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نمونه های بســیار بارز و شاخصی در میان ائمه 
جمعه شــهرهای گوناگون کشور وجود دارد که 
با روش و منش خود به جذب حدکثری و دفع 
حداقلی مشغولند که همین باعث شده تا مردم 
آن دیار پایبندی بیشــتری به دین، آرمان های 

انقالب و اسالم داشته باشند.
همانگونه که رهبر معظم انقالب روز گذشــته 
در دیدار ائمه جمعه سراســر کشور درخصوص 
ائمه جمعه به دو موضوع اشاره کردند: ۱- منش 
و روش و شیوه زندگی امامان جمعه ۲- محتوای 

خطبه های نماز جمعه.
این دو موضوع و مقوله دو مؤلفه و شاخص مهم 
برای نماز جمعه و خطیب آن اســت که اگر از 
ســوی ائمه جمعه محترم به طور کامل رعایت 
شــود قطعاً تأثیر برگزاری نماز جمعه بیشــتر 

خواهد شد.
امامان جمعه ای هســتند که با اجرای همان دو 
توصیه رهبری در شهر و استان خود توانسته  اند 
دل مردم را به دســت آورند و نه تنها محبوبیت 
خــود را بیفزایند بلکه چهره واقعی اســالم و و 

تشیع را نیز به افکار عمومی نشان دهند.
در ماجرا و مسئله حجاب و بدحجابی که چندی 
است به راه افتاده و فضایی مسموم را شکل داده 
است، برخی از امامان جمعه با تبیین این مسئله 
در آرام کــردن فضایی که دشــمنان در آرزوی 
ایجاد آن هســتند اقدام کردند که نشان دهنده 
جایگاه نماز جمعه اســت، برای همین است که 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار ائمه جمعه 

درباره همین موضوع 
با اشــاره به مطرح شــدن موضــوع حجاب در 
خطبه هــای نمــاز جمعــه در هفته گذشــته 
و همچنیــن در فضــای مجازی و رســانه ها، 
خاطرنشــان کردند: »در ایــن موضوعات باید 
بســیار متین و منطقی و به دور از احساســاِت 
بی مورد، ورود کرد و باید با دالیل روشــن، آن 

منطق استعماری غربی افشا و تبیین شود.«
همه این ضرب المثل را شنیده اند که »مستمع، 
صاحب سخن را بر سر ذوق آورد!« هیچ فردی 
پای سخنانی نمی نشــیند که برای او آموزه ای 

نداشته باشد.
امامــان جمعه همانگونه که در خطبه های نماز 
جمعه، همه را امر به تقــوا می کنند، خود نیز 
بایــد در تحصیــل تقوا و عمل بــه آن حداکثر 
تالش خود را انجام دهنــد زیرا اگر غیر از این 

باشد، نتیجه عکس خواهد داد.
طبیعتاً اگر امام جمعه ای در خطبه ها مردم را به 
مقاومــت و صرفه جویی دعوت کند اما خود در 
خانه ای مجلل ســاکن باشد با خودرویی لوکس 
داشــته باشــد، این توصیه و خطبه به فرموده 

رهبر معظم انقالب باعث لجبازی می شود.
»اگر ما روز جمعه دعوت به تقوا کردیم اما روز 
شــنبه یک عملی از ما ســر زد که این با تقوا 
ســازگار نیست، این اصاًل به کلی باطل می کند. 
اصاًل، یک اثر به عکس  دارد. مســتمع را سر لج 

می آورد که چه دارند می گویند اینها.«
احتماالً چنین نیز شــده اســت، یعنــی امام 
جمعــه ای در ســخنان خود آنگونــه که رهبر 
انقالب به آن اشــاره کردند، رفتار کرده که در 
صــورت چنین اتفاقی طبیعی اســت که برخی 
از مردم پای خطبه هــای آن امام جمعه ریزش 
کــرده و دیگر به نماز جمعــه نیامده اند. قاعدتاً 
تاکنون جمهوری اســالمی ایران نتوانسته نماز   
جمعه  در تراز انقالب اســالمی داشته باشد به 
همین خاطر است که حضرت آیت اهلل خامنه ای 
با طرح این سؤال که »آیا در جمهوری اسالمی 
توانســته ایم، نماز جمعــه را در جایگاه رفیع و 
شایسته خود قرار دهیم« گفتند: به نظر می آید 
کوتاهی هایی داشــته ایم که باید همت کنیم تا 
این کوتاهی ها برطرف شــود که در این میان، 
برخی مســائل بر عهده شخص ائمه جمعه است 
و برخی هم بر عهده مدیریت کالن ائمه جمعه

کوتاهی هــا، بــا اجــرای توصیه ها و دســتور 
العمل هایی که ایشان بیان کردند جبران می شود 
و در این میان وظیفه شورای سیاستگذاری ائمه  
جمعه  و رئیس آن در این مســئله بسیار مهم و 

حساس است.
انتظار می رود تا در آینده نزدیک با توصیه های 
الزم االجــرای رهبر معظم انقالب اســالمی به 
ائمه جمعه و شورای سیاستگذاری، تحول قابل 
توجهی در برگزاری نماز جمعه ایجاد شــود که 
بتوانــد تأثیر و نقش آفرینی خود را در گام دوم 

انقالب اسالمی داشته باشد.

