
اخبار كشور

رهبر معظم انقالب: در آینده، این ایران اســت که آنها 
)دشمنان( را تحریم می کند.

هدیه به خوانندگان

برگی از دفتر مجاهدت های
سردار جنگ نرم 

دفتر پژوهش های موسسه کیهان 
»آنچه در پیش رو دارید نخستین محصول 
تالش »دفتر پژوهش های موسسه کیهان« در 
عرصه بازشناسی نقش و سیمای واقعی عده ای 
از اعضای کلوب های روتاری در ایران اســت. 
عناصر و افرادی که از آبشــخور غرب سیراب 
می شــدند و با اینکه اکثرا صاحب عالی ترین 
مدارج دانشــگاهی و علمی بودنــد، به دلیل 
آلودگی به فرهنگ »اومانیستی« غرب، کاری 
جز ضربــه زدن به بنیان های دینی و اعتقادی 

مردم انجام ندادند...«1
این اولین جمالت مرحوم حاج حســن شــایانفر در مقدمه ای بود که بر نخستین جلد از مجموعه کتاب های 
»معماران تباهی« )ســیمای کارگزاران کلوب های روتاری در ایران( نوشــت و در واقع پیش درآمدی بر مجموعه 
کتاب های »نیمه پنهان« شد. مجموعه هایی که تقریبا همه از یک جریان نفوذی و وابسته و ضربات آنها به کشور و 

مردم در طول تاریخ معاصر ایران سخن می گفتند.
حاج حســن شــایانفر در مقدمه اولین جلد مجموعه »نیمه پنهان« تحت عنوان »سیمای کارگزاران فرهنگ و 

سیاست« که در مهرماه 1378 منتشر شد، در این باره نوشته است:
»... »نیمه پنهان« در حقیقت ادامه »معماران تباهی« است. زیرا هر دو مجموعه به بررسی و کالبد شکافی یک 
موضوع، یعنی جریان روشــنفکری وابســته در عرصه سیاست و فرهنگ می پردازد. جریانی که بنا به فرموده رهبر و 

مقتدای ما حضرت آیت اهلل خامنه ای از ابتدا بیمار متولد شده است...«2
مرحوم شایانفر در توضیح خصوصیات و ویژگی های جریان فوق و مسیری که در طول تاریخ معاصر ایران طی 

کرده، این گونه نوشت:
»... مطالعه جریان های فرهنگی و سیاسی 150 سال اخیر ایران، این نکته را اثبات می کند که استعمار بیشترین 
بهره ها را عمدتا از همین عناصر دانشگاهی تحصیل کرده در غرب، برده است و با سازماندهی آنان در لژهای فراماسونی 
و کلوپ های روتاری، از توان و انرژی آنها در جهت مطامع خود بهره برداری کرده و با توزیع آنان در حوزه های فرهنگ 

و اقتصاد و سیاست، جامعه ما را به سمت اهداف خود کشانده است...«
مرحوم شایانفر برای شناساندن این جریان مرموز و ظاهر فریب تاریخ معاصر ایران، علی رغم در اختیار نداشتن 
بسیاری از اسناد و مدارک و شواهد تاریخی اما با سعی و تالش مستمر و خستگی ناپذیر و استفاده از منابع در دسترس 
و با به کار گیری هوش و اســتعداد وافر خود و همچنین تجــارب و حافظه دقیقش، 5 جلد کتاب تحلیلی و جریان 
شناســانه همراه تصاویر و اسناد منحصر به فرد در مورد کلوب های روتاری )که در رژیم گذشته اغلب مراکز سیاسی، 
فرهنگی، اقتصادی و نظامی کشــور را در اختیار داشتند(، طی ســال های 1376 تا 1378 منتشر نمود که به دلیل 
استقبال فراوان و حیرت انگیز مخاطبان و عالقمندان ناگفته های تاریخ معاصر در اندک زمانی و در همان اولین سال های 

انتشار به چاپ های چهارم و پنجم رسید. 
یادمان باشد که آن سال ها، دوران غوغای جریان مدعی اصطالحات بود که در کنار خود، طیفی از همین دست 
شــبه روشنفکران و تحصیل کرده های وابسته به کانون های سلطه را وارد عرصه های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی 
جامعه کرد و مرحوم حاج حسن با تشخیص دقیق ابعاد گسترده این فتنه و تهاجم، وظیفه اصلی خود و دفتر نوپای 
پژوهش های موسسه کیهان را در افشای این جریان به میدان آمده و تبارشناسی تاریخی آن و نتایج و دستاوردهایش 
تعریف کرد. او به درســتی جریان مدعی اصالحات را خلف راســتین دولت به اصطالح ســازندگی ارزیابی کرده و 
همچنانکه معتقد بود آن دولت تحت عنوان بازگشت نخبگان، دروازه های کشور را برای فراریان ضد انقالب و عناصر 
جریان نوماســونی و روتارین های تغییرشکل داده باز کرد، براین باور هم بود که مدعیان اصالحات نیز دستگاههای 
قانون گذاری و اجرایی و اقتصادی و به خصوص حیطه های فرهنگی را در اختیار این گروه جدید معماران تباهی قرار 

می دهد. 
از همین روی برای آنکه جامعه و به خصوص نسل جوان نسبت به ماهیت و اهداف این )به قول مرحوم جالل آل 
احمد( »لشکریان جرار استعمار« آگاه شود، حرکتی جهادی را در جهت نشر اسناد و مکتوبات افشاگر این مزدوران که 
به تدریج در گوشه های پنهان و آشکار مراکز تصمیم گیری نظام نفوذ می کردند، تحت عنوان مجموعه »نیمه پنهان« 

