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سفر وزیر امورخارجه کشور به چین واکاوی شد

سفربهچین،پیامهمهجانبهگراییایران
این سند از زمان امضا تا به امروز است!
بسیاری از کارشناسان عرصه بین الملل و شرق
معتقدند که این سند باالدستی که ایران و چین
به عنوان یک نقشه راه برای تحقق همکاریهای
جامع راهبردی بین دو کشور بر روی آن توافق
کرده اند ،آغازگر فصل نوینی در روابط تهران و پکن
خواهد بود .اما این فصل نوین چرا تا کنون رقم
نخورده است؟
همین کارشناسان بارها اذعان کردهاند که پس از
رشدچشمگیرچیندرعرصهاقتصادجهانیبسیاری
از کشورهاسندهمکاریراهبردیبلندمدتبااین
کشورامضا کردهاندوباوجوداینکهارتباطچینوایران
درشرایطفعلیمنفعتبسیاریبرایچشمبادامیها
دارد اما همچنان در کمترین سطح خود نسبت به
سایر کشورهاست.حتی کشورهایدوستومتحد
جدی آمریکا! اما مشکل کجاست؟
مهمترین موضوع روی میز ایران و چین اجرایی
کردن برنامه  ۲۵ساله همکاری دو کشور است .از
زمانی که حجت االسالم رئیسی مسئولیت دولت
را بر عهده گرفته این انتظار وجود داشته که توجه
ویژهترینسبتبهاجرایاینبرنامهصورتبگیردچرا
که چینیها نیز نگاه مثبتی به این دولت داشتهاند
و به نظر می رسد در این زمینه کمی دیر شدهاست
دیتری انجام شود.
و باید اقدامات ج 
چرا که باوجود اینکه چند ماهی است از امضای
این نقشه راه گذشته و خبر خاصی نشده است.
هرچند وزیر امور خارجه کشورمان که بنا به دعوت
رسمی وانگ یی ،وزیر امور خارجه چین در صدر
هیئت بلند پایه سیاسی و اقتصادی ،عازم چین
شده ،قرار است با همتای چینی خود موضوعات
متنوع دوجانبه و بین المللی و از جمله آخرین
وضعیت برنامه همکاریهای  ۲۵ساله دو کشور را
مورد بررسی قرار دهد.
لزوم تقویت روابط ایران و چین چیست؟
اینروزهادرشرایطیقرارداریم کهجبههشرقوغرب

حانیه مسجودی
وزیرامورخارجه کشورمان بامداد روز جمعه
وارد پکن شد .پایتخت کشوری که این روزها پروژه
هراسازآنهابیشازپیشدرذهنمردمرخنه کرده
وازطرفیباسرکارآمدندولتسیزدهمارتباطایران
وچینبیشترموردهجمهقرار گرفتهاست.ایندیدار
درحالیانجاممیشود کهمذا کراتهستهایدروین
درحالانجاموازطرفدیگروزارتامورخارجهچین
اعالم کردوزرایامورخارجه کشورهایخلیجفارس،
ایرانوترکیهاینهفتهبهطورجدا گانهبرای گفتوگو
با مقامات چینی به این کشور میروند .وزرای امور
خارجه عربستان سعودی ،کویت ،عمان ،بحرین
و دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس.
پیش از این نیز امیر عبداللهیان ،وزیر امورخارجه
کشورمان برای دیدار دیپلماتیک به کشور عمان
و قطر سفر کرده بود .درهمین راستا میتوان گفت
با سرعت گرفتن سفرهای خارجی وزیرامورخارجه
ایران به کشورهای دوست و همسایه ،سفر به
چین درخلل مذا کرات هستهای بیشتر مورد توجه
قرار گرفته است.
پنجاهمینسالگردروابطدیپلماتیکتهرانو
پکن به اجرای سند  25ساله ختم میشود؟
دیدارهاوسفرهایی کهاینروزهامیتوانداثربسزایی
براقتصادوروابطبینالمللیجمهوریاسالمیایران
داشتهباشدوورقرابهنفعاقتصادوپیشرفتتغییر
دهند .ازجمله این مسائل که میتواند تأثیر زیادی
اقتصاد،روابطبینالملل،پیشرفتوحتیمذا کرات
هستهایداشتهباشداجراییشدنسندراهبردی
 25ساله ایران و چین است.
سندجامعهمکاریهای۲۵سالهبینایرانوچین
کهدر آستانهپنجاهمینسالگردروابطدیپلماتیک
تهرانوپکنودرجریانسفردوروزه«وانگيی»وزیر
امورخارجهچینبهتهراندرفروردینماهسالجاری
بینوزیرامورخارجهچینوایرانبهامضارسید.اما
نکتهای کهمیخواهیمبهآناشاره کنیم،عدماجرای

