
شب نشینی در جهنم بجای 
تعامل در بهشت!

هشت سال دم از تعامل زدیم و از آحاد جامعه که خود الگوی 
این فرهنگ نهادینه شده است خواستیم تا با آن آشناتر شوند 
ام��ا دریغ از اینکه خود به انجام آن پایبند نیس��تیم!  تعامل، 
سر تیتر شعار دولت یازدهم بود که تبلیغات گسترده ای را با 
آن ش��روع کرد اما امروز پروپاگاندای کمرنگی که از آن باقی 
مان��ده همچنان درجا می زند و نه  تنه��ا در روند رو به بهبود 
بروکراسی کشور موفقیتی نداشته بلکه دولت های یازدهم و 
دوازدهم هم نتوانس��تند جایگاه تازه ای در آن پیدا کنند زیرا 
دو وزارتخان��ه و یا دو اداره کل و حتی دو دایره جزء هم پیدا 

نمی ش��د تا به معنای واقعی با هم تعامل داش��ته باشند و به 
اجرای پروتکل های یکدیگر احترام بگذارند! 

نفت، نیرو را قبول ندارد و صمت، اقتصاد و دارایی را نمی پذیرد! 
آم��وزش  و پرورش نمی تواند با علوم و فناوری پیرامون بودن 
یا نبودن کنکور به توافق برسد! و راه و شهرسازی با تعاون و 
رفاه پیرامون خانه  سازی جهت قشر زحمتکش و مستضعف 
کارگران تعامل نماید! و فرهنگ و ارشاد اسالمی قادر نیست 
ب��ه درک نیاز برای ورود گردش��گران از طریق وزارت میراث 
فرهنگی پاس��خی روش��ن بدهد! که هر کدام از متولیان قوه 
مجریه ساز خودشان را کوک می کنند و چاقوی خودشان را 
دسته می اندازند! و کاری به این ندارند که شعار مشترکشان 
در آغ��از تعامل با جریان های دیگر ب��وده در حالی  که هنوز 

نتوانسته اند این دکترین را در میان خود نهادینه کنند!  
به یاد آوریم کش��اکش میان دو وزارتخانه بهداشت و آموزش 
پزشکی و علوم و فناوری را در طول تابستان امسال که بیش 
از یک میلیون و س��یصد هزار متقاضی چش��م  به  راه کنکور 
را ب��ا میلیون ه��ا اعضاء خانواده آن ها به ب��ازی نبود تعامل با 
یکدیگر کش��اندند و اقیانوس��ی از استرس، دلهره و نگرانی را 
در میان آن ها جاری س��اختند و درس��ت ی��ک هفته قبل از 

برگزاری آب پاک تعویق یک ماهه را روی دست آن ها ریختند 
و در بحرانی ترین دوران بازخوانی دروس، متقاضیان را ناامید 
کردند تا کتاب ها و جزوات را جمع آوری و به انباری ها بسپارند، 
ولی چهل وهشت ساعت بعد رأی ها عوض شد و تعامل میان 
دو وزارتخانه غلیان کرد ک��ه کنکور در همان تاریخ از پیش 
تعیین  ش��ده برگزار خواهد شد و دیدیم که عالوه بر شرکت  
کنندگان، میلیون ها نفر از اعضا، خانواده، دوستان و آشنایان 
آن ه��ا در این ماراتن چهار روزه با رعایت تمامی پروتکل های 
بهداش��تی حضور یافتند! تا چه��ارده روز بعد و قبل از اعالم 

نتایج کنکور شاهد موج تازه ای از بستری ها باشیم! 
بحث بر س��ر تعامل بود که جایگاهی در میان اصحاب دولت 
نداشته و ندارد که بیشتر به یک  چشم  و هم  چشمی مربوط 
می ش��ود زیرا نشست های دیگری هم اتفاق می افتد تا سنت 
پروتکل ش��کنی در دولت و دیگر نهادها باب شود. جشنواره 
س��ینمایی حافظ به همی��ن روال و در جای��ی دیگر برگزار 
می ش��ود و همدان هم بر مزار ابوعلی سینا شاهد بزرگداشت 
روز پزش��ک اما کمرنگ تر از همیش��ه است و از همه مهم تر 
آم��وزش  و پرورش اصفهان برای اینکه از غافله عقب نماند تا 
پس از گذشت قرنی یادشان بیاید که باید یکصدمین سالگرد 

