثنوی معنوی یکی از بزرگ ترین شــاهکارهای ادبی جهان از 
گذشته تاکنون همواره مورد توجه ادیبان، شاعران، نویسندگان 
و دوستداران زبان و ادب فارسی بوده و دانشمندان و محققان 
در تفسیر و بیان حقایق و رموز آن کوشیده و آثاری را به رشته 

نگارش درآورده اند.

رونمایی از کهن ترین نسخه مثنوی معنوی موجود در گنجینه رضوی 
همزمان با روز بزرگداشت مولوی انجام شد 

خبر

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

رونق تولید
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  بحثرامیخواهیمبابررسیزمینههایوقوع
جنــگ۳۳روزهآغازکنیم.ایــنجنگزمانی
بهوقوعپیوســتکهحدودپنجسالازحضور
نظامیآمریکادرمنطقهواقداماینکشــوردر
اشغالافغانســتانوعراقمیگذشتوآمریکا
درعراقنیزباناکامیهایعدیدهایدستوپنجه
نرممیکردوبههمیندلیل،اجراوتحققطرح
خاورمیانهجدیدآمریکابامشــکالتمتعددی
مواجهشــدهبود.امابهیکبارهدیدیمکهجناح
بازیعوضشدولبنانبهعنوانزمینبازیاجرای
اینطرحانتخابشدوجنگ۳۳روزهرقمخورد.

چراایناتفاقافتاد؟
بســم اهلل الرحمن الرحیم. ایام ســوگواری سرور و ساالر 
شــهیدان حســین بن علی)ع( را خدمت شما تسلیت 
می گویم. در مســئله جنگ ۳۳روزه یک عوامل پنهانی 
وجود داشــت که درواقع عوامل واقعی جنگ بود و یک 
عوامل ظاهر و آشکاری وجود داشت که بهانه آن اهداف 
پنهانی بود. البته ما اطالعاتی نســبت به آمادگی های 
رژیم صهیونیستی داشتیم، اما اطالعاتی نسبت به اینکه 
دشــمن می خواهد یک هجومــی را در یک غافلگیری 
انجام بدهد، نداشتیم. بعد از شروع جنگ، از دو موضوع 
به این جمع بندی رسیدیم که بنا بود جنگی با سرعت 
و با غافلگیری انجام بشود و در آن غافلگیری، حزب اهلل 
منهدم شود. اما جنگ در شــرایطی اتفاق افتاد که دو 
اتفاق مهم، یکی مربوط به کل منطقه و دیگری مربوط 
به خود رژیم صهیونیســتی وجود داشــت. در مسئله 
منطقه، آمریکا با توجه به حادثه  11 ســپتامبر به یک 
توسعه  فوق العاده ای در حضور نیروهای مسلح خودش 
در منطقه ما رســیده بود که تقریباً مشابه آن، در بُعد 
کمی فقط در جنگ جهانی دوم وجود داشت و در بُعد 

کیفی، حتی در آن جنگ هم وجود نداشت.
پس از حمله  صدام به کویت در سال 1۹۹1 و متعاقب 
آن، حملــه  آمریکا و شکســت صدام، یک ته نشــین 
مســلحانه ای در منطقه  ما به وجــود آمد که منجر به 
اســتقرار نیروهای آمریکایی شد. اما از 11 سپتامبر به 
این طرف، به دلیل دو هجوم سنگینی که آمریکا داشت 
)به افغانستان و به عراق( تقریباً نزدیک به ۴۰ درصد از 
نیروهای مسلِح در خدمت آمریکا به طور مستقیم وارد 
منطقه  ما شدند و بعد  در طول مدت به دلیل تعویضات 
و تغییراتی که انجــام گرفت، حتی به حضور نیروهای 
ذخیره و احتیاط و گارد ملی هم کشــیده شــد. یعنی 
تقریباً می توان گفت که بیش از ۶۰ درصد ارتش آمریکا 
ازجمله نیروهای داخلی تا نیروهای بیرونی، وارد منطقه  
ما شدند. بنابراین یک حضور بسیار حجیم در بُعد کمی 
اتفاق افتاد که فقط در عراق افزون بر 1۵۰ هزار سرباز 
وجود داشــت و بیش از ۳۰ هزار نیروی آمریکایی در 
افغانســتان بودند. این غیــر از نیروی متحدین بود که 
در افغانستان قریب به 1۵ هزار نفر بودند. بنابراین یک 
نیروی ۲۰۰ هزار نفره  آموزش دیده  متخصص در منطقه  
ما، در کنار فلسطین حضور داشت. این حضور طبیعتاً 
یــک فرصت هایــی را برای رژیم صهیونیســتی ایجاد 
می کــرد؛ یعنی حضور آمریکا در عــراق، مانع تحرک 
سوری ها در ســوریه بود، تهدیدی علیه دولت سوریه 
هم محسوب می شد، تهدیدی علیه ایران هم محسوب 
می شد. بنابراین شما اگر به جغرافیای عراق در هنگام 
جنگ سال ۲۰۰۶ )جنگ ۳۳روزه( نگاه کنید، می بینید 
در عراق که حلقه  اتصال کشــور محور و کشــور مادر 
مقاومت اســت، آمریکا یک حائل نزدیک به ۲۰۰ هزار 
نفره از نیروهای مســلح خود با صدها فروند هواپیما و 

بالگرد به اضافه  هزاران دستگاه زرهی ایجاد کرد.
طبیعتاً ایــن حضور نظامی آمریکا در منطقه به رژیم 
صهیونیســتی فرصتی را می داد کــه از این موضوع 
بهره بــرداری کنــد و اقدامی را انجــام بدهد؛ به این 
معنــا که این هیمنه، در ترســاندن ایران و در توقف 
و ترســاندن ســوریه اثر دارد و بنابراین نباید این دو 
نظام، اقدامی را انجام بدهند. رژیم صهیونیســتی بر 
مبنای این تصور، به خصوص با توجه به دولتی که در 
آمریکا بر ســر کار بود - یعنی دولت بوش که دولت 
تندمزاج و سریع التصمیمی بود و همچنین تیمی که 
در کاخ سفید حاکم بود و با رژیم صهیونیستی همراه 
بود - فرصت را مناســب می دید بــرای اینکه چنین 
اقدام جنگی را انجام بدهد. بنابراین ریشه  اصلی وقوع 
این جنگ در بهره برداری رژیم صهیونیستی از حضور 
نظامی آمریکا در منطقه و بهره گیری از سقوط صدام 
و پیــروزی اولیه  آمریکا در افغانســتان و ایجاد رعب 
ســنگینی است که آمریکا در منطقه ایجاد کرده بود؛ 
به طوری که آمریکا حجم وسیعی از گرو ه های سیاسی 
منطقــه و دنیــا را که مخالف سیاســت هایش بودند 
جزو گروه های تروریســتی محسوب کرده بود. رژیم 
صهیونیســتی می خواســت از این موضوع بهره ببرد 
و فکــر می کرد این بهتریــن فرصت برای یک جنگ 
برق آســا اســت. چون این رژیم در سال ۲۰۰۰ یک 
شکســت را تجربه کرده بود و از لبنان عقب نشــینی 
و در واقع فــرار کرده بود و حزب اهلل او را شکســت 
داده بود. او می خواســت مجدد به لبنان  برگردد اما 
نه به اشــغال بلکه به انهدام و تغییــر دموگرافی در 

جنوب لبنان.

البته این مسئله بعداً و  در حین جنگ و تقریباً با شروع 
جنگ معلوم شــد که اصل نیت آن ها تغییر دموگرافی 
کامل در لبنان بوده اســت؛ یعنــی نیروها و یا مردمی 
که در جنوب لبنان هســتند و یــک رابطه   مذهبی با 
حزب اهلل دارند، کوچانده بشــوند و از لبنان بروند. رژیم 
می خواســت مانند آن طرحی که بعد از ســال 1۹۶۷ 
درباره فلســطینی ها در جنوب لبنان اجرا شــد، همان 
طرح درباره مســئله  شیعه  لبنان در جنوب لبنان اتفاق 
بیفتد؛ دقیقاً همان طرح قبلی که در آن فلسطینی ها را 
وادار کردند از جنوب لبنان خارج شوند و در اردوگاه ها 
و مخیَّم های گوناگون در لبنان و ســوریه و دیگر نقاط 
جهان عرب توزیع بشــوند مد نظــر بود؛ طرحی که در 
نتیجه  آن حتی یاسر عرفات مجبور شد مرکزیت خود را 
از لبنان به مغرب منتقل کند و درواقع رژیم، فرماندهی 
فلســطینی را از لبنان آواره کرد. همین ذهنیت درباره 
شیعه  لبنان وجود داشــت. به این دلیل من از توضیح 
شرایط قبل از جنگ به حین جنگ می روم برای اینکه 

این موضوع کامل بشود.

دو عبــارت مهم، آمریکایی ها و اســرائیلی ها دارند. در 
ابتدای شروع جنگ، بوش کلمات خیلی سخیفی بیان 
کرد که چون کلمه ای در شأن خودش است قابل تکرار 
نیست که من بیان بکنم، اما مؤدبانه ترش را رایس گفت. 

وقتی این کشتارها و ضجه ها در جنوب لبنان اوج گرفت 
و بمباران هایی که اوج مستی تکنولوژی بود، اتفاق افتاد 
به طوری که هر کجا را اراده می کردند با دقت تکنولوژی 
می زدند و منهدم می  کردند، وقتی کشــتارهایی اتفاق 
می افتاد که کشتار قانا را در خودش هضم کرده و حذف 
کرده بود، رایس آن عبــارت را به کار برد. او ضجه ها و 
فریادهای بچه ها و کودکان مظلوم و زنان و انســان های 
بی گناه را در زیر آوارها تشبیه کرد به این عبارت سخیف 
و گفت »این درد زایمان خاورمیانه جدید اســت«؛ درد 
زایمان یک حادثه  بزرگ. بنابراین این عبارت ها نشــان 

می داد یک طراحی بزرگ وجود دارد.
اما آن چیزی که به رژیم صهیونیســتی برمی گشــت 
این بود که رژیم، یک اردوگاه بزرگ را در فلســطین با 
تعدادی کشتی پیش بینی کرده بود؛ اردوگاه برای اینکه 
هر تعدادی می توانند از مردم لبنان را بگیرند و در ابتدا 
به یک اردوگاهی در داخل فلســطین که تا سقف ۳۰ 
هزار نفر پیش بینی شده بود منتقل کنند و بعد در این 
اردوگاه، نفرات را تفکیک کنند، آن هایی که افراد عادی 
هســتند را منتقل کنند به کشورهای دیگر و آن هایی 
که از دید آن ها مجرم هســتند یا وابستگی سازمانی به 
حزب اهلل دارند را دســتگیر بکنند. کشتی را هم آماده 
کرده بودند که آن کوچ را انجام بدهند. بنابراین جنگ 
در این مرحله برخالف همه  جنگ ها که خشک و  تر را 
می سوزاند، خیلی با دقت تکنولوژی انجام گرفت؛ یعنی 
آن ها یک طایفه را مورد حمله  خود قرار دادند؛ اول سعی 
کردند حزب اهلل را هدف بگیرند اما بعد  توسعه اش دادند 
به کل طایفه  شیعه در جنوب لبنان تا بتوانند این تغییر 
دموگرافی را به طور کامل در جنوب اجرا کنند. ســپس 
خود آن ها اعتراف کردنــد به این موضوع که قصد این 
کار را داشــتند. یعنی ابتدا اولمرت گفت و بعد هم وزیر 
دفاع و رئیس ستاد ارتش گفتند که ما قصد داشتیم این 
جنــگ را در یک حالت غافلگیرانه انجام بدهیم که آن 
غافلگیری اگــر اتفاق می افتاد باید عمده کادر حزب اهلل 
در یک هجوم هوایی گســترده از بین می رفت و افزون 
بر ۳۰ درصد ســازمان حزب اهلل در مرحله اول آســیب 
جدی می دید. آن هــا در مراحل بعدی به دنبال انهدام 

قطعی بودند.

بنابراین این جنگ که طراحی شده بود، متفاوت با همه  
جنگ های گذشته بود و مسیری که طی می کرد، مسیر 
جنگ با یک ســازمان مثل حزب اهلل نبود، بلکه مسیر و 
هدف آن، جنگ برای ریشــه کنی یک طایفه در لبنان 
و کوچانــدن این طایفه از لبنان بــه مناطق دیگر بود. 

به عبارت دیگر، پیروزی دشــمن باید 
این نتیجه را بــرای او به بار می آورد: 
»خالصی از حزب اهلل برای همیشه« و 
شرط خالصی از حزب اهلل، خالصی از 
بخش مهمی از مردم لبنان بود که در 
مناطق مهمی نه فقط در جنوب بلکه 
در بخش بقاع و در شمال لبنان زندگی 

می کردند.

نکتــه  دیگری که بایــد خیلی جدی 
به آن توجه بشــود، تمایل کشورهای 
عربی در حمایت از رژیم صهیونیستی 
در چنین جنگــی و رضایت آن ها در 
ریشه کنی حزب اهلل یا طایفه  شیعه از 
جنوب لبنان بود. رژیم صهیونیستی در 
عالی ترین سطح خودش یعنی اولمرت 
رئیس این رژیم، این مســئله را اعالم 
کرد و گفت برای اولین بار کشورهای 
عربی، اســرائیل را در جنگ علیه یک 
ســازمان عربی حمایت کردند؛ البته 
منظــور او از کشــورهای عربی، همه  
آن ها نبود، بلکه منظور او بیشــتر بر 
حــوزه خلیج فــارس و در رأس آن ها 
البته  بــود؛  رژیم آل ســعود متمرکز 
طبیعتاً مصر را هم شــامل می شد اما 

می توانستیم در آن مقطع استثنائاتی قائل بشویم. عراق 
بــدون حاکمیت بود و حاکــم آن روز عراق یک حاکم 
نظامی آمریکایی بود؛ بنابراین عراق حاکمیتش در دست 
آمریکایی ها بود. دولت سوریه هم به دلیل مرگ مرحوم 
حافظ اسد دولت جوانی بود که تازه شروع به کار کرده 
بود. به هرحال برای نخســتین بار اکثر کشورهای عربی 
در جنگ علیه یک ســازمان عربی، اســرائیل را در این 
جنگ حمایت کردند. این یک واقعیت مهم و جدی بود 

که اولمرت بیان کرد.

بنابراین ما باید ســه منظور را در اهداف پنهان جنگ 
۳۳روزه مدنظــر قرار بدهیم؛ اول، فرصت حضور آمریکا 
و حاکمیــت آمریکا در عراق و ایجاد رعب و وحشــتی 
که آمریکا در منطقه در اثر حضور گســترده  خود ایجاد 
کرده بود. دوم، آمادگی کشورهای عربی و اعالم پنهان 
همکاری کشــورهای عربی با رژیم صهیونیستی برای 
ریشه کنی حزب اهلل و تغییر دموگرافی در جنوب لبنان 
و سوم، اهداف خود رژیم برای بهره گیری از این فرصت 

جهت خالص شدن از حزب اهلل برای همیشه.

 دالیلپنهاناینجنگرابهخوبیتشــریح
کردید.دالیلآشکاروبهانهآغازاینجنگچه

بود؟
مسئله این بود که حزب اهلل به مردم لبنان متعهد شده 
بود که جوانان زندانی و اســیر لبنانی را از چنگال رژیم 
صهیونیستی آزاد کند. غیر از حزب اهلل هیچ قدرتی که 
بتواند این تعهد را عملی کند، وجود نداشــت. سید در 
یک بیانی ایــن را وعده داد که حتمــاً مانند آنچه در 
گذشته اتفاق افتاد، نسبت به آزاد کردن اسرای لبنانی 
از دســت رژیم صهیونیستی عمل می کند. مردم لبنان 
ازجمله آن اســرایی کــه دروزی بودند یا اســرایی که 
مســلمان بودند یا اسرایی که مســیحی بودند، امید و 
پناهگاهی جز حزب اهلل نداشتند، امروز هم ندارند؛ یعنی 
در هر حادثــه ای، تکیه گاه اصلی ملت لبنان برای دفاع 
در برابر این حکومت وحشــی، حزب اهلل اســت. آن روز 
هم اوالً تکیه گاهی جز حزب اهلل وجود نداشــت و ثانیاً 
حزب اهلل راهی نداشــت جز اینکه یک اقدامی بکند تا 
بتواند در اثر آن، یــک تبادل را انجام بدهد؛ کما اینکه 
رژیم صهیونیستی اصاًل دیپلماسی نمی فهمد. زبان او با 
همه  اطراف، زبان زور اســت و غیــر از زبان قدرت در 
مقابل خودش زبان دیگری را خیلی متوجه نیســت و 
برایــش محلی از اِعراب هم نــدارد کمااینکه در مقابل 
اَعراب هم این گونه بــود. بنابراین حزب اهلل برای اینکه 
بتواند به وعده  خودش یا انتظار مردم لبنان یک جواب 
مثبتی بدهد، راهی جز این نداشت. این تنها راه ممکن 
بــود و غیر از این راه دیگری نبــود. در تبادالت قبلی، 
رژیم صهیونیســتی حاضر نشــده بود اسرای اصلی که 
بعضاً  نوجوان بودنــد را آزاد کند؛ نوجوان هایی که دوره  
طوالنی در زندان به ســر برده بودند و به سنین جوانی 
یا میانسالی رسیده بودند. حزب اهلل درواقع این وعده را 
داد که آن ها را آزاد کند، اما در آن تبادل اولیه که انجام 
گرفت، این هدف محقق نشــد و رژیم قبول نکرد این 
زندانی ها را آزاد بکند؛ بنابراین حزب اهلل برای تحقق این 
وعــده  خود به مردم لبنان، اقدام عملیاتی انجام داد که 
در اثــر این عملیات، بتواند آن تبادل را انجام بدهد که 

بعد هم موفق شد.
بر این مبنا عملیــات ویژه ای صورت گرفت که فرمانده 
آن شــهید عماد مغنیه بود. نمی دانم چه اسمی برای او 
بگذارم؛ آیا این کلمه که امروز مرسوم شده است یعنی 
»ســردار« را درباره  او بگویم؟ امروز در کشــور ما کلمه  
»سردار« و »امیر« عرف شده است، اما شهید عماد مغنیه 
فراتر از این کلمه بود؛ او درحقیقت یک سردار به معنای 
واقعی بود؛ ســرداری که شاید بتوانم بگویم شبیه ترین 
صفات را در صحنه  جنگ به مالک اشتر 
داشــت. من در شهادت او همان حالی 
را که در آقــا امیرالمؤمنین)ع( هنگام 
شــهادت مالک حادث شد، در مقاومت 
می دیدم. در شهادت مالک، یک حالت 
حزن و اندوه فوق العــاده ای امام)ع( را 
گرفت و بــه تعبیری در بــاالی منبر 
گریست و فرمود: »ما مالک لو کان من 
جبل لکان فندا، و لو کان من حجر لکان 
ّن موتک عالما و  صلدا، أما و اهلل لیهــدّ
لیفرحّن عالما، علی مثل مالک فلتبک 
البواکــی و هل مرجــّو کمالک، و هل 
موجود کمالک و هل قامت الّنساء عن 
مثل مالک«؛ چه مالکی! که اگر کوه بود 
کوهی عظیم و بزرگ بود و اگر ســنگ 
بود سنگی سخت بود، آگاه باشید که به 
خدا سوگند، مرگ تو  ای مالک، جهانی 
را ویران و جهانی را شــاد می سازد. بر 
مردی ماننــد مالک باید گریه کنندگان 
بگرینــد، آیا یاوری ماننــد مالک دیده 
می شود، آیا مانند مالک کسی هست، آیا 
زنان از نزد طفلی برمی خیزند که مانند 
مالک شــود. این جمله  امیرالمؤمنین 
)ع( خیلــی مهم بود کــه فرمود: مثال 
مالک برای من، مثــل وجود من برای 
رســول اهلل)ص( بود. در مســئله  عماد همین حال بود؛ 
یعنی عماد نســبت به مقاومت یــک چنین توصیفی 
داشت که من عرض کردم. اگر بخواهم از این عرف های 
متداول موجود خودمان عبور کنم باید تشــبیه کنم به 
همان جمله  امیرالمؤمنیــن)ع( درباره مالک که فرمود: 
زن ها باید بزایند تا کســی ماننــد مالک در دنیا زاییده 

شود. عماد چنین شخصیتی داشت.