به راه انداخت. 
در جریان این حرکت جهادی، خودش بود و دو سه نفر دیگر همراهش و ایستادگی حاج حسین شریعتمداری به 
عنوان سرپرست موسسه در کنارش و علی رغم همه فشارها و توصیه ها و تهدیدها و تطمیع های ریز و درشت خصوصا 
از سوی برخی دوستان که روح و روان هر فردی را آزرده کرده و از ادامه کار خسته اش می کرد اما حاج حسن شایانفر 
ایستاد ، اگر چه کاری بسیار دشوار و طاقت فرسا بود اما ایستاد و مجموعه »نیمه پنهان« را در طی 17 سال به 60 جلد 
رساند و در طی آن مجلدات، تقریبا به تمام طیف های رنگ به رنگ و گوش به فرمان مستشاران غرب پرداخت و پته 

همه آنها را روی آب  انداخت.
او دلیل این رویکرد را چنین بیان کرد:

»... از آنجا که حضور این افراد و عناصر وابسته را به عنوان یک خطر بالقوه ای که به کجراهه کشیدن انقالب را 
مدنظر دارد، ارزیابی می کنیم، به افشای برخی از آنها مبادرت کرده ایم تا با شناساندن سیمای واقعی آنان به مردم، از 

نفوذ بالفعل آنان در ارگان های کلیدی جامعه جلوگیری  نماییم...«3
مرحوم حاج حســن برای اولین بار به افشــای این جریان رنگارنگ اســتعماری اقدام کرد و در مورد هر یک به 
انتشار یک یا چند کتاب ماندگار دست زد، از کارگزاران فرهنگ و سیاست رژیم شاه گرفته که برخی از به اصطالح 
عناصر فرهنگی شــان هم در دولت های به اصطالح سازندگی و اصالحات مشغول کار ضد فرهنگی شدند تا بازرگان 
و طیف مدعی ملی مذهبی و عناصر وابســته آن در دولت موقت تا چریک های پشیمان مدعی اصالحات که پس از 
زمینه سازی در دولت سازندگی در اواخر دهه 70 ستون های دولت و مجلس جدید شدند تا فرقه های درویشی گری 
مدعی تصوف و فرقه ضاله بهاییت )که با انتشار خاطرات افراد جدا شده از آن فرقه، موج آگاهی نسبت به این پایگاه 
رسمی صهیونیسم در جامعه بوجود آمد(، تا نفوذ شبه روشنفکران در دوران مختلف برای تخریب هویت ایرانی اسالمی 
مردم این سرزمین تا روایت های جدیدی از سانسور در دوران قبل و بعد از انقالب و حضور روزنامه نگاران جاسوس در 
مطبوعات، تا وهابی ها و آل سعود و گلدکوییست و حکایت صهیونیسم در تاریخ سینما با افسانه ای به نام هلوکاست تا 
افشای تبلیغات دروغین تبلیغات منافقین و اربابان آنها درباره زندان های ایران تا بررسی مداخالت آمریکا در ایران و تا 

شوالیه های ناتوی فرهنگی و ارتش سری روشنفکران وابسته و...
کتاب هایی که ویژگی منحصر به فرد آنها، مستند بودن و ارائه مدارک و سندهای تردیدناپذیر برای هر روایت و 
حکایت و ماجرایی بود که در هر کدام از آنها مطرح می شــد. علی رغم اینکه خود مرحوم حاج حسن حافظه عجیب 
و شــگفتی درباره بسیاری از عناصر یاد شده داشت ولی شیوه اش این بود که تا اسناد مکتوب یا شفاهی قابل قبولی 

به دست نمی آورد، به افشای آنها نمی پرداخت.
اما او بیش از هر کس دیگری آگاه بود که کتاب های مجموعه »نیمه پنهان«، نیاز به اسناد بیشتر و کامل شدن 
دارد. حاج حســن می گفت: »... دفتر پژوهش های موسسه کیهان در حد بضاعت خود وارد این عرصه شده و به این 
نکته وقوف دارد که آنچه در این کتاب ها و مجلدات بعدی خواهد آمد، تمام واقعیت و ماجرا نیست. زیرا آنچه را که 
این دفتر درباره این افراد و عناصر مطرح ساخته، عمدتا از زبان خودشان و یا برگرفته از اسناد و مدارک مطبوعاتی و 
بسیار قلیل موجود در آرشیو روزنامه کیهان است و با استناد به این مدارک و مطالب  اندک، هرگز نمی توان به تمام 
واقعیت و ماجراها دست یافت.«4 مرحوم شایانفر برای به دست آوردن اسنادی که می دانست وجود دارند ولی در اختیار 
مراکز و موسسات دیگر هستند، تالش مجاهدانه ای به خرج داد و از هر راهی می شناخت و مقدور بود، وارد شد تا آن 
اسناد را به دست آورد و در همین مسیر، آرشیو نسبتا غنی از اسناد و مدارک تاریخی برای دفتر پژوهش های موسسه 

فراهم آورد اما آن را کافی نمی دانست. 
آن مرحوم براین باور بود، افشــای اسنادی که ماهیت و اهداف و برنامه های نیروهای نفوذی و وابسته به بیگانه 
را برمال می کنند، موجب آگاه شدن مردم و به خصوص جوانان امروز شده و راه آن رخنه و نفوذ که اغلب به واسطه 
ناآگاهی صورت گرفته و می گیرد را سد خواهد کرد. از همین روی به طور جدی همیشه خواستار افشا و چاپ و انتشار 

