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صفحه6

هيچتضمينيبرايحل
مشکالتبانکي،باپيوستنبه
«»FATFنيست

حاجي دليگان��ي نماينده مجل��س گفت :هيچ
مقامينميتوان��د تضمي��ن ده��د در ص��ورت
تصوي��ب لواي��ح چهارگان��ه و پيوست��ن ب��ه
«»FATFمشکالت بانکي ايران حل شود...
صفحه3

پيش از انقالب

اسالميما يک قاري

زن هم نداشتيم
صفحه6

شرايط پذيرش بدون کنکور در نيمترم بهمن؛

امتحاناتنهايي؛ مالک
پذيرشبدونکنکور

گ�روه اجتماعي :رئيس مرکزسنجش آموزش
وزارت آموزش و پرورش با اش��اره به پذيرش
بدون کنکور دانش��جو در  ۸۵درصد کدرشت ه
محلهاي دانشگاهي گفت :مالک و...
صفحه5

برانکو علیه داوران

حرف زد نه من

صفحه7

فرانسه به استقبال
تحريم نفتي ايران رفت
صفحه6

نمایندگان مجلس در صحن بهارستان نسبت
با اعتراض به عملکرد ضعیف دولت مطرح کردند؛

بازارها رها شده است؛

دولت بی توجه است

گروه سیاس�ی :عملکرد ضعیف این روزهای دولت
در حوزه های اقتص��ادی بازهم صدای نمایندگان
مجلس را بلند کرد و آن ها در جلس��ه روز گذشته
یکش��نبه و در صحن بهارستان به ش��دت نس��بت
به سیاست ه��ای نادرست دولت انتق��اد کردند.به
گ��زارش «عصرایرانیان» ،وکالی ملت در انتقادات
خود مش��کالت اقتصادی و معیشتی مردم را محور
اصل��ی قرار دادند و مج��ددا از قوه مجریه خواستند
دولتمردان خس��ته و ب��ی انگیزه را کن��ار بگذارند.
در همی��ن رابطه،حجتاالسالم نص��راهلل پژمانفر

در نط��ق میان دستور خود ،گفت:در ش��رایط فعلی
که درآمدهای نفتی کش��ور به شدت کاهش یافته
عبور از بحرانها مستلزم اتخاذ رویکردی است که
ضمن وابس��تگی کمتر بودجههای دولتی منجر به
اصالح زیرساختها شود .به عنوان نمونه در حوزه
اش��تغالزایی در حال حاضر سرانه وکیل در کش��ور
م��ا کمتر از  50درصد متوس��ط جهانی است .یا در
حوزه سالمت سرانه پزشکان ما حتی از کشورهای
همس��ایه به مراتب کمتر است و این در حالی است
که ورود به حرفه و...

صفحه2

صدای طرفداران و حامیان مذاکره با اروپا و آمریکا هم درآمد؛

احتمال خروج ایران از برجام
به دنبال عهدشکنی های اروپا

گ�روه سیاس�ی :در ش��رایطی ک��ه پی��ش از
عهدشکنیهای جدید اروپا در خصوص راه اندازی
کانال ویژه مالی ،همچنان خوشبینی در بین اصالح
طلبان و حامیان دولت نسبت به غرب وجود داشت؛
حاال با عهدش��کنی اروپایی ها به نظر می رسد آن
ها هم به این نتیجه رسیده اند که آبی از اهالی قاره
سبز گرم نخواهد شد .به گزارش «عصرایرانیان»،
برهمین اساس صادق خ��رازی از حامیان برجامی
دولت هم حتی تلویحا ایده خروج از توافق هس��ته
ای را هم پیش کش��یده است .خرازی همچنین در
سخن��ان خود مجددا و به ص��ورت تلویحی به این

مس��ئله اش��اره کرده است که اروپایی ها اراده ای
برای حل مش��کالت ندارند .در این رابطه،خرازی
سفیر اسبق ایران در پاریس و کارش��ناس مس��ائل
بینالملل در گفتوگویی در پاسخ به سؤالی درباره
خ��روج آمریکا از برج��ام و عدم رضای��ت ایران از
تالشه��ای اروپا ب��رای حفظ این تواف��ق و آینده
برج��ام عنوان ک��رد :بعد از بیرون رفت��ن ترامپ از
برجام ،تالش اروپا برای عدم خروج ایران از برجام
آغاز ش��د .اروپاییها متوجه شدند اکنون که آمریکا
از برجام خارج ش��ده ،منافع اروپا در این است که با
ایران کار کنند و...
صفحه2

