
محور بصیرت افزایی شناخت دشمن و جریان شناسی است
نماینده اصفهان در مجلس با بیان اینکه تبعیت از رهبری عامل حفظ ایام اهلل 
است، گفت:باید بصیرت افزایی درباره دشمن با توجه به شرایط کشور و عرصه 
بین المللی لحظه به لحظه افزایش پیدا کند. حجت االس��ام احمد س��الک با 
اشاره به بیانات رهبرانقاب درباره صیانت از ایام اهلل، گفت: در این زمینه نکته 

اول این اس��ت که همانگونه مردم ایران بصیرت دارند باید اهل بصیرت باشند 
یعنی باید بصیرت افزایی با توجه به شرایط کشور و عرصه بین المللی لحظه به لحظه 
افزایش پیدا کند. وی با بیان اینکه الزمه و محور بصیرت افزایی ش��ناخت دش��من و 
جریان شناسی است، ادامه داد: در همین راستا مردم ایران نباید به رسانه های بیگانه 
اعم از ش��بکه های ماهواره ای، فضای مجازی و مکتوبات اعتماد کنند، عدم اعتماد به 
این موارد ذهن انسان را از اندیشه و افکار شیطانی دشمنان دور می کند و از آلودگی 

ذهنی که بصیرت افراد را کمتر می کند، دور می کند. تسنیم

پیام رهبر انقالب به آیت اهلل سیستانی در پی عارضه جسمانی ایشان
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقاب اس��امی صبح ام��روز در پیامی که در 
پی عارضه جسمانی حضرت آیت اهلل سیستانی صادر شد، برای ایشان از درگاه 
خداوند متعال طلب شفای عاجل کردند. حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقاب 
اس��امی صبح امروز در پیام��ی که در پی عارضه جس��مانی حضرت آیت اهلل 

سیس��تانی صادر ش��د، برای ایش��ان از درگاه خداوند متعال طلب شفای عاجل 
کردند. متن پیام به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
حضرت آیت اهلل آقای سیستانی دامت  برکانه

سام علیکم خبر عارضه جسمانی آن وجود شریف، موجب نگرانی شد. شفای عاجل آن 
جناب را از خداوند کریم مسألت میکنم. والسالم علیکم و رحمةاهلل  سّیدعلی خامنه ای 

۲۷ دی  پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

حمله موشکی سپاه به پایگاه عین االسد آغاز برای فروپاشی آمریکا بود
نماین��ده ارامن��ه جن��وب در مجلس گفت: حمله س��پاه به پایگاه موش��کی 
عین االس��د هیمن��ه آمریکا را فروریخت و آغازی برای فروپاش��ی اس��تکبار 

جهانی به سرکردگی آمریکا به شمار می رود.
ژرژیک آبراهامیان با اش��اره به سخنان رهبر انقاب درباره شادی دشمن از 

سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: این رفتار دشمن بعید نیست و آنها همیشه 
به دنبال ضربه زدن به ما هس��تند و از این موضوع که بتوانند مش��کلی را برای ما 
پیش آورند خوشحال می شوند. وی افزود: ما نباید در مقابله با دشمن از خود ضعف 

نشان دهیم و باید مقاوم،  متحد و منسجم عمل کنیم. 
آبراهامیان خاطرنش��ان کرد: هر چند آمریکایی ها سعی داشتند این گونه القا کنند 
که اتفاقی رخ نداده اما واقعیت این اس��ت که این حمله موشکی سپاه کاری بود که 

تاکنون کسی جرأت و جسارت انجام آن را نداشت. فارس

آیت هللا رئیسی: 

