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یکی از نگرانی های غرب در منطقه غرب آسیا 
نزدیکی سیاسللت ها و مواضع جمهوری اسللامی 

ایران و روسیه بوده است.
کشللورهای غربی همچون آمریللکا و اروپا در 
طول عمر انقاب اسامی تاکنون تاش کرده اند تا 
از گسترش روابط ایران با دیگر کشورها جلوگیری 
کنند و در این راه با سنگ اندازی و مانع تراشی از 

تحقق این اتفاق مهم ممانعت کنند.
قطعللا گسللترش روابط ایللران با کشللورهای 
پیرامللون خود عاوه بر این کلله برنامه های آمریکا 
را به هم می ریزد، دو طرف مناسبات را نیز منتفع 
می کند، کشللورهای همسللایه جمهوری اسامی 
از قابلیت هللا و ظرفیت هللای سیاسللی، اقتصادی، 
فرهنگی و نظامی ایران آگاه هستند و می دانند که  
اگر روابط خود را با ایران گسترش ندهند یا تحت 
تأثیر آمریکا و غرب مناسللبات خود را با جمهوری 

اسامی تضعیف کنند، زیان خواهند دید.
یکی از کشورهای مطرح منطقه و از همسایگان 
جمهوری اسامی ایران، روسیه است، این کشور در 
روابط خود با ایللران از تاطم های زیادی برخوردار 
بوده اسللت که آن هم بلله خاطر نوع حکومت هایی 
اسللت کلله در این کشللور حاکللم بللوده ، ایران و 
روسللیه از زمان امپراتوری تزارها تا زمان اسللتقرار 
کمونیسللت ها، روابط پایدار و عمیقی نداشتند چرا 
که این دو نوع حکومت خود را در منطقه، مقتدر و 
قدرتمند می پنداشللتند و همواره سعی در استعمار 

دیگر کشورها به ویژه ایران داشتند.
پس از سللقوط کمونیسللت در اتحاد جماهیر 
شوروی سابق، روسللیه مجبور به تغییر سیاست ها 
در مناسبات خود با ایران شد و در کنار این اتفاق، 
ایران نیز پس از پیروزی انقاب اسللامی، به یک 

کشور تأثیرگذار و با نفوذ در منطقه تبدیل شد.
قدرت افزایی ایران در طول 40 سللال گذشته 
باعث شللد تا روسللیه نیز نگاه خود را به جمهوری 
اسامی تغییر دهد، ضمن این که اختافات دیرین 
دو ابرقدرت شللوروی و آمریکا در زمان جمهوری 

فدرالی روسیه نیز همچنان باقی مانده است.
اختافللات و دشللمنی های آمریکا و روسللیه با 
وجودی که بلوک شرق از بین رفته، اما همچنان باقی 
اسللت، روسللیه برای این که خود را در مقابل غرب 
تقویت کند، نیاز به کشورهای همپیمان و دوست در 
منطقه دارد، ایران با ویژگی هایی که از نظر جغرافیایی، 
سیاسللی، اقتصادی و نظامی دارد، می تواند کشوری 
قابل اعتماد برای روسللیه باشد، البته به شرطی که 

روسیه نیز بتواند ثابت کند قابل اعتماد است.
ایران در بحران غرب آسللیا به ویژه در سوریه، 
پیش از آن که روسللیه تصمیم بگیللرد وارد عمل 
شللود، به میدان آمد و توانسللت بحران را مدیریت 
کند اما ابعاد بحران ایجاد شللده از سوی آمریکا در 
منطقه غرب آسللیا، بسیار گسللترده بود و قطعاً به 

تنهایی قابل مهار نبود.
روسللیه پس از آن که جمهوری اسامی ایران 
با مقامات این کشللور به ویژه پوتین رئیس جمهور 
روسللیه رایزنی کرد، به میللدان آمد و همکاری دو 
کشور اکنون در سوریه نتیجه داده که همگان آن 

را درک کرده اند.
قطعللا همللکاری ایللران و روسللیه در مهللار 
توطئه هللای آمریللکا در منطقه برای کاخ سللفید 
خوشللایند نبللوده و نخواهد بود، چللرا که تهران و 
مسکو سللناریوهای ایاالت متحده را به هم زدند و 