طناببازیرابهسمت
بیشازپیشدرتالشهستندتا ِ
خودشانبکشانندونقطهتعادلوتعاملاینبازی
نیزدرمنطقهغربآسیا،یعنیجمهوریاسالمیایران
است .کشوری کهدرمقابلسیاستهایاستکبارانه
آمریکا قد علم کرده و تهدیدی جدی برای حذف
کردن این کشور از منطقه غرب آسیاست.
ا کنونحدود7سالاز امضایتوافقایرانبا 5+1که
در سال  2017به  4+1تبدیل شد ،می گذرد .توافقی
که دول روحانی که آمال و آرزویش ارتباط با غرب
بود به ثمر ننشست و ا کنون مذا کراتی برای احیای

آن در وین درحال برگزاری است .اما مسئلهای که
دراینمیانمهماستایناست کههمواره گفتهاند
معامله کردنبایددوطرفهباشد.اقداماتیکجانبه
نه تنها سودی ندارد بلکه ضررش برای خود فرد
است .از طرفی این احتیاج متقابل باعث تحکیم
پیمانها میشود.
جبهه شرق و غرب درتقابل ،ایران در میانه
درحالحاضربادوجبههروبهروهستیم.جبههغرب
به رهبری آمریکا ،کشوری که نه تنها خود دارای
منابع سرشار انرژی نفت وگاز است بلکه نوکران او

عطا بهرامی ،کارشناس اقتصاد بینالملل:

گروه سیاسی
عطا بهرامی ،کارشناس اقتصاد بینالملل در
گفتوگو با «رسالت» ضمن اشاره به سفر وزیر امور
خارجه کشورمان به چین بیان کرد :واقعیت این
است که ایران و چین  ۱۰سال از ارتباط و پیشرفتی که
میتوانستندبایکدیگرداشتهباشندعقبافتادهاند.
ارتباطی که الزامات نظام بینالمللی ایجاد می کند
با یکدیگر کار کنند.
وی افزود که این عقبماندگی به دالیل مختلفی از
جمله این که دولت قبلی اعتقادی به همکاری با
چین نداشت و تمام وقتش را صرف برجام و ارتباط با
غرب می کرد ،است .همین امر باعث شد این ارتباط
عقب بیفتد .از طرفی چینیها گزینه دیگری غیر از
ایرانندارندچرا کهدر منطقهغربآسیاایرانستون
خاورمیانهاستوجمهوریاسالمیدر همینحالبا
غرب به دلیل توسعه ناتو درگیر است از این جهت به

مذاکراتبا«غیرت»دنبالشود
خطیبنمازجمعهتهران گفت:خوشبختانهدولتومجلساقداماتخوبیدرحوزه
اقتصادی داشته اند اما باید ساختار بودجه ،نظام بانکی و نهضت ملی مسکن نیز
اصالحشود.به گزارشمهر،حجتاالسالممحمدجوادحاجعلیا کبریدرخطبههای
عبادی سیاسی این هفته نماز جمعه تهران با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم
رهبری در خصوص غیرت دینی گفت :غیرت دینی موضوع بسیار حیاتی و اساسی
است کهدر روایاتجایگاهواالییدارد.ویادامهداد:غیرتدینیزیرساختمسائل
مهمی چون اخالق و رفتار است و خداوند نیز خود غیور است و غیرتمندان را دوست
دارد و غیرت را در فطرت انسانها قرار داده است.
خطیب نماز جمعه تهران گفت :غیرت دینی یعنی حساسیت در حفظ آموزههای
دینی و آنچه غیرت دینی را در وجود انسان پرورش میدهد ایمان به خداوند متعال
است .خداوند غیرت دینی را در پرتو ایمان در وجود انسان پرورش میدهد و هر چه
ی کندوموجبافزایش
ایمانانسانهابیشترشودغیرتدینیآنهانیزافزایشپیدام 
سایر غیرتها مانند غیرت ناموسی و اخالقی در وجود انسان میشود.
حاج علی ا کبری همه آیات مربوط به جهاد ،برائت از کافران و عزت را مربوط به آیات
غیرت دینی دانست و گفت :ا گرچه در آیات قرآن به صورت مشخص به غیرت دینی
اشاره نشده است اما آیات مربوط به هوشمندی در مواجهه با کفار ،آیات غیرت
هستند .در احادیث و روایات نیز پیامبر ا کرم (ص) و ائمه اطهار به تفسیر موضوع
غیرت دینی را مطرح کردند.
وی اجرای شریعت الهی در مواجهه با محرمات را تجلی غیرت الهی دانست و گفت:

شرکتآبوفاضالب
استاناصفهان

اجرایسند25سالههمکاریایرانوچین
پلیبرایبرونرفتازاوضاعفعلیاست

تناقض ایجاد می کند.
بهرامی اظهارکرد :در حال حاضر چین با بسیاری از
کشورهای منطقه شرقی و غربی قراردادهایی مانند
سند  ۲۵ساله به امضا رسانده و مدتهاست آن را
اجرایی می کند.او می گوید :حال که ایران به دنبال
سرمایه گذاری خارجی است ،بهتر است تأ کید کنیم
که ارتباط با چین و سند  ۲۵ساله از برجام نمی گذارد
و ربطی به آن ندارد .نکته الزم این است که بعد از
بازگشت وزیر امور خارجه کشورمان از چین باید
بالفاصله نکات تخصصی این سند اجرایی شود.
بهرامی درانتها عنوان می کند که متأسفانه ستاد
قرارداد با چین نه در دولت روحانی و نه در دولت
رئیسی خوب کار نکردند و از این جهت سیستم
اداری باید در کنار اقدامات دیپلماسی کار کند تا
این سند اجرایی شود .این روزها مهمترین مسئله
اجرای این سند است.

حجتاالسالم حاج علی اکبری در نماز جمعه تهران:

ی کندو کسی کهغیرت
انسانباایمانبهدلیلغیرتی کهداردمرزهایالهیراحفظم 
نداشته باشد دچار وارونگی شخصیت شده و ایمان از وجود او خارج میشود.
«غیرت دینی» سپر جامعه است
خطیبنماز جمعهتهرانادامهداد:انسانمؤمنوقتیببینددینخدادچار آسیب
شده ،غیرتش برانگیخته میشود ،به این ترتیب ا گر سطح غیرت دینی در جامعه
کاهش یابد افراد و خانوادههای آنها آسیب میبینند زیرا غیرت دینی سپر و حافظ
جامعه است و با وجود غیرت دینی کسی در جامعه تنها نمیماند و مظلومان در
جهان دیگر تنها نیستند.
حاج علی ا کبری تصریح کرد :ا گر غیرت دینی در جامعه تقویت شود بنیان خانواده
تقویتمیشودوا گر کاهشیابدفساددرجامعهافزایشپیدامیکند.همچنینعفت
و حیا از دست میرود و مخاطرات فراوانی جامعه را تهدید میکند.
برخی مشکالت در سیل اخیر نشان از مشکالت زیرساختی داشت
ویدرخطبههایدومنمازجمعهاینهفتهتهرانباابرازهمدردیباهموطنان گرفتار
شده در سیل گفت :ان شاءاهلل با همت خود این مردم و مسئوالن مشکالت آنها حل
خواهد شد .خوشبختانه گروههای جهادی در کنار مسئوالن بموقع در این مناطق
حضور یافتند و در حال خدمت رسانی به مردم سیل زده هستند.
خطیب نماز جمعه تهران با تأ کید بر اینکه مسئوالن به فکر تقویت زیرساختها در
مناطق سیل زده باشند ،افزود :بسیاری از مشکالتی که در بالیای طبیعی مانند
سیل اتفاق میافتد به دلیل اشکاالتی است که در زیرساختها وجود دارد .ا گر

گروه سیاسی
محمود عباس زاده ،عضو هیئت
رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجیمجلسشورایاسالمیدر گفتوگو
با«رسالت»در موردسفروزیرامور خارجه
کشورمان به چین در خالل مذا کرات
هستهای وین بیان کرد :رئیس جمهور
از ابتدای کار دولتش تأ کید کرده بود که
مبنای سیاست خارجی تعامل با تمام
کشورها به ویژه کشورهای همسایه و
متحدانشرقیاستاینتوسعهارتباطات
در حالانجامومیتوانداثراتبسیاریبر
اقتصادوحتیروابطبینالمللجمهوری
اسالمی ایران داشته باشد.
ویافزود:متأسفانها کنونمدتهاست
ارتباطایرانوچینازلحاظتوسعهراهبردی