این اسناد از سوی مراکز و سازمان های مختلف اسنادی کشور بود.
 حاج حسن در این باره نوشته است:

»... مردم و به ویژه جوانان ما چشــم براهند که انتشــار اینگونه اسناد در دستور کار این سازمان ها قرار گیرد تا 
محققان عرصه تاریخ در روزگار ما، توانایی نگارش و تدوین و نشــان دادن و ثبت گوشــه هایی از ماجراها و چگونگی 
ستم هایی که براین سرزمین رفته است را داشته باشند و این توقعی غیر اصولی نیست. این اسناد و مدارک باید در 
زمانه ما که شوق و همت برای بررسی و تحلیل آنها وجود دارد... منتشر شود و اّل افشای آنها در مثال صد سال آینده، 
راه به جایی نخواهد برد و بسیاری از اسناد و مدارک را که در شرایط کنونی کاربرد دارند و می توانند در روشن کردن 
برخی از گوشه های تاریک، مفید و کارساز باشند، تبدیل به کوهی از کاغذ باطله خواهد کرد که حتی به کار موزه ها هم 
نخواهد خورد...«5 بسیاری از کتاب های مجموعه »نیمه پنهان« نتیجه پژوهش و نوشتار خود حاج حسن بود و برخی 
دیگر را هم با استفاده از اسناد و مدارک مستند، تصحیح و بازنویسی کرده بود اما اهل اسم و رسم نبود و به جز ذیل 

تعدادی از مقدمه ها، نامش در هیچ کجای این کتاب ها دیده نمی شود. 
میراث گرانقدری که مرحوم حاج حســن شایانفر در مجموعه »نیمه پنهان« برجای گذارد، در سال های بعد از 
فقدان او نیز تداوم یافت و کتاب های دیگری از آن مجموعه در همان مسیر و با همان چراغی که او برافروخته بود و 
می خواســت خاموش نشود، چاپ و منتشر شد. کتاب هایی که بعضا تحقیقات و نوشتارش در زمان خود آن مرحوم 

انجام گرفته بود.
__________________________________

1- معماران تباهی )ســیمای کارگزاران کلوب های روتاری در ایران(– جلد اول– مقدمه – دفتر پژوهش های موسسه کیهان – 
چاپ چهارم– تابستان 1378– صفحه 7   2- نیمه پنهان– جلد اول– سیمای کارگزاران فرهنگ و سیاست– دفتر پژوهش های 
موسســه کیهان – چاپ ششــم– مرداد 1387– صفحه 7 و 8    3- معماران تباهی )سیمای کارگزاران کلوب های روتاری در 

ایران(– جلد اول– پیشین– صفحه 9    4- همان- صفحه 9    5- همان صفحه 10

مشخصات نیکوکاران
* »)آنان( کسانی هستند که نماز به پا می دارند، و زکات می دهند، و به آخرت 
یقین دارند )نماز با خضوع و خشــوع آنها، عامل ارتباط با خالقشــان و پرداخت 
زکات برای رضای خدا به مســتمندان، وسیله ارتباط با انسانهای دیگر و یقینشان 
به قیامت و حسابرســی دقیق آن عاملی اســت که ایشــان را از گناهان و ظلم و 
ستم برکنار می دارد و به بهشت امیدوار می کند و شوق لقای پروردگار را دائماً در 

دلشان زنده نگه می دارد(«
* »آنان )محســنین( بر هدایتی از جانب پروردگارشــان هســتند )زیرا تمام 
اعمالشان مطابق دستور قرآن است( و هم آنان رستگاران و نجات یافتگان هستند«.
لقمان- 4 و 5

صفحه 3
شنبه 29 آبان ۱4۰۰ 
۱4 ربیع الثانی ۱443 - شماره 22893

حمایت قاطع وزیر ارشاد
 از اقتصاد سینما

وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســالمی در دیدار بــا اعضای شــورای عالی 
تهیه کنندگان ســینما گفت: در بحث اقتصاد ســینما هیچ موضعی به جز 

حمایت از اهالی سینما ندارم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با تأکید بر اینکه، ما معتقد به گفت وگو با 
اهالی فرهنگ و هنر و سینماگران هستیم، گفت: من به دلیل سابقه تدریس و 
حضورم در دانشگاه به گفت وگو اعتقاد بسیاری دارم، زیرا بسیاری از مشکالت 

صرفاً با ایجاد فضای تعامل و گفت وگو قابل رفع شدن است.
رئیس شورای هنر شورای انقالب فرهنگی، با  اشاره به اینکه ایجاد فضای 
تعامل دو سویه یکی از سیاست های دولت مردمی و انقالبی در حوزه فرهنگ 
و هنر اســت، افزود: ایجاد فضایی آرام و به دور از حاشیه برای زمینه سازی 

تولید آثار در حوزه سینما از جمله اهداف ما در این وزارتخانه است. 
اســماعیلی با تأکید بر اینکه از نقد اســتقبال می کنیم، افزود: من 
به عنوان وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی آمده ام تا تالش کنم مشکالت 
اهالــی فرهنگ و هنــر را رفع کنم و وظیفه خود می دانم تا با تالشــی 
مضاعف حتی اجازه ندهم فعالیت های فرهنگی و هنری در سراسر کشور 