اجازه ندادند تا اجرا شود.
اکنون که دو کشور ایران و روسیه در معادالت 
منطقلله ای پیللروز تحللوالت هسللتند، تاش های 
رسللانه ای و سیاسی بسللیاری صورت می گیرد تا 
میان تهران و مسللکو، اختللاف ایجاد کند و حتی 
سللعی دارد تا القاء کند که شکاف و اختافات دو 
کشللور عمیق و گسترده اسللت. هر چند از وجود 
اختاف نظر میان دو کشور نمی توان چشم پوشی 
کللرد، اما این اختاف نظر نمی تواند مانعی بر سللر 
راه ادامه روابط گسللترده و همکاری های دو کشور 

در صحنه منطقه و حتی فرامنطقه باشد.
برخی رسانه های غربی و عربی و تحلیل گران 
آن ها سللعی دارنللد القاء کنند که روسللیه مخالف 
حضور ایران در سللوریه است، در حالی که مقامات 
مسکو تاکنون مخالفت خود را از این حضور اعام 
نکرده اند و خود نیز بلله خوبی می دانند که چنین 

درخواستی را هم نمی توانند مطرح کنند.
نتانیاهو سللفرهای زیادی را به مسللکو داشته 
است، شللاید بتوان گفت سفر نخسللت وزیر رژیم 
اسرائیل اگر از سفر به واشنگتن بیشتر نبوده کمتر 
هم نبوده اسللت، اما نتانیاهو تاکنون نتوانسته نظر 

پوتین را علیه ایران جلب کند.
آیا مسللکو می توانللد به تل آویو که شللریک، 
همپیمان و دوست نزدیک آمریکا که دشمن روسیه 
اسللت، اعتماد کند؟ آیا رژیم متزلزل صهیونیستی 
توان آن را دارد که منافع روسللیه را در نظر داشته 
باشللد؟ اگر روسیه به رژیم اسللرائیل اعتماد کند، 
قطعاً یک خطای استراتژیک را مرتکب خواهد شد 

که زیان آن را نیز خواهد دید.
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عمران خان زائر امام رضا)ع(، میهمان تهران؛

 وعده »کاپیتان«
برای مهار تروریست ها

 عملیات سنگین نیرو های یمنی
علیه مزدوران سعودی در چند جبهه

چندین مزدور سعودی به هالکت رسیدند 
نیرو های ارتش و رزمندگان انصاراهلل یمن طی 
شبانه روز گذشته محل تجمع مزدوران سعودی را 
در چند جبهه هدف قرار داده و موفق به وارد کردن 

خسارات و تلفات سنگین به صفوف آنها شدند.
شبکه »المسیره« گزارش داد که پایگاه مزدوران 
سللعودی در استان جیزان از سللوی یگان موشکی 
ارتش یمن هدف قرار گرفته اسللت. یگان موشللکی 
ارتش یمن پایگاه »االستقبال« در منطقه »الطوال« 
را با یک فروند موشک »بدر F« هدف قرار داده است. 
یک منبع آگاه از یگان موشکی ارتش یمن به شبکه 
المسللیره گزارش داده که این موشک به هدف مورد 
نظر اصابت کرده و موجب هاکت و مجروح شللدن 

تعداد زیادی از مزدوران سعودی شده است.
یگان پهپادی و توپخانه نیرو های یمنی نیز طی 
شللبانه روز گذشته عملیات مشللترکی را در استان 
جیللزان انجام داده و پایگاه نظامیان سللعودی را در 
»مرکز العرعر« عربسللتان سعودی در جیزان هدف 
قللرار دادند. در همین حال یللگان توپخانه ارتش و 
کمیته هللای مردمی یمللن محل تجمللع نظامیان 
سعودی در منطقه »جبل النار« را هدف قرار دادند.

در اسللتان تعز نیز نیرو های یمنی موفق شدند 
عملیات مزدوران سعودی در منطقه »ذابه« در شهر 
»ماویلله« را خنثی و از پیشللروی آن ها جلوگیری 
کننللد. در پی این عملیات نیز متجاوزان سللعودی 
خسارات و تلفات سنگینی متحمل شدند.  مهر

 واشنگتن درحال بررسی
امکان تهاجم نظامی علیه ونزوئال است

وزیر خارجه روسللیه گفت: واشللنگتن درحال 
بررسللی امللکان تهاجم نظامی علیه ونزوئا اسللت 
حللال آنکه هیچیک از کشللورهای آمریکای التین 

از این امر حمایت نمی کنند.
به گللزارش ایتارتللاس، سللرگئی الورف وزیر 
خارجه روسللیه گفت: واشللنگتن درحال بررسللی 
امکان تهاجم نظامی علیه ونزوئا اسللت حال آنکه 
هیچیک از کشللورهای آمریللکای التین از این امر 
حمایت نمی کنند و شاید فقط روی کمک یکی دو 