عقبماندهاستوچینتا کنونبهترین
شریک ایران در زمان تحریم ها بوده و بر
خالف سایر کشورها با وجود تحریم های
همه جانبه آمریکا قطع نکرده است.
عباس زاده گفت :آنطور که گفته شده
و به نظر میرسد هدف اصلی سفر وزیر
خارجه به چین صحبت و رایزنی در
مورد اجرای سند  ۲۵ساله همکاری بین
دو کشور است.
اینعضوهیئترئیسه کمیسیونامنیت
ملیمجلسادامهداد:اجرایاینسنددر
شرایطی کهآمریکاایرانراتحریم کردهواز
طرفیچینبهمنابعنفتیوظرفیتهای
ایراننیاز داردمیتواندپلعبور از مسائل
و مشکالت فعلی باشد .سندی که
هجمههایبسیاریبهآنواردشددرحالی

این اشکاالت در زیرساختها نباشد ،بارش رحمت الهی این چنین مسائل را در
پی نخواهد داشت.
دی ماه تجلی گاه غیرت دینی ایرانیان است
حاج علی ا کبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرمایشات مقام معظم
رهبری به مناسبت  ۱۹دی خطاب به مردم قم گفت :دی ماه تجلی گاه غیرت دینی
مردم ما در تاریخ است از شهادت فدائیان اسالم در دهه  ۳۰که با شهادت خود معبر
ملت ایران به روی آزادی را باز کردند و بعد قیام و خروش مردم قم به دلیل اهانتی
که به امام (ره) شده بود تا فرار شاه خائن که بر اساس برق غیرت دینی مردم موجب
شد این مفسد بازیچه دست استکبار از میهن اسالمی بیرون برود.
وی عملیات کربالی  ۵را یکی دیگر از رخدادهای عظیم در تاریخ انقالب اسالمی
دانست که در دی ماه اتفاق افتاده و گفت :عملیات کربالی  ۵درخشش غیرت دینی
رزمندگان بود ،همچنین حماسه  ۹دی که خورشید غیرت دینی مردم ایران از پشت
ابرهای فتنه بیرون آمد و کشور را نجات داد و بعد از آن شهادت سردار سلیمانی و
خروش ملتهای مسلمان در محکوم کردن آمریکا برای ترور این سردار بزرگ در
دی ماه رخ داده است.
خطیب نماز جمعه تهران ،غیرت دینی را سرمایه باارزش ملت ایران دانست و
گفت :دی ماه سرشار از اتفاقات تاریخی و مؤثر است که هر کدام جلوه غیرت الهی
و دینی ملت ایران است.
حاج علی ا کبری ادامه داد :سرمایه غیرت دینی باید با همه وجود حفظ شود و ملت
با این سرمایه است که نظام محاسباتی دشمن را بر هم زده و موجب شده آنها در
این رویارویی زمینگیر شوند .با غیرت دینی است که ملت ایران در صراط مستقیم
پیروی از والیت قدم برمی دارد.
ن گونه که مقام معظم رهبری فرمودند هر جا که مشکلی وجود دارد
وی گفت :هما 
جایی است که کم گذاشته و از سرمایه غیرت دینی استفاده نکردهایم .غیرت دینی
پیش برنده ما در جاده سعادت و پیشرفت است تا بتوانیم به قله عزت برسیم.