او همان طور که اداره  خیلی از صحنه های ســخت را بر 
عهده داشت، مدیریت این عملیات ویژه را هم عهده دار 
بود و خودش از نزدیک نظارت و مدیریت کرد. عملیات او 
موفق شد و توانست در داخل سرزمین فلسطین اشغالی، 

یک ماشین نظامی رژیم صهیونیستی 
را مورد حمله قــرار دهد و دو نفر را 
از داخل آن که زخمی شــده بودند، 
به اســارت بگیرد. من به پیش از 
این عملیات،  ندارم؛  عملیات کار 
عملیات یکروزه  نبود بلکه عملیات 
چندماهه ای بــود که رژیم، زیر 

نظر گرفته شد و بر مبنای یک تدبیری که سید مقاومت، 
جناب سیدحسن نصراهلل به عنوان فرماندهی کل مقاومت 
در لبنان کرده بود، مدیر این صحنه که مسئول جهادی 
حزب اهلل، عماد مغنیه)ره( بــود، اقداماتی برای آمادگی 
پیــش از این عملیات انجام داد کــه خیلی مهم بود و 
چون جزو بحث ما هم نیست اآلن خیلی ضرورت ندارد 
به آن بپردازیم. اما ایــن عملیات، چهار عملیات بود نه 
یک عملیات؛ چهار عملیات مجزای ویژه بود. یکی، اصل 
طراحــی این عملیات بود؛ دوم، موقع و زمان حمله بود؛ 
سوم، عبور از ســیم خاردارهای خیلی متراکم و بلند و 
وسیع رژیم صهیونیستی و رســیدن به محل عملیات 
بود؛ چون عملیات فقــط زدن نبود که انهدامی صورت 
بگیرد، باید عبور هم انجام می شد و می رفت آن طرف و 
اسرا را می آورد. بنابراین هر مأموریتی باید با دقتی انجام 
می شــد که نفرات داخل نفربر کشته نشوند. چهارم هم 
اینکه باید به ســرعت انجام می شد و این سرعت به ربع 
ســاعت و نیم ساعت نبود، بلکه به دقایق و ثانیه ها بود. 
باید به سرعت اسرا را به نقطه  امن می بردند پیش از اینکه 

دشمن برسد. معموالً فاصله  دشمن 
با نقطه  عملیات در رویارویی زمینی 
چند دقیقه است، در نبرد هوایی که 
خیلی سریع تر است و دشمن سریع 
می رسد. بنابراین قبل از عملیات با 
دقت مورد بررسی قرار گرفت. یکی 
از ویژگی های عماد مغنیه توجهش 
به ظرافت ها و ریزه  کاری های دقیق 
بود. او چون عموماً خودش از نزدیک 
به  مدیریت می کــرد، طراحی هم 
عهده  خودش بود، اجرا هم به عهده  

خودش بود و عماد موفق شد.

آغازشد بهانه این با جنگ  
ویورشســنگینیبهمواضع
گرفت. صــورت حــزباهلل
واکنــشحــزباهلللبناندر
چه به اولیه روزهای و ساعات
توجه با بهخصوص بود؟ شکل
بهاینکهرژیمصهیونیســتی،
اینحملهوحشیانه آغاز بهانه
رااســیرگیریحزباهلللبنان
عنوانکرد،قاعدتاًفشارروانی

ایجادشدهبود.
باید به دو نکته اشــاره کنیم. حزب اهلل  یک دشــمنی 
غیرقابل سازش با رژیم صهیونیستی دارد، یعنی از نظر 
حــزب اهلل و از منظر اعتقادی و منطق سیاســی، رژیم 
اســرائیل غیر قابل سازش اســت و از نظر دشمن هم، 
مســئله  قبول حزب اهلل، غیرممکن است، بنابراین این 

دشــمنی یک دشمنی مستمر است؛ از این رو حزب اهلل 
پیوسته در یک آمادگی برای دفاع بود؛ این نکته  اول.

حــزب اهلل خالی الذهن و در یک عدم آمادگی به ســر 
نمی برد؛ آماده بــود و آمادگی او ربطی به این عملیات 
نداشت. البته این عملیات آمادگی و هوشیاری را در ابعاد 
دیگری افزایش داد، اما آمادگی در بُعد نیروهای رزمنده 
و وسایل و امکانات، از قبل مهیا بود. حاال هم همین طور 
است؛ یعنی حزب اهلل همیشه در یک آمادگی 1۰۰درصد 
به ســر می برد. آمادگی حزب اهلل مثل دیگر آمادگی ها 
نیســت که مثاًل اول، آمادگی زرد اعالم می کنند، بعد 
آمادگــی قرمز؛ یا مثاًل ابتدا آمادگی ۳۰ درصد، بعد ۷۰ 
درصــد و در نهایت 1۰۰ درصد؛ نه، حزب اهلل پیوســته 
در یــک آمادگی 1۰۰درصد به ســر می بــرد. آن روز 
هم در آمادگی 1۰۰درصد بــود، امروز هم در آمادگی 
1۰۰درصد اســت؛ منتها کیفیت این آمادگی به دلیل 

امکانات، در هر دوره ای متفاوت است.

هر اقدامــی که حزب اهلل می خواهد انجام دهد، پیش از 
آن ابتدا تمهیدات امنیتی را انجام می دهد 
و بعــد اقدام می  کند. لــذا حزب اهلل وقتی 
تصمیم به اجرای عملیات اســیر گرفتن 
این دو سرباز رژیم صهیونیستی برای آن 
مبادله  مهم و سرنوشت ســاز گرفت، اول 
یک آمادگی در خــودش ایجاد کرد. این 
آمادگی دارای دو وضعیــت بود: آمادگی 
در مقابله و آمادگی در کاهش خســارت. 
در تمام دوره ای که رژیم صهیونیستی در 
آغاز جنــگ ۳۳روزه اجرای عملیات کرد، 
به خصوص در ساعات و روز اول و روزهای 
اول، او اهــداف موجود در بانک اطالعاتی 
از قبل آماده  خود را هدف قرار داد. رژیم، 
همه  آن بانک اطالعاتی که از پیش آماده 
کرده بود را بــه نیروی هوایی خود واگذار 
کرد و نیروی هوایی بــر مبنای آن بانک 
که مختصات دقیــق مکان های متعلق به 
حزب اهلل در آن وجود داشــت، وارد عمل 
شد. اما حزب اهلل به دلیل تدابیری که انجام 
داده بود - هم در بُعد نیروی انسانی و هم 
در بُعد امکانات - حداقل آسیب را دید و یا 
می توان گفت در لحظات اولیه  هیچ آسیبی 
ندید. دشــمن پــس از 1۰ روز اعالم کرد 
بانک اهداف من تمام شــد، معنایش این 
بود تمام اهداف موجودی که مربوط به حزب اهلل وجود 
دارد را منهدم کرده؛ اما بعد معلوم شد به دلیل اقدامات 
و ابتکاراتی که حزب اهلل پیش از شروع عملیات خودش، 
در پیش بینِی واکنش دشمن انجام داده بود، همه  آنچه 
صهیونیست ها انجام داده بودند، خالف تصوراتشان بود.

نکته  دوم اینکه در مسئله  پیش بینی جنگ و با توجه به 
سابقه  واکنش ها، معموالً این نوع اتفاقات هیچ وقت به 
یک جنگ کامل نمی  انجامید. عموماً واکنش یکروزه ای 
وجود داشت که با یک شدتی، مناطق یا نقاطی را رژیم 
مــورد حمله قرار می داد و بعد متوقــف می کرد. اما در 
همــان لحظات اول این جنــگ، طرحی بود که به طور 
کامل به مورد اجرا گذاشــته شد. یعنی آن طرح کاملی 
را که در خفا می خواستند انجامش بدهند، یکجا به اجرا 
گذاشتند. البته اآلن ما می گوییم »آن طرح در خفا« َوااّل 
ما شاید بعد از گذشت دو هفته از آغاز جنگ به صورت 
اعتقادی - و نه اطالعاتی - به این نکته رسیدیم؛ تقریباً 
اواخر جنگ بود که به صورت اطالعاتی به این رسیدیم 
که دشمن طرحی از قبل آماده داشته و می خواسته در 
غافلگیری کامل آن را اجرا کند و بخش اعظمی از این 
فهم ما به دلیل اعالم خود دشــمن بود. بنابراین جنگ 
به سرعت به یک جنگ کامل تبدیل شد و مثل یک انبار 
وسیع باروت و مواد منفجره ای که با یک فتیله ناگهان 
منفجر می شود، جنگ شعله ور شد. انگار یک مرتبه همه  
آن طرح به مورد اجرا گذاشــته شد و این انفجار عظیم 

که جنگ ۳۳روزه نامیده شد، صورت گرفت.

  درهنگاموقوعجنگ،جنابعالیکجابودید؟
مــن روز اول که حادثه اتفاق افتاد به لبنان برگشــتم؛ 
چون یــک روز قبل آنجا بودم. درواقع اول به ســوریه 
آمدم، منتها همه  راه ها به سمت لبنان مورد حمله قرار 

گرفته بود، به خصوص تنها راه رسمی ورودی که گذرگاه 
مرزی لبنان به سوریه بود، پیوسته زیر آتش هواپیماها 
بــود و هواپیماها لحظه ای آنجــا را ترک نمی کردند. با 
دوســتانمان از راه خط امن تماسی داشتیم و عماد آمد 
دنبــال من و من را از یک راه دیگری که یک بخش آن 
پیاده بود و یک بخشــی را هم با ماشــین طی کردیم، 
از ســوریه به لبنان منتقل کرد. آن وقت هنوز گستره  
اصلی جنگ، تمرکز بر ســاختمان های اداری حزب اهلل، 
اکثــر مناطق جنوب و بعضاً نقاطــی در مراکز میانی و 

شمالی بود.
تقریباً هفته  اول که سپری شد، از تهران اصرار داشتند 
به تهران بیایم تا درباره  جنگ توضیح بدهم. من از یک 
راه فرعی برگشتم. آن وقت رهبر معظم انقالب در مشهد 
بودند و من خدمت ایشان رســیدم برای جلسه  سران 
ســه قوه و مسئوالن اصلی که عضو شورای امنیت ملی 
بودند و غالبــاً در بخش های امنیتی و اطالعاتی حضور 
داشــتند. در جلسه مشــهد، گزارشــی از حادثه دادم. 
گزارش من گزارش تلخی بود. یعنی مشاهدات من افقی 
از پیروزی را نشان نمی داد. جنگ کاماًل جنگ متفاوت 
و تکنولوژیــک و دقیقــی بود. اهداف بــا دقت انتخاب 
می شد. ســاختمان های 1۲ طبقه با یک بمب با زمین 
یکسان می شــدند. هدف گیری در بخش های روستایی 
که فاصله  یک روستا با روستای دیگر کم بود و روستاها 
چســبیده به هم بودند، برای توپخانه ها کار ســختی 
اســت؛ درعین حال زمانی که هدف جنگ، از حزب اهلل 
به طایفه  شیعه منتقل شده بود، وضع یک روستایی که 
شیعه نشین بود با روستای دیگری که برادران مسیحی 
ما بودند یا برادران اهل تسنن بودند کاماًل متفاوت بود. 
یعنی یک جا یک نفر با اطمینان نشسته بود و مشغول 
کشــیدن قلیان بود و یک جا چندین هزار گلوله فرود 

می آمد. من این مسائل را در آن جلسه گزارش دادم.
وقت نماز شــد و حضرت آقا رفتند برای وضو گرفتن. 
من هــم رفتم وضو بگیــرم. آقا وضو گرفتــه بودند و 
آستین هایشان هنوز باال بود؛ وقتی برمی گشتند با دست 
به من اشاره کردند که بیا؛ من رفتم. آقا فرمودند: »شما 
از گزارشــت چیزی می خواستی به من بگویی؟« عرض 
کردم: نه، فقط می خواســتم توضیــح واقع را بدهم. آقا 
فرمودند: »این را فهمیدم. چیز دیگری نمی خواســتی 
بگویی؟« عرض کردم: نه. نماز خواندیم و برگشــتیم به 
جلسه. گزارش من تمام شده بود. آقا شروع به صحبت 
کردند. چند مطلب را فرمودند، از جمله اینکه فرمودند: 
»نکاتــی که فالنی گفتند پیرامــون جنگ، همین طور 
اســت؛ این جنگ، جنگ بسیار سخت و شدیدی است 
امــا من تصور می کنم این جنگ شــبیه جنگ خندق 
اســت«. آیات جنگ احزاب یا همــان جنگ خندق را 
قرائت کردند و حالت مسلمان ها، حالت اصحاب و یاران 
پیغمبر، حالتی که بر صف آن ها حاکم بود را بیان کردند. 
بعد فرمودند »اما من تصورم این اســت که پیروزی این 
جنگ، همانند پیــروزی جنگ خندق خواهد بود«. من 
در دلــم تکان خوردم، چون اصــاًل چنین ظنی از نظر 
نظامی نداشتم. یعنی در دلم تمنا کردم کاش آقا این را 
نمی فرمودند که نتیجه  این جنگ، پیروزی است. جنگ 

احزاب، پیروزی بزرگ پیامبر بود.

در ادامه، آقا دو نکته  دیگر فرمودند که خیلی مهم بود؛ 
یکی فرمودند: »من تصورم این اســت که اسرائیل این 
طرح را از قبل آماده کرده بود و می خواست همین طرح 
را در یــک غافلگیری کامل به اجرا بگذارد و حزب اهلل را 
در غافلگیری نابود کند. عمل حزب اهلل در گرفتن این دو 
اسیر، آن غافلگیری را به هم زد«. خب، من این اطالعات 
را نداشــتم، سید هم این اطالعات را نداشت، عماد هم 
نداشت. هیچ کدام این اطالعات را نداشتیم. من همیشه 
این اعتقاد را داشــتم و به دوستانمان هم گفته ام که در 
این ۲۰ ســالی که در محضر آقــا بودم، نتیجه  تقوا را و 
ثمره  آن را که حکمت می شــود و بر زبان و بر دل و بر 
عقل جاری می شــود، من در آقا به طور کامل دیدم. لذا 
در هر چیزی که اآلن ایشــان شبهه می کنند، مطمئن 
می شــوم که در انتهای آن، شبهه درمی آید و یا بر هر 
چیزی که یقین می کنند، مطمئن می شــوم که در آن 
]مقصود[ بدست می آید. وقتی آقا این نکته را فرمودند 
برای من خیلی نویدبخش بود؛ چون این حرف، ســید 
را خیلی کمــک می کرد و خیالــش را راحت می کرد. 
به خصوص اینکه در اواخر جنگ، تعداد شهدا باال رفت 

و حجم انهدام و تخریب هم باال رفت. سید عبارت هایی 
می گفت که مــن را متأثر می کرد و من نمی خواهم آن 
عبارت هــا را بیان کنم. دیدم ایــن بیان آقا خیلی بیان 
خوبی است برای او که ممکن است کسی شماتت کند 
و مثاًل بگوید چرا حزب اهلل برای گرفتن دو اســیر، کل 
شــیعه را با خطر مواجه کرد. امــا بیان این موضوع که 
حزب اهلل با گرفتن دو اسیر، نه تنها خودش را بلکه ملت 
لبنان را از یک نابودی کامل نجات داد، خیلی نویدبخش 

و مهم بود.
نکته  سومی هم فرمودند که جنبه  معنوی داشت؛ فرمودند: 
»به این ها بگویید دعای جوشن صغیر بخوانند«. در شیعه 
عموماً دعای جوشــن کبیر معروف است و دعای جوشن 
صغیر حداقل در بین عموم مردم - غیر از خواص- معروف 
نیســت. بعد آقا توضیحی هم دادنــد که یعنی ما تصور 
دیگری نکنیم در این موضوع که این دعای جوشن صغیر 
حاال مثالً چیست؛ مثل بعضی ها که می گویند این چهار 
تا قل هواهلل را بخوان یا مثالً این حمد را بخوان و موضوع 
حل است. آقا فرمودند: »این دعای جوشن صغیر حالت یک 
انسان مضطر است؛ انسانی که در یک اضطرار شدید است 

و می خواهد با خدا حرف بزند«.

ً  به ســوریه  من همان شــب به تهــران آمدم و مجددا
برگشتم. احساس بســیار خوبی داشتم؛ چراکه حامل 
یک پیامی بودم که شاید برای سید از هر امکان دیگری 
ارزشمند تر بود. بار دیگر عماد آمد دنبال من و از همان 
راه برگشــتیم و رفتم پیش آقاســید و موضوع را برای 
ایشان نقل کردم. شاید هیچ چیزی به اندازه  این کلمات 
در روحیه  ســید مؤثر نبود. اوالً ایشان یک خصوصیتی 
دارد که ماها تا حاال هیچ کدام به این درجه نرسیده ایم. 
فکر می کنم ما اصالً  درس والیت شناسی را باید برویم 
پیش ایشان یاد بگیریم. او اعتقاد جدی به بیانات رهبر 
معظم انقالب دارد و این ها را یک بیانات الهی و غیبی 
می دانــد. بنابراین به هر بیانــی و به هر کلمه ای که از 
ناحیه  رهبر معظم انقالب صادر شــده باشــد، اهتمام 
جدی و توجه اساســی و فوق العاده دارد. من به ســید 
توضیح دادم و او هم خیلی خوشــحال شــد. ســپس 
به ســرعت موضوع اول که »نتیجه  این جنگ، همانند 
پیروزی جنگ خندق خواهد بود؛ و اگرچه سختی های 
زیادی دارد اما پیروزی بزرگی حاصل می شود« از قول 
رهبر معظم انقالب در بین همه  مجاهدین منتشر شد؛ 
از کسانی که در نقاط جلو بودند و درگیر بودند تا افراد 
در همه  صفوف. ثانیاً این تحلیل که »دشمن از قبل یک 
طرح حمله داشته است« مبنای اصلی عملیات سید در 
توجیه افکار عمومی و توجه دادن افکار عمومی به نیت 
دشــمن شد. در موضوع سوم هم مسئله  دعای جوشن 
صغیر رایج شــد؛ چون این دعــا مفاهیم خیلی ارزنده  
عرفانی و معنوی و عبودی دارد و شاید بتوان گفت جزو 
بهترین دعاهای مفاتیح اســت. انتشار این دعا وسعت 
پیدا کــرد و تلویزیون المنار  مرتب آن را با یک صوت 
زیبا و حزین پخش می کرد. حتی در بین مســیحیان 
هم این دعا را می خواندند. چون دعا، دعای الهی است، 
عرفانی اســت و متعلق به یک طایفه نیست. یعنی هر 
کسی که عبودیت و تعبد داشته باشد، به قدرت الهی و 
به خداوند سبحان اعتقاد داشته باشد، این دعا در او اثر 
می گذارد؛ بنابراین این پیام خیلی مؤثر بود و شــروعی 
شــد برای یک تحرک دیگر و می توان گفت که خون 
تــازه ای در وجود حزب اهلل دمیــد تا حزب اهلل با امید و 

اعتمادبه نفس بیشتری وارد معرکه با دشمن شد.

  شــمادرخاللجنگ،پیامدیگریازطرف
و نصراهلل بــهجنابسیدحســن آقا حضرت

فرماندهانحزباهللمنتقلنکردید؟
من تا پایــان جنگ برنگشــتم و به طــور کامل در 
ایــن ۳۳ روز در لبنان ماندم. پــس از اینکه جنگ 
تمام شــد، من به ایران برگشــتم و باز در جلسه ای 
مشابه همان جلســه  مشهد اما این بار در تهران، در 
محضر رهبــر معظم انقالب که همه  ســران قوا هم 
بودند و مســئوالن اصلی حضور داشــتند، گزارشی 
از آنچه گذشــت که بخشــی از آن هم منتشر شده 
بــود، منتقل کردم. ضمن اینکه من در لبنان هم که 
بــودم، به صورت روزانه از خط امــن گزارش هایی به 
تهران می فرستادم و مســئوالن به این شکل، کاماًل 

در جریان وضعیت میدانی بودند.

  درداخــلایراننظراتدربارهنحوهمواجههو
واکنشجمهوریاســالمیایرانچگونهبود؟آیا
دربینمسئوالن،نظراتمخالفیهمبودیاهمه

نسبتبهنوعواکنشمامتفقالقولبودند؟
در آن مقطــع اصاًل اختالف نظــر و اختالف دیدگاهی 
وجود نداشــت. یعنی همه دربــاره حمایت از حزب اهلل 
- اعم از حمایــت معنوی و مادی یعنی تســلیحاتی، 
تجهیزاتی و رسانه ای و آنچه در چارچوب توان جمهوری 
اســالمی بود - متفق القول بودنــد؛ بنابراین در داخل 
نظام - حداقل در آن مقطع - کســی تردیدی نداشت. 
من آنجا هم که بودم، نظرات داخل ایران را می شنیدم 
و هیچ نگرانی از این ناحیه وجود نداشــت و به معنای 
کامل کلمه، یک وحدت کاملی در حمایت از حزب اهلل و 
تالش برای پیروزی حزب اهلل در جمهوری اسالمی وجود 
داشــت. چون مرکز اساسی این پشتیبانی، رهبر معظم 
انقــالب بودند، بنابراین در جهت دادن به این موضوع و 
تشخیص مصلحت جمهوری اسالمی و مصلحت اسالم 
و عالم اســالمی تردیدی در ایران وجود نداشت. البته 

اکنون هم که در برخی موضوعات 
ممکن اســت تفاوت دیدگاه وجود 
داشته باشد، اما در موضوع حزب اهلل 
تاکنون ما در همه  ســطوح وحدت 

نظر داشته ایم.