لحظه ای متوقف شود.
وی در ادامــه بر لزوم ایجاد نهضت تولید در فرهنگ و هنر تأکید کرد و 
گفت: ما باید میزان تولیدات خود را افزایش بدهیم و هیچ  اشکالی ندارد که 

تعداد فیلم های تولید شده در سال افزایش پیدا کند.
مسعود فراستی:

»قهرمان« بی همه چیز است!
مسعود فراستی با انتشار ویدئویی از فیلم قهرمان اصغر فرهادی به شدت 

انتقاد کرد.
به گزارش سینماپرس، این منتقد سینمایی با گالیه نسبت به عدم نقد 
»قهرمان« در تلویزیون و طی برنامه هفت اقدام به انتشار ویدئویی نمود و با 
ادبیات مختص به خود بیان داشت: »قهرمان« فیلم بیچاره و مفلوکی است، 

آن قدر مفلوک که جایزه را گدایی می کند و بی همه چیز است!
گفتنی اســت که فیلم قهرمان با استقبال سرد مخاطبان ایرانی مواجه 

شده است.
ساخت مجموعه تلویزیونی حضرت معصومه)س(

به زودی آغاز می شود
ســاخت مجموعه تلویزیونــی حضرت معصومه)س( بــه زودی آغاز 

می شود.
 به گزارش خبرنگار کیهان، جواد افشار کارگردان تلویزیون در باره تولید 
مجموعه حضرت معصومه)س( گفت: پیشنهادهای بسیاری برای کارگردانی 
داشتم اما به شدت عالقه مند هستم مجموعه حضرت معصومه)س( را بسازم. 
مادرم ســال گذشــته فوت کرد و آرزویش این بود مــن مجموعه حضرت 

معصومه)س( را بسازم. 
وی همچنین گفت: ســکانس اول مجموعه باشــکوه است و خیلی آن 

سکانس را دوست دارم.
آخرین ســاخته افشــار، مجموعه گاندو 2 بود که از شبکه سه سیما به 

پخش رسید. 
»حاج قاسم« با »نبرد آمرلی«

 نزد جوانان می آید
تهیه کننــده بازی »فرمانده مقاومت« از رونمایی این بازی رایانه ای 

در چهارم آذر خبر داد.
به گــزارش تســنیم، مهدی جعفــری تهیه کننده بــازی فرمانده 
مقاومت- نبرد آمرلی و رئیس مرکز تولید و نشر انقالب اسالمی با بیان 
اینکه دوســت داشتیم در زمان رونمایی این بازی حاج قاسم نیز حضور 
داشتند، تصریح کرد: قریب به دو سال گذشته تصمیم گرفتیم موضوع 
مدافعــان حرم را دنبال کنیم و تعریــف دقیقی از فعالیت های مدافعان 
حرم داشــته باشیم و بتوانیم آنها را به درستی نمایش دهیم؛ زمانی که 
این تصمیم را گرفتیم حاج قاســم در قید حیــات بودند و این موضوع 

یکی از مطالبات ایشان بود.
جعفری در ادامه ســخنان خود به ماجرای شــهادت حاج قاســم 
ســلیمانی و خاطره مقام معظم رهبری درخصوص این شهید والمقام  
اشــاره کرد و گفت: حضرت آقا پس از شــهادت حاج قاسم به ماجرای 
محاصــره 360 درجه ای آمرلی  اشــاره کردند که حاج قاســم چگونه 
توانســته این محاصره را بشــکند. بر همین اســاس تصمیم گرفتیم از 
روی این اقدام دلیرانه حاج قاســم، بــازی فرمانده مقاومت نبرد آمرلی 

را تهیه کنیم.
تهیه کننــده بازی فرمانده ژانر این بازی را اکشــن و برای مخاطب 
بســیار جذاب خوانند و افزود: ژانر این بازی جزو یکی از محبوب ترین 

ژانرهای دنیاست که مخاطب تا انتهای بازی سوق می دهد.
جعفری درخصوص ســناریوی این بازی ادامــه داد که در ابتدای 
این بازی شــهر آمرلی که قبل از حمله داعش در آرامش و آسایش به 
ســر می برند نمایش داده می شــود که پس از حمله داعش شهر ویران 

شده است.
گفتنی اســت؛ بازی فرمانده مقاومت نبرد آمرلی که با هزینه بسیار 
کمی ساخته شده برای موبایل نبوده و جزو بازی های بزرگ کامپیوتری 
محسوب می شود و عالقه مندان می توانند از طریق فروشگاه »گیم آپ« 

خریداری کنند.
رونمایی از کتاب جدید میالد عرفان پور

آیین رونمایی و جشــن امضای »شــمعدانی ها« و دیگر مجموعه  اشعار 
میالد عرفان پور عصر روز پنجشــنبه در کتابفروشی ســوره مهر در میدان 

انقالب تهران برگزار شد. 
در این آیین عالوه بر شاعر، محمدمهدی سیار شاعر و مدرس دانشگاه 

