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جباران کاخ سفید و تحریم ها 
رفتنی هستند

31 م��رداد در تقوی��م به عن��وان روز صنعت 
دفاعی کش��ور نام گذاری ش��ده است. حال 
این سوال مطرح است که چرا این روز دارای 
اهمیت اس��ت و چ��را باید م��ورد توجه قرار 
گیرد؟ می گویند تاریخ بهترین مدرسه است 
و احتیاج، زمینه س��از خالقیت و پیش��رفت 
است. 8 سال دفاع مقدس در برابر رژیم بعثی 
و 35 کش��ور حام��ی آن در حالی رقم خورد 
که ایران از کمترین امکانات دفاعی برخوردار 
بود. ش��رایط چن��ان بود که حت��ی از فروش 
س��یم خاردار به ایران خ��ودداری می کردند. 
همین ضعف دفاعی و پدافندی موجب ش��د 
ت��ا رژیم صدام موش��ک باران ش��هرها را در 
ابعاد گسترده ای اجرا س��ازد و هزاران انسان 

غیرنظامی را به شهادت رساند. 
20 س��ال پیش رهبر معظ��م انقالب بر لزوم 
تقویت توان دفاعی کش��ور تاکید و خواستار 
آن شدند که در عرصه زمینی، هوایی، دریایی 
و پدافندی برای رس��یدن به باالترین درجه 
آمادگ��ی تجهیزاتی و دانش هم��ت گمارده 
ش��ود. ام��روز در حالی بار دیگ��ر ملت ایران 
روز صنعت دفاعی کش��ور را گرامی می دارد 
که نگاه��ی به تحوالت این س��الها به خوبی 
صحیح بودن رویک��رد به تقویت توان دفاعی 
را نش��ان دهد. به عنوان نمونه آمریکایی که 
خود را ابرقدرت جهان معرفی می کند وقتی 
پهپاد متجاوزش در حری��م ایران هدف قرار 
می گی��رد ج��رات واکنش ن��دارد. و یا وقتی 
نیروهای دریایی انگلیس و آمریکا حریم آبی 
ایران را نقض می کنند، نیروهایشان بازداشت 
می ش��وند و برخالف س��ایر نقاط جهان که 
آمری��کا و انگلی��س با قلدری و حت��ی اقدام 
نظامی برای آزادی سربازانشان اقدام می کنند 
در برابر ایران جز تسلیم شدن چاره ای ندارند. 
در نم��ودی دیگر وقتی تروریس��تها مجلس 
شورای اس��المی را هدف قرار می دهند ایران 
با توان موش��کی پایگاه آنه��ا را در دیروالزور 
ه��دف می گیرد و وقتی آمریکایی ها س��ردار 
سپهبد قاسم سلیمانی را در تروریسم دولتی 
به شهادت می رس��انند، ایران برای نخستین 
ب��ار در جهان پای��گاه عین االس��د آمریکا را 
موش��ک باران می کند. وقتی نفت کش های 
ایران��ی به س��مت ونزوئال حرک��ت می کنند 
هشدار نیروهای مس��لح موجب می شود که 
آمریکا، جرات دس��ت درازی به کش��تی های 
ایرانی را نداشته باش��د. توان دفاعی ایران به 
مرحله ای رس��یده است که وقتی سران رژیم 
صهیونیستی طرح حمله نظامی به ایران را به 
کاخ سفید می برند، سران جنگ طلب آمریکا 
نیز پرونده را پس زده و اذعان می کنند جنگ 
ب��ا ایران دیوانگی محض اس��ت. ام��روز توان 
دفاعی ایران به نقطه ای رس��یده که ماهواره 
نظامی ایران در فضا مس��تقر شده است چرا 
که جنگ آینده جنگ فضاست و کشوری که 
در عرصه هوافضا حضور نداشته باشد محکوم 
به شکس��ت اس��ت. در همین حال دستاورد 
جدید ایران را در رزمایش اخیر سپاه می توان 
مشاهده کرد که موش��ک از دل زمین بدون 
س��کو، پرتاب گردید.  حال این سوال مطرح 
اس��ت که صنایع دفاعی کشور چگونه به این 
توانایی ها رسیده است و چرا سایر صنایع کشور 
به این مهم دس��ت نیافته اند؟ پاسخ را در یک 
اصل می توان جستجو کرد و آن اینکه صنعت 
دفاعی کشور مولود انقالب اسالمی با تکیه بر 
روحی��ه خودباوری و اتکاء به درون اس��ت که 
موجب ش��د تا برخالف گذشته که همه امور 
در دس��تان مستش��اران نظامی خارجی بود، 
امنیت و توان دفاعی کش��ور به دست جوانان 
ای��ران زمین ب��ه ام��ری بومی مبدل ش��ود. 
مدیریت جهادی یعنی حضور همه جانبه در 
میدان داشتن و از کاستی ها نترسیدن و تالش 
شبانه روزی داشتن و در نهایت مقاومت فعال 
یعنی تسلیم نشدن در برابر تحریف، تهدید و 
تحریم رمز این موفقیت بوده است. اصولی که 
دالور م��ردان ایران زمی��ن در صنایع دفاعی 
کشور از ارتش و س��پاه و پدافند،آن را تجلی 
بخش��یده اند حال آنکه بخش های اقتصادی و 
برخی دیگر از صنایع کشور به دلیل نداشتن 
روحیه جهادی و شاید عدم رویکرد به مقاومت 
فعال در مسیر سستی پیش رفتند. روز صنعت 
دفاع کش��ور را می توان تجلی اراده ملت ایران 
دانست که با الگوگیری از آن در سایر بخش ها 
می توان شاهد حل مشکالت کشور و شکست 