از بُعــد عملیاتی جنــگ ۳۳روزه 
کمتــر صحبت شــده و یــا اینکه 
بیشتر صحبت ها و اطالعات، درباره  
وضعیت رژیم صهیونیستی در این 
جنگ بوده است. خوب است از زبان 
شما که در میدان این نبرد حضور 
و فعالیــت داشــته اید، جزئیاتی از 
راهبردهای عملیاتی حزب اهلل لبنان 

را بشنویم.
ببینیــد، هنوز موضوعاتــی درباره 
جنــگ ۳۳روزه وجــود دارد کــه 
نمی تــوان مطرح کــرد. حدود 1۳ 
سال از این جنگ می گذرد و هنوز 
سال های زیادی باید بخشی از اسرار 
این جنگ و آنچــه حزب اهلل عمل 
کرد به صورت سّری باقی بماند. اما 
در رابطه با بخش هایی که می توان 
بیان کرد و مفید اســت، چند نکته  

مهم و چند خاطره می گویم.
حزب اهلل یک اتاق عملیات در قلب ضاحیه داشــت که 
عموماً پیوسته ساختمان هایی در مجاور آن مورد بمباران 
قرار می گرفتند و منهدم می شدند. یعنی در هر شبی، دو 
سه ساختمان بزرگ بلندمرتبه  1۳-1۲ طبقه، کمتر یا 
بیشتر، نقش بر زمین می شدند و کاماًل با خاک یکسان 
می شــدند. این اتاق، اتاق عملیات زیرزمینی نبود، بلکه 
یک اتــاق عملیات معمولی بود، اما بعضی از تجهیزات، 
اتصاالت و ارتباطات در آن پیش بینی شده بود. یک شب 
که در این اتاق عملیات بودیم و تقریباً همه  مســئوالن 
اداره  جنگ در آن اتاق عملیات حضور داشــتند، حدود 
ساعت 11شــب، بعد از اینکه ساختمان های اطرافمان 
را زدند و منهدم کردند، احســاس کردم که یک خطر 
جدی نسبت به سید وجود دارد و تصمیم گرفتیم سید 
را جابه جا بکنیم. من و عماد با هم مشورت کردیم، سید 
به ســختی می پذیرفت که از اتاق عملیات خارج بشود. 
خارج شــدن او هم این گونه نبود کــه از ضاحیه خارج 
بشود، بلکه باید از یک ســاختمانی که فکر می کردیم 
دشــمن ممکن اســت به دلیل ترددی که در داخل آن 
وجود دارد به آن حســاس شده باشد، به جای دیگری 
منتقل می شد. هواپیماهای اِم کا یعنی هواپیماهای بدون 
سرنشین اســرائیل پیوسته روی آسمان ضاحیه، سه تا 
سه تا پرواز می کردند و بر همه  رفت وآمدها کنترل دقیق 
داشــتند؛ حتی از یک موتورسیکلتی که تردد می کرد، 
نمی گذشتند. ساعت 1۲ شب، ضاحیه سوت وکور بود و 
اصاًل انــگار در آنجا، در آن قلب ضاحیه که مرکز اصلی 
حزب اهلل بود، هیچ کس زندگی نمی کرد. توافق کردیم از 
این نقطه به ساختمان دیگری منتقل بشویم و منتقل 
شدیم. فاصله  زیادی هم بین آن ساختمان و ساختمان 
دیگر نبود. وقتی منتقل شــدیم به محض اینکه داخل 
آن ساختمان شــدیم، بمباران دیگری صورت گرفت و 

کنار همان ساختمان را زدند. در همان ساختمان صبر 
کردیم، چون در آنجا خط امن داشــتیم و نباید ارتباط 
  ً ســید و به خصوص ارتباط عماد قطع می شــد. مجددا
بمباران دیگری صورت گرفت و یک پل را در کنار این 
ساختمان زدند. احساس می شــد که این دو بمباران، 
زدن ســومی هم دارد و ممکن است به این ساختمان 
برسد. در آن ساختمان فقط سه نفر بودند: من و سید و 
عماد.بنابراین تصمیم گرفتیم از این ساختمان هم بیرون 
برویم و به سمت ساختمان دیگری رفتیم. آمدیم بیرون، 
ما ســه نفر، هیچ خودرویی نداشــتیم، ضاحیه تاریک 
تاریک و در سکوت کامل بود. فقط صدای هواپیماهای 
رژیم باالی سر ضاحیه می آمد. عماد به من و سید گفت: 
»شــما بنشــینید زیر این درخت، از باب اینکه از دید 
محفوظ بشوید.« اگرچه محفوظ نمی کرد چون دوربین 
هواپیمای اِم کا حرارت بدن انسان را از حرارت دیگر اشیا 
تفکیک می کرد، بنابراین آن نقطه غیر قابل مخفی کردن 
بود. وقتی در آن نقطه نشســتیم، من یاد قصه  حضرت 
مسلم افتادم؛ نه برای خودم بلکه برای سید؛ چراکه سید 
صاحــب اینجا بود. عماد رفت، یک ماشــین پیدا کرد، 
چند دقیقه بیشــتر طول نکشید که به سرعت برگشت. 
عماد بی نظیر بود؛ به خصــوص در طراحی. تا پیش از 
اینکه ماشین به ما برسد، هواپیمای اِم کا روی ما متمرکز 
بود. ماشــین که رســید به ما، اِم کا بر ماشین متمرکز 
شــد. می دانید که اِم کا اطالعات دوربینش را مستقیماً 
بــه تل آویو منتقل می کرد و آن ها این صحنه را در اتاق 
عملیاتشان می دیدند. طول کشید تا ما توانستیم با رفتن 
بــه زیرزمین، به زیرزمین دیگــری برویم و بعد، از این 
خودرو به چیز دیگری که االن قابل بیان نیست منتقل 
بشویم و بتوانیم دشمن را گول بزنیم. تقریباً ساعت دو 

نیمه شب مجدداً به اتاق عملیات بعدی رسیدیم.
نکته  مهمی که وجود داشت این بود که معموالً  در جنگ ها 
خیلی شــتاب وجود دارد. حاال من ۴۰ سال است که کار 
نظامی امنیتی می کنم و این را می فهمم. در جنگ ها خیلی 
شــتاب وجود دارد؛ برای اینکه هر امکانی که دارند را در 
همان لحظات اولیه بروز بدهند. حزب اهلل در این جنگ، در 
هر مرحله ای با یک ابزار جدید و یک اقدام جدید، دشمن 
را در غافلگیر و در بهت قرار می داد. یعنی همه  ابزارهایش 
را یکمرتبه رو نمی  کرد. بنابراین سید یک عبارتی داشت که 
این عبارت، دشمن را خیلی در خوف نگه می داشت. سید 
مرحله به مرحله جلو می  رفت: مرحله  حیفا، مرحله  بعد از 
حیفا، مرحله  بعِد بعد از حیفا. این مرحله ها را همین طور 
ادامه دادند تا وضعیت را به دشــمن تفهیم کنند و در هر 
مرحله ای هم سالح جدیدی را رو می کردند تا به دشمن 
ثابت کنند که می توانند دشمن را در آن عمق، مورد حمله 
قرار بدهند.پس برای دشمن قطعی شد که حزب اهلل در آن 
زمان، امکان ورود به مرحله  بعدی که مرحله  خطر و قرمز 
بود - مرحله ای که خطرناک تر از آن وجود نداشــت - را 
دارد؛ یعنی در حزب اهلل این توانمندی وجود دارد که جنگ 
را به داخل تل آویو بکشاند.بنابراین این اقدامات حزب اهلل، 
ضمن اینکه جنبه نظامی داشت، جنبه  روانی شدید هم 
داشت. یعنی هم عملیات نظامی می کرد و در هر مرحله ای 
دشــمن را در یک نقطه  جغرافیایی از سرزمین فلسطین 
اشغالی به چالش می کشید و هم از نظر روانی، دشمن را 

دچار یک گیجی سنگین کرده بود.
نکته دوم در به  کارگیری ابزار نظامی بود. تصور دشمن این 
بود که در حجم عملیاتی که انجام داده است، توانمندی 
حزب اهلل را به صفر یا به حداقل رسانده؛ اما 
در هر مرحله ای که دشــمن اعالم می کرد 
مثالً دیگر از توان شلیک موشک حزب اهلل 
چیزی باقی نمانــده، حزب اهلل آن روز و روز 
بعد از آن، چند برابر روز قبل موشک شلیک 
می کرد. شــلیک کردن موشــک یک امر 
ساده ای نبود؛ یعنی در یک سرزمینی که از 
هوا با یک توپخانه  متحرک و سنگین هوایی 
مواجه بود، موشک می خواهد از یک پناهگاه 
بیاید بیرون و روی هدف تنظیم شود، روی 
هدف شلیک شود، پرتاب کننده اش آسیب 
نبیند و به نقطه  امــن دیگری برگردد؛ کار 

بسیار سختی بود.

  اینآمادگیهادراینسطحباال،طی
چهزمانومراحلیبهدستآمد؟

ورزیدگــی و زبدگی مجاهــدان حزب اهلل 
به دلیل تمرینات دقیق و فشرده ای بود که از 
سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ یعنی از زمان فرار رژیم 
صهیونیستی یا شکست آن در جنوب لبنان 
شروع شــده بود. این تمرینات و آمادگی ها 
الینقطع تا ســال ۲۰۰۶ - به عنوان طرحی 
که حزب اهلل پیش بینی کرده بود به نام طرح 
سیدالشهدا - استمرار داشت. مدیر این طرح 
و طراح این طرح عمــاد بود. بنابراین او چیدمان دقیقی 

کرده بود که در مواجهه با دشمن چگونه عمل بکند.
نکته  سوم درباره  تاکتیک حزب اهلل است. برخالف دیگر 
جنگ ها که یک خاکریز مقــدم در آن وجود دارد، این 
جنگ هیچ خاکریز مقدمی نداشــت، هر نقطه اش یک 
خاکریز بود؛ یعنی از نقطه  تماس که تقاطع مرز فلسطین 
اشــغالی با لبنان بود، حداقل تا نهر لیتانی، هر نقطه از 

آنجا اعم از تپه ها، قریه ها، خانه ها یک خط مقدم و یک 
خاکریز بود؛ نه یک خاکریز معلوم که در جنگ ها متداول 
اســت و ما در جنگ خودمان از آن استفاده می کردیم، 
بلکه خاکریزی با تاکتیــک ویژه. این تاکتیک حزب اهلل 
مشــابه یک میدان مین هوشمند گسترده بود که هیچ 
نقطه  خالی و امنی در آن وجود نداشت. شما اگر به شیوه  
حرکت دشــمن نگاه بکنید، می بینید دشمن در بعضی 
از روســتاها - روستاهای چســبیده به مرز - از ورود به 
این روستاها عاجز شــد و نتوانست وارد این ها بشود؛ از 
ورود به شهرها هم عاجز شد و در نهایت تصمیم گرفت 
برود از وادی الحجیر به سمت لیتانی بیاید که همان نقطه  

شکنندگی و شکست دشمن بود.

یــک نکته مهمی کــه در جنگ ۳۳روزه وجود داشــت 
این بود که گاهی یک ضربه حزب اهلل، مشــابه ضربه   آقا 
امیرالمؤمنیــن)ع( در جنگ خندق در بــه زمین زدن 
عمربن عبدود تأثیر عجیبی می گذاشــت؛ همان ضربه ای 
که پیامبر)ص( فرمودند: ایــن ضربه امیرالمؤمنین برتر 
است از همه  عبادت جن و انس؛ چرا؟ چون ناجی اسالم 
شــد. حزب اهلل در ضرباتی که طراحی می کرد، بعضی از 
ضرباتش یکمرتبه یک ساختار کامل رژیم را از ُدور خارج 
می کرد. یکی از آن ســاختارها، نیروی دریایی رژیم بود. 
مستحضر هستید که برای رسیدن به جنوب لبنان، یک راه 
مواصالتی وجود داشت و این راه از حاشیه دریای مدیترانه 
عبــور می کرد و به صیدا و صــور و در نهایت به خطوط 
مقدم جنوبی می رسید. در همه جنگ ها، ناوچه های رژیم 
صهیونیستی در دریا مستقر می شدند و با توپ های دقیق 
خودشان این جاده را می بستند؛ در این جنگ هم در هفته 
اول همین کار را انجام دادند.  آن چیزی که دشمن تصور 
نمی  کرد و حزب اهلل او را در غافلگیری قرار داد، مســئله 
موشک های دریایی بود. آن روز برای نخستین بار قرار بود 
موشک دریایی مورد آزمایش قرار بگیرد. پیش از آن، همه 
موشک ها مخفی بودند و آزمایشی وجود نداشت. عملیات، 
عملیات سختی بود. باید موشک از یک پناهگاه و از یک 
مخفیگاه خارج می شد، با ماشینی که حامل آن بود به یک 
نقطه پرتاب می آمد که مکشوف بود، در حالی  که سه چهار 
ناوچه اسرائیلی در مقابلش ایستاده بودند. این کار قرار بود 
زمانی انجام بگیرد که سید می خواست صحبت بکند، چون 
شایعه شده بود که سید زخمی شده است و خیلی حالت 
نگرانی عمومی در بین مردم لبنان ایجاد شده بود. توافق 
ســید با عماد این شد که باید سید صحبت کند. در آن 
هفته دشمن یک برتری داشت و ما هنوز کار مهمی غیر 
از واکنش موشکی انجام نداده بودیم. این اقدام باید صورت 

می گرفت. چندین مرتبه این موشــک 
آمد روی سکو و خواست شلیک بشود 
اما اشکال در شلیک به وجود آمد. سید 
می خواست در صحبت خودش این را به  
عنوان یک غافلگیری مهم اعالم بکند. 
صحبت ســید باید ضبط می شد و بعد 
منتشر می شد. یک اتاق، در کنار اتاقی 
که سید داشت صحبت می کرد بود که 
ما آنجا با عماد و برادری دیگر نشســته 
بودیم. ما به انتهای صحبت سید رسیده 
بودیم اما این موشک شلیک نمی شد. 
ســید که می خواســت بگوید والسالم 
علیکم و رحمةاهلل، به این نقطه که رسید، 
پیــش از اینکه این عبــارت را بخواهد 
بیان بکند موشک شلیک شد. سرعت 
موشــک، مافوق صوت بود و سریعاً به 
ناوچه اصابت کرد. بنابراین سید در پایان 
بیان خود مثل یک بیان غیبی که انگار 
صحنه را می دید، گفت »االن در مقابل 
خودتان می بینید که ناوچه اسرائیلی در 
حال سوختن است«. این نوع کالم سید 
با نقطه اصابت موشک مصادف بود. حاال 
خود این هم یک فلســفه ای دارد که از 
منظرهای عام شاید قابل قبول نباشد، 
اما از باب اینکه خداوند تطبیق داد این 
بیان را و این ضربه را و این ضربه دقیقاً 
اصابت کرد قابل توجه اســت؛ در حالی  

که این ناوچه ها امکانات َجمر دارند و می توانند موشــک 
را منحرف کنند، ضدموشک دارند و می توانند موشک را 
بزنند؛ اما موشک آمد و اصابت کرد و ناوچه را دو نیم کرد. 
این اتفاق، خالصی از نیروی دریایی رژیم صهیونیستی بود؛ 
نیرویی که دیگر تا پایان جنگ دیده نشد و با یک موشک، 
تمام نیروی دریایی رژیم صهیونیستی از صحنه خارج شد. 

البته خود این اتفاق که یک رژیم با اصابت یک موشــک، 
نیروی دریایی اش از صحنه خارج می  شــود، قابل تحلیل 
است. بحث در اینجا، بحث  توان رژیم صهیونیستی است. 
یعنی معلوم می شود که این رژیم هر تعداد ناوچه داشته 

باشد، این بار با یک موشک، بار دیگر با دو موشک و با سه 
موشک به  طور کامل از میدان خارج خواهد شد. آن زمان 
در بُرد 1۰۰ کیلومتری از میدان خارج شد، ممکن است 
در مقطع دیگری در بُرد ۳۰۰ کیلومتری از میدان خارج 
شود. خب این شد یک معجزه و یک پیروزی بسیار بزرگ. 
مردمی که در آن مقطع آواره بودند یا زیر بمباران بودند، در 
همان حین بمباران، فریادهای »اهلل اکبر«شان از خوشحالی 
بلند شد. این هم یک غافلگیری دیگری بود که حزب اهلل 
انجام داد و معادله را عوض کرد و رژیم نتوانست این معادله 
را جبران بکند تا اینکه در نهایت به سمت دشت خیام و 
به سمت لیتانی حرکت کرد و در آنجا هم شکست خورد.

روزهای بیستم تا بیست و هفتم و بیست  و هشتم روزهای 
ســختی بود؛ من و عماد از هم جدا شدیم، سید در نقطه 
دیگری بود و ما شــب ها با هم جلسه داشتیم. ما با اصول 
خاصی خودمان را به ســید می رساندیم، با سید مالقات 
می کردیم و عمــاد گزارش کامل میدان را می  داد؛ تدابیر 
ســید را هم دریافت می کرد. این روزها روزهای بســیار 
سختی بود؛ خیلی سنگین و سخت بود. تقریباً می توان 
گفت جزو ســخت ترین روزهای این ۳۳ روز بود. اکنون 

وقت بیان بعضی از موضوعات نیست.

عماد یک ابتکار مهم انجام داد که این ابتکار خیلی اثرگذار 
بــود. اگر بخواهم اثر این ابتکار را بیــان کنم، باید آن را 
بــا پیام و وعده ای که آقا به ســید درباره پیروزی در این 
جنگ دادند مقایسه کنم؛ این ابتکار که آن اندازه اهمیت 
داشت، نامه مجاهدین در خطوط مقدم یا خطوط مواجهه 
با دشمن در زیر آتش دشمن خطاب به سیدحسن بود. 
نامه عجیبی بود؛ یعنی آن روز وقتی نامه قرائت می شد، 
عماد که خودش طراح بود با صدای بلند می گریست و من 
ندیدم کسی این نامه را بشنود و نگرید. از آن مهم تر جواب 
سید بود؛ یعنی شاید اگر بخواهیم تشبیه بکنیم، شباهت 
داشت به اشــعاری که اصحاب امام حسین)ع( در کربال 
مقابل دشمن در دفاع از امام حسین)ع( می خواندند. کالم 
سید به مجاهدین خودش در قدردانی و تقدیس ایستادگی 
آنان، مشابه کالم امام حسین)ع( در شب عاشورا بود. این 
دو کالم- یعنی نامه مجاهدین به ســید و جواب سید به 
آن- هر کدام اثرگذاری بســیار باالیی داشت و واقعاً الهی 
بود. اصاًل  بیان این نوشــته ها اثر فوق العاده ای گذاشت و 
انرژی بســیار باالیی را ایجاد کرد. از روز بیست و هشتم، 

روند جنگ برعکس شد.

حاال اینجا باید یک نکته ای بگویم. ما خیلی از این صحنه ها 
را در دفاع مقدس خودمان دیده بودیم و 
من همیشه می گویم که از عوامل برحق 
بــودن خودمان در جنگ، آن روحیاتی 
بــود که از رزمندگانمــان بروز می کرد 
و بیشــتر شباهت داشت به حالت سیر 
و سلوک و برداشته شدن حجاب ها؛ از 
ورای حجاب ها و ورای پرده ها ســخن 
می گفتند. یک وقت- شــاید یک سال 
و نیم پیــش از عملیات کربالی ۵- ما 
در شــلمچه بودیم و می خواستیم آنجا 
عملیات بکنیم و برای اینکه دشــمن 
متوجه ما نشــود، نیروهــای اطالعات 
عملیاتمان را مستقر کرده بودیم. مقابل 
ما آب بود و آن روز دو نفر از بچه های ما 
به نام حسین صادقی و اکبر موسایی پور 
به شناســایی رفتند اما برنگشتند. یک 
برادری ما داشــتیم کــه خیلی عارف 
بود؛ نوجوان مدرسه ای بود، دانش آموز 
بود اما خیلی عارف بود. یعنی شاید در 
عرفان عملی، کم مثل او پیدا می شــد؛ 
به درجه ای رسیده بود که بعضی از اولیا 
و بــزرگان عرفان، پس از مدت طوالنی 
مثالً 8۰-۷۰ ســال می رســیدند. من 
در اهواز بودم کــه این برادر نوجوان ما 
با بی ســیم راکال با من تماس گرفت و 
گفت »بیا اینجا«. من رفتم آنجا. آن برادر 
ما گفت: »اکبر موســایی پور و صادقی 
برنگشتند«. خیلی ناراحت شدم و گفتم: »ما هنوز شروع 
نکردیم، دشمن از ما اسیر گرفت و این عملیات لو رفت« و 

با عصبانیت این حرف را بیان کردم.

من یــک روز آنجــا مانــدم و بعد برگشــتم؛ چراکه 
جبهه های متعددی داشتیم. دو روز بعد دوباره آن برادر 
مــا با من تماس گرفت و گفت بیــا؛ من هم رفتم. آن 
برادر ما که اســمش حسین بود، به من گفت که فردا 
اکبر موســایی پور برمی گردد. به او گفتم حسین! چه 
می گویی؟ حســین با یک خنده خیلی ظریفی گوشه 
لبش را باز کرد و گفت: »حسین پسر غالمحسین این 
را می گوید«. اســم پدرش غالمحسین بود؛ او هم دبیر 
خیلی ارزشــمندی بود، مادرش هم دبیر بود. حسین 
معلم زاده بود از پدر و مادر. اصاًل واقعاً به سن نوجوانی 
معلم بود. وقتی اســم »حســین آقا« را می بردند، یک 
حسین آقا بیشتر نداشتیم؛ شاید صدها حسین در آنجا 
بودند، اما فقط یک »حسین آقا« بود. گفتم: »حسین! 