آخرين وضعيت پرونده عراقچي ،سيف ،زنجاني و شيخ استخاره؛

پرونده برادر رئيسجمهور
مختومه نشده است

براي طرفهاي ايراني پرونده توتال ،پروندهاي در دادسراتشکيل نشده است

۲۰۱۸؛ سال ناکامیهای عربستان و امارات در يمن

جبهه مقاومت در آستانه پيروزي نهايي است

با پايان س��ال  2018و آمادگي براي ورود به سال جديد ميالدي در يمن رويا
پردازيهاي متجاوزان و مزدوران آنها در نزديک ش��دن به پايتخت اين کشور
از بين رفته و توهمات آنها براي کنترل شهر الحديده و بندرگاههاي اصلي اين
ش��هر نيز با وجود تمام آمادگيها و تجهيزات��ي که متجاوزان به منطقه اعزام
کردن��د ،از بين رفت .اين در حالي بود که ائتالف متجاوز با حمايت گس��ترده
بينالمللي و عامالن اجرايي منطقهاي ،تسليحات و نيروي انساني گستردهاي را
براي يکسره کردن اين جنگ به کار گرفته بودند و تالش داشت در نقشه نفوذ
ژئوپلتيک منطقه به نفع پروژههاي آمريکايي تغيير ايجاد کند.
شکست در ساحل غربي و يأس در ساير جبههها


بعد از شکست محاسبات اشغالگران براي سقوط صنعا پايتخت يمن و کشته
ش��دن عبدا ...صالح رهبر شورشيان و رئيسجمهور اسبق اين کشور در پايان
س��ال  2017مي�لادي ،امارات تالش ک��رد به سرعت اوضاع خ��ود را در اين
کشور ساماندهي کرده و اردوگاههاي عدن را براي استقبال و آموزش مزدوران
جديد به فرماندهي طارق صالح بس��يج کند تا عمليات نظاميخود را به سمت
ش��هر الحديده با مشارکت تمام تشکيالت مس��لح تحت نظر خود آغاز کند.
ب��ه استثناي برخي نفوذهايي که در طول ساح��ل غربي صورت گرفت ،تمام
حمالت نظاميضد الحديده با شکس��ت روبرو شد .عالوه بر اينکه متجاوزان
و م��زدوران آنها در تالش خود براي ورود به اين ش��هر با تلفات بيسابقهاي
روبرو شدند .ارزيابيها نش��ان ميدهد که صدها دستگاه از خودروهاي زرهي
و ساير خودروهاي متصجاوزان در اين عملياتها منهدم ش��د و هزاران نفر از
متجاوزان نيز کش��ته و زخميشدهاند .با وجود تالشهايي که متجاوزان براي
تحقق دستاوردهاي ميداني در محور ساحلي داش��تند ،اما نتايج اين تالشها
کام�لا معکوس ب��ود .همين موضوع واش��نگتن را بر آن داش��ت که پرونده
سياسي خروج عربس��تان از باتالق يمن را به بهانه افزايش فاجعه انس��اني در
يمن در دستور کار خود قرار دهند تا به اين ترتيب بتوانند بر ناتواني عربستان
در تحقق پيروزيهاي نظاميسرپوش بگذارد .در جبهههاي ديگر نيز ش��رايط
به نفع متجاوزان عربس��تان اين بود .در مرزهاي اين کش��ور که هزاران نفر از
مزدوران و نظاميان سوداني مستقر شدهاند ،خسارتهاي زيادي به آنها وارد شد.
ارتش و کميتههاي مردمييمن همچنين با تالش خود موفق شدند بخشهاي
گستردهاي از مناطق استراتژيک را در صرواح ،مأرب ،الجوف ،النهم ،تعز و لحج
آزاد سازي کنند و کنترل تقريب ًا کامل خود را با وجود حمالت نظاميگس��ترده
متج��اوزان بر منطقه البيضاء حفظ کنند .در روزه��اي اوليه سال  2018حجم
سرخوردگي گس��ترده در اردوگاه متجاوزان به يمن با ارتکاب جنايات جنگي و
کش��تار جمعي در استانهاي مختلف اين کشور خود را نشان داد .با اين وجود
آنها با غافلگيريهايي روبرو شدند که در ميان ائتالف متجاوز به ذهن هيچ کس
خطور نميکرد .با پردهبرداري مدافعان يمني از سامانه موشکهاي بالستيک
جديد اين کشور که ساخت داخل هم بود ،بانک اهداف اين موشکها در عمق
عربس��تان گس��ترش قابل توجهي پيدا کرد .در ادامه اين جنگ ،موشکهاي
بالستيک کوتاه برد از نوع بدر  1و قاهر ام  2با افزايش قابل توجهي روبرو شد
و موش��کهاي ديگري نيز جنوب عربستان سعودي را در مناطق اقتصادي و
نظامينظير پااليشگاههاي نفت و فرودگاهها و پايگاههاي نظاميهدف قرار داد.
کار به جايي رسيد که شهيد صالح الصماد اعالم کرد که سال چهارم تجاوز به
يمن سال موشکهاي بالستيک خواهد بود.
تحول تاکتيکي در پرتاب موشکهاي بالستيک