نفر حساب باز کرده باشند.
وی همچنیللن منطق دوگانه آمریللکا در انتقاد 
از اعللزام نیروهای روس به ونزوئللا را آن هم وقتی 
در اقدامی مشللابه شمار قابل ماحظه ای از نیروهای 
ناتو در اوکراین حضور دارند؛ زیر سللوال برد و گفت: 
آنها می خواهند هیچ نیروی روسی در ونزوئا نماند و 
بهانه شان این است که ما عضو نیمکره غربی نیستیم. 
توضیح ما هم این اسللت که طبق قرارداد نگهداری 
و تعمیللر ادوات جنگی به آنجا رفته ایم و اینکه چرا 
هیچ کس به حضللور نیروهای آمریکایللی و ناتو -از 

انگلیسی تا کانادایی- در اوکراین اشاره ای نمی کند.
آمریکا ضمن هشدار به روسیه، از سایر کشورها 
خواسللته تا آسللمان خود را بلله روی هواپیماهای 

روسی که عازم ونزوئا هستند؛ ببندند!  مهر

اخبار یک

 باید منتظر ماند و دید که آیا متولیان تصمیم گیر در مورد قیمت بنزین آیا همانطور که
 از صحبت های خود در مورد حذف کارت سوخت بازگشته اند آیا تدبیری هم برای تورمی که

به واسطه تصمیم آنها در مورد افزایش قیمت بنزین در راه است در نظر گرفته اند رو
فرا
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رئیس ستادکل نیروهای مسلح مطرح کرد؛

شکست ۴۰ ساله اتاق های فکر آمریکا 
در مقابل سپاه
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معاون پارلمانی رئیس جمهور:

بودجه سال ۹۸ به عنوان سند مالی 
توسط دولت اجرا می شود

3

مائ�ده ش�یرپور  عمران خان نخست وزیر  ت یپلم���ا جدید پاکستان روز گذشته به مشهد و سپس د
به تهران سللفر کرد تا بعد از زیارت امام رضا)ع( طرح و برنامه هایی 
را برای مهار تروریسللت ها در مرزهای مشللترک ایران و پاکستان 

بررسی کرده و سپس بر میزان مراودات تجاری دو کشور بیفزاید.
»عمران خان« که در پاکستان به خاطر افتخارات ورزشی اش 
بلله »کاپیتان« مشللهور اسللت و یکبار تیم ملی کشللورش را به 
قهرمانی در جام جهانی کریکت هم رسللانده، اکنون مهارت های 
خللود را در عرصلله سیاسللی محللک می زنللد، او از روزی که به 
نخست وزیری رسللیده است سیاسللت های جدید را در مراودات 

بین المللی بنا نهاده و با فاصله گرفتن منطقی از امریکا و غرب به 
سمت توسعه مراودات منطقه ای گام های مثبتی برداشته است و 
حاال در تهران وعده می دهد که تروریسللت ها را بیش از گذشته 

مهار کرده و محدوده  جوالنشان را سد کند. 
»عمران خللان« بیسللت ودومین نخسللت وزیر پاکسللتان روز 
گذشته به ایران سفر کرد به گفته »رفعت مسعود« سفیر پاکستان 
در تهران، پس از ورود به ایران ابتدا به مشللهد سفر کرد تا عاوه 
بللر دیدار با برخی مقامات ایران، بلله زیارت حرم امام رضا)ع( نیز 
مشللرف شود، چون معتقد است »اگر از امام اجازه بگیرد، سفرش 

آسان می شود.«

وقتی برخی رسانه ها برای روابط ایران و روسیه شایعه سازی می کنند 

دست های پنهان برای ایجاد اختالف

سیاست روز تبعات افزایش قیمت بنزین را بررسی می کند؛

انتظار تورم 5۰ درصدی در دور برگردان کارت سوخت

صفحه 5

حجت االسام والمسلمین رئیسی گفت: آمریکا و اروپا کاری 
برای حل مشللکات کشللور نخواهند کرد و جهت گیری ما باید 