چه شــده؟« گفت: »فردا اکبر موسایی پور برمی گردد و 
بعدش صادقی برمی گردد«. گفتم: »از کجا می گویی؟« 
گفت: »شــما فقــط بمانید اینجا«. مــن ماندم. ما یک 
دوربین خرگوشی داشــتیم که دورش را گونی چیده 
بودیم و دژ درست کرده بودیم. برادرهای اطالعات که 
پشت دوربین بودند، نزدیک ساعت یک بعدازظهر بود 
که گفتند یک ســیاهی روی آب اســت. من آمدم باال 
دیدم درست است؛ یک سیاهی روی آب خوابیده بود. 
بچه ها رفتند داخل آب و دیدند که اکبر موســایی پور 
اســت. روز بعدش هم حسین صادقی آمد. عجیب این 
بود که آن آب با همه تالطماتی که داشته، این ها را به 
همان نقطه عزیمتشــان برگردانده بود. هر دو در آب 
شــهید شــده بودند. خیلی عجیب بود. من به حسین 
گفتم: »حســین! از کجا این را فهمیدی؟« گفت: »من 
دیشب اکبر موســایی پور را در خواب دیدم که به من 
گفت: حسین! ما اسیر نشدیم، ما شهید شدیم. من فردا 
این ساعت برمی گردم و صادقی روز بعدش برمی گردد«. 
بعد حسین به من جمله ای گفت که خیلی مهم است. 
گفت: »می دانی چرا اکبر موسایی پور با من حرف زد؟« 
گفتم: نه. گفت: »اکبر موسایی پور دو تا فضیلت داشت: 
یکــی اینکه ازدواج کرده بود، دوم اینکه نماز شــب او 
در آب قطع نشــد. این فضیلت او بود که آمد و من را 

مطلع کرد«.
حسین بعدها شهید شــد. من می خواستم به این نکته 
برگردم که در آن کوران حوادث که خیلی ســخت بود، 
یکی از برادرهای حزب اهلل که اهل تدین و تشرع بود و در 
جنوب مسئول بود، در حالتی که به تعبیر خودش حالت 
خواب نبوده، گفت: »دیدم یک بانویی آمد و یک یا دو بانوی 
دیگر هم در کنارش بودند. من در عالم خواب حس کردم 
حضرت زهرا)س( است. رفتم به سمت پاهای مبارکشان؛ 
به ایشان گفتم که ببینید وضع ما را، ببینید ما چه وضعی 
داریم. حضرت فرمودند که »درســت می شود«. گفتم: نه. 
من ُمصر بودم به پای ایشان بیفتم و اصرار داشتم از ایشان 
چیزی بگیرم. پس از اصرار کردن، ایشان فرمودند: »درست 
می شود« و یک دســتمال از داخل روپوشی که داشتند 
بیرون آوردند و تکان دادند و فرمودند: »تمام شــد«. یک 
لحظه بعد، یک بالگرد اسرائیلی با موشک زده شد و بعد 
از این، زدن تانک ها شروع شد و زدن تانک ها همان نقطه 
شکست رژیم در جنگ بود. از اینجا بود که معادله جدید 
آمد و نخستین موشک های ُکرنت در این جنگ رونمایی 
شد و برای نخستین بار تانک های مرکاوای اسرائیلی که تا 
حاال به این شکل زده نشده بودند، منهدم شدند و نزدیک 

به هفت تانک در یک روز زده شد.

  چگونهجنگبهپایانرسید؟
آن وقت آقای حمد آل خلیفه که نخست وزیر قطر بود، 
وزیر خارجه بود. او در ســازمان ملل بود و وســاطت 
می کــرد و می آمد لبنان و می رفــت. او بعداً نقل کرد 
و گفت: »در آن روزها آمریکایی ها ابداً اجازه نمی دادند 
بحث توقف جنگ مطرح بشود. من ناامید شدم؛ رفتم 
در خانه خودم اســتراحت کنم که دیدم ناگهان سفیر 
اسرائیل در ســازمان ملل سراســیمه آمد دنبال من. 
بــا عجله و با نگرانــی به من گفت که کجا هســتی؟ 
گفتم: مگر چیز جدیدی شــده؟ گفت: برویم سازمان 
ملــل. آمدم دیدم جان بولتــون خبیث خیلی نگران و 
مضطرب دارد قدم می زنــد. هر دو به من گفتند: االن 
باید جنگ متوقف بشود. گفتم: چرا؟ گفتند: اگر جنگ 
متوقف نشود، ارتش اسرائیل از هم می پاشد و متالشی 
می شــود«. از این رو اســرائیلی ها همه شــروط قبلی 
خودشــان را نادیده گرفتند و از آن هــا عبور کردند و 
مجبور شدند شروط حزب اهلل را قبول بکنند و آتش بس 
را بپذیرند و این پیروزی بســیار بزرگ برای حزب اهلل 
رقم خورد؛ نه  تنها پیروزی حاصل شد بلکه این اتفاق، 
نقطه پایانی شــد بر تصور هجوم رژیم صهیونیستی به 
لبنان که تا به امروز هم ادامه پیدا کرده اســت؛ یعنی 
نه  تنها حزب اهلل بر تصور هجوم رژیم صهیونیســتی به 
لبنان اثرگذار شــد بلکه بر تصور رژیم صهیونیســتی 
برای هر هجومی اثرگذار شــد. من عرض می کنم پس 
از جنگ ۳۳روزه، راهبرد رژیم صهیونیستی، از راهبرد 
بن گوریون در جنگ پیشدستانه و هجومی، آرام آرام به 
راهبرد دفاعی تبدیل شد. شــما دیدید در این اتفاقی 
کــه چند هفته پیش افتاد و حزب اهلل برای انتقام از دو 
شــهیدش، تهدید کرد که رژیم صهیونیستی را هدف 
می گیرد و می زند، اســرائیلی ها به فاصله ســه تا پنج 
کیلومتــر از نقطه صفر مرزی بــه عمق فرار کردند؛ به 
 طوری  که خبرنگار المیادین به آن  طرف ســیم خاردار 
رفت و گفت: من از فلســطین اشغالی به شما گزارش 

می دهم. این اثر جنگ ۳۳روزه است.

  درحــالوهوایبزرگداشــتدفاعمقدس
هستیم.فرهنگوادبیاتدفاعمقدس،چگونهبه
جبههمقاومتدرمنطقهپیوندخوردهواستمرار

یافتهاست؟
شــما اگر به ســیر حوادث در تاریخ اســالم نگاه بکنید، 
می بینید امیرالمؤمنین)ع( به رســول اهلل)ص( اقتدا کرد. 
وقتــی امیرالمؤمنیــن)ع( موعظه می  کنــد، وقتی نامه 
می نویسد، وقتی خطبه می خواند، مبنا و مصداق اساسی 
او، زمان پیامبر، عمل پیامبر و سیره پیامبر)ص( است. امام 
مجتبی و سیدالشهدا)ع( وقتی می خواستند به کسی اقتدا 
کنند و سیره او را مبنا قرار بدهند، خود امیرالمؤمنین)ع( 
را به  عنــوان یک شــاهد عینی و نزدیک تر که ســیره 
رسول اهلل)ص( را به  صورت عملی بیان کرده و پیاده کرده 

بود، مبنا قرار می دادند.

دفاع مقدس ما هم از این جنس اســت؛ یعنی نسبت به 
همــه دفاع های مقدس دیگری که وجود دارد یک حالت 
مادر دارد، محوریت و قدســیت دارد. در دفاع مقدس ما 
موضوعات معنوی در اعلی ترین شــکل بروز داده شــد، 
تبلیغات دینی در اعلی ترین شکل بروز داده شد، موضوعات 
اعتقادی و عبادی در اعلی ترین شکل بدون ذره ای انحراف 
نمایش داده شد، ایثار، جهاد و شهادت در اعلی ترین شکل 
نشان داده شد، ارتباط مدیر با زیرمجموعه در دفاع مقدس 
ما فقط با نادرترین صحنه های صدر اســالم قابل تطبیق 
اســت. بنابراین دفاع مقدس در همه موضوعات یک قله 
است. شما رشته کوه های البرز را ببینید؛ طول آن بیش از 
هزار کیلومتر است اما معّرفش قله دماوند است. قله دماوند، 
آن نقطه  مرتفع اساسی سلسله جبال البرز است. نسبت 
دفاع مقدس به همه این دفاع ها، نســبت قله دماوند به 
سلسله  جبال طوالنی البرز است. دفاع مقدس یک ارتفاعی 
دارد که مرتفع تر از همه این هاست و این ها دامنه های آن و 

سلسله قلل آن هستند.

سردارسلیمانیازناگفتههایجنگ۳۳روزهگفت

رمز و راز های مقاومت
بایکمحاسبه نداده؛ انجام مطبوعاتی کهگفتوگوی است بیستسال رویصندلینشست،گفت که همین
سرانگشتیمیشوداززمانیکهفرماندهیسپاهقدسبهاوواگذارشدهاست.اینباراماموضوعگفتوگوسبب
بهمیانآمد، ازحاجرضوانکه بهدرخواستماپاسخمثبتبدهد؛جنگ۳۳روزه.صحبت شدتاحاجقاسم
امروز دیگر بگذاریم، دیگری قرار گفت و کرد ترکید؛عذرخواهی بغضش و رنگصدایشعوضشد آرامآرام
نمیتوانمادامهدهم.گفتامروزدرکشورماکلمهسرداروامیرعرفشدهاست،اماحقیقتًایکسرداربهمعنای
واقعی،شهیدعمادمغنیهبود.اگرچهبیمداشتیمهنوززمانگفتِنناگفتنیهانرسیدهباشد،اماروایتمشاهدات
و بسیارجذاب را دوساعته گفتوگوی این است، بوده لبنان در پایانجنگ۳۳روزه تا که فرماندهی عینی

خواندنیکردهاست.
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rچرا دولت به دنبال سیاست حبس آماری رفته است؟
کاهش چالش های اقتصادی پس از عبور از بحرانی اقتصادی امر معمولی به 
شــمار می رود، بنابراین نمی توان کاهش مشکالت را ناشی از برنامه ریزی 
منسجم و اقدام جدی دولت و سیاست گذاران عنوان نمود. این مدل و رفتار اقتصادی 
در بحران های قبلی اقتصادی هم مشــاهده شــده و قابل پیش بینی بوده  اســت. 
درخصوص آمارهای اعالمی  درباره رشد اقتصادی کشور باید گفت، در حال حاضر با 

چالشی به نام حبس آماری مواجهیم.
حبس آماری شــرایطی است که اقتصاد کشور، ســرمایه گذاران، تجار و بازرگانان و 
تولیدکنندگان در کنار اساتید و نخبگان و رسانه های اقتصادی با آن روبه رو هستند، 
چرا که براســاس دستورعمل نهایی صادر شده از سوی دولت، بانک مرکزی که قباًل 
متولی اعالم رشد اقتصادی کشور به صورت سنتی بود از دایره این امر خارج یا منع 
شده و دولت، مرکز آمار را تنها مرجع رسمی  آماردهی اعالم کرده است. در شرایطی 
که بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از انتشار آمار اقتصادی منع شده؛ رئیس بانک 
مرکزی در تازه ترین آمار رشــد اقتصادی، از رشد اقتصادی 0.4 درصدی پرده برداری 
کرده است، در حالی که انتشار این آمار توسط رئیس بانک مرکزی و سخنگوی دولت 
در تناقض آشکار با دستورعملی است که خود دولت اعالم کرده و فقط آمارهای مرکز 

آمار را رسمی  اعالم نموده است.
 نرخ رشــد اقتصادی ســال ۹۷ با ارقام اعالم شده که منفی بوده، در بهار ۹۸ به 0.4 
درصد مثبت در کل اقتصاد کشور رسیده که از این میان بخش کشاورزی ۶/۵ درصد 
مثبت اعالم شده است.  اعالم قطره چکانی آمار آن هم نه از سوی مرکز آمار ایران، که 
قاعدتاً باید مرکز رسمی اعالم آمار ایران باشد؛ بلکه از سوی بانک مرکزی منتشر شده 
است. نرخ رشد اعالم شده به این معناست که روشن شدن موتور رشد اقتصادی 0.4 
درصدی در بهار ۹۸ متعلق به بخش کشاورزی بوده است. کل رشد اقتصادی بخش 
کشاورزی در ســال ۹۷ که منفی ۱/۵ درصد و در زمستان سال گذشته ۱/4 درصد 
بوده، با رشد بخش اقتصادی در سال جاری تکانی خورده است. به این معنا که بخش 
کشاورزی پس از پاییز ۹۷ رشد اقتصادی خود را آغاز کرده که در بهار سال جاری به 

۶/۵ درصد رسیده است.
آنچه به عنوان رشــد اقتصادی  0.4درصدی در سال جاری عنوان شده نیز ناشی از 
نزوالت جوی و قابل پیش بینی بود که نوید افزایش ســطح زیر کشت و محصوالت 
کشاورزی را به مردم داد. قطعاً وضعیت  اقتصادی را باید با توجه به شاخص های سه 
گانه رشد اقتصادی، میزان تورم و بیکاری مورد ارزیابی قرار داد. کنار هم بودن این سه 
شاخص نشان دهنده وضعیت اقتصادی به ثبات رسیده یا نرسیده است. آنچه توسط 
مرکز آمار در خصوص نرخ تورم در شهریور ماه سال ۹۸ منتشر شده بیانگر آن است 
که تورم یکساله منتهی به شهریور ۹۸رقم 4۲/۷ درصد بوده که بی سابقه ترین تورم در 
۲۵ سال اخیر در اقتصاد ایران به شمار می رود. تورمی  که کل کاالهای مصرفی مردم 
را دربرگرفت، در حالی که در بحران ســال های ۹0 و۹۱ باالترین سطح تورم ساالنه  
ثبت شده ۳4/۵ درصد است که از سوی بانک مرکزی وقت اعالم شد؛ این رقم کمتر 
از باالترین میزان تورم )4۹ درصدی( پس از پیروزی انقالب است که در سال ۱۳۷4 
ثبت شــده است؛ باالترین تورم پس از سال ۷4 که می توان از آن تورم استثنایی در 
سه دهه اخیر نام برد، در شهریور سال جاری ثبت شده است. بحران ارزی  اواخر سال 
۹۶ تا پایان سال  ۹۷ شرایط نابسامانی را در اقتصاد ایران به وجود آورد که تحریم های 
ظالمانه غربی ها و کاهش یا توقف صادرات نفت نیز بر بحران ها افزوده شد. واقعیت این 
اســت که اقتصاد براساس شرایط طبیعی موجود،  قله بحران اقتصادی را پشت سر 
گذاشته است؛ بنابراین اقتصاد رفته رفته به شرایط قبلی خود بازمی گردد. در شرایط 
کنونی سیاست گذاری های اقتصادی تأثیر قابل توجهی در نرخ رشد اقتصادی سریع تر 
به دنبال دارد و گرنه معطل ماندن برای سیر طبیعی بازگشت به رشد اقتصادی نیازمند  
فصول متعدد و متمادی است. به طور قطع در شرایط فعلی موضوع تورم باید به صورت 
جدی دنبال شــود، چرا که کسری بودجه دولت و سطح استقراض های جدی دولت 
برای انتشــار اوراق مالی خطر افزایش نرخ رشد تورم  در سال ۱۳۹۸ را کامالً جدی 
کرده است؛ تداوم نرخ رشد تورم الجرم سبب کاهش سطح معیشتی و رفاهی بخش 
قابل توجهی از جامعه می شود. نکته جالب در گزارش های مرکز آمار حاکی از آن است 
که در یک سال منتهی به شهریور ۹۸ نرخ رشد تورم مناطق شهری 4۹/۱ درصد و 
مناطق روستایی 4۷/4 درصد گزارش شده، به این معنا که تورم در حال حاضر بیش از 

مناطق شهری، مناطق محروم روستایی را تحت فشار قرار می دهد.

قدس گمانه زنی ها درباره آینده بازار خودرو را بررسی کرد

آیاایرانوترکیهدرخودروسازیبههممیپیوندند؟
 اقتصاد/ فرزانه غالمی  این روزها اخباری 
از صنعت خودرو کشور مبنی بر احتمال تولید 
مشترک با برخی همسایگان به گوش می رسد. 
در شرایطی که تحریم ها حضور کمپانی های 
بزرگ خودروســازی مانند رنو و پــژو را در 
صنعت خودروســازی ایران بــا محدودیت 
جدی مواجه ساخته، برخی اخبار حکایت از 
تمایل خودروسازان و قطعه سازان کشور برای 
همکاری با طرف های روسی و ترکیه ای دارد. 

این مذاکرات هر چند هنوز جدی نشــده اما 
به باور کارشناسان با توجه به اینکه تحریم ها، 
امکان همکاری با شــرکت های بزرگ و تراز 
اول جهان را از صنعت خودروســازی وطنی 
سلب کرده، همکاری با طرف های همسایه و 
حتی چینی هــا در این مقطع 
زمانی باید مورد استقبال واقع 
شود، مشروط به اینکه اهداف 
راهبردی صنعت خودرو کشور 
کاهش  فناوری،  انتقال  شامل 
قیمــت تمام شــده، رقابتی و 
کیفی شدن تولیدات و کمک 
به توسعه این صنعت را محقق 
کند و همچنین بهره گیری هر 
چه بیشــتر از توان و تخصص 
داخلی برای طراحی و ساخت 
پلتفرم از ســوی مدیران این 

صنعت، اجرایی شود. 

چرامونتاژکارباقیماندیم؟
یک کارشناس خودرو 
به  ایــن خصوص  در 
می گوید:  ما  خبرنگار 
داد  نشــان  تحریم ها 
کشور  خودرو  صنعت 

ضربه پذیر است و باید اتکا به توان و تخصص 
داخلی برای ساخت پلتفرم در کنار تالش برای 
تعامل درست بین المللی با قدرت های بزرگ 

خودروساز قرار گیرد. 
بابــک صدرایی ادامه می دهــد: حضور رنو و 
فولکــس واگن در ترکیــه، برزیل و چین بر 
صنعت خودروسازی این کشورها تأثیر زیادی 
گذاشت، اما حضور شرکت های بزرگ به ویژه 

فرانســوی ها در ایران با این تأثیر همراه نبود 
و ما مونتاژکار باقی ماندیم، چرا که مشکالت 
داخلی و پیچیدگی های بروکراتیک اجازه نداد 
طرف خارجی برای کار در ایران مجاب شود. 

وی معتقد اســت، آینــده صنعت خودرو 
کشور در صورتی که مدیران، ایده آل گرایی 
را کنار نگذارند، وخیم خواهد بود. صدرایی 
می گوید: واقعیت این است که شرکت های 
بزرگ فرانســوی، کره ای، ژاپنی و آلمانی 
برای همکاری با ما صف نبســته اند، پس 
باید با روســیه، ترکیــه، چین و هر طرفی 
که خواهان ارتباط با صنعت خودروسازی 

ایران است، تعامل داشت.
این کارشناس خودرو خاطرنشان می کند: نبود 
فرهنگ درســت کار و تولید، انگیزه ای برای 
همکاری قابل توجه خودروســازان خارجی 
ایجاد نکرد و حتی این ساختار متفاوت، آنان را 
سرخورده کرد. بر همین اساس اگر در آینده 
شرایط همکاری بین المللی فراهم شود باید 

قوانین مورد بازنگری جدی واقع شود.
بــه گفته این کارشــناس خــودرو، صنعت 
قطعه سازی ترکیه بسیار قوی است و همکاری 
قطعه ســازان داخلی با این کشــور و انتقال 
فناوری می تواند تا حــدودی صنعت خودرو 

کشور را از ایزوله شدن و انجماد دور سازد. 
صدرایی ادامه می دهد: ترکیه عالوه بر موفقیت 
در قطعه ســازی در جذب ســرمایه گذاری 
خارجی و ارتباط با کمپانی های بزرگ جهان 
مانند فیات، رنــو، هیوندای و فورد، تجربیات 

موفقــی دارد و با توجه بــه محدودیت های 
فعلی، عقالنیــت حکم می کند از همکاری با 
این کشور برای تحرک بخشی نسبی به صنعت 

خودروسازی داخلی استقبال کنیم. 

بامحدودیتهایارتباطینمیتوانیم
خودرودرجهیکبسازیم

حسن کریمی سنجری 
هم بر این باور اســت 
که تمام مشارکت های 
بین المللی در صنعت 
دســت  برای  خودرو 

یافتن به تولیدات رقابتی، کیفی و اقتصادی 
اســت و در ایران هم باید در هر همکاری با 
طرف خارجی، توســعه و پیشرفت و نه فقط 

مونتاژکاری مد نظر باشد.
وی بــه خبرنگار ما می گویــد: تمایل برخی 
کشورها برای همکاری با صنعت خودروسازی 
ایــران فقط تا جایی قابل پذیرش اســت که 
به صنعت خودرو ما در دســتیابی به اهداف 
راهبردی کمک کنند. واقعیت این اســت که 
روسیه خود در صنعت خودرو به شرکت های 
بزرگ جهانی وابسته است و شرکت هایی مانند 
ســیتروئن و رنو در این کشور سرمایه گذاری 
کرده اند. بر همین اساس در شرایط تحریم به 
صورت غیرمستقیم می توانیم از طریق روسیه 
با خودروسازان بزرگ جهان به ویژه رنو مرتبط 

شویم.
کریمی سنجری ادامه می دهد: ترکیه اما بازار 

بازتری دارد و در جذب سرمایه گذاری خارجی 
موفق بوده. فولکس واگن قرار اســت در این 
کشــور کارخانه دایر کند و یا دو ســال قبل 
آلمانی ها بنز ترک را در این کشور ایجاد کردند. 
اما یادمان نرود که صنعت خودرو ترکیه مبتنی 
بر راهبرد ارزآوری، اشتغال زایی و درآمدزایی 
است و مانند ایران به دنبال طراحی و ساخت 
پلتفــرم و یا خلق بازار صادراتی عالوه بر بازار 
داخلی نیست. در همین راستا ترکیه صنعت 
قطعه سازی خود را توسعه داده است و بسیاری 
از قطعه سازان ترک در گرید A قرار دارند. در 
همین حال با هلدینگ های قطعه سازی جهان 
هم همکاری می کنند و ۳0 هلدینگ بزرگ 

قطعه ساز جهان در این کشور فعال هستند. 
به گفته این کارشناس با توجه به تفاوت نگاه 
راهبردی ترکیه و ایــران در صنعت خودرو، 
همکاری این کشور نمی تواند کمک شایانی به 
این صنعت باشد، اما رشد قطعه سازی ایران 
و اتصال غیرمســتقیم به شرکت های بزرگ 
را می تواند محقق کنــد، بنابراین در چنین 
شرایطی همکاری با چین در اتصال ایران به 

خودروسازان جهان مؤثرتر خواهد بود.
به بــاور وی در حال حاضر قطعه ســازان 
ترکیه به دلیل حضور سهامداران آمریکایی 
و اروپایی در این مجموعه ها و تحت تأثیر 
تحریم ها به طورمســتقیم با قطعه ســازان 
ایرانی همکاری نمی کنند، از این رو اینکه 
صنعــت خودرو ایران را بــه جهان متصل 

کنند، انتظاری بیجاست.
کریمــی ســنجری چابک ســازی صنعت 
خودرو، بهبود ســاختارها و کوچک سازی 
بدنه این صنعت را بــا هدف مزیت زایی و 
ســاخت پلتفرم اختصاصی، برای توســعه 
آینــده این صنعــت ضــروری می داند و 
می گویــد: هیــچ کشــوری در جهــان با 
محدودیت های شدید ارتباطی، قادر نیست 
خودرو درجه یــک تولید کند و ایران هم 
بــا ایــن محدودیت ها هر چنــد می تواند 
نام خودروســاز را یدک بکشــد اما اهداف 
راهبردی از قبیل به حداقل رساندن قیمت 
و کیفیت حداکثری را باید به فراموشــی 

بسپارد.