احداث اداره خود را در این شهر پاس بدارند و جشن بگیرند و 
به جرگه پروتکل شکنان کرونایی بپیوندند! که البته مدعوین 
این شب نشینی در جهنم ابتال به ویروس کرونا بجای تعامل 
در بهش��ت به جز معدودی پیشکس��وت فرهنگی، همگی از 
مدیران ارش��د و از جمله استاندار و شهردار کالن شهر بودند 
که گویا حوصله شان از خانه  نشینی پس از شش ماه سر رفته 
بود و می طلبید تا فضایی باشد و جشنی و نشستی تا دلی از 

عزای غربت کرونایی در آورند! 
ای کاش اگر قرار بود مراس��می به این منظ��ور برگزار گردد 
منحص��راً برای فرهیخت��گان آموزش  و پ��رورش و با رعایت 
کامل پروتکل های بهداش��تی و بخص��وص حفظ فاصله های 
فیزیکی می بود تا این افراد س��الخورده بتوانند ش��بی بدون 
اس��ترس را به دیدار دوس��تان قدیم��ی بپردازند و آموزش  و 
پرورش این اس��تان هم اهدا قاب و تابل��و را به یکدیگر کنار 
می گذاش��ت و بس��ته هایی از محصوالت بهداش��تی تهیه و 
تقدیم این بازنشس��تگان فرهیخته می کرد که هزینه های آن 
این روزها فش��ار مضاعفی را بر اقتصاد بیمار این خانواده های 
آبرومند وارد س��اخته اس��ت. اصوالً در این برهه از زمان چه 
اص��رار و نیازی به برگزاری اینگون��ه اجتماعات آن هم برای 

افراد آس��یب پذیر اس��ت که بالطبع در آینده با تبعاتی روبرو 
خواهد بود. تصاویر به  دس��ت  آمده از این برگزاری حکایت از 
آن دارد که تعداد فرهیختگان در آن بس��یار محدود و اندک 
ب��وده و جایگاه افرادی که عالوه بر جوان بودن هیچ قرابت و 
س��نخیتی با آموزش  و پرورش ندارند بلکه لباس هایشان نو، 
امروزی و پلوخوری است و دستشان به دهانشان می رسد اما 
اثری از بازنشس��تگان آن  که در عزلت خانه  نشینی همکالم 
آلزایمر و پارکینس��ون هس��تند دیده نمی شود! نگاه دقیق تر 
ب��ه تصاویر و فایل فیل��م این برنامه نش��ان می دهد نه  تنها 
یادگارهای یکصدمین سال تأسیس اداره معارف و یا فرهنگ 
و یا آموزش  و پرورش در آن یافت نمی شود بلکه بویی هم از 
آن نبرده زیرا این برنامه می توانست با رعایت کامل پروتکل ها 
بخصوص فاصله گذاری بیشتر و استفاده از نوستالژی قدیمی 
س��اختمان اداری سابق و فضای باز آن در تاالر اشرف برگزار 
و تشریفات و حضور افراد غیر را از آن مبرا می کردند و برای 
هرچه بهتر از تخصص و اطالعات کانون بازنشستگان و بدون 
حضور غیر انجام می پذیرفت تا به  واقع نشس��ت یکصدمین 
سالگرد تأسیس آموزش  و پرورش اصفهان باشد نه به  نوعی 

شب  نشینی در جهنم بلکه تعاملی در بهشت!
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نیروی دریایی ارتش کشورمان با در اختیار گرفتن 
موشک کروز ضد کشتی ش��هید ابومهدی با برد 
حداقل هزار کیلومتر، به یک باشگاه خاص نظامی 
وارد شده که تنها عضوهای فعلی آن، ارتش های 

آمریکا، روسیه و چین هستند.
موشک های کروز ضد کشتی از جمله مهم ترین 
عرصه های طراح��ی و تولید محصوالت مدرن در 
دکترین دفاعی و بازدارندگی کشورمان به حساب 
می آین��د که در س��الهای اخیر توج��ه خاصی به 
این خانواده تس��لیحاتی در کش��ور ما شده است. 
اما آخرین رونمایی در این حوزه، ش��امل معرفی 