آ گهی مزایده عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد بهره برداری از پارکینگ چشمه توتی (پارکینگ باران) از
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ازطرف دیگر جبهه شرق و کشورهای همسایه
جمهوری اسالمی بهخصوص چین .با این حال
که دولت رئیسی از ابتدا تأ کید کرده است سنگ
بنای ارتباط و سیاست خارجه دولتش ،تعادل و
تعاملباتمام کشورهابهویژه کشورهایهمسایهو
هم پیمانان شرقی است ،اما باز هم جبهه غرب با
ی کندبهبهانهدموکراسی
اهرمدشمنتراشیسعیم 
در تایوان،هنگ کنگواوکراینحضور وسالحهای
خاص خود و ناتو را گسترش دهد.
بنابراین ا گرواقع بین باشیم مشخص است که
این واقعیت ایران وشرق را به اجبار دریک جبهه
متحد قرارداده است .اما نکته مهم دیگر این است
که چین برخالف آمریکا در درجه اول نیاز مبرمی به
نفت و انرژی و در آینده برای توفیق درصادرات و
کاهش هزینه ترانزیت کاال به مسیر ایران احتیاج
ی کندواز طرفیبیمآندارد کهغرب
بیشتریپیدام 
برای کاهش سرعت پیشرفت او ،درآینده نزدیک
آن ها را تحریم واردات نفتی کند .لذا بایستی به
کشوری مانند ایران تکیه کند که حرف شنوی از
آمریکا نداشته باشد.
ازطرف دیگر تقویت ارتباطات ایران درسطح شرقی
و همسایگی ،باعث قرارگیری تیم مذا کره کننده
هستهای درجبهه قدرت خواهد شد .همانطور
که بارها قلم زدیم استفاده از عبارت «تحریمهای
ظالمانه» به نوعی اذعان به شکست دربرابر
تحریمهای آمریکاست ،اما این ارتباطات میتواند
ورق را به نفع ایران برگرداند.
همچنین چین بارها ثابت کرده است که رویکرد
سیاستخارجه کشورش،همهجانبه گراییدرتقابل
با آمریکاست و همین مسئله میتواند نقطه قوت
ارتباطایرانوچینباشد.بایددید کهدستاوردسفر
امیر عبداللهیان به چین مشخص شدن جزئیات
سند  25ساله خواهد بود یاخیر .چرا که مذا کرات
دقیق و اجرای سریع تر این سند برای هر دو کشور
ضروری است.

محمود عباس زاده ،عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

بیاعتناییبهشرقدردولتگذشتهفرصتهایزیادیرا
سوزاندهاست
نفع دو طرف است که با یکدیگر کار کنند.
بهرامی ادامه داد :بنابراین این الزام باید سریعتر
انجام شود تا بیشتر از این عقب نمانیم .لذا باتوجه
به مورد مذکور سفر فعلی وزیر امور خارجه کشورمان
بیشتر برای تمرکز بر اجرای سند  ۲۵ساله است ،زیرا
ا کنون ایران با چین در حالت عادی تعامل خوبی با
یکدیگر دارند .حتی از زمان خروج آمریکا از برجام و
اعمالتحریمهاییکجانبهوهمهجانبهچینیهابا
ایرانهمکاری کردندواینارتباطراقطعنکردند.این
کارشناس بیان کرد :حال این که پروژه شرق هراسی
به راه افتاده اقدام عجیبی است .چرا که چین
خودش شریک اقتصادی اول بسیاری از کشورهای
اروپایی و توسعه یافته است .اما در ایران طوری
وانمود می کنند که ارتباط با چین به ضرر و زیان
ملت است و قرار است ایران رسمی مستعمره چین
باشد .درصورتی که واقعا اینطور نیست و این پروژه

مانند عربستان نیز غنی از انرژی هستند و از طرفی
هیچ وابستگی فنی ،اقتصادی و نظامی به ایران
ندارند و ایران را فقط برای دشمنی میخواهند
و دلیلش نیز واضح است؛ با ایران هراسی ،حضور
خوددرمنطقهوفروشسالحهارا گسترشمیدهد
و بهره می برند .بنابراین باوجود اینکه پالس های
مثبتی از مذا کرات وین شنیده می شود باتوجه
به تجربه توافق بد برجام با غربیها ،برای همگان
روشن است که هیچ امیدی به توافق پایدار بااین
سیستم وجود ندارد.
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هنوز اجرایی نشده است که چین مانند
این سند با بسیاری از کشورها به امضا
رسانده است.
ویتأ کید کرد کهجمهوریاسالمیایران
بارهابهتعاملدوطرفهباتمام کشورهابه
جز رژیم صهیونیستی تأ کید دارد و بارها
اعالم کردهاست کهبهدنبالصلحودوستی
است.امانفعجبههغربدر گسترشناتو
وفروشسالحوایجادناامنیدر کشورهای
دارای منابع است و ایران برای آنها سد
بزرگی محسوب میشود.
عباسزادهدر انتهاتصریح کرد کهتقویت
ارتباطاتبا کشورهایدوستوهمسایه
ازجمله مهمترین نیازهای امروز است و
اصلیترینوظیفهدولتسیزدهماحیای
این ارتباطات است.