مجلس در طرح تفکیک، تنها به 
دنبال رفع تکلیف از خود است!

تفکیــک وزارتخانه هــا نمی توانــد مــا را در 
و  تولیــد  بسترســازی  و  واردات  از  عبــور 
خودکفایی بیشــتر به مقصود برســاند؛ اینکه 
در ادغام وزارتخانه ها نتوانســتیم سیســتم را 
به نفــع تولید جلو ببریم ناشــی از کم کاری 
و ضعف سیاست گذاری دولت است نه تجمیع 
وزارتخانه! تحمیــل هزینه های زیاد به دولت 
در تفکیــک وزارتخانه هــا از هــم نمی تواند 
منجر به گســترش نظام توزیع سازی و نظام 
قیمت گذاری مناســب شود، چرا که سیاست 
گذاری صحیحی براســاس چشــم اندازها و 
ظرفیت های اقتصادی کشور گرفته نمی شود. 
مگر می شود در شرایطی که دولت با توزیع ارز 
4هزار و ۲00 تومانی روزی 440 میلیارد رانت 
توزیع  کند، سپس انتظار داشته باشیم تفکیک 
وزارت بازرگانی به نفع کشور تمام شود؟ قطعاً 
هیچ کشــوری قادر به کنتــرل چنین وضعی 
نیست؛ ضمن اینکه مصوبه مجلس در تفکیک 
وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن ناشی 
از اصرار دولــت و عدم گردن گیری مجلس از 
اشتباهات آتی دولت است؛ بی شک در صورت 
عدم تصویب، فشــار تمامی تورم ها و التهابات 
قیمتی به مجلس نســبت داده می شد که اگر 
چنین تفکیکی مجوز می گرفت چنین و چنان 
می شد! در حالی که کنترل تورم، نظام توزیع 
درست و قیمت گذاری معطل تفکیک وزارت 

بازرگانی نیست. 
هــر چند نماینــدگان مجلس بــه تفکیک 
وزارت بازرگانــی از وزارت صنعت و معدن 
رأی دادنــد اما ایــرادات بســیاری بر این 
مجوز وارد اســت. براساس بند الف ماده ۲۸ 
قانون برنامه ششــم، حجم اندازه و ساختار 
مجموعه دســتگاه های اجرایی باید کوچک 
شــود؛ در حالی که تفکیــک این وزارتخانه 
کاماًل مغایر با برنامه ششــم اســت. بند ۱۶ 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱0 
سیاست های کلی نظام اداری چابک سازی و 
اساس نامه وزارت صنعت بر مغایرت تفکیک 

با کوچک سازی دولت تأکید می کند. 

تمایل برخی کشورها 
برای همکاری با 
صنعت خودروسازی 
ایران فقط تا جایی 
قابل پذیرش است 
که به صنعت خودرو 
ما در دستیابی به 
اهداف راهبردی 
کمک کنند

بــــــــرش

کیفیت بنزین هیچ مشکلی ندارد  مهر: نیره پیروز بخت، رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: کیفیت بنزین هیچ مشکلی ندارد و گزارش های سازمان ملی استاندارد و وزارت نفت صحت آزمایش ها را 
تأیید می کند.مطابق با قانون هوای پاک، مسئولیت سنجش کیفیت بنزین با سازمان حفاظت محیط زیست است و سازمان ملی استاندارد براساس قانون به عنوان همکار وارد فرایند سنجش کیفیت بنزین می شود.

وی افزود: هر از چند گاهی موضوع عدم کیفیت بنزین مطرح می شود، در حالی که سازمان ملی استاندارد ایران کامالً تالش کرده کیفیت بنزین را منطبق با استانداردها مورد سنجش قرار دهد .
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یادداشت روز

 دکتر اصغر بالسینی اقتصاددان و استاد دانشگاه

annotation@qudsonline.ir

گفتار

حسین محمودی اصل 
اقتصاددان 

((آ﹎︣︠ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩︡ ︋︣ز﹡️))
﹝﹢︨︧ــ﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲ــ﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹝﹆ــ︡ار ٨،۵٠٠ ﹝︐︣﹝︣︋︹ ︋︣ز﹡️ 
﹋︀﹡︐﹫﹠︣ی ︗︀︑ ︩︫﹢︎ ️﹥ ﹨︀ی ﹢﹡︖﹥ و ﹋︀ه ﹝︖︐﹞︹ ﹨︀ی دا﹝︍︣وری ︑️ ︎﹢︫︩ ︠﹢د را 

 .︡︀﹝﹡ ︡اری︣︠ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︤اری﹎︣︋ ﹅︣︵ از
 ️﹁︀در ️︗ ︡آ ﹩﹞ ﹏﹝︻ ﹤︋ د︻﹢ت ︳︀ن و ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡﹎︀ن وا︗︡ ︫︣ا﹎︡﹠﹠﹋ ﹟﹫﹞︀︑ ︢ا از﹛
﹁︣م ا︻﹑م ﹇﹫﹞️ و ︑﹊﹞﹫﹏ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ آدرس  ﹝︪ــ︡- ︠﹫︀︋︀ن دا﹡︪ــ﹍︀ه ٣١ (﹋﹀︀﹩) ︎﹑ک ۴ 

. ︡﹠︀﹝﹡ ︡ات ا﹇︡ام﹠︐︧﹞ ١٣٩٨/٠٧/١۴ ﹡︧︊️ ︋﹥ ار︨︀ل ﹝︡ارک و ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ︣ا︗︺﹥ و﹞
﹝︡ارک ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: 

١- وار︤ ﹝︺︀دل ﹉ در︮︡ ︖﹛ ر︀﹜﹩ ﹝﹢رد ﹝︺︀﹝﹙﹥ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︧︀ب ٣۴٢٢٢٢٢٣١١ ︋︀﹡﹉ ﹝﹙️ ︫︺︊﹥ 
آ︨︐︀ن ﹇︡س ︋﹥ ﹡︀م ﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی . (︗️ در︀﹁️ ︫﹠︀︨﹥ وار︤ ︋︀ دا︠﹙﹩ 

 .(︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ١٣٩ ︑﹞︀س
٢- ا︮﹏ ︎﹫︩ ﹁︀﹋︐﹢ر ا︻﹑م ﹇﹫﹞️ ︋︀ ︫︣ا﹢︑ ︳﹏ و ︎︣دا︠️. 

.﹩٣- ﹋︍﹩ ﹝︡ارک ، رزو﹝﹥ ﹋︀ری و ︨﹢ا︋﹅ ا︗︣ا
• ﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی در رد و ﹇︊﹢ل ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.

• ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎︻ ︣︋ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
. ︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ︫﹞︀ره  ١٢-٣٨۴٩٢٧١٠-٠۵١ دا︠﹙﹩ ١۴۴و ١٢۴ ︑﹞︀س ️︗

 روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی 

/ع
۹۸
۰۸
۶۳
/ع۷
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۱

آگهى عمومى مناقصه (نوبت دوم)
︀ ﹝︪︭︀ت  ︣وژه ز︣ را از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو ﹝︣﹙﹥ ای︋  شهردارى قم در ﹡︷︣ دارد ا﹡︖︀م︎ 

.︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︳︀ن وا︗︡ ︫︣ا﹫︲︀﹆︐﹞ ﹤︋ ︣ز ﹩﹚﹋ ︳و ︫︣ا

مبلغ تضمين فرايند ارجاع كار(ريال)مبلغ برآورد كل (ريال)عنوانشناسه مناقصه

06/ن/98
خريد كت و دو شلوار كاركنان 

10,000,000,000500,000,000شهردارى قم

١-﹝︡ت ا﹡︖︀م ︎﹫﹞︀ن  ︫︩ ﹝︀ه ︫﹞︧﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩                                 ــ︣داری ﹇﹛︋  ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︣ان︫  ــ﹥︨  ٢-﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن ﹝︐ــ︣م ﹝ــ﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ︡ از ︵︣ــ﹅ ﹝︣ا︗︺ــ﹥︋ 
       .︡﹠︀﹝﹡ ︀ل ا﹇ــ︡امــ﹢ن (٢٫٠٠٠٫٠٠٠) ر﹫﹚﹫﹞ دو  ︼﹚︊﹞ ﹤ Peyman. Qom.ir ﹡︧ــ︊️ ︋ــ﹥ ︣︠︡ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥︋ 

(﹨︣︠ ﹤﹠︤︡ ا︨﹠︀د ︾﹫︣ ﹇︀︋﹏ ا︨︐︣داد ﹝﹩ ︋︀︫︡.)
٣-︎﹫︩ ︎︣دا︠️: ﹝︴︀︋﹅ ︑︊︭︣ه (١) ︋﹠︡ (٣-٢) ﹇︣ارداد، ︑︀ ︨ــ﹆︿ ٢۵ در︮︡ ﹝︊﹙︼ ﹋﹏ ﹇︣ارداد در ﹇︊︀ل ا︠︢ 

︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︋︡ون ﹋︧︣ ﹋︧﹢رات ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︎︣دا︠️ ﹝﹩ ︫﹢د.
︀︨-۴︣ ︫︣ا︳ ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ا︨﹠︀د و ﹝︡ارک درج ︫︡ه ا︨️.

️ ﹡︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ٢- ﹝︴︀﹜︊︀ت  ۵-︑︱﹞﹫ــ﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹁︣ا﹠︡ ار︗ــ︀ع ﹋︀ر ﹨︣ ﹉ از ﹝︺︀﹝﹑ت: ︋ــ﹥ ︮﹢رت ١- ︲﹞︀﹡
ــ︣داری ﹇﹛                                                        ﹥ ︧ــ︀ب︫  ــ︡ه ٣- و︗﹥ ﹡﹆︡ ﹝ــ﹢رد ﹇︊﹢ل ا︨ــ️. ︗ــ️ وار︤ و︗﹥ ﹡﹆︡︋  ــ︡ه ︑︀﹫ــ︫︡  ︋﹙﹢﹋ــ﹥︫ 

.︡﹫︀﹞︣﹁ ︣ان ا﹇︡ام︧︀ب ︋︀﹡﹊﹩ ا ︀ره﹝︫  ﹤︋ ︫︣ ﹉﹡︀︋ ︤د﹡ (ا﹡︖︀م ﹋︀ر ﹟︧ ︨︍︣ده)
.(IR 07 – 0610 – 0000 – 0010 – 0300 – 4300 – 54) :﹜﹇ ︣داری︫ (︀︊︫)︣ان︧︀ب ︋︀﹡﹊﹩ ا ۶-︫﹞︀ره

٧-﹝︣︠ ️﹚︡ و ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د:
-﹝︣︠ ️﹚︡ ا︨﹠︀د: از روز ︎﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٧/١١ ﹜︽︀️ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ  ١٣٩٨/٠٧/٢٠

-﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د: از روز ︎﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٧/١١ ﹜︽︀️ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ  ١٣٩٨/٠٧/٢٣
٨-﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹝﹊﹙︿ ا﹡︡ ﹋﹙﹫﹥ ا︨﹠︀د و ﹝︡ارک را ا﹝︱︀ ﹋︣ده و ︋﹥ ﹨﹞︣اه ︎﹫︪﹠︀د ارا﹥ ﹡﹞︀﹠︡. ا﹝︱︀ ا︨﹠︀د 

  .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳و ﹝︡ارک ︋﹥ ﹝﹠︤﹜﹥ ﹇︊﹢ل ︑﹞︀﹝﹩ ︫︣ا
 ️︗ ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟  ٣۶١٠۴١٧٩-٠٢۵ و  ︫︀ ︣داری ﹇﹛︋  ︀ وا︡ ر﹁︀ه︫   ︋﹩︭︭︑ ــ﹢ا﹐ت  ︨﹤  ︋﹩﹢﹍︀︨ــ  ︎️︗-٩
 ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣۶١٠۴٣٠٩–  ٠٢۵  ︑﹞︀س﹝︫ ︀︋ ︀﹡︀﹝﹫︎ اداره ﹋﹏ ﹇︣ارداد﹨︀ و ︀︋ ﹩﹞﹢﹝︻ ا﹐ت﹢︨ ﹤︋ ﹩﹢﹍︨︀︎

.︡﹫︀﹞︣﹁
١٠-﹝﹏ ︑︧ــ﹙﹫﹛ ︎﹫︪ــ﹠︀د﹨︀: ﹇﹛– ︋﹙﹢ار ا﹝︀م ﹝﹢︨﹩ ︮︡ر– ︗﹠︉ ︋﹢︨︐︀ن ︫ــ﹫︡ ︋﹠﹫︀دی– ︫︣داری ﹝︣﹋︤ی– 

︵︊﹆﹥ ︫︪﹛– اداره ﹋﹏ ︣ا︨️ 
*﹐زم ︋﹥ ذ﹋︣ ا︨ــ️ ︨ــ︀︻️ ︑ ︳︨﹢︑ ️﹋︀︎ ﹏﹢︣ا︨️ روز﹨︀ی ︫ــ﹠︊﹥ ﹜︽ ️︀︀ر︫﹠︊﹥ از ︨︀︻️ ٧:٣٠ ا﹜﹩ 

١۴:٠٠و روز﹨︀ی ︎﹠︖︪﹠︊﹥ ︨︀︻️ ١٣:٠٠ ا︨️.
تاريخ آگهى  نوبت آگهىرديف

1398/07/08اول1

1398/07/10دوم2
 

اداره ﹋﹏ ار︑︊︀︵︀ت و ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏ ︫︣داری ﹇﹛
 WWW.QOM.IR    

«آگهى فراخوان عمومى 
شناسايى تأمين كنندگان فناورى اطالعات»

﹝︣﹋ــ︤ ﹁﹠ــ︀وری ا︵﹑︻︀ت و ﹁︱ــ︀ی ﹝︖︀زی آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲ــ﹢ی ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر 
︋︣ون ︨ــ︍︀ری ︡﹠﹟ ︎︣وژه ﹡︣م ا﹁︤اری و ︫﹠ ﹩︀︨︀︡ا﹋︓︣ی ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران 

از ﹋﹙﹫﹥ ا︫︀ص ﹆﹫﹆﹩ و ﹆﹢﹇ِ﹩ دارای ︑︖︣︋﹥ د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آورد.
 ﹤ ــ︣ا︳ و ا︨ــ﹠︀د ﹁︣ا︠﹢ان،︋   ︫،﹩﹎آ ﹏﹞︀﹋ ﹟︐﹞ ️﹁︀︋︣ای ﹝︪ــ︀﹨︡ه و در
﹡︪ــ︀﹡﹩ ا︋ https://dev.razavi.ir﹩︐﹡︣︐﹠︩ ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹝︣ا︗︺﹥ 
و ︡ا﹋︓ــ︣ ︑︀ ︨ــ︀︻️ ١٢ روز ︎﹠︖︪ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨/٠٧/١٨ ︎︀﹋️ ︀وی 
 ﹤ ــ︡ه︋  ــ︣ روی آن ﹝﹢︲﹢ع ﹁︣ا︠﹢ان درج︫  ــ︡ه را ﹋﹥︋  ﹁︣م ﹨ــ︀ی ︑﹊﹞﹫﹏︫ 
آدرس ﹝︪ــ ،︡︀رراه ︫ــ︡ا، ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹝︣﹋︤ی آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی، 
د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︺︀و﹡️ اداری و ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ ار︨︀ل ﹡﹞︗.︡﹠︀️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت 
 ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی٠۵١٣٢٠٠١٠۵٣ و ٠۵١٣٢٠٠٣٨١٩ ︑﹞︀س﹝︫ ︀︋ ،︣︐︪﹫︋

.︡﹫︀﹞︣﹁

ع ۹
۸۰
۸۵
۱۴

﹝︡رک ﹁ــ︀رغ ا﹜︐︭﹫﹙﹩ ا﹠︖︀﹡ــ︉ ا﹞︡ ﹝﹞﹢دی 
﹁︣ز﹡ــ︡ ﹝﹞︡ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ٢١٧ ︮︀دره 
از ﹝︪ــ︡ در﹝﹆︴︹ ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ ︎﹫﹢︨ــ︐﹥ ر︫︐﹥ 
︀دره ازوا︡ دا﹡︪ــ﹍︀﹨﹩  ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ (﹡︣م ا﹁︤ار)︮ 
ــ﹞︀ره ٣۴۴٩٩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه ا︨️ و   ︫︀  ︋︪︡ــ﹞
﹁︀﹇︡ ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. از ︀︋﹠︡ه ︑﹆︀︲︀ ﹝﹩ ︫﹢د 
 ﹤  ︋︪︡﹞ ﹩﹞﹑︨دا﹡︪﹍︀ه آزاد ا ﹤ ا︮﹏ ﹝︡رک را︋ 
﹡︪︀﹡﹩ ﹝︪︡ -  ﹇︀︨﹛ آ︋︀د – ︋﹙﹢ار ا﹝︀﹝﹫﹥ – ﹡︊︩ 
︀︠︐﹞︀ن ﹝︣﹋︤ی  ا﹝︀﹝﹫﹥ ۴٢ دا﹡︪﹍︀ه آزاد ا︨﹑﹝﹩︨ 
.︡﹠︀﹝﹡ ن ار︨︀ل﹑﹫︭︐﹛︀ره (٢) اداره ﹁︀رغ ا﹝︫

/ع
۹۸
۰۷
۲۹
۰

﹩﹚
﹫︭

︑
ک 

︡ر
ن ﹝

︡ا
﹆﹁

 ﹩
﹎

آ

﹋︀رت دا﹡︪︖﹢﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ٩٧١٢٨۵۶٠٣١ 
︋﹥ ﹡︀م ﹋﹢︔︣ ﹝﹞︡ی ﹁︣ز﹡︡ ر︲︀ ︋﹥ ︫﹞︀ره 
﹝﹙ــ﹩ ٣٧٩٠۴٣٨۴٣١ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از 

درج ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ . 

/ع
۹۸
۰۸
۶۲
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

  ٩٣۵٣٠٢٣١١ ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  دا﹡︪ــ︖﹢ی  ﹋︀رت 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︎﹫︀م ﹡﹢ر ︋︪ــ︣و﹥ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹁︀︵﹞﹥ 
ا︨ــ﹞︀︻﹫﹙﹩ اول ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٨۵٠٠٨۴۵٧١︨ــ︀﹋﹟ 
︫︨︣ــ︐︀ن ︋︪︣و﹥ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ا︨️ . 

/ع
۹۸
۰۸
۶۰
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 رشد نرخ جمعیت سالمندان از رشد جمعیت کشور پیشی گرفت  ایسنا: دکتر وحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی گفت: امروزه 10درصد جمعیت کشورمان را سالمندان تشکیل می دهند. نرخ 
رشد جمعیت کشور در حالی 24/1درصد است که نرخ رشد جمعیت سالمندی ۶/3درصد بوده و انتظار می رود تا سال 1430 شاهد جمعیت 2۶درصدی سالمندان در کشور باشیم. وی با اشاره به وظیفه بهزیستی 

که به موحب قانون برنامه ششم توسعه به این سازمان محول شده است، افزود: بر اساس برنامه باید تا 2۵درصد از جمعیت هدف که سالمندان هستند را زیر پوشش قرار دهیم. 

لغو منع فروش اینترنتی پروازهای اربعین
مهر: با وجود آنکه قرار بود بلیت پروازهای 
از طریــق آژانس های  اربعیــن صرفــاً 
هواپیمایی مجاز و همچنین سایت های 
شرکت های هواپیمایی به فروش برسد، اما 
بررسی ها نشان می دهد نه در آژانس های 
هواپیمایی و نه در سایت های ایرالین ها 
امــکان خرید بلیت اربعین وجود ندارد و 

تمام صندلی های موجود به فروش رفته است.
همچنین بررسی سایت های فروش اختصاصی ایرالین ها نیز از پُر بودن همه پروازهای 
نجف خبر می دهد و تنها برخی شــرکت ها تعداد محدودی صندلی پرواز به بغداد 
دارند. مقصود اسعدی سامانی درباره بلیت پروازهای اربعین اظهار کرد: فروش بلیت 
این پروازها در تاریخ ۲۰ تا ۳۰ مهر ماه به قیمت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است 
و اگر خارج از این قیمت پرداخت شود، تخلف است.وی با اشاره به جلسه مسئوالن 
انجمن شرکت های هواپیمایی با سازمان هواپیمایی یادآور شد: در این نشست قرار 
شد فهرست ســایت های اینترنتی فروش بلیت های اربعین که مورد تأیید سازمان 
هواپیمایی کشوری هستند تهیه شده و در سایت انجمن شرکت های هواپیمایی درج 
شود.اســعدی سامانی رقم بدهی ایرالین های ایرانی به فرودگاه نجف را ۱۵ میلیون 
دالر عنوان و اظهار کرد: برخی از این بدهی ها پرداخت شده یا در حال پرداخت است.