محصول��ی خاص و کم نظی��ر در جهان بود که با 
عملیاتی شدن این موشک کروز ضد کشتی با برد 
بس��یار باال، ایران وارد یک باشگاه بسیار خاص و 

استراتژیک در دنیا شده است.
موشک ش��هید »ابومهدی مهندس« با برد بیش 
از 1000 کیلومتر نس��ل جدیدی از تس��لیحات 
ضد کشتی کشور ما محسوب می شود که بر پایه 
موشک های کروز برد بلند حمله به اهداف زمینی 
مثل هویزه توسعه پیدا کرده اما نکته بسیار مهم 
درباره این دس��تاورد دفاعی این مسئله است که 
تا به امروز تنها س��ه کشور آمریکا، روسیه و چین 

موش��ک های کروز ضد کشتی در برد باالی هزار 
کیلومتر را در اختیار داشته اند و جمهوری اسالمی 
ایران با موش��ک جدید تبدیل به چهارمین کشور 
جهان با این توانایی ش��ده است. در ادامه نگاهی 
به هم رده های جهانی موشک ابومهدی مهندس 

خواهیم داشت.
 یانکی ها و تاماهاوک در مدل های مختلف

موش��ک ک��روز تاماه��اوک یکی از س��الح های 
استاندارد نیروی دریایی آمریکا به حساب می آید 
که بیش��تر برای مخاطبان با عنوان سالحی ضد 

اهداف زمینی ش��ناخته می ش��ود. مدل ابتدایی 
ضد کش��تی این موشک که با کدهای RGM و 
UGM با عدد شناس��ایی معروف 109 شناخته 
می ش��دند از ترکیبی سیس��تم های اینرسیایی 
و ماه��واره ای و رادار فع��ال در مرحله آخر بهره 
برده و بردی در حدود 2500 کیلومتر داش��تند. 
این موشک ها در سال 1994 میالدی از خدمت 
خارج ش��ده اند. نسل جدید موش��ک های کروز 
تاماه��اوک در بل��وک 5 ک��ه در ح��ال حاضر در 
آخرین مراحل توس��عه بوده و قرار است به زودی 
وارد مرحل��ه تولید انبوه و تحوی��ل به یگان های 
عملیاتی ش��ود، توان درگیری با اهداف دریایی را 
پیدا خواهد کرد. برد این موشک در حدود 1600 
کیلومتر خواهد بود. این موش��ک با سرعت 890 
کیلومتر بر س��اعت حرکت کرده و دارای یک سر 

جنگی نفوذگر به اهداف سخت است.
 روسها به دنبال برد باال و سرعتی چشمگیر

موش��ک های ضد کشتی زیادی در طول بیش از 
50 س��ال اخیر در اتحاد جماهیر شوروی سابق و 
فدراسیون روسیه توسعه پیدا کرده اند و در حال 
حاضر در بخش موش��ک های کروز ضد کش��تی 
عملیاتی، برد بلند ترین س��الحی که روس��ها در 
اختی��ار دارند موش��ک های س��ری 3M54K و 
3M54T برای پرتاب از زیردریایی و کش��تی از 
خان��واده کالیبر اس��ت که ب��ردی در حدود 660 
کیلومتر دارد. اما روس��یه از اواخر سال 2019 تا 
به امروز چندین آزمایش روی موش��ک کروز ضد 
کشتی جدید خود یعنی Zircon انجام داده که 
این موشک که به گفته منابع روسی بسته به نوع 
هدف، بردی بین هزار الی 2 هزار کیلومتر خواهد 
داش��ت و می تواند با سرعت 8 تا 9 برابر سرعت 
صوت حرکت کرده و از موتور اس��کرم جت بهره 

می برد.
ای��ن موش��ک ب��رای ش��لیک از زیردریایی ها و 
کش��تی ها توسعه پیدا کرده و وزن سر جنگی آن 
بی��ن 300 الی 400 کیلوگرم خواهد بود. البته با 
این مقدار از س��رعت، در صورت برخورد به هدف 
اصوال بود یا نبود سر جنگی خیلی تفاوت نداشته 
و انرژی جنبشی حاصل باعث خسارت شدید و به 

احتمال فراوان غرق شناور دشمن خواهد شد. در 
آزمایش این موشک در سال 2020 از ناو محافظ  
Admiral Gorshkov، این موش��ک توانست 
هدفی را در فاصله بیش از 500 کیلومتری هدف 
قرار دهد. روسها اعالم کرده اند در سالهای آینده 
میالدی این موشک را وارد خدمت خواهند کرد.