طراحی ها و سنگ اندازی های دشمنان بود.
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عبدالعل��ی صاح��ب محم��دی در بازدید جزی��ره هرمز و در مراس��م 
اه��دای جهیزیه به 31 زوج جوان هرمزی اظه��ار کرد: روحیه و عزم 
بلندی در س��تاد اجرایی فرمان ام��ام )ره( در خدمت به مردم مناطق 
کمتربرخوردار کشور وجود دارد و بنده شخصا با عشق و ارادتی که به 
مردم هرمز و هرمزگان دارم، هرگز دوران 3 ساله استانداری و حضورم 
در این اس��تان را در شمار روزها و س��ال های عمرم حساب نمی کنم 
چرا که مردم این اس��تان عزیز، نجیب و پرمهر هس��تند و گیرایی این 
استان نیز بدلیل همین روحیه مردم است. وی افزود: کشور ما پهناور 
و گس��تردگی جمعیت باال است و رساندن امکانات و تجهیزات به همه 
مناطق کش��ور، کار طاقت فرس��ایی است اما با روحیه جهادی و همتی مضاعف و با عشق و ایمان به 
کار می ت��وان کارهای بزرگی انجام داد و حق مردمی که با تأخیر به آنها رس��یده را ادا کرد. معاون 
س��تاد اجرایی فرمان امام )ره( با اش��اره به نگاه ویژه رهبر معظم انقالب اس��المی به جزیره هرمز و 
اهمی��ت ای��ن جزیره و ضرورت خدمت مضاعف به مردم عزیز آن، خاطرنش��ان کرد: س��تاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره( یک رس��الت ویژه دارد و رویکرد عمومی این س��تاد اقتصاد مقاومتی است 
و هیچ برنامه ای در س��تاد وجود ندارد مگر با این رویکرد عملیاتی ش��ود. تقویت تولید، اش��تغال و 
محرومیت زدای��ی 3 محور فعالیت های س��تاد اجرایی فرمان ام��ام )ره(  صاحب محمدی ادامه داد: 
تالش ستاد اجرایی متمرکز بر تقویت تولید، تقویت اشتغال های موجود و کار محرومیت زدایی است 
تا بتوانیم وابس��تگی کشور را کاهش داده و از طریق این مسیر برای مردم هر منطقه، برکاتی را در 