برای بررسی حادثه سقوط هواپیما 
کارگروه های کارشناسی تشکیل 

شده است
رئیس قوه قضاییه از دس��تورش به سازمان قضایی 
نیروهای مسلح مبنی بر تسریع در بررسی کارشناسی 
همه فرضیه های مطرح در حادثه سقوط هواپیمای 
اوکراینی خبر داد. آیت اهلل س��یدابراهیم رئیسی در 
گفت وگو با صدا و س��یما درباره نتایج بررس��ی های 
مرتبط با س��قوط هواپیم��ای اوکراینی گفت: چند 
س��اعت پس از اعام س��تاد کل نیروهای مس��لح، 
س��ازمان قضای��ی نیروهای مس��لح را مأمور کردیم 
که این مس��ئله را پیگیری کنند رویدادی که ابعاد 
گس��ترده ای دارد و پرسش های جدی درباره آن در 
میان مردم مطرح است. وی همه فرضیه های مطرح 
در خصوص علل س��قوط این هواپیما را قابل بحث 
و بررس��ی دانست و افزود: این موضوعی کارشناسی 
است و نمونه چنین حادثه ای در هر جای دنیا اتفاق 

بیفتد، بررسی آن ماه ها طول می کشد.
رئیسی گفت: همکاران ما از همان ابتدا با همکاری 
س��تاد کل نیروهای مسلح و حتی برخی دانشگاه ها 
ک��ه برای کمک ب��ه ما اعام آمادگی ک��رده بودند، 

مشغول بررسی این پرونده شدند.
وی گف��ت: اگ��ر دیدگاه ه��ای دیگری نی��ز در این 
خصوص مطرح اس��ت به س��ازمان قضایی نیروهای 
مسلح اعام کنند. وی درباره اقدام برخی چهره های 
مش��هور »س��لبریتی« در فراخ��وان تجمعات غیر 
قانون��ی و تحریک م��ردم به ایجاد ن��ا امنی، گفت: 
مسئله امنیت در هیچ کشور و جامعه ای، مسئله ای 
نیس��ت که بشود با آن ش��وخی کرد. رییسی تاکید 
کرد: ام��روز آحاد جامعه ما و بی��ش از ۸۰ میلیون 
جمعیت کشور از مسئوالن، امنیت می خواهند و ما 
تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد امنیت کشور 

مخدوش شود.
رئیسی در پاس��خ به این که برخی س��لبریتی ها با 
توهم بهره مندی از حاش��یه امن، تحریک به ناامنی 
می کنند هش��دار داد: هر کسی و در هر جایگاهی، 
کاری خ��اف امنیت کش��ور کند یقی��ن بداند که 
حاش��یه امنیت ندارد، زیرا همه باید در مقابل قانون 
پاسخگو باشند و هیچ کس نمی تواند امنیت جامعه 
را مخدوش کند. وی افزود: افراد هم صنف، همکار، 
همراه و هم سازمان این گونه افراد مدعی تر از همه 
هس��تند که بدانند ناامنی به ضرر همه خواهد بود. 
رئی��س قوه قضاییه همچنین با اش��اره به ش��هادت 
افتخارآمیز سپهبد ش��هید حاج قاسم سلیمانی آن 
را قله ای از انس��جام، یکپارچگ��ی، حضور با بصیرت 
و رفران��دوم مردم��ی در رأی به مقاومت دانس��ت و 
تاکید ک��رد: این رفراندوم ک��ه در پرتو خون مطهر 
حاج قاسم سلیمانی و انس��ان های زیادی در مسیر 
مقاومت و ایس��تادگی انجام ش��د باید حفظ ش��ود. 
رئیس��ی همچنین با ابراز تأسف از سقوط هواپیمای 
اوکراینی اظهار داش��ت: فقط خانواده های ش��هدای 
این هواپیما نیس��تند که از این حادثه متأثرند بلکه 
همه مردم در جامعه، بازماندگان این شهدا محسوب 
می ش��وند و ملت از این حادثه متأسف و داغدارند و 

آن شهیدان و خانواده هایشان همواره محترمند.
وی افزود: دشمنان انقاب گفتند که قاسم سلیمانی 
شهید پر قدرت تر از سردار سلیمانی قبل از شهادت 
ایشان است به همین علت می خواهند این قدرت را 

بشکنند و ما نباید اجازه چنین کاری را بدهیم.
رئیس��ی، قدرت فزاینده کش��ورمان را مرهون خون 
مطهر شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدا دانست 
و تاکید کرد: نباید به این نقطه اقتدار کشورمان بی 
توجه باشیم و این نقطه اقتدار همچنان باید پا برجا 