برپایی بیش از ۱۰۰ موکب درمانی 
فارس: رئیس بسیج جامعه پزشکی کشور 
از برپایــی بیش از ۱۰۰ موکب درمانی و 
پزشکی در مسیر پیاده روی اربعین خبر 
داد.ابراهیم متولیــان اظهار کرد: بیش از 
7۵۰ نفــر از ۱7 الی ۳۰ مهر در مســیر 
راهپیمایی اربعین به صورت شبانه روزی 
در مواکب به زائران خدمت رسانی خواهند 

کرد و این در حالی است که صدها نفر از همکاران جامعه سالمت در لیست انتظار 
مترصد حضور در تیم های بهداشتی و درمانی هستند.

وی در ادامه درباره جزئیات طرح میز تخصصی پزشکی در مسیر راهپیمایی اربعین 
بیان کرد: زائران سید و ساالر شهیدان در مسیر پیاده روی نیازمند خدمات توانبخشی 
و فیزیوتراپی هستند به همین دلیل میز خدمات توانبخشی و فیزیوتراپی را در مسیر 
راهپیمایی اربعین قرار دادیم.متولیان ادامه داد: همچنین میز طب سنتی در مسیر 
راهپیمایی در نظر گرفتیم تا پزشکان متخصص طب سنتی توصیه های الزم را برای 
پیشگیری از بیماری به زائران بیان کنند و این میزهای تخصصی پزشکی در نجف، 
کربال، مســیرهای پیاده روی اربعین و حرمین امامین شریفین در کاظمین و سامرا 

مستقر شده اند و تیم های خدمت رسان به زائران خدمت رسانی می کنند.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا اعالم کرد
نحوه صدور گذرنامه زیارتی موقت

ایسنا: رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا از افزایش ساعات کار دفاتر پلیس به 
عالوه ۱۰ و پلیس مهاجرت در ایام اربعین خبر داد.

سرهنگ محمدرضا طبایی در پاسخ به پرسشی در مورد شیوه صدور گذرنامه زیارتی 
موقت گفت: صدور این گذرنامه با عنوان برگ تردد اربعین آغاز شده است و فردی 
که قصد سفر به کشور عراق برای زیارت اربعین را داشته باشد با مراجعه به پلیس 
به عالوه ۱۰ درخواســت خود را ثبت خواهد کرد و برگ تردد برای این فرد رایگان 

صادر و ارسال خواهد شد.
وی افزود: گذرنامه این فرد نیز با دریافت هزینه و پس از ایام اربعین برایش ارســال 
خواهد شد.سرهنگ طبایی دلیل چاپ برگه گذر موقت را افزایش شمار متقاضیان 
اعالم کرد و گفت: به تمام فرودگاه ها و پایانه های کشور عراق اعالم شده که این برگه 
را بپذیرند و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.وی در مورد حداقل اعتبار گذرنامه 
برای سفر عراق نیز گفت: به دارندگان گذرنامه ای که دارای اعتبار اعم از 6 ماه، سه 

ماه و... باشد اجازه خروج داده خواهد شد.

 جامعه/ اعظم طیرانی  دینداری و یا دین گریزی 
یک جامعه را باید از رفتار شهروندان آن شناخت. 
القای دین گریزی در جامعه ای که ساحت های 
متفاوت عمل به مصادیق دینی را می توان در 
آن دید، حربه ای است که دشمنان بارها و بارها 
آن را آزموده اند و امروزه که با توسعه شبکه های 
مجازی، مسیر تخریب و وارونه ساختن واقعیات 
جلوه های  انکار  است،  فراهم  گذشته  از  بیش 
عینی حضور دین در میان اقشار مختلف جامعه 
تکرار  دیگر  زمان  هر  از  بیش  جوانان  ویژه  به 
می شود.آیا می توان با مشاهده فساد اخالقی و 
اقتصادی، بی بندوباری، بی حجابی و... در میان 
اقلیتی رأی به گسترش بی دینی در تمامی آن 

جامعه داد؟
آیــا حضور میلیون ها نفر از مــردم در آیین های 
مذهبی همچون پیــاده روی اربعین، اصرار آحاد 
جوانان به پوشیدن لباس خادمی امام هشتم)ع( 
و امامــزادگان، تجمع میلیونی آغاز ســال نو در 
حرم های اهل بیت)ع( و مزار شــهدا، اســتقبال 
بی نظیر جوانان از ســنت اعتکاف، شــکل گیری 
تشکل های مذهبی با تأکید بر تأسیس خودجوش 
بیش از ۹۰هزار هیئت مذهبــی پس از انقالب 
اسالمی و... را نمی توان نشان گسترش دینداری 

در جامعه دانست؟
رهبر انقالب اسالمی در دیداری با دانش آموزان 
نخبــه با تأکید بر اســتمرار باورهای دینی در 
میان جوانان می فرمایند: »گرایش های دینی و 
انقالبی، بســیار برای این کشور باارزش است و 
خدا را شکر می کنیم که این گرایش ها در بین 
جوانان به صورت گســترده ای هم وجود دارد. 
اگرچه بعضی ها می خواهند انکار کنند و برخی 
از پدیده هایی را که در هر کشــوری، بین همه  
جوانان نمونه هایی از آن گاهی پیدا می شــود، 
بزرگ می کنند، برای اینکه اثبات کنند، جوانان 
مــا با انقالب، با اســالم و با دین، رابطه شــان 

ضعیف شده است.
بنــده هرگز این را باور نکــرده ام و نخواهم کرد؛ 
چون در بین جوانان هستم؛ آن ها اینجا می آیند، 
ما بین آن ها می رویم و احساسات، نمونه های کار، 
گرایش ها و جهتگیری هایشــان را به چشم خود 

مشاهده می کنیم«. 

 برگزاری مراسم خودجوش مذهبی 
علی جانباز، معاون فرهنگی و 
اجتماعی اتحادیه انجمن های 
کشور  دانش آموزان  اسالمی 
در گفت وگو با ما به شواهدی 
از اهتمــام جوانان به دین و 
باورهای اصیل دینی اشــاره می کند و می گوید: در 
حــال حاضر ۳۰۰ هیئت دانش آموزی در سراســر 
کشور فعال است که با هزینه شخصی دانش آموزان و 
توسط خود آن ها مدیریت می شود و یک دهه است 
که اعتکاف های رجبیه و رمضانیه با حضور پررنگ 
مردم شکل گرفته و در این بین در بیشتر کالنشهرها 
حداقل دو مسجد ویژه اعتکاف دانش آموزی است که 
داوطلبان اعتکاف هر ســال در مقایسه با سال قبل 
افزایش می یابند و همین حضور نشانه رشد باورهای 
دینی در میان جامعه دانش آموزی است. وی اضافه 
می کند: در دهه نخســت محرم امســال با وجود 
تعطیالت تابســتانی مــدارس بیــش از ۲۵هزار 
دانش آموز در سراسر کشور و در مراسم روز قبل از 
تاسوعا که به نام حضرت قاسم بن الحسن)ع( است 

شرکت کردند.
جانبــاز ادامه می دهــد: اغلب دانش آمــوزان عضو 

انجمن های اســالمی به ویژه حلقه نخستی که با 
اتحادیه ارتباط دارند، انجام بخشی از کار خود را در 

نماز جمعه تعریف کرده اند.
جانباز حضور پرشــور دانش آمــوزان و به طور ویژه 
دانش آمــوزان دختر در دهه غبارروبی مســاجد و 
اردوی جهادی دختران در مساجد مناطق دورافتاده 
کشور را نیز نشانه های دیگری از گسترش دین در 

جامعه دانش آموزی می داند.

 پررنگ شدن ساحت های دینی فردی 
معــاون فرهنگی و اجتماعــی اتحادیه انجمن های 
اســالمی دانش آموزان کشــور می افزاید: پوســته 
رســانه ای غرب می کوشــد با اخبار منفی و کذب 
متولدین دو دهه اخیر ایران را بی اعتقاد جلوه دهد، 

در حالی که اینچنین نیست و آمارهای ما عکس این 
موضوع را اثبات می کند. جانباز می گوید: با گسترش 
فضای مجازی در کشــور ساحت های دینی فردی 
پررنگ تر از قبل شده اســت به گونه ای که اکنون 
تعداد هیئت هایی که در حسینیه ها و منازل شخصی 
برگزار می شــود در مقایسه با دهه 7۰ و 8۰ بسیار 

افزایش یافته است.

 بیشترین سهم را 
در زیارت اربعین داشته باشیم 

حجت االسالم مسعود حاجی 
ابراهیمی، مسئول دفتر بعثه 
مقام معظم رهبری در تهران 
نیز راهپیمایی چند میلیونی 
اربعین را گواهی بر دینداری 
می گوید:  و  می دانــد  مردم 
جریان جهانی اربعین و حضور پرشور مردم دیندار نه 
از ایران بلکه از همه کشورهای مسلمان دنیا مربوط 
به ماه ها و سال های اخیر نیست و دو نکته مهم در 
خصوص پیاده روی اربعین وجود دارد؛ نکته نخست 
بحث پیاده رفتن برای زیارت اباعبداهلل حسین)ع( 
است و نکته دوم زیارت اربعین سیدالشهدا)ع( است 

که نسبت به سایر ائمه)ع( این زیارت را نداریم و این 
جزو شــعائر مذهبی ماســت که وظیفه داریم در 

پیاده روی اربعین شرکت کنیم.
وی ادامه می دهد: ما به عنوان ایرانی مسلمان شیعه 
که همه دنیا ما را به عنوان پیروان امام حســین)ع( 
می شناسند باید در دنیا بیشترین سهم را در زیارت 
اربعین داشــته باشــیم. البته طبیعی است حضور 
اربعینی کشــور ما به لحاظ آماری و دالیل مختلف 
هر سال در مقایسه با سال قبل دچار تغییراتی شود 
اما بر اســاس فرمایش رهبر معظم انقالب حکومت 
اسالمی موظف است این سفر را برای مردم تسهیل 
کند. حجت االسالم حاجی ابراهیمی با اشاره به اینکه 
با بررســی آمار شرکت کنندگان راهپیمایی اربعین 
نمی توان میزان عشــق و ارادت به امام حسین)ع( 
را ارزیابی کرد، می افزاید: آنچه حائز اهمیت اســت 
میزان اهتمام به محرم و صفر در کشــور است که 
خوشــبختانه هر سال رو به افزایش است و افزایش 
تعداد ایستگاه های خیابانی در ایام محرم در شهرها 
و روســتاهای مختلف کشور گواه این مسئله است 
که برخی از این ایســتگاه ها توســط کــودکان و 
نوجوانان اداره می شــود و نشــان می دهد جریان 
ارادت به امام حسین)ع( ادامه دارد و حس خدمت 
به امام حسین)ع( رو به گسترش است و بیشتر این 

کارها توسط جوانان انجام می شود.
وی ادامه می دهد: ۲۰ سال پیش رنگ و بوی اربعین 
برای ما با آنچه امروز تجربه می کنیم متفاوت بود. با 
این حال اگر کســی بخواهد دینداری مردم ایران را 
زیر سؤال ببرد همه این نشانه ها را نادیده می گیرد 
که البته تأثیری در دینداری و عشق و ارادت مردم به 
اهل بیت)ع( ندارد. به گفته حجت االسالم حاجی 
ابراهیمی ما باید بکوشــیم ظاهر خود و ســبک 
زندگیمان را به سبک زندگی ائمه اطهار)ع( و امام 
حســین)ع( نزدیک کنیم؛ چراکه نمی شود کسی 
عشق امام حسین)ع( را در قلب خود داشته باشد 
اما ظاهری متفاوت با آنچه ایشــان توصیه کرده 
است داشته باشــد. زیرا ما وقتی عاشق می شویم 
پوششــی را انتخاب می کنیم که او می پســندد، 
عطری را اســتفاده می کنیم که او دوســت دارد 
و... بنابراین نمی توان عاشــق امام حسین)ع( بود 
اما رفتار متفاوت با آنچه در شأن عاشقان آقاست 

داشت. باید همانی شویم که امام)ع( می پسندد.

قدس از جلوه های عینی حضور دین در میان اقشار مختلف جامعه گزارش می دهد

پرچمداری جوانان در دینداری

در حال حاضر 3۰۰ هیئت 
دانش آموزی در سراسر 

کشور فعال است که با هزینه 
شخصی دانش آموزان و توسط 

خود آن ها مدیریت می شود

بــــــرش

J a m e e @ q u d s o n l i n e . i r

تا اربعین حسینی

((آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ﹁︣وش  ︠﹢درو﹨︀ی ︎︥و ︎︀رس و ︎︥و ۴٠۵))
((︊︮ ١٣٩٨/٠٧/١ ︨︀︻️ ٠٨:٠٠۵ ︡ه  ﹝﹢رخ︤ا﹞ ︀ر︑))

 ﹩︐︺﹠ ︀ ﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری︮   ︋︣︐︪﹫ ︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 
 .︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︡س ر︲﹢ی ︑﹞︀س﹇

︑﹙﹀﹟: ١٢-٣٨۴٩٢٧١٠-٠۵١ دا︠﹙﹩ ١٢۶و ١١٩
 روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی 

/ع
۹۸
۰۸
۶۱
۲

 ︉﹡︀︖﹠ــ﹩ (﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ﹝﹢﹇️) ا﹚﹫︭︐﹛︡رک ﹁︀رغ ا﹞
︖ــ️ ا... ر﹝︱︀﹡ــ﹩ ﹁︣ز﹡ــ︡ ︵﹞︀︨ــ︉ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره 
︀دره از ا﹑م در ﹝﹆︴︹ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩   ︮٣٨۴ ﹤﹞︀﹠︨︀﹠︫
︀دره از وا︡ دا﹡︪﹍︀﹨﹩  ار︫︡ ر︫︐﹥ ︻﹞︣ان-︨︀زه︮ 
دا﹝︽︀ن ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه ا︨️ و ﹁︀﹇︡ ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
︋ــ﹥  را  ﹝ــ︡رک  ا︮ــ﹏  ﹝﹩ ︫ــ﹢د  ︑﹆︀︲ــ︀  ︀︋﹠ــ︡ه  از 
دا﹡︪ــ﹍︀ه آزاد ا︨ــ﹑﹝﹩ واــ︡ دا﹝︽︀ن ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩: 
دا﹝︽ــ︀ن ︋﹙ــ﹢ار ︪ــ﹞﹥ ︻﹙﹩ ︋︺ــ︡ از ﹝﹫︡ان ︨ــ︺︡ی 
دا﹡︪ــ﹍︀ه آزاد ا︨ــ﹑﹝﹩ واــ︡ دا﹝︽ــ︀ن ﹋︡ ︎︧ــ︐﹩
 .︡﹫︀﹝﹡ ︀ن ار︨︀ل﹍︐︠﹢﹞٣٩٩٩٨-٣۶٧١۶  اداره دا﹡︩ آ

/ع
۹۸
۰۸
۵۹
۰

﹩﹚
﹫︭

︑
ک 

︡ر
ن ﹝

︡ا
﹆﹁

 ﹩
﹎

آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢دروی ٢٠۶ ﹝︡ل ١٣٨٢ ر﹡﹌ ﹝︪﹊﹩ ︋﹥ 
︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٩۴٩﹨ـــ١۴ ا︣ان ١٢ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
10FSJ54446430 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 82628630 ︋﹥ 
ــ﹫︡ ﹞﹫︡ ا﹝﹫ــ﹟ ﹁︣︠︀﹡﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و   ︨️﹫﹊﹛︀﹞

از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۸
۶۰
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︮﹠︀︹ ﹋﹫︀ن ︑︣ا﹡︧﹀﹢ی 
︠︣ا︨︀ن ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ 

۵۴٣۵٩٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۴١٧۶۶٣
 ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫︡﹞ ️ــ︣ه ﹝﹢رخ 
 ﹏﹞ : ︡ــ ١٣٩٨,٠٢,٢۶ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذــ﹏ ا︑︀ذ︫ 
︫ــ︣﹋️ ︋ــ﹥ آدرس ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲ــ﹢ی ، 
︫︨︣ــ︐︀ن ﹝︪ــ︋ ، ︡ــ︩ ﹝︣﹋︤ی ، د﹨︧ــ︐︀ن 
﹝﹫︀ن و﹐️ ، آ︋︀دی ︫ــ︣ک ︮﹠︺︐﹩ ﹁﹠︀ور︀ی 
︋ــ︣، ﹝﹙﹥ ︫ــ︣ک ︮﹠︺︐ــ﹩ ﹁ــ﹟ آوری ، ︠﹫︀︋︀ن 
ــ﹑ک ٠ ، ︵︊﹆ــ﹥ ﹨﹞﹊ــ︿ ، واــ︡ ۵۵  ︮﹠︺ــ۶️ ،︎ 
﹋︡︎︧ــ︐﹩ ٩٣۵۵١٣٣٣٨۵ ︑︽﹫﹫ــ︣ ︀﹁️ و ﹝︀ده 

 .︫︡︣ح ا︮﹑ح ﹎︣د ﹟︡︋ ﹤﹞︀﹠︨︀︨ط در ا﹢︋︣﹞
︨︀ز﹝︀ن ︔︊️ ا︨﹠︀دوا﹝﹑ک ﹋︪﹢ر اداره ︔︊️ 

︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︑︣ان 
(۶١۵٠۵۶)

/ع
۹۸
۰۸
۶۰
۵

/ع
۹۸
۰۸
۶۱
۴

آگهى فراخوان ارزيابى كيفى  يك مرحله اى
 ﹏ذ  ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︨︣︀زی ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹁︣ا︠﹢ان ارز︫ اداره ﹋﹏ راه و
را از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︵︊﹅ ︫︣ا︳، ﹝︡ارك و ︋︣﹡︀﹝﹥ ز﹝︀﹡﹩ 

.︡︀﹝﹡ ر ︋︣﹎︤ار﹢﹋︢﹞ ﹤﹡︀﹞︀︨ ︡رج در﹠﹞

 ︣︀︨ ا︨﹠︀د و ﹏﹢︑ و ️﹁︀︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣︋ ﹏زم ︋﹥ ذ﹋︣ ا︨️ ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹐
﹝︣ا﹏ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ آن ، ︑﹠︀ از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) 
 ︣︀︨ ا︨﹠︀د از ﹏﹢︑ و ️﹁︀ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و در  www.setadiran.ir ︋﹥ آدرس 

﹝﹏ ﹨︀ ا﹝﹊︀ن ﹡ ︣︢︎﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
اداره ارتباطات و اطالع رسانى اداره كل راه و شهرسازى خراسان رضوى

︫﹞︀ره 
﹤︭﹇︀﹠﹞

﹝︊﹙︼ ︋︣آورد﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥
︋﹥ ر︀ل

︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان
︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د

 ٩٨/٣٣
﹡﹢︋️ اول

ا︡اث ︋︀﹡︡ دوم ﹝﹢ر︑︣︋️ ︗︀م-
 ٠٠٠+٨٠ ︣︐﹞﹢﹚﹫﹋ ﹏︮︀﹁︡ ︀ن﹝︣﹁
ا﹜﹩ ٠٠٠+٨٤(︋︀﹇﹩ ﹝︀﹡︡ه ﹇︴︺﹥ ٤)و 

︨︀﹝︀﹡︡﹨﹩ و ︑﹊﹞﹫﹏ ︻﹞﹙﹫︀ت را﹨︧︀زی 
در﹝︡وده رو︨︐︀﹨︀ی ﹝﹢﹝﹟ آ︋︀د-﹋︐﹥ 

︫﹞︪﹫︣ ︫︨︣︐︀ن ﹁︣﹞︀ن

١٢٠/١٥٩/٤٣٤/٠٠٠٢٠٩٨٠٠٣٣٧٤٠٠٠٠٧٢

آگهى فراخوان  مناقصه عمومى همراه با ارزيابى كيفى ( نوبت  دوم )
(مناقصه عمومى و  يك مرحله اى شماره  1398,4048)

﹫︀︋︀ن  ﹫︀﹝︊︣ ا︻︷﹛ (ص)- ا︋︐︡ای︠  ﹢﹜﹢ار︎  ︀️ اداری-︋   ︨-︡﹠︗︣﹫ ︀ص)-︋   ︠﹩﹞︀︨) ﹩︋﹢﹠︗ ︣ا︨︀ن ︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن︠  ﹡︀م و ﹡︪︀﹡﹩ د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار :︫ 
︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩- ︵︊﹆﹥ اول- ا︑︀ق ١٢١- ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀- ﹋︡︎︧︐﹩ : ٩٧١٩٨۶۶٨٣٨ - ︑﹙﹀﹟ :  ٣٢٣٩٢٠٠٠-٠۵۶    ︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن︠  ︫︡ای ﹡﹫︣وی ا﹡︐︷︀﹝﹩-︫ 

﹡﹞︀︋︣ ﹇︣ارداد﹨︀ :  ٣٢۴٠٠۵٢٣-٠۵۶
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت   ︨﹅︣︵ از PC روش ﹤ ︀︋︀د︋  ﹫︣︗﹠︡ ﹝﹢ر︋  ︣︋﹫︪﹥ و︋  ︊﹊﹥ ︑︽︢﹥  و ︑﹢ز︹ و ا︡اث ا︧︐﹍︀ه ︑﹆﹙﹫﹏ ﹁︪︀ر رو︨︐︀﹨︀ی︨   ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ︎︣وژه ︑﹛︀︭﹞ ﹤﹫ و ا︗︣ای︫ 

ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋﹥ آدرس (www.setadiran.ir) و ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان (٢٠٩٨٠٩١۴۴۴٠٠٠٠١٠)
﹥ ︫ــ﹞︀ره ١٢٣۴٠٢/ت۵٠۶۵٩ ه- ﹝﹢رخ ٠٩/٢٢/١٣٩۴- ﹝︊﹙︼  ︣ای ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩︋   ︋﹟﹫﹝︱︑ ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫ار︗︀ع ﹋︀ر : ︑︱﹞﹫﹟ ﹨︀ی ا︻﹑م ︫ــ︡ه در آ ︡﹠ع و ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹁︣ا﹢﹡

︑︱﹞﹫﹟ ۴٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل (︀ر ﹝﹫﹙﹫︀رد ر︀ل)- ارا ﹤﹡﹢﹎ ︣﹨ ﹤﹈ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹁︣ا﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر ﹝﹢رد ﹇︊﹢ل ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡.
 ﹅︣︵ ︀ر﹎︢اری از  ︋︣ ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٨/١٨) ︻﹑وه︋  ︐︀د (︨︀︻️ ١٣:٣٠روز︫   ︨﹤﹡︀﹞︀ ︣﹋️ در ﹁︣ا﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر ︑︀ ﹇︊﹏ از آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ︻﹢دت ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ در︨  ﹡﹊︐﹥ : ا︮﹏ ︑︱﹞﹫﹟︫ 

︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ ارا﹥ ﹎︣دد . ︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن︠  ﹥ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ی︫   ︋﹩︐︧︀ ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋﹢ر︋ 
︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩  ︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن︠  ︀ل ٩٨ - ︵︣︀ی ︾﹫︣︻﹞︣ا﹡﹩)︫  ﹢د︗﹥︨  ﹠︡ د ︑︊︭︣ه ١ ﹇︀﹡﹢ن︋  ︣﹝︀﹥ ای (﹝﹠︀︋︹︋  ﹫﹞︀ن : ا︻︐︊︀رات︨  ﹝﹏ ︑︃﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر︎ 

 شرايط متقاضيان : • دارا ︋﹢دن ︡ا﹇﹏ ︀︎﹥ ۴ در ر︫︐﹥ ︑︃︨﹫︧︀ت و ︑︖﹫︤ات و ︀︎ ︀﹥ ۵  در ر︫︐﹥ ﹡﹀️ و ﹎︀ز 
• ارا﹥ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︑﹑︮ ︡﹫︃﹫️ ا﹞﹠﹩ از وزارت ︑︺︀ون ، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩

• دا︫︐﹟ ︸︣﹁﹫️ ︠︀﹜﹩ ار︗︀ع ﹋︀ر و دارا ︋﹢دن ︨︀︋﹆﹥ ﹋︀ری ﹝︪︀︋﹥ و ﹝︣︑︊︳
 ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︡ارك ﹝︺︐︊︣ ︔︊︐﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ و ﹝︡ارك و ﹝︧︐﹠︡ات ﹝︢﹋﹢ر در ا︨﹠︀د ارز﹞ ﹤ارا •

• ارا﹥ ︮﹢رت ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ︫︡ه ︨︀ل ٩٧ و  ︀︡ا﹇﹏ ︨︀ل ٩۶ ︑﹢︨︳ ﹝﹣︨︧︀ت ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︺︐︊︣ ︋︣ای ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️ .
نكته : ارا﹥ ا︮﹏ و ︀ ﹋︍﹩ ︋︣ا︋︣ ا︮﹏ ﹝︡ارك ﹁﹢ق ا﹐︫︀ره در ز﹝︀ن ︋︀ز﹎﹠︪﹫︎ ﹩︀︪︀د﹨︀ ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️ .

 برنامه زمانى مناقصه : • ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : از ︑︀ر ٩٨/٠٧/٠٩ ﹜︽︀️ ︨︀︻️ ١۵:٠٠ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٧/١۴ 
• آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ︻﹢دت ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩  : ︨︀︻️ ١۵:٠٠روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٧/٢٨   

 ٩٨/٠٨/٠١  : ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ︕︀︐﹡ ا︻﹑م •
• ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : از ︑︀ر ٩٨/٠٨/٠١ ﹜︽︀️ ︨︀︻️ ١۵:٠٠روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٨/٠۴ 

• آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ︻﹢دت ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ︨︀︻️ ١٣:٣٠ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٨/١٨  
• ز﹝︀ن و ﹝﹊︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت : ︨︀︻️ ١۴:٠٠روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٨/١٨  - ︨︀﹜﹟ ︗﹙︧︀ت ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩

 ﹤ ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)︋  ︀﹋︀ت از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨   ︎﹩︀︀ز﹎︪ــ ﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و︋   ︎﹤ا︨ــ﹠︀د ︑︀ ارا ️﹁︀︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣  ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ ﹤﹊﹠ا ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀︋
آدرس (www.setadiran.ir) ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ ﹜︢ا ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ ، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در ︀︨️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را 

︀ز﹡︡ .   ︨﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︣  ︫️︗
 ، ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀و ︻﹢دت ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ارز ️﹁︀در ️︗ از ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹉ ︣﹨ و ︡ ﹢ا﹨︫︡   ︠︹︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︑﹢ز︑ ﹤﹡︀﹞︀ ﹥ ذ﹋︣ ا︨️ ا︨﹠︀د از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨  ﹐زم︋ 
 ﹤﹡︀﹞︀ ︀ر﹎︢اری در︨  ︦ از︋  ︀︧️ ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ را︎  ︀ر﹎︢اری ﹡﹞︀﹠︡. ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹝﹩︋   ︋︀ و ️﹁︀︀د در︐  ︨﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ از ﹩﹎︡ه در آ ︀︋︧︐﹩ ا︨﹠︀د را ︑︀ آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ذ﹋︫︣ 
︣ا︨︀ن  ــ︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن︠  ــ︡ه (︨ــ︀︻️ ١۵:٠٠روز ﹊︪ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٧/٢٨  )  ︑﹢﹏ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ی︫   ︫﹟﹫﹫︺︑ ️﹚﹞ ︀︑  ﹤﹡︀﹎︡ا︗ ️﹋︀  ︎ ﹈ رت﹢︭ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋ 
︡ه ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣   ︫﹟﹫﹫︺︑ ️﹚﹞ ︀︑ ️﹛︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو︑ ﹤﹡︀﹞︀ ︀ر﹎︢اری در︨  ︦ از︋  ︀︧️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ را︎   ︋﹩﹞ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︡ه در ارز  ︫︡﹫︀︑ ︀ی︐﹋︣  ︫﹟﹫﹠︙﹝﹨ . ︡﹠︀﹝﹡ ﹩︋﹢﹠︗

. ︡﹠︀﹝﹡ ﹩︋﹢﹠︗ ︣ا︨︀ن ︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن︠  ︭﹢رت ﹁﹫﹢︑ ︤﹫﹡ ﹩﹊︤﹏ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ر﹝︤ و ﹝︣﹝︀﹡﹥ وا ︡︣ا︨️︫  ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٨/١٨  )︋  (︨︀︻️ ١٣:٣٠روز︫ 
︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا︖︀د ﹡﹢ا﹨︡ ﹋︣د .   ︫️︗ ︣ای ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︀ً ارا﹥ ﹝︡ارك و در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ، ﹨﹫︙﹍﹢﹡﹥ ﹆﹩ را︋  ﹠﹝︲

. ︫︡︀︋ ﹩﹞ ️رؤ ﹏︋︀﹇  www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir    ، http://iets.mporg.ir ︀ی︐︀︨ در ﹩﹎آ ﹟ا 
︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ ︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن︠   روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩︫ 

/ع
۹۸
۰۸
۵۸
۱

آ﹎﹞ ︡︡﹝︑ ﹩﹙️ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان( ﹡﹢︋️ اول)
﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو ﹝︣﹙﹥ ای ︫﹞︀ره: ٩٨٠١٧/١

﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︗︣︔﹆﹫﹏ ٢٠ ︑﹟ 
                                                           ︫﹞︀ره ︑﹆︀︲︀ی ︣︠︡: ٩٧٠٠٠۴٩- ZVD-        ︫﹞︀ره ﹝︖﹢ز ١٣٩٨٫۴١٣۶

︣ا︳ و ﹝︪︭︀ت ذ﹏، ︗︣︔﹆﹫﹏ ٢٠ ︑﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ﹝﹠︴﹆﹥  ﹫︣از در ﹡︷︣ دارد ﹝︴︀︋﹅︫  شركت بهره بردارى نفت و گاز زاگرس جنوبى ﹝︧︐﹆︣ در︫ 
︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ︨︣و︨︐︀ن و ︨︺︀دت آ︋︀د  ︠﹢د را از ︫︣﹋︐︀ی ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡ه  و ︀ ︑︀﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡ه وا︗︡ ︫︣ا︀﹝﹡ ﹟﹫﹞︃︑ ︳︡. از ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
︣ا︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و ا︠︐︭︀︮﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ﹝︪︭︀ت ﹁﹠﹩ ﹋︀﹐ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز  ︦ از ﹝︴︀﹜︺﹥ د﹇﹫﹅︫   ︎www.szogpc.com ️︀  ︨﹤ ︀ ﹝︣ا︗︺﹥︋  د︻﹢ت ﹝﹫︪﹢د︋ 
﹥ اداره ︑︡ار﹋︀ت  ﹥ ︑﹊﹞﹫﹏ ﹁︣م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹝︣︋﹢ط︋   ︋️︊︧﹡ ،︡﹠︫︀ ﹢ر︑﹫﹊﹥ ︑﹢ا﹡︑ ﹩︀﹫﹥ ﹋︀﹐ را دا︫︐﹥︋  ︀﹫﹟ ﹨﹞﹫﹟ آ﹎﹩)، در︮  (در︎ 

.︡﹠︀﹝﹡ ر ار︨︀ل﹢﹞ا ﹟ا ﹤ ︀️ ﹁﹢ق ا﹇︡ام ﹡﹞﹢ده و︋  ﹀﹥ اول︨  ︡ه وا﹇︹ در︮  ﹋︀﹐ و ︑︀﹝︲ ﹤﹫﹛ در︠﹢ا︨️︫ 
︀️ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ ﹝﹢︗﹢د ﹝﹫︊︀︫ــ︡.) ︗︣︔﹆﹫﹏ ٢٠ ︑﹠﹩                          ﹥ ﹨﹞︣اه ﹨﹞﹫﹟ آ﹎﹩ در︨  ــ︣ح ﹝︪ــ︭︀ت ﹁﹠﹩ ﹋︀﹐: (︫ــ︣ح ﹋︀﹝﹏ ﹝︪ــ︭︀ت ﹁﹠﹩ ﹋︀﹐﹨︀︋   ︫-١

 ﹩﹡﹢﹫﹞︀﹋ ️︪︎
 ﹏︋︀﹇ ﹤﹨︀﹞ ﹤  ︨︀ ﹤﹨︀﹞ ︩  ︫﹩﹊﹡︀ ︣﹋️ در ﹁︣ا﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر ﹝︺︐︊︣︋   ︫﹤﹞︀﹠︐﹡︀﹝︲ ﹤ارا ،﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ﹤﹚︣﹞ در ︡﹫︃︑ از ︦ ٢- ﹡﹢ع و ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟:︎ 
 ️﹋︣ ﹥ ﹡︀م︫  ﹥ ﹝︊﹙︼ ۶۵٠/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل︋  ︀ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ ﹝︪︬ ﹝﹫﹍︣دد)︋  ︑﹞ ︡︡︀ ر︨﹫︡ وار︤ و︗﹥ ﹡﹆︡ (︫﹞︀ره ︧︀ب ︗️ وار︤ و︗﹥︋ 

︣داری ﹡﹀️ و ﹎︀ز زا﹎︣س ︗﹠﹢︋﹩ ا﹜︤ا﹝﹫︧️. ︋︣ه︋ 
︀︀ن و﹇️ اداری روز ٩٨/٠٧/٢٣ ﹝﹫︊︀︫︡.  ︎︀︑ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︡ه ارز ٣- ﹝﹢︑ ️﹚﹏: آ﹢︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠﹏ ﹁︣﹝︀ی ︑﹊﹞﹫﹏︫ 

۴- ار︨︀ل ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥:
︣﹋️ در ﹁︣ا﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر (︋﹥ ﹝︊﹙︼ ۶۵٠/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل)،  ︀﹋︀ت ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥︫   ︎﹤ارا ﹤ ︡ه ﹝﹙︤م︋   ︫︡﹫︃︑ ︀ی︐﹋︣  ︫،﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀از ا﹡︖︀م ارز ︦  ︎(١-۴

﹢رت ا﹝﹊︀ن ادا﹝﹥ ︱﹢ر در رو﹡︡ ﹝﹠︀﹇︭﹥ و︗﹢د ﹡﹢ا﹨︡ دا︫️.  ︮﹟︀د ﹝︀﹜﹩ ︸︣ف ﹝︡ت ز﹝︀ن دو ﹨﹀︐﹥ ﹝﹫︊︀︫﹠︡. در ︾﹫︣ ا﹠︪﹫ ︎﹫︪﹠︀د ﹁﹠﹩ و︎ 
.︡ ﹢ا﹨︫︡  ︣﹋︐︀، ا︻﹑م︠  ﹫︪﹠︀دات ﹁﹠﹩︫  ︣ر︨﹩︎  ︦ از︋  ﹫︪﹠︀دات ﹝︀﹜﹩︎   ︎︩︀︪﹎ ۴-٢) ︑︀ر

.︡﹠︫︀  ︋(AVL) ︣انا ️﹀﹡ ﹩﹚﹞ ️﹋︣  ︫︡﹫︃︑ ︀ن در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹐زم ا︨️ در ﹜﹫︧️ ︑︃﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹝﹢رد﹎︡﹠﹠﹋ ️﹋︣  ︫﹤﹫﹚﹋ -۵
﹥ ﹝﹫︤ان ١٠ در︮︡ ﹝︊﹙︼ ﹝︺︀﹝﹙﹥ ا﹜︤ا﹝﹫︧️. ︡ن ارا﹥ ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ا﹡︖︀م ︑︺︡ات︋  ︣﹡︡ه︫  ﹢رت︋  ۶- در︮ 

.︡︀﹝﹡ ️﹁︀︣دا︠️ در  ︎︩﹫ ﹥ ﹝﹫︤ان ٢۵ در︮︡ ﹋﹏ ﹝︊﹙︼ ﹝︺︀﹝﹙﹥︎  ︀﹡﹊﹩ ﹝︺︐︊︣ ︡ا﹋︓︣︋   ︋﹤﹞︀﹠︐﹡︀﹝︲ ﹤ارا ︀ ︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹫︐﹢ا﹡︡︋   ︋-٧
﹢ا﹨︡  ︣﹡︡ه︠  ︀زر﹎︀﹡﹩ و ︲︣︉ ︑︃︔﹫︣ ۴٠ در︮︡ ﹝︀︨︊﹥ و ﹝﹑ک ︑︺﹫﹫﹟︋  ︡ه ︑﹢︨︳ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩︋   ︫﹤ا﹝︐﹫︀زات ﹁﹠﹩ ارا ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ︡ه︋  ٨- ﹇﹫﹞️ ︑︣از︫ 

︋﹢د.
﹢ا﹨︡ ر︨﹫︡. ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ﹝﹠︀﹇︭﹥︠  ﹥ ا︵﹑ع ﹋﹙﹫﹥︫  ︣ا︳ و ز﹝︀ن ﹝﹠︀﹇︭﹥︋  ︑﹢︗﹥: ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ︑︽﹫﹫︣ در︫ 

.︡﹫︀﹝﹡ ︀ره ٣٢٣١۴۴۴٧-٠٧١ ار︨︀ل﹝  ︫﹤ ﹢د را︋  ﹍﹫︣︡ و ﹝﹊︀︑︊︀ت︠  ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣٢١٣٨۴٠٢ و ٣٢١٣٨۴٣۶- ٠٧١ ︑﹞︀س︋   ︫︀ ﹢رت ︲︣ورت︋  در︮ 
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ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا حی یا قیوم

بزرگ ترین رژه نظامی تاریخ چین همزمان با افزایش تنش آمریکا برگزار شد

فیگور اژدهای شرق مقابل کابوی غرب
  جهان  همزمان با افزایش تنش های سیاســی، 
نظامی و اقتصادی میان چین و آمریکا، هفتادمین 
ســالگرد تأســیس جمهوری خلق که با برگزاری 
رژه ای بــزرگ در میدان »تیان آنمن« همراه بود به 
صحنه ای از نمایش قدرت پکن در برابر واشنگتن 
تبدیل شد. در ابتدای این رژه، رئیس جمهور چین 
در سخنانی هشدار داد »هیچ نیرویی« نمی تواند ملت 
چین را به لرزه درآورده و جلو پیشرفت آن را بگیرد. 
»شی جینپینگ« که به ســبک »مائو تسه تونگ« 
بنیان گذار جمهوری خلق چین لباس پوشیده بود، 
گفت پکن به دنبال رشــد مسالمت آمیز است و با 
هیچ کشوری سر جنگ ندارد، با این وجود نیروهای 
مســلح چین »قاطعانه از حاکمیت و استقالل این 

کشور حراست خواهند کرد«.
پس از سخنرانی شی، وی از ۱۵ هزار نیروی نظامی 
مســتقر در میدان تیان آنمن سان دیده و سپس 
ستونی از جنگ افزارهای سنگین ارتش چین از برابر 
او عبور کرد. به نوشته روزنامه »واشنگتن پست«، این 
بزرگ ترین رژه ای است که تاکنون در تاریخ چین 
برگزار شده است و بسیاری از تجهیزات حاضر در 
آن برای نخستین بار به صورت عمومی به نمایش 
درآمده اند. انواع موشــک های دوربــرد دارای توان 
-DR  «حمل کالهک اتمی، پهپادهای عظیم الجثه

8« و یگان های زرهی و انواع تانک های ارتش چین 
در این رژه حضور داشتند. همچنین ۱۶۰ هواپیمای 

نظامی نیز در این رزمایش مشارکت کرده اند. 
اما مهم ترین قســمت رژه دیروز، رونمایی از چند 
-DF« موشــک دوربرد بود. موشک فرافوق صوت

۱7« که در حقیقت یک ســرنده دوربرد با قابلیت 
حمل کالهک اتمی اســت هم برای نخســتین 

بار در این رژه رونمایی شــد. ســرعت بسیار باال و 
قابلیت مانور این موشک، موجب شده تا این نسل 
تازه از موشــک ها بتوانند تقریباً به سادگی از سد 
سپرهای دفاع موشکی آمریکا عبور کنند. موشک 
جدید می تواند ظرف نیم ســاعت هدف خود را در 
آمریکا منهدم کند. این موشــک در سال ۲۰۱7 
برای نخستین بار با موفقیت آزمایش شد و ظاهراً 
اکنون به تولید انبوه رســیده و در اختیار نیروهای 
نظامی چین قرار گرفته است. این در حالی است که 
موشک های سرنده روسیه و آمریکا هنوز در مرحله 
آزمایش قرار دارند. میزان تجهیزات موجود در رژه 
دیروز به حدی بود که تنها مراسم عبور آن ها از برابر 
جایگاه بیش از دو ساعت طول کشید. ۳۰۰ هزار نفر 
از مردم چین هم برای تماشای این رژه در میدان 

تیان آنمن حضور داشتند.

این رژه در حالی برگزار شــد که از زمان روی کار 
آمدن »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا، میزان 
تنش ها میان واشنگتن و پکن به میزان بی سابقه ای 
باال رفته اســت. دونالد ترامپ اما دیروز در پیامی 
توییتری روز ملی چین را به شی جینپینگ تبریک 
گفت. بــزرگ ترین نمایش نظامی ارتش چین در 
حالی برگزار شــد که رئیس جمهوری آمریکا که 
عاشق چنین مراســم هایی اســت، در آن سوی 
دنیا درگیر رســوایی »اوکراین گیت« و نزاع داخلی 
با رقبای دموکرات بر ســر کسب قدرت است. در 
ســال ۲۰۱7، برای نخستین بار در راهبرد امنیت 
ملی آمریکا از چین در کنار روســیه به عنوان یک 
رقیب و تهدید یاد و تأکید شــده است که باید از 
قدرت گیری پکن جلوگیــری کرد. این دیدگاه در 
رویکردهای ضدچینی واشــنگتن در موضوعاتی 

مانند تجارت بین الملل، مناقشــات هنگ کنگ و 
تایوان، بحــث آزادی تردد در دریای چین جنوبی 
و فناوری اینترنت نســل پنجم )5G( هم مشهود 
اســت. چین تأکید کرده است که هرچند تمایلی 
به درگیری نظامی ندارد، اما از منافع خود در برابر 

تهدیدات احتمالی دفاع می کند. 
همزمان با این قدرت نمایی پکن، هنگ کنگ که 
در چند ماه گذشــته با تحریــک عوامل غرب به 
صحنه آشــوب مخالفان پکن بدل شده، بار دیگر 
میدان راهپیمایی مــردم بود، به طوری که در پی 
گســترش اعتراضات پارلمان محلی تخلیه و ۱9 
ایستگاه مترو فعالیت خود را متوقف کردند. پیش 
از ایــن رئیس جمهور چین در واکنش به تحوالت 
و ناآرامی های اخیر در هنگ کنگ اعالم کرد: پکن 
قاطعانه سیاست یک کشور دو سیستم را در قبال 

این منطقه ادامه خواهد داد.  
گفتنی اســت اول اکتبر )9 مهر( سالگرد پیروزی 
انقالب تحت رهبری »مائو تسه تونگ« در چین است 
و هر سال به عنوان روز ملی این کشور جشن گرفته 
می شــود. از آن زمان، جمهوری کمونیستی چین 
در این کشــور حاکم شده است. در 7۰ سال اخیر 
)۱949 تاکنون(، توسعه اقتصادی و اجتماعی در 
چین به پیشرفت های چشمگیری رسیده و چین از 
یک کشور فقیر و ضعیف به دومین جامعه اقتصادی 
جهان، قــدرت اول تجــارت کاال و ذخایر ارزی و 
دومین کشــور بزرگ با ســرمایه گذاری خارجی 
تبدیل شده و عمر متوســط مردم از ۳۵ سال در 
سال ۱949 به 77 سال در سال ۲۰۱8 ارتقا یافته و 
به طور اساسی، بزرگ ترین سامانه تأمین اجتماعی 

در جهان را ایجاد کرده است.