و علی اکبر شیروانی مدیر انتشارات سوره مهر و... حضور پیداکردند.
پس از امضای کتاب ها توسط عرفان پور، سیار درباره سروده های 
عرفان پــور صحبت کرد و گفت: رباعی به شــیوه ای کــه عرفان پور 
پی گرفته، کشف ابدیت در لحظه اســت. پیداکردن دریچه ای در هر 
شــیء و اتفاقی، در هــر کلمه ای و هر جذابیت موســیقایی کنارهم 
نشســته ای. هر شاعری می تواند جذابیت موســیقایی دو کلمه برای 
نشســتن کنار هم یا جذابیت یک رخداد و هر اتفاق دیگری را درک 
و پیدا کند، اما این کافی نیســت و چگونه بیان کردن آن است که به 
شــعر روح و جان تازه می دهد. این که بتوانی جذابیت ابدیت را بازگو 
و دریچــه ای از هر لحظه بــه فرازمان بازکنــی، و مهم تر این که این 
اتفاق بزرگ را تنها در چهار مصرع رقم بزنی، کار دشــواری است که 

عرفان پور از پس آن برآمده است.
ســیار ادامه داد: آن چه می تواند میالد را از شاعران هم نسل خودش 
متفاوت کند، همان چیزی اســت که در کلمه حکمت خالصه می شود. 
حکمت دیدن یک حقیقت ازلی و ابدی در لحظه ای کوتاه و یک آن است. 
گمشــده ادبیات و هنر ما امروز حکمت اســت. هرکسی به وسع خودش 
می تواند در لحظه این حقیقت را پیدا و بازگو کند و این کاری اســت که 

عرفان پور انجام داده است. 
قتل مشکوک رپر ضد ترامپ

یانگ دولف، رپر جوان آمریکایی ضدترامپ به ضرب گلوله به قتل رسید.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، گاردین از به قتل رســیدن یانگ 
 دولف، ســتاره رپ آمریکا و از بســتگان رپر مشــهور آمریــکا، جوس ورلد

)Juice Wrld( در شهر ممفیس آمریکا خبر داد.
یانــگ دولف با نام واقعی آدولف رابرت تورنتون جونیور، هنگامی  که در 
حال خریــد کلوچه بود مورد اصابت گلوله فردی قرار گرفت که از ســمت 
پنجره داخل خودرو او را مورد هدف قرار داد و به او شلیک کرد. قتل این رپر 

سیاه پوست آمریکایی با واکنش هایی همراه بود.
 اومن )Omen( یکی از تهیه کنندگان و خوانندگان برجسته موسیقی 
رپ در آمریــکا در توئیتی به مرگ این خواننده 36 ســاله، این طور واکنش 
نشــان داد: »ما در حال حاضر، بســیاری از مردان سیاه پوســت را به دلیل 
وضعیت بد سالمتی، نژادپرســتی، زندان و... از دست داده ایم. ما باید راهی 

برای بهبود شرایط پیدا کنیم.«

اخبار ادبی و هنری

رئیس جمهور در زنجان:

نظام اقتصادی را اصالح می كنیم
اما نه با غافلگیر كردن مردم

مرکز بهینه سازی، نوسازی و ساخت قطعات نزاجا در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به خرید 12 قلم نیازمندی به 
شرح جدول زیر اقدام نماید لذا از کلیه شرکت ها و تولیدکنندگان دعوت به عمل  آید از تاریخ 1400/8/27 لغایت مورخه 1400/9/8 با در دست 

داشتن مدارک مشروحه ذیل به آدرس زیر مراجعه و برگ شرایط و پیوست فنی مربوط را اخذ نمایند.

تعدادشرح نیازمندیردیف
100 دستمحور 20 تن تریلر 1
تخت 600دست، لول 400 عددفنر تخت و فنر لول تریلر2
100 دستسیستم پنوماتیک ABS تریلر3
100 دستجک توقف 33- 66 تریل4
25 عدداتاق سقف کوتاه ولوو FH با تریم کامل5

6
1200R24 الستیک رادیال
 1400R20 الستیک رادیال
1400R24 الستیک رادیال

1400 حلقه برابر پیوست فنی
1400 حلقه برابر پیوست فنی
288 حلقه برابر پیوست فنی

71200R24 رینگ سه تکه
1400R20 رینگ سه تکه

1400 دست برابر پیوست فنی
1400 دست برابر پیوست فنی

برابر پیوست فنیوسط رینگی8
برابر پیوست فنیورق آهن 2  م م الی 15 م م ساده و آجدار9
برابر پیوست فنیورق آهن 20 م م و 30 م م ساده10
برابر پیوست فنیآهن آالت شامل: ناودانی فابریک و تیرآهن IPE در سایزهای مختلف11
برابر پیوست فنیآهن آالت شامل: ناودانی، تیرآهن، قوطی، میلگرد، لوله و چهارپهلو در سایزهای مختلف12

آگهیتجدیدمناقصهعمومیدومرحلهای- نوبت دوم

1- فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 6158800198805 به نام عواید غیرقابل برداشت نزد بانک سپه )بابت هزینه اسناد مناقصه( 
2- ارائه معرفی نامه کتبی با مهر و امضاء شرکت

آدرس: تهران- اتوبان فتح- سه راه شهریار- مرکز بهینه سازی، نوسازی و ساخت قطعات نزاجا
شماره تلفن: 09127672003- 66282767 )45334 داخلی(

در پرتو وحی

پنجمین سالگرد رحلت حاج حسن شایانفر

رئیس جمهور گفت: مــا باید نظام اقتصادی 
کشــور را اصالح کنیم و این اصالح حتما با نظر 
نخبگان و اقناع مردم است، دولت در این زمینه 
شــوک اقتصادی وارد نخواهد کرد و در اجرای 
تصمیمــات و جراحی های اقتصــادی مردم را 