دشمن بیشتر از ما به توافق نیاز دارد
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به توطئههای دشمنان تصریح کرد :دشمن با
استفاده از همه امکاناتش در یک جنگ پیچیده و ترکیبی غیرت دینی ،روح ایمان و
فرهنگ ملت ما را هدف گرفته تا از جامعه ما قداست زدایی کرده و بر همین اساس
است که حیا و عفاف زنان و مردان ما را هدف گرفته است.
حاجعلیا کبریادامهداد:ترویجبیبندوباریخطخطرنا کیاست کهدشمنبرای
آسیب به جامعه ما پیش گرفته و مردم و مسئوالن باید دست در دست هم داده و از
این گوهر ارزشمند حفاظت کنند.
ویتأ کید کرد:درجلوگیریازنفوذ،فسادوهمچنینقطعدستمفسدانازبیتالمال
والبتهدر سیاستخارجینیزبایدغیرتدینیراحفظ کرد،خوشبختانهعزیزانمابا
همین غیرت دینی در برابر دشمن ایستادهاند تا تحریمها را بردارند.
خطیب نماز جمعه تهران با تأ کید بر اینکه دشمنان بیش از ایران به این توافق
نیازمند هستند ،گفت :باید با غیرت و دقت روند مذا کرات دنبال و از طوالنی شدن
مذا کرات جلوگیری شود.
ساختار بودجه نیاز به اصالح دارد
حاج علی ا کبری اقدامات دولت در حوزه اقتصادی را مناسب دانست و گفت:
خوشبختانه دولت و مجلس اقدامات خوبی در حوزه اقتصادی داشتهاند اما باید
ساختار بودجه ،نظام بانکی و نهضت ملی مسکن نیز اصالح شود.
ویمسئلهحقوقهاینجومیرابسیارزشتوناپسنددانست کهموجبناراحتیمردم
میشود و گفت :رسیدگی به بحث حقوقهای نجومی باید با دقت دنبال شود.
خطیب نماز جمعه تهران تأ کید کرد :البته دولت اقدامات خوبی انجام داده اما
پیگیریهانشانمیدهداینمسئلهزشتمربوطبهشرکتهایدوزیستیاخصولتی
است کهبهخوداجازهمیدهندبرداشتهایناسالمیاز بیتالمالداشتهباشند.از
هیچ مدیر غیرتمندی برنمی آید که چنین برداشتهایی داشته باشد .این موضوع
در طراحیهای جدید باید اصالح شود.

خبر
رئیسجمهور :

دیگر نگرانی از بابت فروش نفت نداریم
رئیسجمهور تأ کید کرد:در همینشرایطتحریم،فروشنفتمابهقدریافزایش
داشته کهدیگرنگرانینداریمودرآمدحاصلازآننیزدرحالبازگشتبه کشوراست.
حجتاالسالموالمسلمینسیدابراهیمرئیسی،رئیسجمهوردرتويیتینوشت:
هر چند پیگیری برای رفع تحریمها دستور کار جدی دولت است ،اما در دولت
سیزدهم تالش برای خنثیسازی تحریمها موکول به مذا کرات نشده است.
رئیسی ادامه داد :امروز و در همین شرایط تحریم ،فروش نفت ما به قدری
افزایش داشته که دیگر نگرانی نداریم و درآمد حاصل از آن نیز در حال بازگشت
به کشور است.

امیر خواجه:

چشمان بیدار پدافند هوایی ارتش

از کوچکترین پرنده معاند غافل نیست
فرمانده گروه پدافند هوایی شهید پوردست بندرعباس گفت :تمام دوستان و
دشمنان باید بدانند که چشمان همیشه بیدار نیروی پدافند هوایی ارتش هرگز
از ریزترین پرنده معاند غافل نیست.
به گزارشپایگاهاطالعرسانیارتش،امیررضاخواجه،فرمانده گروهپدافندهوایی
شهیدپوردستبندرعباسدرتمریننظامیاقدامسریع ،کهبرایباال بردنسطح
آمادگی و عکس العمل در گروه پدافند هوایی شهید پوردست انجام شد ،گفت:
نیروهای مسلح باید هر لحظه در اوج آمادگی باشند و در مقابل تمام تهدیدات
اقدام بموقع انجام دهند.
داخلی و خارجی ِ
وی تصریح کرد :با اتکا به خداوند متعال و داشتن آمادگی الزم ،تمام دشمنان
ی کنیم و جمهوری اسالمی ایران ا کنون این برتری را دارد
این مرز و بوم را ن ا امید م 
و تمام دشمنان از ویژگیهای دفاعی ما مطلع هستند.
فرمانده گروه پدافند هوایی شهید پوردست بندرعباس افزود :تمام دشمنان
میدانند که ا گر ایران حرف از قدرت و موشک به میان میآورد سخن از واقعیت
می گوید آنان از قدرت دفاعی ایران آ گاه هستند وگرنه تا االن بارها مورد حمله قرار
گرفته بودیم.امیر خواجه خاطرنشان کرد :تمام دوستان و دشمنان باید بدانند
که چشمان همیشه بیدار نیروی پدافند هوایی ارتش هرگز از ریزترین پرنده معاند
غافل نیست و مدافعان آسمان بر سر منافع کشور هیچ گونه تعارفی با هیچ کس
و هیچ کشوری ندارند.

سردار پاکپور :

رزمایش محمد رسول هللا
در منطقه جنوب شرق کشور برگزار شد
بزرگ ترین رزمایش مشترک و ترکیبی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه با عنوان
محمد رسول اهلل در منطقه جنوب شرق کشور برگزار شد.
به گزارشصداوسیما،سردارمحمدپا کپور،فرماندهنیرویزمینیسپاهاعالم کرد:
رزمایش محمد رسول اهلل با محوریت جغرافیایی و عملیاتی توسط قرارگاه قدس
در استان سیستان و بلوچستان به صورت ترکیبی در دو فاز بزرگ رزمی نظامی و
مردم یاری و غیرنظامی برگزار شد.
وی افزود :در فاز رزمی و نظامی یگانهای گونا گون عملیاتی قرارگاه قدس نیروی
زمینیسپاهاعمازموشکی،توپخانه،پهپادی،بالگردی،زرهی،تخریبوانفجارات،
نیروهایمخصوصوواحدهایتخصصی-رزمیقرارگاهقدس کلیهشرایطشبیهسازی
شده درگیریها و عملیاتهای واقعی را ،با موفقیت کامل اجرا کردند.
فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت :دیدار و گفتوگو با سران طوایف استان ،توزیع
صدهاقلم کاالیاساسیوجهیزیه،توزیعهزارانبسته کمکمعیشتی،فرهنگیو
ورزشی،حضورفرماندهاندرمدارس،تجمع گستردهبسیجیاناستانوهمچنین
اجرای فعالیتهای عمرانی و خدماتی از جمله مهمترین برنامههای انجام شده
در بخش غیرنظامی و مردم یاری این رزمایش است.

فریدون عباسی ،نماینده مجلس:

قطار هستهای مدتی است راه افتاده
و متوقف نخواهد شد
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه مدتها است قطار فعالیتهای
هستهایایرانراهافتادهومتوقفنخواهدشد ،گفت:قصدداریمفعالیتهای
هستهای خود را توسعه دهیم چرا که راه رسیدن به مرزهای دانش تنها با
استفاده از این فناوری ممکن است.فریدون عباسی درگفت وگو با فارس با
اشاره به پیشرفت صنعت هسته ای کشور علی رغم ترور دانشمندانی چون
شهید مصطفی احمدی روشن ،گفت :درست است که دشمن با اقدام کور
خود جوانی معتقد ،متعهد و انقالبی را ظاهرا حذف فیزیکی کرد و ازجامعه ما
گرفت اما ،این اقدام سبب رویشهای زیادی در جامعه ما شد و افراد زیادی به
انرژیاتمیعالقهمندشدندودر بخشهایتخصصیآنمشغولبه کار شدند.
وی افزود :با میدانی که به جوانها و شا گردان احمدی روشن داده شد ،آنان
توانستند جای خالی این شهید را پرکنند به گونهای که ا کنون شاهد فعالیت
دهها احمدی روشن در دیگر عرصههای علمی و هستهای هستیم.نماینده
مردم کازرون در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه دشمن تالش کرد با
هدف قرار دادن دانشمندان هستهای کشورمان ،مانع دستیابی جمهوری
اسالمی ایران به فنون هستهای شود ،اظهار داشت :دشمن نه تنها به این
خواسته خود نرسیده است بلکه ،ا کنون کار به جایی رسیده است که آنان و
نفوذیهای داخلیشان نمیتوانند مانع رویشهایی که در صنعت هستهای
کشور خصوصابعداز شهادتشهیداحمدیروشنایجادشد،شوند.عباسی،
اقتدار امروز کشور رامرهونفعالیتاینشهیدوشهدایهستهایدیگردانست
و گفت :مدتها است که قطار فعالیتهای هستهای ایران راه افتاده ،توقف
ی کند .تحقق این موضوع ،به نیاز کشور بستگی
نخواهد کرد و حتما توقف نم 
دارد .قصد این را داریم که فعالیتهای هستهای خود را توسعه دهیم چرا که؛
راه رسیدن به مرزهای دانش تنها با استفاده از این فناوری ممکن است.
رئیساسبقسازمانانرژیاتمی کشورمان،راهرسیدنبهفضاراتستقطعاتدر
ی گیرند دانست و گفت :برخالف تصور
تجهیزاتی مانند ماهوارهها که در فضا قرارم 
ی کنند انرژی اتمی تنها درتولید برق و برخی رادیوداروها کاربرد
بسیاری که فکر م 
دارد ،باید گفت كه پرتوها دارای کاربردهای بسیاری هستند .باید قطعاتی که
ی گیرند سختسازی پرتویی شوند تا بتوانند تجهیزات ما را در
در جو زمین قرار م 
فضا حفظ کنند.عباسی ،به نقش شهید شهریاری در انجام این فرآیند به عنوان
یکی از نیروهای پیشرو در این عرصه اشاره کرد و اظهار داشت :مقدمات الزم برای
انجامچنیناقدامیازسالهای گذشتهفراهمشدهاستوشهیدشهریارییکی
ی کردو
از افرادی بود که بر موضوع کاربردپرتوهاوتستقطعاتماهواره فعالیت م 
دوره آموزشی را نیز برای کارشناسان سازمان فضایی ایران برگزار کرد.

قابل توجه اعضا محترم اتحادیه صنف (حمل و نقل
بار و مسافر درون و برون شهری و موسسات توریستی اسالمشهر)

باستناد ماده  6و  7آئین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی موضوع تبصره  3ماده  22قانون نظام صنفی چون در نظر است نسبت به برگزاری انتخابات هیات مدیره آن
صنف اقدام گردد  .لذا بدینوسیله به اطالع داوطلبان عضویت در هیات مدیره صنف مذکور که واجد شرایط ذیل می باشند می رساند که از انتشار این آ گهی ظرف مدت  15روز
(با احتساب ایام تعطیل) از تاریخ  1400/10/25لغایت تا پایان وقت اداری  1400/11/9با در دست داشتن مدارک ذیل جهت ثبت نام در سمت (هیات مدیره یا بازرس اتحادیه)
و تکمیل فرمهای مربوطه شخصا به اداره صنعت ،معدن و تجارت واقع در اسالمشهر تقاطع نوری ساختمان بزرگ اداری تجاری میالدنور طبقه چهارم مراجعه نمایند.
 -1تابعیت جمهوری اسالمی ایران
 -2اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران
 -3نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر (در این خصوص استعالم مربوطه از سوی هیات اجرایی صادر می شود)
 -4عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر  ،ورشکستگی و افالس
 -5عدم اعتیاد به مواد مخدر (در این خصوص استعالم مربوطه از سوی هیات اجرایی صادر می شود)
 -6عدم اشتهار به فساد
 -7داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیات مدیره اتحادیه
 -8حدا کثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال
 -9داشتن پروانه کسب معتبر دائم  ،پروانه کسب معتبر پروانه کسبی است که تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده صاحب پروانه تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را به غیر
وا گذار و یا اجاره نداده واحد صنفی فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد و پروانه کسب بر اساس مقررات صادر شده است.
 -10وثاقت و امانت
 -11عضویت افراد دارای سابقه پیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب ممنوع می باشد.
مدارک الزم جهت ثبت نام :
 -1ارائه پرینت ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف  ،سامانه ساران (انتخابات الکترونیک)
 -2اصل شناسنامه عکس دار و فتوکپی شناسنامه از کلیه صفحات
-3فتوکپی پروانه کسب معتبر
 -4اصل و کپی کارت ملی
 -5اصل و کپی کارت پایان خدمت
 -6مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم)
 -7یک قطعه عکس جدید  6×4و یک قطعه عکس جدید 3×4
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