با افزايش قابل توجه توانمنديهاي موشکي نيروهاي مقاومت يمني و تمرکز
بيش��تر موشکها و کشف سکوهاي پرتاب موشک زميني و در اختيار گرفتن
موشکهاي هوشمند و رسيدن موشکهاي يمني به رياض پايتخت عربستان
ک��ه با هدف قرار گرفتن فرودگاه ملک خالد در ماه فوريه آغاز ش��د ،معادالت
جنگي وارد عرصه تازهاي ش��د .نيروهاي موشکي يمن تحول تاکتيکي قابل

توجهي را در عمليات پرتاب موشکهاي خود آغاز کردند و مرحلهاي را تاسيس
کردند که حمالت گس��تردهاي از موشکهاي بالس��تيک را روانه وزارت دفاع
عربستان و اهداف اقتصادي ديگر کرد .اين حمالت با موشکهاي برکان انجام
شد .اين حمالت تاثيرگذاري و پيامدهاي قابل توجهي در مناطق مرزي داشت
و شهرهايي نظير رياض و جده و ينبع و نجران و عسير و جيزان و پايگاههاي
نظاميآنها و زيرساختهاي حياتي آنها را تحت تاثير خود قرار داد .بخش صنايع
نظاميوزارت دفاع يمن با به چالش کش��يدن محاص��ره متجاوزان سعودي و
اماراتي که براي شکس��تن اراده يمنيها و مجبور کردن آنها به تسليم صورت
گرفته بود ،موفق ش��د خودکفاي��ي را در زمينه تامين توانمنديهاي نظاميبه
دست آورده و نيازهاي جبهههاي خود را به مقدار کافي از مهمات و گلولههاي
توپ فراهم آورد.
هواپيماهاي بدون سرنشين يمن در معادله بازدارندگي استراتژيک


بهموازات موشکهاي بالس��تيک و دستاوردهايي که در ميدان مبارزات براي
آزادسازي و استقالل يمن محقق ميش��د ،نيروي هوايي يمن موفق ش��د از
طريق توليد هواپيماهاي بدون سرنشين در سال  2018موفقيت قابل توجهي را
در هدف قرار گرفتن اهداف و زيرساختهاي حياتي در داخل و خارج از يمن به
دست آورد .توسعه صنايع نظامييمن سبب تقويت عوامل قدرت يمنيها شد،
ب��ه ويژه که اين توليدات در دوران محاصره ظالمانه زميني و هوايي و دريايي
يمن توسط متجاوزان به دست آمده بود .در سال گذش��ته چندين عمليات بي
سابقه توسط هواپيماهاي بدون سرنشين در جبهههاي داخلي و عمق عربستان
سعودي انجام شد .هواپيماهايي مانند هواپيماي هجوميقاصف  1با بردي بالغ
بر  150کيلومتر در نيمه اول سال  2018به پرواز در آمدند .اين هواپيما ،سامانه
دفاع موش��کي پاتريوت باک  3امارات را در ساحل المخا و مرکز فرماندهي و
کنترل مب��ارزان در مأرب را در ماه فوريه هدف حمالت خود قرار دادند .بعدها
چندين عمليات متعدد صورت گرفت که فرودگاهها و زيرساختهاي عربستان
در شهرهاي جيزان و عسير يا اردوگاههاي نظاميمتجاوزان در ساحل غربي يا
ساير جبهههاي داخل يمن را هدف قرار داد.
هواپيماي صماد 3موازنههاي قدرت را به هم ريخت