سایه انقالب اسالمی به ارمغان بیاوریم.
وی یکی از دالیل توفیق س��تاد اجرایی در انجام کارهای بزرگ در کش��ور را چابکی ستاد و کاهش 
عرض و طول اداری عنوان کرد و بیان داشت: بنیاد برکت فقط 40 نفر نیرو دارد اما 13 هزار میلیارد 
تومان پروژه را در کش��ور راهبری می کند. بنیاد احس��ان نیز که به تازگی ش��کل گرفته و اقدامات 
بزرگی نظیر تأمین جهیزیه و بس��ته های معیش��تی و توزیع اقالم تحصیلی و ... را بر دوش دارد نیز 
فقط 13 نیرو دارد و همه این اقدامات و کمک ها و جهیزیه ها و بسته معیشتی و ... را فقط 13 نفر 

مدیریت و انجام می دهند.
مشارکت و همکاری با 6 هزار گروه جهادی در کشور

معاون س��تاد اجرایی فرمان امام )ره( با اشاره به ساماندهی بیش از 6 هزار گروه جهادی در سراسر 
کشور، تصریح کرد: از روحانی تا دانشجو و دانش آموز، پزشک و استاد دانشگاه و اصناف و ... در این 
گروه های جهادی پای کار انجام کارهای بزرگی هس��تند که ستاد اجرایی نسبت به ساماندهی آنها 

و حمایت از فعالیت های جهادی اقدام کرده است.
حضور در بیش از 8 هزار روستا در 200 شهرستان

صاحب محمدی در ادامه در بیان گستردگی کار در ستاد اجرایی فرمان امام خمینی )ره( در سراسر 
کش��ور، گفت: 200 شهرس��تان در 31 استان کانون فعالیت های س��تاد اجرایی هستند. در بیش از 
8 ه��زار روس��تا پروژه انجام داده و یا در حال انجام هس��تیم و 79 هزار میلی��ارد تومان ارزش این 
پروژه ها با 556 هزار اشتغال مستقیم و غیرمستقیم است. وی رویکرد ستاد اجرایی را، توانمندسازی 
اقتص��ادی و خدمات اجتماعی و خدمات زیربنایی عنوان و اظه��ار کرد: در حوزه خدمات زیربنایی 
و فق��ط ب��ا 40 نفر نیرو در بنیاد برکت توانس��ته ایم بیش از 97هزار و 500 پروژه را در کش��ور در 

حوزه های راه، آب، آموزش، بهداشت و درمان و ... عملیاتی کنیم.
موازی کاری با بخش خصوصی در ستاد اجرایی وجود ندارد

معاون س��تاد اجرایی فرمان امام )ره( تأکید کرد: موازی کاری در س��تاد اساسا وجود ندارد. ما نه با 
بخش خصوصی و نه با بخش دولتی موازی کاری نداشته و نداریم و هیچ جایی وجود ندارد که رقیب 
بخش خصوصی باش��یم بلکه ب��ا تعامل، همراهی و حرکت بر پایه برنامه های از پیش تعیین ش��ده 
را در دس��تور کار خودمان قرار داده ایم. وی اضافه کرد: چندین بیمارس��تان با 2500 تخت توسط 
س��تاد اجرایی فرمان امام )ره(  س��اخته و یا در حال ساخت داریم که با هماهنگی وزارت بهداشت 
صورت گرفته است. بیمارستان های نیمه تمام متعددی را که سال ها معطل بوده، شناسایی و تکمیل 
کرده ای��م و این روند را ب��ا جدیت ادامه خواهیم داد تا بتوانیم خدمات مناس��ب تری در بخش های 
مختلف به مردم ارائه کنیم. استاندار اسبق هرمزگان تصریح کرد: در زمینه مدرسه سازی نیز 1900 
مدرسه با 10 هزار و 300 کالس را در دستور کار داشتیم که فقط 15 درصد از کار باقیمانده است و 
85 درصد مدارس و کالس ها تحویل شده است و کار برای تکمیل مابقی کالس ها نیز ادامه دارد.