بماند.  خبرگزاری صدا و سیما

گزارش

موفقیت های س��ردار حاجی زاده یک »الیه پنه��ان« دارد و 
آن اثر اقدامات وی در بهبود اقتصاد کش��ور و معیشت مردم 
اس��ت. ۲۱ دی ماه بود که ستاد کل نیروهای مسلح اطاعیه 
بسیار مهمی در خصوص سقوط هواپیمای مسافربری خطوط 
هوایی اوکراین در صبح چهارش��نبه ۱۸ دی ماه ۹۸ منتشر 
کرد و تنها به فاصله چند س��اعت بع��د از این بیانیه بود که 
سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در 
مقابل دوربین ها قرار گرفت و با صداقت و شجاعت به تشریح 
ابع��اد موضوع و چرایی و چگونگی رخ دادن این حادثه ناگوار 
پرداخت و در ابتدای گفتگویش با مردم تاکید می کند این بار 

آبرویم را با خدا معامله کردم.
س��ردار حاج��ی زاده در ابتدای این نشس��ت خب��ری اعام 
ک��رد: »موقعی که اطمینان پیدا کردم این اتفاق افتاده واقعاً 
برای خودم آرزوی م��رگ کردم، ای کاش می مردم و چنین 

حادثه ای را شاهد نبودم«.
حادثه ناگوار س��قوط هواپیمای اوکراینی و ش��هادت جمعی 
از هموطنان کش��ورمان نباید باعث ش��ود کارنامه درخشان 
فرمانده نیروی هوافضا سپاه پاسداران انقاب اسامی نادیده 
گرفته ش��ود. کارنامه ای که نه تنه��ا در حوزه »نظامی« بلکه 
در حوزه »اقتصادی« نیز باید بررس��ی شود تا مشخص شود 
اقدامات و توانمندی های س��ردار حاجی زاده نه تنها به حوزه 
»دفاعی-امنیتی« خدمت کرده است بلکه اثرات بارزی را هم 
در »اقتصاد« و معیشت مردم می گذارد. بر همین اساس ابتدا 
با بررس��ی اجمالی کارنامه درخشان س��ردار حاجی زاده، به 
بررسی اثرات خدمات وی در حوزه »اقتصاد و معیشت مردم« 

نیز می پردازیم.
دوران درخشان نیروی هوافضای سپاه با فرماندهی 

سردار حاجی زاده
سردار حاجی زاده پس از شکل گیری نیروی هوا فضای سپاه 
در مهرماه ۱۳۸۸ به عنوان نخستین فرمانده این نیرو منصوب 
ش��د. او ده سال اس��ت که فرماندهی نیرویی هوا فضای سپاه 
را بر عه��ده دارد و در این مدت این نیرو و توانمندی های به 
وجود آمده در این حوزه عامل اصلی قدرت سخت و بازدارنده 
ایران اس��امی است و به اعتراف بس��یاری از صاحب نظران 
توان موشکی ایران یکی از مهمترین و کارآمدترین عوامل در 

قدرت بازدارندگی کشور است.

نقطه زن شدن موشک های بالستیک
س��ردار حاجی زاده در دوران مس��ئولیت خود تحولی عظیم 
را در نیروی هوا فضای س��پاه به وجود آورده است و این نیرو 
را در بع��د کم��ی و کیفی ارتقا قابل توجه و مش��هودی داده 
است؛ که از آن جمله می توان به ارتقای دقت هدف گیری و 
نقطه زن ش��دن موشک های بالستیک و زمین به زمین اشاره 
کرد، توانمندی و دانش��ی که بسیاری از کشورهای پیشرفته 

جهان نیز از آن بی بهره هستند.
پیشرفت ها و موفقیت های نیروی هوا فضا سپاه که از سال های 
بعد از انقاب و با تاش افرادی همچون شهید حسن تهرانی 
مقدم آغاز ش��ده بود در دوران مسئولیت سردار حاجی زاده 
س��رعت بیش��تری به خود گرفت و ایران توانست به باشگاه 
دارندگان موش��ک های کروز زمین به زمین بپیوندد. از سوی 
دیگر در حوزه رادار س��امانه های پدافندی نیز دستاوردهای 
قابل توجه و ویژه ای به دس��ت آم��د و بخش اعظمی از این 