هواپيماي بدون سرنش��يني که با نام ش��هيد الصماد به پرواز در آمد ،مدتي بعد
از ش��هادت وي در نسلهاي دو و سه توليد ش��د و در روز  18جوالي با برد و
تاثيرگذاري بيشتر وارد معادالت ميدان شد .اين هواپيما بالغ بر  1000کيلومتر برد
دارد و ميتواند از سيستمهاي رصد و رادار آمريکايي عبور کند .هواپيماي بدون
سرنشين صماد  2پااليشگاه شرکت آرامکو در شهر رياض را هدف قرار داد .در
آگوست گذشته هواپيماهاي بدون سرنشين يمني مسير خود را به سمت امارات
تغيي��ر دادند و اولين ماموريت خود را در هدف قرار دادن فرودگاه ابوظبي انجام
دادند .اين عمليات توسط يک هواپيماي بدون سرنشين از نوع صماد  3انجام
شد .اين موضوع تنش قابل توجهي براي اماراتيها به شمار ميرفت و يک حادثه
استراتژيک بود که تاثيرات گستردهاي بر امنيت اقتصادي مقامات ابوظبي داشت.
در ادامه هواپيماهاي بدون سرنشين يمني حضور خود را در معادله بازدارندگي
استراتژيک در جنگ يمن تقويت کردند .اين هواپيماها فرودگاه دبي به عنوان
يکي از بزرگترين فرودگاههاي دنيا را در اواخر آگوست گذش��ته موش��کباران
کردند تا حاکميت امارات مجبور شود انجام اين حمله را انکار کند.
عرض اندام نيروي دريايي يمن


مسئوالن اراده کافی برای

ساماندهی موتورسواران را ندارند

روزنامهصبحايران

فصل مشترک بين موافقان و مخالفان « »FATF؛

یادداشت

در سال گذش��ته ميالدي برخالف سالهاي قب��ل ،تالشهاي يمنيها براي
هماهنگي ميان بخشهاي نظاميارتش و کميتههاي مردميدر تقويت عوامل
قدرت و محدود کردن گزينههاي دش��من نتيجه داده و سبب شد دست برتر
نيروهاي مدافع در عرصه هوايي و دريايي شد .نيروي دريايي و دفاع ساحلي يمن
نق��ش محوري در از بين بردن حمالت نظاميسعوديها و اماراتيها و تالش

آنها براي پيروز نشان دادن خودشان در سواحل غربي يمن داشتند .آنها حمالت
بيسابقهاي را انجام دادند که تحرکات دشمن را فلج ميکرد و برگههاي آنها
را ب��ه هم ميريخت و آنها را مجبور ميکرد طرحها و تاکتيکهاي خود را در
بسياري از مناطق تغيير دهند .چند روز بعد از اعالم امارات مبني بر آغاز حمله
نظاميمورد حمايت آمريکا و انگليس براي اشغال شهر الحديده که با مشارکت
فرانسويها صورت گرفت نيروي دريايي يمن تالشهاي صورت گرفته براي
تکميل کردن سلطه اماراتيها بر بندرگاهها و سواحل يمن را با شکست روبرو
کردند و يک کش��تي جنگي اماراتي را با دو موش��ک زمين به دريا هدف قرار
دادند .اين اتفاق در روز سوم ژوئن افتاد .چند روز بعد نيز عمليات ديگر امارات
که با کشتيهاي پيشرفته جنگي در ساحل غربي صورت گرفته بود ،با شکست
روبرو شد.
در جوالي گذش��ته عمليات بيسابقه هجومينيروهاي دريايي يمن ضد نقاط
محل تجمع اش��غالگران در بندر المخا انجام ش��د و تجهي��زات سعوديها در
سکوي اين بندر منفجر شد .مدتي بعد کشتي جنگي الدمام عربستان در مقابل
سواحل غربي يمن با موشکهاي مناسب هدف قرار گرفت .اين عمليات باعث
غافلگيري دشمن شده و تلفات و خسارات زيادي را در ميان نظاميان سعودي
ايجاد کرد .مدتي بعد نيز يک کشتي جنگي سعودي در مقابل سواحل جيزان
هدف حمالت موشکي نيروهاي مقاومت يمن قرار گرفت .در پي اين شکستها
بود که نيروهاي سعودي سعي کردند قدرتهاي بينالمللي را در جنگ ساحلي
وارد عرصه عمل کنند .سعوديها در همين راستا اعالم کردند که صادرات نفت
عربستان از طريق تنگه بابالمندب را متوقف ميکنند .آنها به بهانه حمايت از
دريانوردي در اين تنگه ميخواستند حمايتهاي بينالمللي را براي خود فراهم
کنند ،اما اين موضوع نشان دهنده حجم شکستها و ناکاميدشمن متجاوز در
جنگي بود که طي چهار سال ادامه پيدا کرد.
پايان سال غافلگيريها با مذاکرات سوئد