معاون وزیر بهداشت در حالی که پیش  از این اعالم کرده بود امکان برگزاری 
مراسم عزا در فضای مسقف تحت شرایطی امکان پذیر است، پس از برنامه 

ریزی هیئات برای آیین های سوگواری، به یکباره تغییر موضع داد.
14 مرداد ماه بود که دس��تورالعمل های بهداشتی ویژه هیئت های محرم از 
س��وی علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت ابالغ شد. در یکی از 
بنده��ای مهم این ابالغیه آمده بود: »برگزاری مراس��م در فضای باز اولویت 
اصلی مجالس حس��ینی باش��د و در ص��ورت اضطرار در محیط های بس��ته 
می بایس��ت یک چهارم ظرفیت مکان و با حفظ فاصله فیزیکی برگزار شود. 
هر چقدر ارتفاع س��قف محیط های بسته بلندتر باش��د مثل 6 یا 8 متر، به 

فضای باز نزدیک تر می باشد. مسئله اصلی تهویه هوا است.«
اما دکتر رئیسی یکباره نکات جدیدی برای هیئت ها اعالم و آنها را تنها ملزم 
به انجام مراسمات در فضای روباز کرد. رئیسی در یک نشست خبری گفت: 

هر گونه مراسم در فضای سر بسته مطلقاً ممنوع است!
کس��انی که با هیئت داری آش��نایند خوب می دانند که برای برگزاری یک 
مراسم مذهبی آن هم به مدت حداقل 10 شب تمهیداتی نیاز است که اقدام 
به آن حداقل از 2 هفته قبل آغاز می شود و به یکباره نمی شود 2 روز مانده 

به آغاز مراسم تدبیر جدیدی کرد.
دس��تور العمل های جدی��د معاون بهداش��ت وزارت بهداش��ت در حالی از 
س��وی وی ارائه شد که س��تاد مقابله با کرونا به جمع بندی پیشگیری ها و 
دستورالعمل های ویژه برای مراسم محرم رسید و تقریباً 2 هفته پیش از آن 
به هیئت ها ابالغ ش��د تا هیئت ها در این فاصله زمانی با در نظر گرفتن آن 

دستورالعمل ها مراسم خود را انجام دهد.
هنگامی که ستاد به یک جمع بندی و مصوبه کلی برسد به طبع به تصویب 
حداکثر اعضا موافق آن رسیده است. حال طبق کدام قانون و وظیفه ای تنها 
دو روز مانده به ش��روع محرم معاون بهداش��ت، بدون در نظر گرفتن رویه 
برگزاری هیئتها و لزوم آمادگی چند روزه برای برگزاری مراسم در ایام کرونا 

با شرایط خاص، برای هیئت ها دستورات بهداشتی جدید ابالغ می کند؟
طبیعتاً شیوه نامه های جدید باید زیر نظر رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا و 
از طریق س��خنگو اعالم شود. علیرضا رئیسی بدون در نظر گرفتن این مورد 
و بی توجهی به سلسله مراتب موجود در ستاد ملی مقابله با کرونا برای ابالغ 

شیوه نامه ها؛ طبق کدام شخصیت حقوقی خود در ستاد ملی مقابله با کرونا 
برای خود، به شکل جداگانه دستور العمل صادر می کند؟