توکل بر خداوند متعال و تکیه بر توان داخل باشد.
رئیس دسللتگاه قضا در سللخنرانی روز میاد امام عصر)عج( 
که در رواق امام خمینی)ره( حرم رضوی برگزار شللد اظهار کرد: 
اعتقاد به موعد موضوعی مربوط به شیعیان نیست و امری دینی 
مربوط به همه ادیان ابراهیمی اسللت و تمامی آنها آمدن منجی 
عالم بشریت را نوید داده اند. وی افزود: علمای اهل سنت نیز بیش 
از ۳0 کتللاب بللرای موضوع ظهور و موعود نوشللته اند و بنابراین 

اعتقاد به منجی در همه ادیان و فرق وجود دارد.
رئیس قوه قضاییه بیان کرد: اعتقاد به منجی عالم بشللریت، 
اعتقاد به عدل بوده و برای انسللان معتقد به ظهور موجب رشللد 
معنوی می شللود و به همیللن دلیل در روایات تاکیللد زیادی بر 
خواندن زیارت آل یاسین شده زیرا در این دعا تاکید ویژه ای بر 

تأثیر اعتقاد به ظهور بر انسان ها شده است.
رئیسللی تصریح کرد: آنچه یک انسان سللالک در راستای امر 
به معروف و نهی از منکر انجام دهد در راسللتای رضای خداوند و 
امام زمان)عج( است. از شاخص های مهم حکومت مهدوی برپایی 
عدالت است. وی اظهار کرد: به انسان توصیه شده هم خودش عادل 
باشللد و در جامعه نیز عدالت را برقرار کند. عدالت در سخنرانی و 

قلم زدن کافی نیست و باید در متن جامعه عدل جاری شود.
رئیس قوه قضاییه گفت: امروز به برکت اعتقاد به مهدویت و 
موعود جامعه اسللامی امیدوار بوده و هیچکس حق ندارد ناامید 

باشد. رسانه های دنیا سعی بر القای یاس و ناامیدی دارند و سعی 
می کنند از طریق فیلم هایی که توسللط سینمای هالیوود ساخته 

می شود القای ناامیدی کنند.
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: در سللوی مقابل مکتب 
انتظللار قرار دارد که در آن توقف و عقبگرد وجود ندارد و همواره 
در حال پیشللرفت و ایسللتادگی در رسیدن به هدف است که در 
ایران توسللط امام خمینی)ره( احیا شللد و مردم توانستند مقابل 
رژیم ستمشللاهی به پیروزی برسند. وی تاکید کرد: نظام اهداف 
مهمی دارد که در سللیره مهدوی گفته شللده که مبارزه با فساد، 
تبعیض و فقر و برپایی عدالت اسللت و مردم با این باور و اعتقاد 
طی 40 سال گذشللته پیش رفتند و امید را در دیگر کشورها از 

جمله فلسطین زنده کردند و حرکت دوباره را آغاز کردند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: جوانان جنوب 
لبنان با الگوگیری از ایران مبارزات خود را علیه صهیونیسللت ها 
شللروع و موفقیت های زیادی را کسللب کردند و ملت های دیگر 

شاهد این پیروزی ها بوده اند و به آینده خود امیدوار شده اند.
رئیسی خاطرنشللان کرد: جوانان امروز سوال می کنند آینده 

جهان از آن کیست؟ قرآن کریم می فرماید آینده از آن متقین و 
صالحان است و باید باور داشته باشیم بنای دنیا حاکمیت حق و 
شکست باطل است. وی تاکید کرد: اعتقاد به مهدویت به معنای 
زندگی امیدوارانه اسللت که به انسللان توان و قللدرت می دهد تا 
به آینده روشللن برسللد و نیمه شللعبان نماد امید به خدا، آینده 
توحیدی، از بین رفتن مسللتکبران در عالم و ختم شللدن پرونده 

استکبار در عالم است.
رئیس قوه قضاییه بیان کرد: امروز شللعاع اعتقاد به مهدویت 
در منطقلله روز بلله روز در حللال افزایش اسللت و معتقدیم این 
اقللدام زمینه هللای تحقق عدالللت در دنیا و زمینه سللازی ظهور 
امام عصر)عج( اسللت. رئیسی گفت: جهت گیری نظام جمهوری 
اسامی ایران رسللیدن به آینده روشن و درخشان با وجود همه 
مشللکات و کاستی هاست زیرا معتقدان به ظهور برای رسیدن، 
همیشه آینده را درخشان می بینند و اگر مشکاتی وجود دارد به 

دلیل برخی عملکردهاست که نیاز به اصاح دارد.
وی اظهار کرد: آنچه موجب ایجاد رضایت در امام زمان)عج( 
می شود اجرای عدالت، توجه به حق خواهی و توجه به مستضعفان 
بوده و باید با ظلم، فسللاد و تبعیض مبارزه کرد و نباید اجازه داد 