سال  2018بر اساس محاسبات و برنامهريزيهاي متجاوزان سعودي و اماراتي
ب��ه يمن به پايان نرسيد .ائتالف جنگي ضد يم��ن در مديريت جنوب يمن و
اش��غال شمال اين کشور با مش��کالت متعددي روبرو شد و به اين ترتيب بود
که جريانهاي بينالمللي حاميآن به دنبال راهکارهاي عملياتي براي بيرون
کشيدن متحدانش از باتالق يمن برآمدند .اين در حالي بود که در نتيجه اقدامات
تجاوز طلبانه متجاوزان ،يمن در آستانه گرسنگي و قحطي قرار گرفته و شاهد
بزرگترين بحران انساني جهان بود .در نتيجه اين اتفاقات مذاکرات سوئد تحت
نظارت سازمان ملل متحد آغاز شد .هيئت ملي يمن در مذاکرات غير مستقيم
ب��ا هيئت رياض به توافقي داراي ابعاد انس��اني دست پي��دا کرد که مبتني بر
آتشبس فوري در منطقه الحديده و بنادر آن بود .قرار بود در پي اين آتشبس
مبارزان و مزدوران عربستان از جنوب اين شهر خارج شوند و در مقابل ،تحرکات
نظاميارتش و کميتههاي مردميدر داخل شهر نيز متوقف شود .در اين سناريو
ق��رار بود مقامات محلي مديريت بخشه��اي اداري و امنيتي را تحت نظارت
سازم��ان ملل متحد بر عهده بگيرند ت��ا درآمدهاي اين بندر نيز باعث کاهش
مصيبتهاي انساني ش��ود .با وجود اينکه قطعنامه  2216سازمان ملل متحد
پوش��ش سياسي براي تجاوز سعوديه��ا و اماراتيها به يمن را مهيا ميکرد،
اما شوراي امنيت سازمان قطعنامه جديدي را صادر کرد که از مذاکرات سوئد
حمايت ميکرد و زمينه ساز راهحل سياسي فراگير در صورت بروز حسن نيت
طرفين در تحوالت آين��ده بود .اين بار تيم نظارت سازمان ملل متحد نيز بي
طرفي خود را در جريان نظارت بر اين توافق به اثبات رساند و مش��خص شد
که آنها بدون توجه به فش��ارها و ديکتههاي عربستان و امارات و مداخلههاي
انگلي��س و آمريکا به دنبال انجام ماموريت خود هس��تند .محمد عبدالس�لام
سخنگوي جري��ان انصارا ...و رئيس هيئت ملي مذاک��رات قطعنامه  2451را
اقداميمثب��ت و مهم براي توقف تج��اوز و رفع محاصره يمن و مقدمه سازي
براي رسيدن به راهحل سياسي فراگير در اين کشور ارزيابي کرد.