در همین رابطه حجت االسالم جاللی، معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان 
تبلیغات اس��المی )سه شنبه 28 مرداد ماه( میهمان برنامه تهران بیست در 
شبکه پنج سیما شد و درباره اجرای دستورالعمل های مراسم عزاداری در ماه 
محرم توضیحاتی ارائه داد و گفت؛ »در یکی از جلساتی که وعاظ و مداحان 
با چند نفر از معاونین وزارت بهداشت داشتند، یکی از معاونین آقای نمکی 
دو نکته گفت؛ اول اینکه برگزاری مراسم در اماکنی که سقف هایی بلندتر از 
6 مت��ر به همراه تهویه کامل دارند، مانعی ندارد و نکته دوم اینکه برگزاری 
مراس��م در فضای مس��قف با یک چهارم ظرفیت مش��کلی ندارد. بعد دکتر 
رئیسی، از معاونین وزیر بهداشت در مصاحبه ای که روز 28 مرداد یعنی دو 
روز مانده به محرم داش��ت بیان کرد که برگزاری مراسم در فضای سربسته 

مطلقاً ممنوع است.«
او ادام��ه داد: »خ��ب ببینید هیئت��ی که همه تدارکات برگزاری مراس��م را 
براس��اس دس��تورالعمل قبلی فراهم کرده اس��ت االن ک��ه دو روز مانده به 
محرم باید چه کند؟ البته همین امروز یکی از وعاظ برجس��ته با من تماس 
گرفت و خیلی گالیه داش��ت و گفت که چون مقام معظم رهبری فرمودند 
از دس��تورالعمل س��تاد کرونا بای��د تبعیت کنید، ما تبعی��ت می کنیم، ولی 
واقعاً االن وضعیت هیئت ها آش��فته اس��ت. خواهش من از مسئولین وزارت 
بهداش��ت این اس��ت که چنانچه همانطور که قباًل هم در جلس��ه ای اعالم 
کردند، برگزاری مراسم در فضاهایی با سقف بیشتر از 6 متر به همراه تهویه 
مانعی ندارد، اعالم کنند تا مش��کل بسیاری از هیئت های ما که هزینه های 

زیادی را متحمل شدند حل شود و این آشفتگی موجود کمی رفع شود.«
ای��ن اولین بی تدبیری و تناقض مواضع س��تاد ملی کرونا نیس��ت که ذهن 
مردم را دچار آشفتگی می کند، تغییر مواضع مکرر به محدودیت ها از جمله 
ممنوعیت س��فرها و ممنوعیت فعالیت اصناف مختلف و بحث نحوه حضور 
دانش��جویان و دانش آموزان و زمان آغاز سال تحصیلی جدید از جمله این 
موارد اس��ت؛ در مورد مهمتر و فراگیرتر بح��ث تعویق کنکور و زمان دقیق 
برگ��زاری آنکه دچار بیش از چهار بار تناقضگویی از س��وی مس��ئوالن قرار 

گرفت. مهر
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شرح مختصرى از ملک 
اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان در نظر دارد ملک خود را به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیرى از سامانه 

تدارکات الکترونیکى دولت (setadiran.ir )  و با شماره مزایده 1099004581000001 به صورت الکترونیکى به مزایده برساند.
زمان انتشار در سایت 99/6/1 ساعت 10/00 مهلت دریافت اسناد مزایده مورخه 99/6/11 ساعت 15

تاریخ بازدید 99/6/2 تا 99/6/5 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت 99/6/11 ساعت 15
زمان بازگشایى 99/6/12 ساعت 10 زمان اعالم به برنده 99/6/12 ساعت 10/30 صبح

ضمنا رعایت موارد زیر الزامى است:
1- برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه 
مربوطه) ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهادات قیمت ، پاکات ، اعالم برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این 

طریق امکان پذیر مى باشد.
2- پیشنهاد مى گردد با توجه به تنوع کاالهاى مطرح شده در مزایده ، قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.
3- عالقمندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره هاى ذیل تماس حاصل فرمایید.

مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه: 41934 – 021
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است.

اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان

اهدای جهیزیه به 31 زوج جوان هرمزی

نیروهای مسلح و پیشرفت های نظامی ایران

دود بی تدبیری در چشم هیئات حسینی

 تغییر لحظه آخری پروتکل ها!