شاخصه های ائمه جمعه

 دستور رئیسی به وزرای خارجه
 و نیرو برای پیگیری 
حق آبه ایران از هیرمند
2

ــر ــبـ خـ

سرمقاله

جزئیات جدید از دستگیری تیم تروریستی رژیم صهیونیستی
وزارت اطالعات جزئیات بیشــتری از دستگیری و تجهیزات تیم تروریستی شناسایی شده 

رژیم صهیونیستی را منتشر کرد.
 متن اطالعیه دوم وزارت اطالعات درباره این تیم تروریستی به این شرح است:

به دنبال اعالم گزارش بازداشــت یک تیم تروریستی وابسته به رژیم غاصب صهیونیستی، 
بخشی از اطالعات به دست آمده را به استحضار ملت شریف ایران می رساند.

۱- هدف تروریســت های وابســته به رژیم صهیونیستی، انفجار یک مرکز صنایع حساس 
دفاعی کشور بود.

۲- صهیونیســت های تبهکار، متناسب با اهمیت و حساسیت مرکز مورد نظر، پیچیده ترین 
شیوه های ترکیبی برای شناسایی جغرافیای هدف و تخریب وسیع آن را طراحی کرده بودند.
3- عناصر عملیاتی تیم عمل کننده از اعضای گروهک تروریســتی و مزدور کومله هستند 
که مســتقیماً توسط عبداهلل مهتدی، سرکرده آن گروهک برای این مأموریت انتخاب و به 
افســران موساد معرفی شده بودند. شایان ذکر اســت مزدوری گروهک کومله برای رژیم 
صهیونیســتی از گذشته کشف و مستند شــده بود اما این ارتباط در سال های اخیر کاماًل 
نزدیک و نیمه علنی شده است تا آنجا که انجام عملیات نیابتی از طرف رژیم صهیونیستی 

به کارکرد شناخته شده آن گروهک مزدور تبدیل شده است.
4- ســربازان گمنام امام زمان)عج( پس از بازداشت تروریست ها، و در مرحله اول با هدِف 
حفظ ارتباط آن ها با افســراِن عملیاتی موساد، دستگیری ها را به صورت کاماًل سفید انجام 
دادنــد. این رهیافت موجب فراهم آمدن امکان شناســایی کلیه اعضای تیم های عملیاتی، 
پشتیبانی و شیوه های راهبری عملیاتی سازمان موساد و کشف زمان دقیق اجرای عملیات 
شــد. آن ســازمان تروریســتی پس از شکســت بزرگ در اجرای عملیات و بی اطالعی از 
وضعیت تیم عملیاتی، مرتبطین و تجهیزات حّســاس همراه آنها، یکشــنبه گذشــته به 
گروهک مزدور کومله دستور دادند ضمن اقدام بی سابقه، بازداشت تعدادی از عناصر خود 
را اعالم نماید! این وزارتخانه در روزهای آینده و با برطرف شدن برخی مالحظات اطالعاتی 
و حفاظتی، تعداد و هویت عوامِل عملیاتی بازداشــت شده و نیز عناصِر مرتبِط مقیم خارج 

از کشور را اعالم خواهد نمود.
5- گستردگی و تعدد تجهیزاِت همراه تروریست ها در حدی بوده که امکان حمل مستقیم 
آن ها توســط اعضای تیم عملیاتی وجود نداشته است. بنابراین در قالب جاسازی در لوازم 

پوششی و از مسیر کولبری، از اقلیم کردستاِن عراق وارد کشور کرده بودند.
6- بخشی از تسلیحات و تجهیزاِت کشف و ضبط شده از تروریست ها به شرح ذیل است:

6/۱- 8 بمــب بســیار قوی برای انفجار هدف اصلی و 8 بمــب کوچک مخصوص تخریب 
تجهیزات همراه تیم پس از اجرای عملیات اصلی.

6/۲- 4 قبضه سالح کمری ویژه همراه با صدا خفه کن و تعداد زیادی فشنگ مربوط.
6/3- آخرین نسخه های سیستم های ارتباطی ویندوز قرمز، تعداد قابل توجهی لپ تاپ و 

گوشی های تلفن همراه و روترهای مخصوص.
6/4- ابزارهــای فنی ویژه برای اخالل در سیســتم های کنترلــی محیط هدف و نیز برای 

انفجار از راه دور.
6/5- مجموعه کامِل ابزار گریم، کاله گیس و وسایلی برای تغییر اثر انگشت.

6/6- مقادیر قابل توجهی ارزهای خارجی و ریال ایرانی.
6/7- اسناد هویتی مختلِف جعلِی ایرانی و غیر ایرانی.