سامانه ها بومی شد که یک نمونه آن سوم خرداد است.
تولید و بکارگیری پهپادهای پیشرفته

پهپاد های رزمی و شناس��ایی که از دانش و تکنولوژی بسیار 
پیش��رفته ای برخوردار هس��تند، در زمان فرماندهی س��ردار 
حاجی زاده تولید، تسلیح و به کارگیری شد و ایران به دارنده 
بزرگترین ناوگان پهپاده��ای تهاجمی بمب افکن در منطقه 

تبدیل شد.
حمات موشکی به پایگاه اشرف محل اقامت و توطئه منافقین، 
مقرهای داعش در دیرالزور، بوکمال، مقر تروریست های حدکا، 

پایگاه عین االسد آمریکا و… از این پهپادها استفاده شد.
پ��س از حمله عناصر تکفیری تروریس��تی داعش به مجلس 
ش��ورای اس��امی و حرم مطهر امام خمین��ی )ص( نیروی 
هوافضا س��پاه پاسداران انقاب اسامی در آخرین دقایق روز 
۲۸ خرداد ۱۳۹۶ و همزمان با آخرین ش��ب قدر، دیرالزور را 
مورد ضربات موش��کی قرار داد ک��ه به عملیات »لیله القدر« 
مشهور شد. عاوه بر عملیات سپاه پاسداران انقاب اسامی 
در دیرالزور، در س��اعات آغازین نهم مهر ماه ۱۳۹۷، ۶ فروند 
موشک بالستیک و هفت فروند پهپاد رزمی به سوی منطقه 
شرق فرات در خاک سوریه گسیل شدند تا پاسخ عناصر داعش 
در اقدام تروریستی حمله به رژه نیروهای مسلح کشورمان در 
گرامیداش��ت هفته دفاع مقدس در اهواز را بدهند. همچنین 

در این عملیات پهپادهای س��پاه در سوریه به پرواز درآمدند 
و این پهپادها نیز حمات ترکیبی به مقر این تروریس��ت ها 

داشتند تا حداکثر انهدام مواضع آن رخ داده باشد.
بعد از این حمله بود که گروه تروریس��تی داعش، دیگر حتی 
به خیال خود نیز فکر شوم حمله به منافع ایران را از دستور 
کار خود خارج کرد، چرا که می دانست در مقابل هر اقدامی، 

جواب دندان شکنی دریافت خواهد کرد.
حمله به مقر حزب دموکرات کردستان

۱۷ شهریور سال ۱۳۹۷ سپاه پاسداران مقر فرماندهی حزب 
دموکراتیک کردس��تان را در کوه س��نجیق، واق��ع در اقلیم 
کردستان عراق با هفت موش��ک فاتح ۱۱۰ مورد هدف قرار 
داد و ۱۶ نف��ر از کادر رهبری این حزب منحله را به هاکت 
رسانید. این حمله در واکنش به حمله ۱۶ تیرماه عناصر این 
گروه تروریستی به پاسگاه مرزی در منطقه مریوان که منجر 
به ش��هادت ۱۰ نفر از مرزبانان غیور کش��ورمان ش��ده بود و 
همچنین ش��رارت ها و تاش های آنها ب��رای ایجاد ناامنی و 
دعوت با آش��وب، انجام گرفت. این حمله ضربه سنگینی به 
ای��ن حزب منحله وارد کرد و بعد از این عملیات بود که این 
حزب و س��ایر گروه های تروریس��تی در منطقه غرب کشور، 

دست از شرارت ها و اقدامات تروریستی برداشتند.
ساقط کردن پهپاد آمریکا

۳۰ خرداد سال ۹۸ یک فروند پهپاد گلوبال هاوک آمریکایی 
که پیشرفته ترین هواپیمای بدون سرنشین جهان محسوب 
می ش��ود، بعد از ورود به حریم هوایی ایران در نزدیک تنگه 
هرمز و روبروی کوه مبارک با سامانه بومی سوم خرداد منهدم 