غافلگیر نمی کنیم.
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی رئیس جمهور در 
ادامه ســفرهای استانی خود، روز پنج شنبه )27 آبان( 
به استان زنجان سفر کرد تا از نزدیک پیگیر مسائل و 
مشکالت این استان باشد.در این سفر یک روزه تعدادی 
از اعضای هیئت دولت هم آیت اهلل رئیســی را همراهی 

می کردند.
رئیســی بعد از ورود به فرودگاه زنجان در تشریح 
اهداف ســفر خود به زنجان اظهار کرد: انجام این سفر 

که توفیق محسوب می شود باید زودتر از این انجام می شد.
رئیس جمهور پایتخت شور و شعور حسینی بودن را از صفات بسیار 
ارزشمند و مهم زنجان و زنجانی ها دانست و افزود: زنجان استان مفاخر 
بســیاری از علما، دانشمندان و فالســفه نامداری است که نه فقط در 

ایران بلکه نامشان در جهان بلند است.
رئیس قوه مجریه تصریح کرد: نام سرداران استان زنجان که به دفاع 

از وطن مشهور هستند در جهان می درخشد.
رئیسی با اشــاره به ظرفیت استان زنجان در کشاورزی، صنعتی و 
معدن افزود: زنجان ظرفیت هایی از جمله در بخش نیروی انسانی دارد 

که باید از آنها استفاده بهینه شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه به برکت جمهوری اســالمی کارهای 
خوبی در استان زنجان انجام شده است، ادامه داد: اما بین اقداماتی که 
انجام شده و اقداماتی که باید انجام شود فاصله وجود دارد. که امیدوارم 

در این سفر بخشی از کمبودها جبران شود.
رئیسی با بیان اینکه حل برخی مشکالت جزو مصوبات سفر خواهد 
بود، افزود: ســازوکارهایی برای پیگیری مصوبات سفر پیش بینی شده 

است.
 دستور رئیس جمهور

 برای تسریع در رفع موانع راه اندازی کارخانه در حال احداث
 سرجین بافت

رئیس جمهور در اولین بخش از برنامه های سفر به استان زنجان از 
کارخانه در حال احداث سرجین بافت زنجان بازدید کرد و اظهار داشت: 
مشکالت این کارخانه ناشی از مسائل مختلفی بوده و در زمان کوتاهی 

باید این مشکالت حل شود.
رئیســی وزیر صنعت، معدن و تجارت و استاندار زنجان را موظف 
کرد ظرف مدت یکماه مشــکالت بر ســر راه اندازی ایــن کارخانه را 

پیگیری و مرتفع کنند.
رئیس جمهور در ادامه این ســفر از کارخانــه روغن نباتی جهان 

زنجان بازدید کرد.
رئیســی در بازدید از کارخانه جهان گفت: خط تولید این کارخانه 
تقریبا تعطیل اســت و کند کار می کند و فقط ظاهرا سرپا نگه داشته 

شده است.
رئیس جمهور افزود: من به خوبــی کارخانه روغن نباتی جهان را 
می شناسم قبال وقتی به این کارخانه آمده بودم به استاندار)وقت( گفتم 

این کارخانه را راه بیاندازید و در مدت کوتاهی راه اندازی شد.
رئیسی با اشاره به شباهت مشکالت این کارخانه با مجموعه کیوان 
در همدان گفت: کارگران با لباس های کارگری معطل ایســتاده اند و 

آماده کار هستند، خط تولید هم آماده است، اما اقدام نمی کنند.
اجازه نمی دهیم تولید در این کشور متوقف شود 

رئیس جمهور تاکید کرد: ما اجازه نمی دهیم تولید در این کشــور 
دچار وقفه شــود، باید کارخانه روغن نباتی جهان با تمام ظرفیت کار 

کند.
رئیس قوه مجریه با اشــاره به اینکه کسی که کارخانه روغن نباتی 
جهان را در اختیار دارد تعدادی دیگر از این کارخانه ها را هم در کشور 
در اختیار گرفته است، خطاب به مدیرداخلی کارخانه خاطر نشان کرد: 
به کســی که این کارخانه را در اختیار دارد بگویید نمی تواند فقط به 

شکل اسمی و با ظاهر سازی کارخانه را اداره کند.
رئیس جمهور با اشــاره به ظرفیت های کشــور تصریح کرد: از نظر 
حقوقی این واحد با مشکالت زیادی در واگذاری و ادامه فعالیت رو به رو 

است و این معطل ماندن قابل تعقیب و پیگیری است.
آیت اهلل رئیســی با تاکید به مدیران اســتانی مبنــی بر پیگیری 
بازگشایی واقعی کارخانه روغن نباتی جهان و استفاده حداکثری از توان 
کارگران آن، گفت: شــرط واگذاری کارخانه ها و واحدهای اقتصادی و 
صنعتی باید تولید و  اشتغال کارگران باشد. این ظاهر سازی ها نمی تواند 
ثروت های بزرگ کشور را معطل کند. الن باید 800 کارگر اینجا باشند 

نه اینکه با 80 کارگر ظاهر سازی کنند.
رئیس جمهور همچنین از وزیر صنعت، معدن و تجارت و استاندار 
و دادستان زنجان خواست راه اندازی این کارخانه با جدیت دنبال شود.