7- وزارت اطالعات ضمن ســپاس خاضعانه به درگاه بیکران الهی که همواره هادی، حامی و 
حافِظ مجاهداِن گمنام اسالم و ایران در عرصه های خطیر مأموریت های شان بوده است اعالم 
می دارد که تیم عملیاتی دســتگیر شده نه تنها موفق به کارگذاری بمب ها در محیط هدف 
نشدند بلکه پیش از دستگیری اعضای آن و در حالی که به طور کامل در محاصره تور امنیتی 
دالوراِن گمنام قرار داشــتند و به عنوان اقدامی کاماًل احتیاطی، اطالعات و هشدارهای الزم 
به مراکز مرتبط داده شــده بود تا در صورت بروز هرگونه رخداِد پیش بینی نشده در مراحل 

دستگیری ها، تروریست ها نتوانند حتی به اطراِف محیط هدف نیز دسترسی پیدا کنند.
در پایان وزارت اطالعات به غاصباِن رســواِی قدس شریف و حامیان عمال تروریستی آن ها 
صریحاً و قویاً اعالم می نماید گرچه در انجام هدف جنایت کارانه خویش با شکســت بزرگ 
مواجه شــدند، اما صرِف »اعزام تیم به حریم مقدس جمهوری اسالمی ایران« نیز بی پاسخ 
نخواهد ماند، همچنان که پیش از این هم هیچ یک از اقدامات تروریســتی آن ها بی جواب 
نمانده، اما مصالح »صهیونیزم بین الملل« در سکوت و کتماِن مصائب وارده به آنها بوده است.
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آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران
 احداث فاز اول تاسیسات فاضالب زندان میاندوآب 

اداره کل زندانهای استان آذربایجان غربی

ت دوم
نوب

ارزیابی کیفی مناقصه گران  فراخوان  دارد  نظر  استان آذربایجان غربی در  اداره کل زندانهای 
)به  دولت  الکترونیکی  تدارکات  از طریق سامانه  را  میاندوآب  زندان  فاضالب  تاسیسات  اول  فاز  احداث 
ارائه  تا  اسناد  دریافت  از  اعم  مناقصه  برگزاری  مراحل  کلیه  نماید.  برگزار   )  2001003995000007 شماره 
به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  پاکتها  بازگشایی  و  گران  مناقصه  پیشنهاد 

آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه: ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1401/5/4

مهلت دریافت اسناد: ساعت 19:00 روز شنبه مورخ 1401/5/8
مهلت زمانی ارسال پاسخ: ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1401/5/22

بارگزاری در سامانه میبایست در  از  به مبلغ 930/000/000 ریال پس  نامه  . )اصل ضمانت  بانکی  نامه  ضمانت 
پاکت مهر و موم شده با ذکر کامل مشخصات و موضوع مناقصه تا ساعت 13 مورخ 1401/5/22 تحویل دستگاه 

مناقصه گزار گردد.( 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای 
الف: ارومیه ، خیابان برق ، چهارراه مخابرات ، اداره کل زندانهای استان آذربایجان غربی ، طبقه سوم ، اتاق 6 

)تلفن تماس: 5- 33458871(
شناسه آگهی 1356469

نوبت اول 1401/5/5 ، نوبت دوم 1401/5/6 

اداره کل زندانهای استان آذربایجان غربی 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان

ت اول
نوب

1. نام دستگاه مناقصه گر : اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان
2. موضوع مناقصه : اجرای نمای ساختمان نمایشگاه محصوالت فرهنگی و هنری گرگان

3. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 771,000,000 ریال )هفتصد و هفتاد و یک میلیون ریال( بصورت ضمانتنامه بانکی 
)اعتبار حداقل   3 ماه ( و یا واریز به حساب شماره IR720100004078026107925285  نزد بانک مرکزی بنام 
متمرکز وجوه سپرده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان با شناسه 92111407822172614753005000000 
4. مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 12 تاریخ 1401/05/06 لغایت 1401/05/24 ساعت 18:00 از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد(
5. محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد(

6. مهلت بارگذاري تسلیم پیشنهادها: ساعت 18:00 روز چهارشنبه شنبه مورخ 1401/05/26 از طریق درج در سامانه 
تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( 

اداره کل  از ظهر روز پنجشنبه مورخ 1401/05/27 در محل  : ساعت 11 قبل  7. زمان و محل گشایش پیشنهاد ها 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان.

8. مهلت اعتبار پیشنهادات: مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ آخرین مهلت تحویل پاکت ها بمدت 3 ماه خواهد بود.
9. مبلغ برآورد اولیه:  15,409,752,123 ریال )پانزده میلیارد و چهارصد و نه میلیون و هفتصد و پنجاه و دو هزار و  

یکصد و بیست و سه ریال(  می باشد.

صفحه 2

رهبر انقالب در دیدار ائمه جمعه توصیه هایی درباره منش امام جمعه ومحتوای خطبه ها بیان کردند 

 تفاوت گفتار و رفتار امام جمعه
مستمع را سر لج می آورد