در هیچ کجای نظام ما فساد النه کند.
عضو مجمع تشللخیص مصلحت نظللام تاکید کرد: برای حل 
مشللکات کشللور آمریکا و اروپایی ها تاکنللون کاری نکرده اند و 
نخواهند کرد و برای رفع مشکات باید توکل به خداوند و اعتماد 

به نفس و اتکا به جوانان داخل داشته باشیم.  مهر

رئیس قوه قضاییه:
 آمریکا و اروپا

مشکلی از کشور حل نمی کنند

صدها کشته و زخمی در انفجارهای خونین چند کلیسا پس از حمله به مساجد اروپا

 آتش افروزی دلبستگان
 جنگ های صلیبی

از نیوزلند تا سریالنکا
صفحه 6

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا:
مدیریت بحران در کشور نیازمند بازنگری است

سللردار سللعید محمد با تاکید بر اینکه مدیریت بحران در کشللور نیازمند بازنگری است، گفت: 
حادثه سیل اخیر بسیار عمیق بود اما انسجام بسیار خوبی را در این زمینه شاهد بودیم.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا: مدیریت بحران در کشور نیازمند بازنگری است
سللعید محمد فرمانده قرارگاه سللازندگی خاتم االنبیا»ص« در برنامه گفت وگوی ویژه خبری با 
موضوع اولویت های سپاه پاسداران در سال ٩٨ با اشاره به آخرین وضعیت مناطق سیل زده و استان 
گلسللتان، گفت: در این استان خوشبختانه سللیاب مهار شده است و از شهرهای آق قا و گمیشان 
که عمده آب گرفتگی در آنجا وجود داشللت تا اندازه ای آب تخلیه شللده و خوشللبختانه این استان 
ثبات مناسللبی پیدا کرده اسللت. وی افزود: یک کانالی در گرگان رود به نام بند ولی احداث شللده 
است، عملکرد این کانال به عنوان سوپاپ گرگان رود به حساب می آید؛ زمانی که گرگان رود طغیان 
می کند به صورت اتوماتیک آب مازاد در این کانال قرار می گیرد و ظرفیت 40 تا ۵0 متر مکعب در 
ثانیه را هم دارد و این آب را به محدوده طبیعی حوزه شور منتقل می کنند و با احداث این کانال تا 
حدودی نگرانی ها برطرف می شود هر چند که این کانال ها درمان اساسی به حساب نمی آید؛بلکه 

درمان اصلی احداث سدهایی است که از قبل پیش بینی شده باشد.
محمد با اشللاره به احداث سد نرماب توسط قرار گاه سازندگی خاتم االنبیاء»ص« افزود: این سد 
هم اکنون با ٨۵ درصد پیشللرفت در حال تکمیل است و این پروژه مدت زیادی در حال انجام شدن 
است و به علت عدم تخصیص منابع الزم پروژه با تاخیر به بهره برداری می رسد؛ ولی اگر منابع الزم 

به پروژه اختصاص پیدا کند تا پایان سال قابل بهره برداری است.
وی ادامه داد: در سیاب امسال صرفا به صورت انفعالی عمل شد و بعد از آمدن سیاب به صورت 
الیه رویی انجام شد ولی اگر این اقدامات در یک زمان مناسب و با فراغ بال انجام شود؛ هزینه ها کم 
تر و دسللتاوردهای بیشللتری به دنبال دارد از سویی در اسللتان های لرستان و ایام به علت قطع راه 

های ارتباطی ما مشکات فراوانی داشتیم.
محمد با بیان اینکه در یک برهه ای خسللارات زیادی به صنعت سدسللازی وارد شد،تاکید کرد: 
علت آن هم خشکسالی بود و کشور ما به این علت که وضعیت بارش آنچنان قابل پیش بینی نیست 
و از قبل ما شاهد طغیان شدن رودخانه ها بودیم و پروژه های زیاد سدسازی انجام شده و معاون اول 

رئیس جمهور هم جلسات مختلفی را در این رابطه برگزار کردند.
فرمانده قرار گاه سازندگی خاتم االنبیاء»ص« با بیان اینکه وضعیت راه ها تا یک ماه آینده متعادل 
می شللود، تصریللح کرد: احداث پل های دائمی ظرف یک سللال آینده انجام و بللا همکاری وزارت راه 
و شهرسللازی جاده های جایگزین شللدند. محمد همچنین در ادامه با اشللاره به آمار دقیق سللد در 