اصوال نمی توان حرفی از موشک های نسل جدید 
در جه��ان زد و به س��راغ جمه��وری خلق چین 
نرفت؛ کش��وری که یک��ی از فعال تری��ن برنامه 
های موش��کی جهان را داش��ته و هر سال نیز به 
س��مت افزایش کیفیت و کمیت قوای موش��کی 
خود می رود. چینی ها در بحث ضد کش��تی یک 
هدف اصلی دارند و آن هم نیروی دریایی آیاالت 
متحده آمریکا اس��ت. در سالهای اخیر و خصوصا 
پس از آغاز مدرن سازی سنگین نیروهای مسلح 
چی��ن از حدود س��ال 2005 به این طرف، حجم 
بسیار زیادی از موشک های کروز ضد کشتی در 
بردهای مختلف وارد خدمت نیروی های مس��لح 
چین ش��ده است. برد بلندترین موشک کروز ضد 
کشتی حال حاضر چینی ها مدل YJ-100 است 
ک��ه از بم��ب افکن های م��دل H-6 و همچنین 
ناوش��کن های سنگین تایپ 055 پرتاب میشود. 
این موش��ک در حال حاضر بردی در حدود 800 
کیلومتر داش��ته و سرعت آن نیز زیر صوت است. 
بر اساس آنچه امروزه به صورت عملیاتی )حداقل 
بر اس��اس اطالعات موجود( م��ی توان گفت این 
اس��ت که چینی ها موش��ک کروز ضد کشتی با 
ب��رد هزار کیلومتر یا بیش��تر از آن را ندارند ولی 
برخی از منابع اعتقاد دارند که چینی ها در حال 
توسعه موشکی به اس��م HN2000 هستند که 
ماموریت تخصصی آن ضد کش��تی بوده و برد آن 
نی��ز در حدود 2 تا 4 ه��زار کیلومتر خواهد بود. 
هن��وز اطالعات خاصی در خصوص این موش��ک 
منتشر نشده و مشخص نیست در چه مرحله ای 

از توسعه قرار دارد.
 ابومهدی به نداجا ملحق می شود

اما در روز صنعت دفاعی شاهد رونمایی از موشک 
جدید کروز ضد کش��تی ایران بودی��م که به یاد 
ش��هید بزرگوار ابومهدی المهندس و خدمات بی 

دری��غ او به جبهه مقاومت و انقالب اس��المی، به 
عنوان ابومهدی نامگذاری ش��د. خبر جالب دیگر 
در خص��وص این موش��ک اینکه نی��روی دریایی 
ارت��ش اولین مش��تری این س��الح اس��تراتژیک 
اس��ت. بر اس��اس تصاویر پخش ش��ده مربوط به 
آزمایش های این موشک مشخص شده که پرتاب 
آن از روی النچرهای زمینی متحرک صورت می 
گیرد. احتماال اولین یگان های به کار گیرنده این 
سامانه، واحدهای موشکی ساحل به دریای نداجا 

در سواحل مکران باشند.
با وجود امکان استقرار گسترده النچرهای ساحلی 
جهت ش��لیک این موش��ک و انه��دام اهداف در 
مناطق دوردس��ت، بررس��ی های اولیه نشان می 
دهد این موش��ک با توجه به اندازه بس��یار بزرگ 
خود، به راحتی قابل نصب روی شناورهای فعلی 
نیروی دریایی ارتش نیست ولی مشخصا در نسل 
های بع��دی ناوهای ایرانی و در وزن های 5 هزار 
ت��ن به باال که به سیس��تم ه��ای پرتاب عمودی 
مجه��ز خواهد ب��ود، امکان نصب س��هولت پیدا 
خواهد کرد؛ مس��ئله ای که ق��درت آتش ناوهای 
نداج��ا را در حد غیر قابل تصوری افزایش داده و 
عمال نیروی دریایی کشور ما را در منطقه به طور 
کام��ل بی رقیب و در جهان نیز در کنار ابرقدرت 
ه��ای دریایی جهان در بحث ب��رد درگیری قرار 