شد.
ضربات موشکی به پایگاه آمریکا

هجده��م دی م��اه و دقیقاً در زمانی که آمریکایی ها س��ردار 
سلیمانی و همرزمانش را در فرودگاه بغداد به شهادت رسانده 
بودن��د، نیروی هوا فضای س��پاه در عملیاتی به نام »ش��هید 
سلیمانی« پایگاه عین االسد در استان االنبار را که بزرگ ترین 
و مهم ترین پایگاه نظامی ایاالت متحده در عراق است را مورد 

هدف قرار دادند.
س��ردار یداهلل جوانی معاون سیاسی س��پاه پاسداران انقاب 
اسامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اهمیت این عملیات 
گفت: »: پایگاه عین االسد یکی از مهمترین پایگاه های نیروی 

هوایی آمریکا در منطقه است و بسیاری از عملیات ها و پروازها 
را آمریکایی ها از این پایگاه انجام می دادند و برای آنها دارای 
یک اهمیت راهبردی است و مهم این است که این اقدام در 
همان سرزمینی انجام شد که امریکایی ها به شکل غیرقانونی 

و نامشروع دست به آن اقدام تروریستی زدند.«
»الیه پنهان« خدمات سردار حاجی زاده

یکی از دستاوردها و نتایج اقدامات و فرماندهی سردار حاجی 
زاده به عنوان فرمانده نیروی هوافضا س��پاه پاسداران انقاب 
اسامی ایجاد بازدارندگی در کشور است؛ همانطور که در باال 
اشاره شد بسیاری از اقدامات و عملیات هایی که توسط سردار 
حاجی زاده مدیریت و هدایت ش��د خطر جنگ و حتی سایه 
جنگ را از کشور دور کرده است. این اقدامات و نتایج آن اثر 

مستقیمی را هم در حوزه اقتصاد می گذارد.
یکی از بارزترین بازارهای متأثر از فضای حاکم بر امنیت یک 
کشور، بازار سرمایه به عنوان یکی از مهمترین بازارهای سرمایه 
پذیر در اقتصاد کشور است. هر چند پس از تنش ایجاد شده 
نظامی بین ایران و آمریکا ش��اخص کل بورس تهران سقوط 
کرد، اما در فاصله فقط چند روز پس از ضربات موشکی ایران 
به پایگاه های نظامی آمری��کا در عراق در پی اقدامات تافی 
جویانه علیه این کشور، نه تنها افت شاخص جبران شد بلکه 
با رکوردش��کنی تاریخی در روز دوشنبه هفته جاری با رشد 
۱۶ ه��زار و ۳۰۰ واحدی مواجه بود؛ این در حالی اس��ت که 
اگر عملیات »قاسم سلیمانی« اتفاق نمی افتاد شاخص بورس 

همچنان در سراشیبی سقوط حرکت می کرد.
در عین حال، بازار طا و ارز نیز که تنها در ساعات اولیه نیز 
تحت تأثیر قرار گرفت از همان روز روند تثبیت خود را مجدد 
از سر گرفت. بنابراین در موفقیت های سردار حاجی زاده یک 
»الیه پنهان« دیگری وجود دارد و بر همین اساس نه تنها باید 
موفقیت های سردار حاجی زاده را در حوزه نظامی مورد توجه 
قرار دهیم بلکه »الیه پنهان« موفقیت سردار حاجی زاده که 
کمتر مورد توجه قرار می گیرد نیز می تواند اثر اقدامات وی در 
بهبود اقتصاد و معیشت مردم باشد. توانمندی هایی که سردار 
حاجی زاده برای کش��ور ایجاد ک��رد و از پَِس آن بازدارندگی 
و امنیت را برای کش��ور به ارمغان آورده است، اثر خود را در 
حوزه معیشت مردم و اقتصاد کشور هم نشان می دهد و باید 

مورد توجه قرار بگیرد.