صفحه2
صفحه3

سامانده��ی موت��ور سیکل��ت ها به
خصوص در شهرهای بزرگ از اهمیت
ویژه ای برخ��وردار است چون عدم
کنترل و نظارت ب��ر موتورسیکلتها
چهره بس��یار زش��تی از نظر رفتاری
به ش��هرها میدهد و باعث افزایش
بزه��کاری ،تخلف و تلفات جانی می
ش��ود.بررسی ها نش��ان می دهد که
ت در کشور ما هم از لحاظ
موتورسیکل 
کیفیت و ه��م ایمنی دچار مش��کل
است و مشکالت فراوانی برای شهر
و شهرنش��ینان به وجود آورده است.
حتی موتورسیکلتها تا چند سال اخیر
ف در پالک گذاری
هم به دلیل تخل 
قاب��ل ردیابی و کنت��رل نبودند و این
خالء نظارتی استقب��ال از این وسیله
را به ش��دت افزای��ش داد .باید تاکید
کرد موتورسیکل��ت عالوه بر آلودگی
صوتی ،آلودگی شیمیایی گسترد های
ایج��اد میکنند .ای��ن در حالی است
که معم��وال موتورسیکلتهای تولید
شده از نظر فنی ،حجم موتور و میزان
آالیندگی در حد استاندارد نیستند و با
رفتار نامناس��ب راکبان خود یک بی
انضباطی اجتماعی ایجاد میکنند .در
عین حال ای��ن روزها عدم نظارت بر
تولیدات موتورسیکتها معضل بسیار
بزرگی را برای کالن ش��هرها بویژه
پایتخت ایجاد ک��رده است .متاسفانه
عملکرد ما در حوزه مدیریت ترافیک
و وسای��ل نقلیه بس��یار ضعیف بوده،
بنده معتقدم کنت��رل این وسیله غیر
ممکن نیست اما اراده و همت بسیار
زیادی را میطلب��د .موتورسیکلت در
بسیاری از ش��هرها و روستاها کاربرد
بسیار مناسبی دارد،از همین رو اجرای
آیین نام�� ه و قوانین مربوطه نباید به
صورت یکس��ان در کشور اجرا شود.
موتوسیکل��ت در مناط��ق پر ترافیک
ش��هری به عنوان ی��ک وسیله برای
رسی��دن سریع تر ب��ه مقصد استفاده
میش��ود ،اما این زودتر رسیدنها در
سای��ه تخلف،عبور از چ��راغ قرمزها،
عب��ور از معاب��ر غی��ر مج��از و پیاده
راهها ،و تخلفه��ای گوناگون اتفاق
میافت��د .همچنی��ن ع��دم کنترل و
نظ��ارت موتورسیکلتها ع�لاوه بر
اینکه خطرناک است چهره زشتی به
شهرها میدهد.

آیتاهلل نوری همدانی:

برای ساختن تمدن اسالمی مصمم قدم بردارید

آیتاهلل نوری همدانی در دیدار با فرمانده و مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه سازندگی
خاتماالنبیاء(ص) گفت :مصممتر گام بردارید و در ساختن تمدن اسالمی نقش سازنده
ایفا کنید .به گزارش فارسسعید محمد ،فرمانده قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء(ص) ،و
حجتاالسال م دهقانی مس��ئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه ،روز یکشنبه شانزدهم
دیماه با سفر به شهر مقدس قم با آیتاهلل سید محمد سعیدی امام جمعه شهر قم و
گفتوگو کردند.آیتاهلل سعیدی در این دیدار ضمن
نماینده ولیفقیه در استان قم دیدار و 
گرامیداش��ت دهه بصیرت گفت :اقتصاد مقاومتی تنها یک شعار نیست ،بلکه برخاسته
از ی��ک ش��عور دینی است که باید امث��ال قرارگاه در این عرصه ورود کند و در مس��یر
تحق��ق آن گام بردارد .نماینده ولیفقیه در استان قم در بخش دیگری از سخنان خود
توصیهای اخالقی کرد و گفت :خودپسندی آفتی است که مدیران ما باید از ابتالی به
آن برحذر باشند ،زیرا موجب تباهی و فساد کارها و امور میشود و در مقابل باید بر خدا
ت��وکل کرد.در ابتدای این دیدار ،فرمانده قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء(ص) ضمن ارائه
گزارشی از فعالیتهای این مجموعه از زمان تأسیس تاکنون گفت :در حوزه نفت و گاز
و پتروش��یمی تا پیش از این بخشی از توان خارجی به کار گرفته میشد اما قرارگاه در
این حوزه خطش��کنی کرد که نمونه آن پاالیشگاه ستاره خلیج فارس است که سالها
متوقف مانده بود و با ورود قرارگاه در دورههای تحریم ،توانستیم با ۶۷درصد مهندسی
ایران��ی ۷۰ ،درصد کاالی ایرانی و اج��رای ۱۰۰درصد ایرانی ،پروژه را با کیفیت باال به
پایان برسانیم.سعید محمد اف��زود :امروز قرارگاه با توانمندیها و امکانات خوبی که در
زمینه مهندسی دارد ،به عنوان بازوی امین نظام و دولت تبدیل ش��ده است و در اجرای
زیرساختهای کش��ور و مگاپروژهها و جاهایی که خأل وجود دارد ورود میکند.فرمانده
قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء(ص) ضمن اشاره به تحریم و خروج شرکتهای خارجی
بی��ان کرد :من با قاطعیت عرض میکنم که هیچ ح��وزهای وجود ندارد که ما نیازمند
ش��رکتهای خارجی باشیم و قرارگاه به کمک بخش خصوصی میتواند این خألها را
ش فرمانده قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء(ص) و حجتاالسالم
جبران کند .بنابراین گزار 
والمسلمین دهقانی مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه ،روز یکشنبه شانزدهم دیماه
با سفر به شهر مقدس قم همچنین با آیتاهلل العظمی حسین نوری همدانی از مراجع
عظام تقلید دیدار و گفتوگو کردند.آیتاهلل العظمی حس��ین نوری همدانی در دیدار با
فرمانده و مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء(ص) گفت :کار
شما در مجموعه قرارگاه بسیار مقدس و مهم است و قدم ،فکر و قلم شما همه عبادت
در راه پروردگار محسوب میشود.آیتاهلل نوری همدانی در این دیدار گفت :متأسفانه قبل
از انقالب سرنوشت همه مسلمان زیر سلطه غرب بود و به اندازهای خودباختگی در میان
مسلمانان بود و خودباوری را از دست داده بودند که فکر میکردند ،باید در همه کارهای
خود از غرب کمک و الهام بگیریم و یکی از ثمرات انقالب این بود که امام(ره) به مردم
جرأت ،قدرت و خودباوری ،ش��جاعت و خوداتکایی دادند که خودشان سرنوشت خود را
ی اف��زود :ما قبل از انقالب حتی برای آسفالت یک خیابان باید از غربیها
رق��م بزنند.و 
کمک میگرفتیم و به برکت انقالب توانس��تیم در هر رشتهای متخصص ایجاد کنیم
و روی پای خودمان بایس��تیم و نیازی به غرب نداشته باشیم و این یکی از ثمرات کار
شماست.آیتاهلل همدانی اظهار داشت :وقتی غرب در جاهلیت بود ،ما دانشمندان بزرگ
و کتابهای زیادی داشتیم که به برکت اسالم و قرآن تربیت شده بودند و به وجود آمده
بودند و ما باید کاری کنیم که آن مجد و عظمت و تمدن صدر اسالم دوباره زنده شود و
بحمداهلل به برکت انقالب در طول این چهل سال کارهای خوبی انجام شده است.وی در
ادامه خطاب به مدیران قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء(ص) گفت :کار شما که میخواهید
آن خودیابی و آن ش��جاعت را به دنیا نش��ان دهید ،شعبهای از این موضوع است؛ پس
مصممتر گام بردارید و در ساختن تمدن اسالمی نقش سازنده ایفا کنید.در ابتدای این
دیدار ،فرمانده قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء(ص) ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای این
مجموعه از زمان تأسیس تاکنون گفت :قرارگاه خاتم در طول سی سال خدمت ،توانسته
دستاوردهای زیادی برای نظام داشته باشد و امروز هیچ عرصه مهندسی در کشور وجود
ندارد که ما قلههای آن را فتح نکرده باشیم و همه این عرصهها بومیسازی شده است.
محمد افزود :قرارگاه سعی دارد توصیههای مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی
را به طور جدی پیگیری کند و مسائل و مشکالت را شناسایی کند و تیمهای دانشبنیان
را در اختیار بگیرد تا اقتصاد مردمی شکل بگیرد و در این حوزهها کشور خودکفا شود که
حوزه پاییندستی نفت و همچنین معدن از این دست به شمار میرود.