خواهد داد.
در س��ناریوی ش��لیک از س��واحل جنوب شرقی 
کش��ور و با فرض ب��رد 1200 کیلومتر برای این 
موشک، متوجه می شویم که وسعت بسیار زیادی 
از منطقه دریای عرب )که مابین دریایی عمان و 
اقیانوس هند قرار دارد( توسط این موشک پوشش 
داده خواهد ش��د و این مسئله س��یگنالی بسیار 
قدرتمند و خاص برای یک کشور و یک نیرو و آن 
هم نیروی دریایی ای��االت متحده آمریکا خواهد 
بود. مشخصا در دکترین دفاعی جمهوری اسالمی 
ایران بحث حمالت دوربرد ضد کشتی به منظور 
ایجاد فضای ضد دسترس��ی و دور کردن ناوهای 
هواپیمابر و شناورهای لجستیکی از سواحل کشور 
در دستور کار قرار گرفته است؛ امری که الیه ای 
جدید و وس��یع از خطوط دفاعی را برای کشور 

ایجاد خواهد کرد.  مشرق

امام رضا )ع(: هر کس که عاشورا، روز مصیبت و اندوه و گریه  اش باشد 
خداوند روز قیامت را برای او روز شادی و سرور قرار می دهد.

گزارش

یادداشت

آگهی فراخوان  مشارکت در طرح هاى الیروبى و ساماندهى رودخانه ها در مقابل برداشت 
مصالح مازاد شن و ماسه در محدوده رودخانه هاى استان و انتخاب  از طریق مناقصه عمومى

روابــط عمـومــی
شرکت سهامی آب منطقه اي هرمزگان

دوم
ت 
نوب

شرکت سهامی آب منطقه اي هرمزگان

  www.setadiran.ir 

الف )  شرح مختصرى از پروژه ها

ب )  شرایط کلى سرمایه گذار

ج )  تاریخ، مهلت، مبلغ و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی مناقصه گران و اسناد مناقصه  

د ) تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابی کیفی مناقصه گران و اسناد مناقصه 

ه ) تاریخ بازگشایی پیشنهادات: 

و ) سایر شرایط

www.setadiran.ir  www.hrrw.ir  http://iets.mporg.ir  

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى همزمان  
با ارزیابى ( فشرده ) به شماره 99/14 

شرکت آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران (سهامى خاص)

ول
ت ا
نوب

 www.setadiran.ir

–

http://iets.mporg.ir 
swest.tpww.ir

www.nww.ir

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
شماره آگهى : 99/8

اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اردبیل

ول
ت ا
نوب

اداره کل راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى استان اردبیل

اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اردبیل در نظر دارد پروژه 
هاى ذیل را از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى به پیمانکاران 
مناقصه خواهد  برندگان  بعهده  . هزینه آگهى  نمایند  واگذار  واجد شرایط 

بود .
و  راهها  آسفالت  گیرى  لکه  و  راهدارخانه  تکمیل   : مناقصه  موضوع   -  1

تجدید بهسازى راههاى اصلى و فرعى و روستایى
توانند جهت  متقاضیان مى   : پیشنهاد قیمت  و  اسناد  2 - مهلت دریافت 
دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ چاپ آگهى نوبت 
چهارشنبه  روز  ادارى  وقت  پایان  لغایت   99/6/5 چهارشنبه  روز  از  اول 
99/6/12 به سامانه ستاد ایران مراجعه نمایند . پیشنهادات قیمت بایستى 
تا آخر وقت ادارى روز یکشنبه 99/6/23 در سامانه ستاد ایران ثبت گردد . 
در ضمن ساعت 10 قبل از ظهر مورخ 99/6/24 روز دوشنبه زمان بازگشایى 

قیمت ها مى باشد .
آگهى نوبت اول : 99/6/5
آگهى نوبت دوم : 99/6/6 

(فرمان سالمتى در دستان شماست ، ایمن برانید سالم بمانید)

8 8 0 0 6 6 8 8
روزنامهتلفنیآگهیمیپذیرد

عقب ماندن اروپا از قدرت موشکی ایران

دست قدرتمند »ابومهدی« برای افزایش 
شعاع بازدارندگی جمهوری اسالمی
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