کارخانه روغــن نباتی جهان یکی از بزرگ تریــن تولیدکنندگان 
روغن نباتی کشــور بود که در جریان انتقال از اســتان البرز به استان 
زنجان به مدرن ترین دســتگاه های روز دنیا تجهیز شده بود. این واحد 
تولیدی نیز یکی از واحدهای صنعتی پرشمار کشور است که در جریان 
اجرای ناصحیح سیاست های اصل 44 قانون اساسی دچار مشکل شده 
و عالوه بر کاهش چشمگیر تولید، تعداد زیادی از کارگران آن نیز اخراج 

شدند.
رئیســی در جریان ســفر به اســتان زنجان، از منطقه مسکونی 
کوی فلســطین در حاشیه شــهر زنجان هم بازدید کرد.رئیس جمهور 
طی ســخنانی در این بازدید ضمن ابراز خوشحالی برای حضور جمع 
مردم این منطقه به مشــکالت مطرح شده از سوی مردم و مسئولین 
استانی اشــاره کرد و گفت: بــا عنایت خداوند مشــکالت این منطقه 

پیگیری و حل می شود.
رئیســی در ادامه برنامه های سفر به استان زنجان از سایت دپوی 
کیک روی زنجان بازدید کرد و ضمن اشاره به اقدامات و پیگیری هایی 
که در زمان ریاســت خود بر قوه قضائیه برای حل مشکل دپوی کیک 
روی انجام داده بود، گفت: منافع این پســماندها برای مردم است و به 

موجب حکم قانون به مردم زنجان واگذار شده است.
اولویت ما سامان دادن پروژه های نیمه تمامی است

 که مردم را رنج می دهد
آیت اهلل رئیســی با نخبگان، علما، خانواده شــهدا و اقشار مختلف 
مردم زنجان هم دیدار کرد و در این دیدار گفت: همه مسئولن در همه 
عصرها و نســل ها و دولت ها و مجلس ها و دستگاه های مختلف کشور 
باید توجه داشته باشــند که امروز وارث چه نسلی هستند. این درس 
بزرگی برای همه ما مســئولن و تعیین کننده آن است که چه کنیم و 

چه باید انجام دهیم؛ این مسئولیت خطیری است.
رئیس جمهور در بخش دیگری از ســخنانش بــا قدردانی از همه 
دســت اندرکاران واکسیناسیون عمومی، اضافه کرد : این لطف خدا بود 
که توانستیم واکسن مورد نیاز کشور را تامین کنیم و امروز با رسیدن 
ســطح واکسیناسیون به 100 میلیون دز به شکل بهتری از جامعه در 
برابر کرونا صیانت می شــود. همچنین به طور جدی به دنبال پرداخت 

معوقات کادر درمان هستیم.
رئیس جمهور تکمیل پروژه های نیمه تمام را اولویت دولت دانست 
و تصریح کرد: در ســفرهای استانی هیچ پروژه جدیدی آغاز نمی کنیم 
مگر در موارد استثنا و ضرورت چرا که پروژه های نیمه تمام مردم را رنج 
می دهند. لذا اولویت ما سر و سامان دادن به پروژه های نیمه تمام  است.
رئیســی در ادامــه به موضوع حقــوق زنان که از ســوی یکی از 
سخنرانان مطرح شد، اشاره و خاطرنشان کرد: لزم است به حقوق زنان 
به ویژه زنان سرپرست خانواده و یا زنان بدسرپرست توجه جدی کنیم. 
باید برای این دســته از زنان زمینه اشتغال سالم فراهم شود تا هم آنها 

به آرامش برســند و هم بتوانند در مسیر توسعه کشور 
نقش آفرینی کنند.

مردم را در تصمیمات اقتصادی دولت
 سهیم می کنیم نه غافلگیر

آیــت اهلل رئیســی بعدازظهر پنجشــنبه در ادامه 
برنامه های سفر خود به اســتان زنجان با فرهیختگان 

این استان هم دیدار کرد.
وی با ابراز خوشــحالی از دیدار با نخبگان، اساتید 
دانشگاه، دانشجویان و دانش آموزان این استان، گفت: 
اقتصاد دیجیتال و مجازی می تواند در این استان فعال 
شود. دانشگاه باید در کنار صنعت، کشاورزی و معدن 
باشد. این نمی شود که دانشگاه از صنعت فاصله داشته 
باشــد. بازار باید علمی فعالیت کنــد و نظام اقتصادی 

کشور هم باید علمی باشد.
رئیس جمهور ادامه داد: عملکرد دولت ســیزدهم تحول محور و بر 

اساس عدالت بر مبنای بیانیه گام دوم انقالب است.
رئیس جمهور با تاکید بر لزوم حل مشکالت با روحیه انقالبی 
گفت: ما باید نظام اقتصادی کشــور را اصالح کنیم و این اصالح 
حتما با نظر نخبگان و اقناع مردم است، دولت در این زمینه شوک 
اقتصــادی وارد نخواهد کرد و در اجرای تصمیمات و جراحی های 

اقتصادی مردم را غافلگیر نمی کنیم.
رئیسی در پاسخ به درخواســت تعدادی از قهرمانان ملی در 
رشته های مختلف برای رفع مشکل استخدام و مسکن آنان گفت: 
توجه به مســکن و استخدام قهرمانان خارج از عدالت نیست زیرا 

آنها روی سکوها نام و پرچم ایران را به اهتزاز درآوردند.
باید آثار مصوبات سفرهای استانی

 در زندگی مردم ظاهر شود
رئیس جمهور شامگاه پنجشــنبه در ادامه برنامه های سفر به 
استان زنجان در نشست شورای اداری استان گفت: ظرفیت استان 
بســیار بال است. در حوزه های کشــاورزی، معدن، گردشگری و 
صنعت دراین منطقه کارهای خوبی انجام شده ولی استان زنجان 
می تواند دراین بخش ها سرآمد باشد که باید به دست توانای شما 
مدیران عزیز و کسانی که با شما در اداره یا سازمان ها کار می کنند 