پرسش��ی که اکنون در میان افکار عمویم مطرح است این 
اس��ت که چرا در زمان عملیات آسمان کشور پرواز ممنوع 

اعام نشده است!
همه آنچه که از ش��رایط شب عملیات موشکی علیه آمریکا 
در عراق دیده می ش��ود، یک برآین��د دارد و آن هم حاکم 

بودن شرایط جنگی در کشور است.
عملیات موش��کی قرار اس��ت انجام ش��ود، طرف عراق در 
جریان قرار گرفته و قطعاً مقامات این کش��ور به آمریکایی 

ها هم اطاع داده اند.
همه نیروهای مس��لح در ایران آماده باش کامل هس��تند، 
نیروی پدافند هوایی، نیروی هوا فضای س��پاه پاس��داران، 
نیروهای سه گانه ارتش و سپاه همه در آماده باش هستند 
و مردم همچنان در خواب. س��ربازان و فرماندهان از ش��ب 
پیش از عملیات بیداری کش��یده اند تا زمان انجام عملیات؛ 
حتی تا پاس��ی از آن بیدار هس��تند چرا ک��ه اتفاقی افتاده 

ناگوار و باید برای آن تدبیری بیندیشند.
طراح��ی و برنام��ه ریزی برای انج��ام عملی��ات انتقام که 
خواس��ته مؤکد مردم است، تصمیم گیری برای اجرای آن 
با کمترین هزینه، پیش بینی های الزم از واکنش احتمالی 

آمریکا به پاس��خ ایران و همه آنچه پیرامون موضوع انتقام 
دیده می ش��ود بر روی همه نیروهای نظامی فش��ار روحی 
روانی و اضطراب وارد کرده است در حالی کهدر آن ساعات 
اکثر مردم ایران در خواب هس��تند و سیاس��یون کشور نیز 
ایضا! حتی همین دانشجویان و معترضینی که پس از اعام 
برخورد موش��ک به هواپیمای اوکراینی به خیابان ها آمده 

اند هر چند اندک هستند، در خواب ناز تشریف داشتند.
ش��اید گفتن و بازگو کردن ماجرای چرایی ممنوع نکردن 
پروازهای مسافری و تجاری در آسمان ایران، تکرار بیهوده 
به نظر آید، اما آیا نباید دلیل چنین تصمیمی روشن شود؟ 
آی��ا نباید فرد یا نهادی ک��ه تصمیم گرفته نیازی به اجرای 

منطقه پرواز ممنوع نیست، شناسایی و توبیخ شود؟
از زمانی که خبر برخورد موشک به هواپیما از سوی پدافند 
هوایی کش��ورمان تأیید ش��د، فرماندهان س��پاه که فدایی 
مردم هس��تند، در مقاط��ع گوناگون از م��ردم عذرخواهی 
کرده اند با وجود این برخی در کش��ور کاسه داغ تر از آش 
شده و به خون خواهی جانباختگان برخاسته اند که سفیر 
کشور حامی ترور س��ردار رشید ایران حاج قاسم سلیمانی 
نیز در میان آنها حضور می یاد و بازداش��ت می شود! سفیر 

انگلی��س. اما قانونی که برای اج��رای تصمیم منطقه پرواز 
ممنوع وجود دارد چه میگوید؟

در این بند قانونی روش��ن شده است که متولی این امر چه 
دستگاه ها و نهادهایی هستند.

بند قانونی ممنوعیت پرواز در آسمان کشور در زمان بحران 
)به اصطاح کلییر شدن آسمان( چنین می گوید؛

ق��رارگاه می توان��د در چارچوب مق��ررات (SOP) قوانین 
و مق��ررات هوای��ی هماهنگی های الزم را ب��ه عمل آورد تا 

آسمان کشور »کلییر« شود.
ق��رارگاه پدافند هوای��ی خاتم االنبیاء)ص( بع��د از اینکه از 
ش��ورای عالی امنیت ملی کس��ب تکلیف کرد که آیا کشور 
در شرایط جنگی است یا عکس آن، باید تمام سازمان های 
مرتبط با خطوط هوایی کش��ور به درخواس��ت قرارگاه در 

جهت »کلییر« آسمان کشور عمل کنند.
با این بند قانونی روش��ن است که شورای عالی امنیت ملی 
که متش��کل از رئیس جمهور و افراد دیگر اس��ت تعطیلی 
خط��وط هوایی کش��ور را باید تایید کنن��د و پس از آن به 
نیروهای مس��لح کش��ور اب��اغ کنند. س��ردار حاجی زاده 
فرمانده هوافضای سپاه پاسداران در کنفرانس خبری اشاره 

به این موضوع کرد و گفت درخواس��ت ه��ای ما برای لغو 
پرواز در آسمان های کشور رد شده است.