اسللتان خوزسللتان، عنوان کرد: ما در این استان خوشبختانه یکی از اسللتان های است که به واسطه 
رودخانه های کرخه، کارون و ... از زمان های گذشللته سللد های بسیاری ساخته شده است و در حال 

حاضر تقریبا حدود ١٨ میلیارد متر مکعب امکان ذخیره سازی آب در استان خوزستان داریم.
فرمانده قرار گاه سللازندگی خاتم االنبیاء»ص« با تاکید بر اینکه مدیریت بحران در کشور نیازمند 
بازنگری است، افزود: حادثه سیل اخیر بسیار عمیق بود اما یک انسجام بسیار خوبی را در این زمینه 
شللاهد بودیم. محمد تصریح کرد: مدیریت بحران باید پیش بینی های درسللت و قدرت عمل و اجرا 
داشته باشد. در حادثه سیل گلستان دیده شد که حتی یک دستگاه بیل دوزیست که قابلیت کار در 
خشکی و آب داشته باشد وجود نداشت حتی در استانهای مجاور هم نبود. پل های موقت و بیل بازو 

بلند از دیگر مواردی بود که نبودش در استان گلستان احساس می شد.
وی ادامه داد: در خصوص اسکان هم می شود ساختمان های پیش ساخته سریع النصب مهیا کنیم 
و در نقاط گوناگون که احتمال حادثه می رود دپو کنیم و در زمان حادثه، آسللیب دیدگان را اسکان 
دهیم. بی شللک بازنگری مدیریت بحران نیازمند بودجه مضاعف است اما بودجه ای که با فکر هزینه 

شود یک دهم بودجه ای است که در فعالیت های انفعالی به مدیریت بحران تزریق خواهد شد. 
محمد در پاسخ به سوالی مبنی بر تحریم های آمریکایی و توجه احتمال آمریکا به قرارگاه خاتم 
گفت: دشللمن به هر جایی بیشللتر فشار می آورد بدان معناست که آنجا، موثر و ثمربخش است پس 
باید مصمم تر شللویم. مجموعه قرارگاه سازندگی در پیشانی سازندگی کشور است و خدمات شایانی 
طی ۳0 سللال گذشللته به کشور داشللته به این علت جزء اولین مجموعه هایی بود که تحریم شدند 
ولی در زمان تحریم هم همکاران ما با رویکرد بهره گیری از توان و پتانسللیل داخلی به دنبال تامین 
نیازهای کارفرمایان، به دنبال اصاح وندورلیستها )لیست تامین کنندگان(  بوده ایم و در این راستا-

ماموریت مان را به درستی انجام داده ایم.
محمللد از افتتاح 4٨ پروژه در سللال جللاری خبر داد و افللزود: برای تامین مالللی پروژه ها نامه 
نگاری هایی با دولت انجام گرفته امید اسللت به سللرانجام برسد این 4٨ پروژه، حوزه های آب، راه، راه 
آهللن، مترو، نفت و گاز و سللایر حوزه ها را پوشللش می دهد نیروگاه پللارس جنوبی هم به طور کامل 
احداث و در حال تولید است. وی افزود:با توجه به تفاوت میان فاز ١١ و دیگر فاز ها و بیشتر در زمینه 
استخراج و تقویت فشار گاز دنبال می شود از تکنولوژی خاصی هم بهره می گرید فکر می کنم با تکیه 

بر توانایی داخلی بتوانیم فاز ١١ را هم به پایان برسانیم.
فرمانده قرارگاه خاتم االنبیاء»ص« ادامه داد: ۳ فاز از پروژه ستاره خلیج فارس با ظرفیت هر فاز 
١۲0 هزار شبکه تکمیل شده قرار به راه اندازی فاز چهارمی هم هست طبق توافقات قبلی با کارفرما، 
بخش هایی از مراحل سیویل و استیل استراکچر آن پیش رفته، اما هنوز قراردادی منعقد نشده و در 
مرحله پیگیری اسللت. توانایی ١00 درصد ایرانی سللازی این فاز را هم داریم و می توان گفت با ١۲0 
هزار شبکه گنجایش این فاز، حدود ١۲ میلیون لیتر بنزین یورو ۵ به تولیداتمان اضافه می شود. البته 

به همین مقدار هم گازوییل و سوخت جت به تولید خواهد رسید.