محقق شود.
رئیس جمهور اضافــه کرد: کار عادی به هیچ عنوان نمی تواند 
این تحول را شــکل دهد بلکه باید کارهای جهادی صورت گیرد. 
خیلی از شــما در دوران دفاع مقدس جــزو جبهه ای ها بودید و 
می دانید با یک کار عادی نمی شــود با ایــن محدودیت هایی که 
دشــمن می خواهد ایجاد کند مواجه شــد. با توجه به تحریم ها و 
تهدیدها، باید یک کار ویژه انجام شــود که نگاه تحولی شرط اول 

آن است.
رئیس قوه مجریه با تشریح تفاوت هایی که برگزاری جلسات شورای 
اداری و سفرهای استانی در این دولت با گذشته پیدا کرده است، تصریح 
کرد: ما این مدل و این روش را در 40 سال گذشته نداشتیم که وزرا و 
مسئولین مربوطه ستادی بیایند در جلسه شورای اداری از کارهایی که 
می خواهنــد انجام دهند گزارش بدهند. چرا این کار را می کنند؟ برای 
 اینکه این جمع حس لزم را پیدا کنند که این کار باید به دست توانای آنها

انجام شود.
آیت اهلل رئیســی سیاست اساســی دولت درباره آب را توزیع 
عادلنه منابــع آب عنوان کرد که هم با پرآبــی و هم با کم آبی 

سازگاری خواهد داشت.
رسانه ها به شکل منظم و مستمر

 پیگیر نتایج اجرای مصوبات سفرهای استانی باشند
رئیس جمهور در پایان سفر خود به استان زنجان همچنین در 

یک نشست خبری به سؤالت خبرنگاران پاسخ داد.
رئیســی در این نشست با اشــاره به اینکه بخشی از مشکالت 
اســتان زنجان را در ســفر خود به عنوان رئیس قــوه قضائیه نیز 
پیگیری کرده است، گفت: خبرنگاران عزیز حتما گزارشاتی را که 
آقایان وزرا در جلسه دادند ثبت و ضبط کنند و پیگیری هم انجام 
دهند. یکی از بخش هایی که باید مصوبات ســفر و اظهارات وزرا 
را پیگیری کند خود اصحاب رسانه هستند. به عنوان مثال امروز 
مطرح شــد که نهضت ملی ساخت مسکن در این سفر آغاز شد و 

شما باید پیگیر نتایج آن باشید.

قم – خبر نگار کیهان:
شبستری  مجتهد  محسن  آیت اهلل  پیکر 
عضو مجمع تشــخیص مصلحت و نماینده 
سابق ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی 
و امام جمعه تبریز، با حضور گسترده مردم 
و مسئولین کشوری و لشکری  پیش از ظهر 
جمعه از مســجد امام حسن عسگری )ع( تا 
حرم مطهر حضرت معصومه )س( تشییع شد.
در این مراسم با شــکوه که آیت اهلل حسینی 
بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 
آیت اهلل ســید احمد خاتمی عضو هیئت رئیســه 

مجلس خبرگان رهبری ، آیت اهلل محمدی عراقی 
رئیس  دفتــر رهبر معظم انقالب در قم ، ســردار 
پاســداران  نقدی معاون هماهنگ کننده ســپاه 
و جمع زیــادی از نماینــدگان مجلس خبرگان 
رهبری و مجمع تشــخیص مصلحت و روحانیون 
و طالب و مســئولین کشوری و مسئولین استان 
آذربایجان شــرقی و قم  نیز حضور داشتند  نماز 
میت به امامت حضرت آیت اهلل نوری همدانی اقامه 
شــد و بعد از مرثیه خوانی پیکر آیت اهلل مجتهد 
 شبســتری در رواق شــهید مطهری حرم مطهر

به خاک سپرده شد.

پیکر آیت اهلل محسن مجتهد شبستری
 در حرم مطهر حضرت معصومه )س( آرام گرفت 

نیویورک تایمز : 

حمله به التنف
پاسخ ایران به تجاوزات اسرائیل 

در سوریه بود
که  داد  آمریکایی گــزارش  روزنامه 
حمله پهپــادی ماه گذشــته به محل 
اســتقرار نیروهای آمریکایی در پایگاه 
التنف ســوریه، پاسخ ایران به تجاوزات 

اسرائیل در سوریه بوده است.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام 
آمریکایی که نامش عنوان نشــده مدعی شد 
ایران ماه گذشــته با یک فروند پهپاد پایگاه 
آمریکایی در جنوب سوریه را هدف قرار  داده 

است.
این مقام آمریکایی همچنین عنوان کرد 
کــه حمله به پایگاه التنف پاســخی از طرف 
ایران به بمباران خاک سوریه توسط اسرائیل 

بوده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز پیش از این 
به نقل از مقامات آمریکایی مدعی شــده بود: 
»ایران پشت حمالت پهپادی به پایگاه التنف 

سوریه قرار داشت.«
مســئولن آمریکایی به آسوشــیتدپرس 
گفتند که »پهپادهای مهاجم از اراضی ایران 
به پرواز درنیامدند، اما این کشــور مشــوق 
 اجرای حملــه پهپادی به پایــگاه آمریکایی

التنف بود«.