رئیس جمهور رئیس ش��ورای عالی امنیت کش��ور اس��ت، 
اعض��ای دیگری در این ش��ورا هس��تند که برخ��ی از آن 
ش��خصیت ها از لحاظ حقوقی عضویت دارند و برخی دیگر 

منصوب هستند.
چند نفر از اعضای ش��ورای عال��ی امنیت ملی هنگام انجام 

عملیات انتقام بیدار بودند و آن را پیگیری می کرند؟
آیا هنگام ت��دارک عملیات و آغ��از آن، در اتاق فرماندهی 
جنگ حضور داش��تند و رئیس جمه��ور در جایگاه رئیس 
ش��ورای عالی امنیت ملی در کنار دیگر اعضا، نه همه آنها، 
جلس��ه مهم این واقعه حساس را مدیریت می کردند و آن 

را از نزدیک شاهد بودند یا در خواب بودند؟!
اتفاقات��ی که پس از ترور ناجوانمردانه س��ردار حاج قاس��م 
س��لیمانی و انتق��ام موش��کی ای��ران و س��قوط هواپیمای 
مس��افربری افتاد نیازمند بررس��ی دقی��ق، تجزیه و تحلیل 
نهادهای اطاعاتی و امنیتی اس��ت ت��ا ابعاد آن برای مردم 
روش��ن ش��ود. باید کمی صبر کرد به زودی چنین اتفاقی 

خواهد بود.   اتاق خبر ۲4
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موضوع مزایده: واگذارى ده قطعه زمین از قطعات ملکى شهردارى واقع در 
شــهرك فتح المبین بصورت سبدى ، مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و 

مدارك و شرایط مزایده منضم
مبلغ ســپرده شرکت در مزایده: 390/000/000 (ســیصد و نود میلیون 
ریال) به صورت ضمانتنامه بانکى با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدى 

در وجه شهردارى کاشان.
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/11/14 از اداره پیمان و رسیدگى 
، مهلت قبول پیشــنهادات حداکثر تا تاریخ 98/11/16 و بازگشــایى پاکتها 

در مورخ 98/11/17 در محل شهردارى کاشان خواهد بود.
- هر گاه برندگان اول تا سوم مزایده حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر 
نشــوند ، سپرده شرکت در مزایده ایشان به نفع شهردارى به ترتیب ضبط 

خواهد گردید.
- کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشــد و شــهردارى 

در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات مورد معامله در اسناد مزایده درج شده است.

تلفن: 8 - 55440055 (031)

موضوع مزایده: واگذارى 3 قطعه زمین از قطعات ملکى شــهردارى واقع در 
شــهرك فتح المبین بصورت سبدى ، مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و 

مدارك و شرایط مزایده منضم
مبلغ ســپرده شرکت در مزایده: 120/000/000 (یکصد و بیست میلیون 
ریال) به صورت ضمانتنامه بانکى با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدى 

در وجه شهردارى کاشان.
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/11/14 از اداره پیمان و رسیدگى 
، مهلت قبول پیشــنهادات حداکثر تا تاریخ 98/11/16 و بازگشــایى پاکتها 

در مورخ 98/11/17 در محل شهردارى کاشان خواهد بود.
- هر گاه برندگان اول تا سوم مزایده حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر 
نشــوند ، سپرده شرکت در مزایده ایشان به نفع شهردارى به ترتیب ضبط 

خواهد گردید.
- کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشــد و شــهردارى 

در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات مورد معامله در اسناد مزایده درج شده است.

تلفن: 8 - 55440055 (031)

واز ممنوع اعالم نشد؟ چرا پر
یادداشت 

الیه پنهان خدمات »حاجی زاده« 

نقش »سردار« در نجات اقتصاد

کمک کنین تا قد قلک محک به هزینه دارو برسه

جهت دریافت رایگان قلک درب منزلتان با 
شماره 02123540 تماس بگیرید 