فلسطین الیوم: جنبش فلسطینی حماس 
در نامه ای به دبیر کل سازمان ملل به تشدید 
شهرک ســازی صهیونیســتی، تالش برای 
تغییر هویت قدس و محاصره غزه پرداخت و 

خواستار پایان دادن به این امور شد.
ســومریه نیوز: قیس الخزعلــی، دبیرکل 
عصائب اهــل الحق، اعالم کــرد که پس از 
سخنان عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق 
مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی مسئولیت 
حمله به انبارهای حشــد الشعبی را برعهده 
دارد، تمام عراقی ها باید در برابر این دشــمن 

ابدی عراق متحد شوند.
الجزیره: در ادامه رسوایی های ترامپ به نظر 
می رسد رئیس جمهوری آمریکا برای یافتن 
منشأ و نقطه آغازین پرونده »مداخله ادعایی 
روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا« از نخست 

وزیر استرالیا درخواست کمک کرده است.
المسیره: »محمد ناصر العاطفی« وزیر دفاع 
یمــن ضمن بازدید از خطــوط مقدم جبهه 
نجــران به ائتالف متجاوز اعــالم کرد اگر به 
کارهای ضد بشری خود ادامه دهند، اقداماتی 
از نیروهای مسلح یمن خواهید دید که حتی 

تصور آن را هم نمی کنید.
فرانس 24: »مارتین ویسکارا« رئیس جمهوری 
کشور پرو پارلمان این کشور را با هدف پایان 
دادن به مخالفت یک سال اخیر قانون گذاران 

با کارزار ضد فساد، تعلیق کرد.
آسوشــیتدپرس: یک دیپلمات ارشد کره 
شــمالی اعالم کرد که مذاکــرات اتمی این 
کشور با واشنگتن در تاریخ ۱۳ مهر ماه مجدداً 

از سرگرفته می شود.
از  گذشــته  روز  انگلیس  پلیــس  رویترز: 
بازداشت مردی که در مقابل پارلمان انگلیس 
قصد خودسوزی داشت خبر داد. انگیزه فرد 

مذکور از این اقدام مشخص نیست.
النشره: »نصر الحریری« رئیس هیئت مذاکره 
کننده مخالفان سوری از تشکیل کمیته قانون 

اساسی در سوریه استقبال کرد.
تاس: هیالری کلینتون وزیــر امور خارجه 
و نامزد پیشــین انتخابات ریاست جمهوری 
آمریــکا در پیامی توییتری نوشــت: رئیس 

جمهوری )آمریکا( انسانی فاسد است.

غفلتی بزرگ در انتخابات افغانستان
در حالی که هنوز ۱7 روز )۲7 مهر( تا اعالم رسمی نتایج انتخابات ریاست جمهوری 
افغانستان باقی مانده »محمد اشرف غنی« و »عبداهلل عبداهلل« دو نامزد اصلی رقابت ساز 
ناکوک اختالف را کوک کرده و در اقدامی که می تواند زمینه آشــوب در جامعه چند 
پاره افغانستان را فراهم کند، خود را پیروز زودهنگام انتخابات خواندند. این اقدام مشابه 
تصمیمی است که آن ها پنج سال پیش اتخاذ کرده و با اعالم پیروزی جداگانه جامعه 
افغانستان را با بحران های زیادی مواجه ساختند. سومین انتخابات ریاست جمهوری 
افغانستان که در سال ۱۳9۳ برگزار شــد، داستان جالبی دارد. در این رقابت اگرچه 
محمداشرف غنی پیروز اعالم گردید، اما این انتخابات با مخالفت گسترده و اتهام تقلب 
از ســوی عبداهلل همراه شــده  و وی نتیجه را نپذیرفت. در نهایت و پس از چند ماه 
کشــمکش و توافق های گوناگون سرانجام با بازشماری آرا و با پادرمیانی حامد کرزی 
رئیس جمهور و شخصیت های جهادی دو طرف توافق نامه ای امضا کردند که بر اساس 

آن غنی به عنوان رئیس جمهور و عبداهلل نیز رئیس اجرایی دولت وحدت ملی شد.
حال با توجه به این تجربه نامیمون گذشته که از خودرأیی و منفعت طلبی شخصی دو 
نامزد ایجاد شد و در حالی که اکنون طالبان پس از ناکامی در انعقاد توافق نامه صلح با 
آمریکا هر روز تهدیدات امنیتی خود را بیشتر و بر دامنه عملیات های نظامی علیه مردم 
بی پناه افغانستان افزوده است، ادامه این نوع رویکرد می تواند جامعه بی ثبات این کشور 
را بیش از پیش متزلزل و دچار مشکالت سازد. انتخابات امسال که شنبه ۶ مهر ماه در 
میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد با وجود پایین بودن میزان مشارکت شهروندان 
و همچنین نارسایی هایی که در اجرای رأی گیری داشت در مجموع گامی مثبت و 
رو به جلو برای نظام سیاسی، نیروهای امنیتی و مردم افغانستان محسوب می شود. با 
همه تهدیدها، انتخابات در محیطی نسبتاً آرام برگزار شد و این مسئله نشان داد طالبان 
با وجود تبلیغات بســیار جنگ طلبانه دیگر آن بضاعت نظامی گذشته را ندارد و این 

موفقیتی بزرگ برای ارتش محسوب می شود.
اما متأســفانه آنچه پس از آن روی داده و کام جامعه افغانســتان را تلخ کرد، مواضع 
خودســرانه دو نامزد اول انتخابات بود. اعالم پیــروزی غنی و عبداهلل عالوه بر اینکه 
اقدامی کامالً خالف قانون اساسی این کشور است، ناشی از بی توجهی سیاسی بوده 
و نشــان دهنده این است که آ ن ها منافع فردی و کسب قدرت را بر منفعت و مصالح 
ملی ترجیح داده اند. ادعای آن ها در مورد تقلب در انتخابات نیز در همین راستا قابل 
تعریف است. مطرح شدن موضوع تقلب در انتخابات افغانستان چیز جدیدی نیست 
و در ســه دوره قبلی نیز مطرح بوده است. این در حالی است که به اعتقاد ناظران با 
وجود کاهش تعداد رأی دهندگان، به واسطه سختگیری های صورت گرفته، استفاده 
از دستگاه بیومتریک و اعالم سریع نتایج حداقل تاکنون امکان تقلب در انتخابات اخیر 
نسبت به دوره های گذشته کاهش یافته است؛ بنابراین اقدام دو نامزد را می توان غفلتی 
بزرگ دانست که می تواند برای کشور گران تمام شده و افغانستان را به دام آشوب هایی 
وارد کند که دلخواه آمریکا و طالبان است. سیاستمداران افغانستانی باید هوشیاری خود 
را بیش از پیش حفظ کرده و با وحدت و همدلی و جلوگیری از دو قطبی سازی جامعه 
از انتخابات که می تواند به نوعی بهترین فرصت برای ساختن کشور و ساختار سیاسی 
جدید باشد، استفاده کنند. به نظر می رسد مصیبت مردم افغانستان بیش از آنکه به 
مداخالت خارجی بازگردد به رهبران بی بصیرت آن ها مربوط است؛ رهبرانی که منافع 

ملی را فدای جاه طلبی های شخصی و قبیله ای خود می کنند. 
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فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى اداره كل راه و شهرسازى خراسان جنوبي (نوبت اول)
 ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵ را از ﹏اداره كل  راه و شهرسـازى  خراسـان جنوبى در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ذ
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️  ︀﹋️ ﹨︀ از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨   ︎﹩︀︪﹎︀ز ﹫︪﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و︋   ︎﹤ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣  ︋﹏︣ا﹞
(︨︐︀د) ︋﹥ آدرس www.setadiran.ir ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ 

︀︧️ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︑﹢﹏ ﹎︣دد.  ︋﹩﹞ ﹩﹊︤﹫﹁ رت﹢  ︮﹤ ︡ه︋  ﹢ا︨︐﹥︫  ︣ح︠   ︫﹤ ︀ز﹡︡. ︲﹞﹠︀ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥︋   ︨﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︣  ︫️︗ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را
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 آدرس ﹋︀ر﹁︣﹝︀: ا﹡︐︀ی ︠﹫︀︋︀ن ︫﹫︡ آو﹠﹩- ﹝﹫︡ان راه و ︫︨︣︀زی- رو︋︣وی ︮︡ا و ︨﹫﹞︀ - ︑﹙﹀﹟:٠۵۶٣٢٢٣٨٠٠٠دا︠﹙﹩ ٢۴۴
﹠︺️ و ﹝︺︡ن و ︑︖︀رت ︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿  ــ︀ز﹝︀ن︮  ــ︴﹞ ︡﹫︣ی-︨  ︡﹝︀ت ا︨ــ︐︀ن ︗️ را﹨﹠﹞︀﹩ و ︔︊️ ﹡︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹝︐︣م :︠﹫︀︋︀ن︫  آدرس و ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د﹁︐︣︠ 

ا︑︀ق ١١١ ︑﹙﹀﹟:٠۵۶٣٢٢٢١٢٢٠
 اداره ار︑︊︀︵︀ت و ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ اداره ﹋﹏ راه و ︫︨︣︀زی ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ 
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«آگهى مناقصه» نوبت اول
︨ــ︀ز﹝︀ن ︻﹞ــ︣ان و ︋︀زآ﹁︣﹠ــ﹩ ﹁︱︀﹨ــ︀ی ︫ــ︣ی 
ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ردــ︿ ٣٣٠١١٣  ــ︊︤وار︋  ︫ــ︣داری︨ 
︎ــ︣وژه  ا︗ــ︣ای  دارد  ﹡︷ــ︣  در   ٩٨ ︨ــ︀ل  ︋﹢د︗ــ﹥ 
︋ــ﹥  را  ︗︡و﹜﹍ــ︢اری ﹁︱ــ︀ی ︨︊︤﹋﹞︣︋﹠︡ا︣︋︪ــ﹛ 
﹝︊﹙ــ︼ ۶/٧۶٠/٠٠٠/٠٠٠ رــ︀ل ︋ــ﹥ ︎﹫﹞︀﹡ــ﹊︀ر وا︗︡ 
️ ﹨︀ی دارای  ︫ــ︣ا︳ وا﹎ــ︢ار ﹡﹞︀ــ︡. ﹜ــ︢ا ︫ــ︣﹋
ر︑︊ــ﹥ ا︋﹠﹫﹥ ــ︀راه ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︗️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د 
﹝︣︋﹢︵ــ﹥ ︋ــ﹥ ا﹝﹢ر﹇︣ارداد﹨︀ی ︫ــ︣داری ﹝︣ا︗︺﹥ 
︋﹫︪︐︣︋︀︫ــ﹞︀ره  ا︵﹑︻ــ︀ت  ﹋︧ــ︉  ﹡﹞︗︡﹠︀ــ️ 
 ︀ ︡ــ﹠︀﹞︣﹁ ﹏︀︮ــ ــ﹟ ٠۵١۴۴٢۴١٧٨١ ︑﹞ــ︀س﹀﹚︑
www. ︣داری ︨ــ︊︤وار ︋ــ﹥ آدرس︫ــ ️︀︨ــ ﹤︋
sabzevar.ir ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︀﹠︡. ﹝︊﹙︼ ︨ــ︍︣ده ︫︣﹋️ 
در﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹝︺︀دل٣٣٨/٠٠٠/٠٠٠رــ︀ل ︋﹥ ︮﹢رت 
︀ً ︨ــ︀ز﹝︀ن  ️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. ︲﹞﹠ ﹡︀﹝︲︀︡﹆﹡
در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹨︣ ﹉ از ︎﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ ﹝︐︀ر ا︨️. 
️ ﹨︀ی  ﹋︀  ︎﹏﹢︑ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ️﹋︣  ︫️﹚﹞ ﹟︣︠آ
︎﹫︪﹠︀دی ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان ︀︎︀ن و﹇️ 
اداری ︨︀︻️ ١۴/١٠ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٧/٢٨ 
﹝﹩ ︋︀︫︡. ﹝﹠︀﹇︭﹥ رأس ︨︀︻︊︮١٠️ روز دو︫﹠︊﹥ 
﹝ــ﹢رخ٩٨/٧/٢٩در ﹝﹏ ︨ــ︀ز﹝︀ن ︻﹞ــ︣ان ︋︣﹎︤ار 

﹝﹩ ﹎︣دد.
 ﹝︖﹫︡ ا︨︐﹫︣ی ر﹫︦ ︨︀ز﹝︀ن 
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آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ﹝︪︀ور ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︴︀﹜︺︀ت ︗︀﹝︹ ا﹞﹠﹩  ︫︣ ﹋︣ج (﹡﹢︋️ دوم)
١- ﹡︀م و ﹡︪︀﹡﹩ ﹋︀ر﹁︣﹝︀ : ١-١-﹡︀م ﹋︀ر﹁︣﹝︀: ︫︣داری ﹋︣ج      ١-٢- ﹡︪︀﹡﹩ ﹋︀ر﹁︣﹝︀ : ﹋︣ج - ︋﹙﹢ار ︋﹑ل- ︨︀︠︐﹞︀ن ﹝︣﹋︤ی ︫︣داری ﹋︣ج

٢- ﹝﹢︲﹢ع ︠︡﹝︀ت ﹝︪︀وره : ا﹡︐︀ب ﹝︪︀ور ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︴︀﹜︺︀ت ︗︀﹝︹ ا﹞﹠﹩  ︫︣ ﹋︣ج
٣- دارا ︋﹢دن ﹎﹢ا﹨﹩ ﹡︀﹝﹥ ︮﹑﹫️ در ﹎︣وه: 

︀  ︡ا﹇﹏ ر︑︊﹥ ٣ -︨︣︀زی︫ -             ︀ ︡ا﹇﹏ ر︑︊﹥ ٣ -︣ی︫ ﹩︡ا﹇﹏ ر︑︊﹥ ٣ و...                        - ︵︣ا - ﹏﹞︀︻ ︣﹫︾ ︡﹠﹁و ﹋︀﹨︩ ︠︴︣ات و ︎︡ا ﹩﹠﹝ا -
- ︨︀︠︐﹞︀﹡︀ی آ﹝﹢ز︫﹩، ورز︫﹩، ︋︡ا︫︐﹩ و در﹝︀﹡﹩ - ︡ا﹇﹏ ر︑︊﹥ ٣ ︀             - ︨︀︠︐﹞︀﹡︀ی ﹝︧﹊﹢﹡﹩، ︑︖︀ری، اداری، ︮﹠︺︐﹩ و ﹡︷︀﹝﹩- ︡ا﹇﹏ ر︑︊﹥ ٣

۴- روش ا﹡︐︀ب ﹝﹠︡س ﹝︪︀ور: ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋︭﹢رت دو ﹝︣﹙﹥ ای و ︋﹥ روش QCBS و ︎︦ از ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ︑﹁ ﹤﹫︨︣️ ﹋﹢︑︀ه ︋︣﹎︤ار ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.
۵-︑︀ر﹞، ﹙️ و ﹡︪︀﹡﹩ در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د :

۵-١-︑︀ر ﹁︣وش ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ از ﹋︀ر﹁︣﹝︀: روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥  ﹝﹢رخ ٩٨/٧/٩  ︑︀ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥  ﹝﹢رخ  ٩٨/٧/٢٣ 
۵-٢-﹝﹙️ ︑﹊﹞﹫﹏ و ارا﹥ ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︋﹥ ﹋︀ر﹁︣﹝︀ : ︨︀︻️ ١۴ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥  ﹝﹢رخ ٩٨/٧/٢٣

︀﹡︀﹝﹫︎ ر ﹇︣ارداد﹨︀ و﹢﹞︣داری ﹋︣ج-︵︊﹆﹥ ﹨﹀︐﹛ - اداره ا︫ ︣ج- ︋﹙﹢ار ︋﹑ل- ︨︀︠︐﹞︀ن ﹝︣﹋︤ی﹋ :﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨﹠︀د ارز ️﹁︀۵-٣-﹡︪︀﹡﹩ در
﹥ ﹝︣ و ا﹝︱︀ی  oldpmn.mporg.ir️︀ و ﹝﹞ ﹤﹞︀﹡ ﹩﹁︣︺﹞ ،sajar.mporg.ir ︀﹢ر︋  ﹑﹫️ در︨   ︮﹤︡﹫︀︑ ﹤ا︨﹠︀د دا︫︐﹟ ر︑︊﹥ ﹝︣︋﹢︵﹥ و ارا ︡︣ ۵-۴- ﹨﹠﹍︀م︠ 

﹝︡︣︻︀﹝﹏، روز﹡︀﹝﹥ آ︣︠﹟ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ا︻︱︀ی ︫︣﹋️ و ﹋︡ ا﹇︐︭︀دی  ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
۵-۵- ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︑﹊﹞﹫﹏ ︫︡ه ﹝﹩ ︀︋︧️ در ︎︀﹋️ ﹐ك و ﹝﹞﹢ر ︋﹥ ﹝︣ ︫︣﹋️ و ا︮﹏ ا﹝︱︀ی دار﹡︡﹎︀ن ﹅ ا﹝︱︀ ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری روز  

︨﹥ ︫﹠︊﹥  ﹝﹢رخ ٩٨/٧/٢٣  ︋﹥ آدرس ﹋︣ج-﹝﹫︡ان ︑﹢﹫︡ - ︋﹙﹢ار ︋﹑ل د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︫︣داری ﹋︣ج ︑﹢﹏ داده ︫﹢د. 
︡︋﹩ ا︨️ ار︨︀ل ︨﹢ا︋﹅ و ا︨﹠︀د ﹨﹫︙﹍﹢﹡﹥ ﹆﹩ را در وا﹎︢اری ﹝﹢︲﹢ع آ﹎﹩ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹡﹢ا﹨︡ دا︫️.

﹐زم ︋﹥ ذ﹋︣ ا︨️ ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  
.︡﹫︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞  www.karaj.ir   ️︀︨ ﹤︋ ︀ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ در ︨︀︻︀ت اداری  ︋︀ ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی ٣٢٨١۴۴۴۵ -٠٢۶ ︑﹞︀س و ︉︧﹋ ️︗ *

اداره ا﹝﹢ر ︎﹫﹞︀﹡︀ و ﹇︣ارداد﹨︀ - ︫︣داری ﹋︣ج

﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
 ،﹤﹫︑ ︣ت ر︲︀ (ع)  در ﹡︷︣ دارد︱ ︣م ﹜︣ ﹤︺︨﹢︑ ︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و 
︑﹢ــ﹏ ٣١٠٠ ﹝︐︣ ︨ــ﹫﹠﹩ ﹋︀︋﹏ ﹎︀﹜﹢ا﹡﹫︤ه ︋︀ ر﹡﹌ ︎ــ﹢دری آ︋﹩ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ 
 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ ︨ــ﹫﹠﹩ ﹋︀︋﹏ را از ️︗ ﹩﹊﹁ ٢٠٠٠︻︡د د︨ــ︐﹉ ︨ــ︀︎﹢رت
︻﹞﹢﹝ــ﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡ ،  ﹜ــ︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︑ــ︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری 
 ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︀ر︫ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨/٧/١٧ ︲﹞ــ﹟ ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ ︨ــ روز
  http://sem.aqr-harimeharam.org ا︨ــ︐︺﹑م ﹨︀ و ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︋ــ﹥ آدرس
( ︑﹙﹀ــ﹟٣١٣٠۵٢۴٣-٠۵١ )  ﹡︧ــ︊️ ︋ــ﹥ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا﹇︡ام 

.︡﹠︀﹝﹡
  ︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥  ﹜︣︣م ︱︣ت ر︲︀ (ع)

/ع
۹۸
۰۸
۶۱
۷

﹥ ﹋︀ر ﹝﹠︨︡﹩ ا﹠︖︀﹡︉ ﹁︣زاد  ︎︣وا﹡﹥ ا︫︐︽︀ل︋ 
 ٠١٩٣٠٠٠٣٧٧٢ ️﹢︱︻ ︀ره﹝  ︫﹤ ﹝﹞︡زاده︋ 
﹝﹀﹆ــ﹢د  ا︫ــ︐︽︀ل ٠١٩٣٠٠٠١۵٨٨  ︫ــ﹞︀ره  و 

﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡
/ع
۹۸
۰۸
۵۹
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ︡﹫﹀ ﹢دروی زا﹡︐﹫SX︀ ﹝︡ل ١٣٨۵ ر﹡﹌︨   ︠︤︊ ︋︣گ︨ 
︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ١٧٧ج٢۴ ا︣ان ١٢ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
607455 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ S1512285145005 ︋ــ﹥ 
﹝︀﹜﹊﹫️ ︻﹙﹫︣︲︀ ﹊︀ک د︠️ ﹇︨︡ــ﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه 

و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۸
۶۳
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ
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