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درباره مولوی عبدالحمید
و مراسم تحلیف
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﻮچزﻫﻰ*
 برای نــگارش این یادداشــت ،نخســت الزم بود
موج واکنشها و همچنین ابراز احساســات نسبت به
دعوتنشــدن مولوی عبدالحمید به مراسم تحلیف
ریاستجمهوری دوازدهم ،در شبکههای اجتماعی و
فضای عمومی فروکش کند؛ سپس در فضایی توأم با
آرامش ،زوایای پیدا و پنهان این دعوتنکردن تحلیل
شود.
بــرای پرداختن بهتر بــه حواشــی بهوجودآمده
بر ســر دعوتنکردن از این شــخصیت برجسته اهل
ســنت ایران و کنشگر بلوچ در مراسم تحلیف و اینکه
چه کســی مســئولیت دعوت از میهمانان را بر عهده
داشــته ،الزم اســت ابتدا رابطه میان دولت با مولوی
عبدالحمید در چهار سال گذشته بررسی شود تا بتوان
پاسخی روشنتر برای چرایی این دعوتنکردن یافت و
در نهایت نتیجهگیری را پس از مطالعه یادداشــت بر
عهده خوانندگان قرار خواهیم داد.
با آغــاز کارزار انتخاباتــی نامزدهــای یازدهمین
دوره انتخابات ریاســتجمهوری در سال  ،۹۲از میان
برنامههای انتخاباتی شش نامزد باقیمانده ،با وجود
رایزنــی گســترده نامزدهای مختلــف اصولگرا برای
جلــب توجه اهل ســنت ،این وعدهها و شــعارهای
انتخاباتی دکتر روحانی ،نامزد حمایتشــده از سوی
اصالحطلبان ،بود که محل توجه و تأیید مردم بلوچ،
اهل ســنت و بزرگان آن ،ازجمله مولوی عبدالحمید،
قرار گرفــت .گرچه در آن مقطع ،خواص سیاســی و
مذهبی بلوچ با محوریت مولوی عبدالحمید و برخی
عناصر سیاســی کنشــگر ،به صورت علنی مانند سال
 ۹۶به حمایــت و موضعگیری تریبونــی از این نامزد
انتخابات دوره یازدهم نپرداختند و با استراتژی فعالیت
چراغخاموش با تمرکز بر شبکههای اجتماعی سنتی،
برای دکتر روحانی رأیآوری و مردم را ترغیب به رأی
به این نامــزد اعتدالگرای نزدیک بــه اصالحطلبان
میکردند؛ اما پیروزی حســن روحانی ســبب شــد تا
مولوی عبدالحمید به عنوان یک شــخصیت محوری
اهل سنت و نیز مردم بلوچ ،مورد تکریم و توجه دولت
قرار گیرند .شــاید یکی از دالیــل عمده بیمهریها و
انزوای هشتســاله در دولتهای نهــم و دهم برای
خواص بلوچ و مردم این قوم را باید حمایت آشکار از
نامزدهای نزدیک به جریان اصالحات در این دو دوره
انتخابات از ســوی مردم بلــوچ و مولوی عبدالحمید
تحلیل کرد و حمایتنکردن علنی از نامزد انتخاباتی
نزدیک به اصالحطلبــان و اعتدالگراها در یازدهمین
دوره انتخابات ریاستجمهوری را نیز در همین راستا
برای کاهــش و جلوگیری از پیامدهــای این حمایت
دانســت .باری؛ از همان آغاز بــه کار دولت یازدهم،
با رایزنیهای انجامشــده از ســوی دولت و شــخص
رئیسجمهور ،برای اولین بار مجلس مجاب شــد تا
حضور مولوی عبدالحمیــد را بهعنوان میهمان ویژه
در مراســم تحلیف رئیسجمهور روحانــی بپذیرد و
همیــن حضور خود امیدواریهایی را در پی داشــت،
حساســیتهایی را نیــز موجــب شــد و توجهاتی را
هم جلب کرد .باید در نظر داشــت کــه در برگزاری
مراسم تحلیف ریاستجمهوری دوره یازدهم ،تعداد
معــدودی از نمایندگان تندروی مجلس نهم بر ســر
دعوت میهمانانی که دکتــر روحانی تأکید به حضور
آنها داشت ،ازجمله وزیر امور خارجه بریتانیا ،اختالف
نظرهایی داشتند که در نهایت این دیپلمات بریتانیایی
با تهدید نمایندگانی به مراسم تحلیف دعوت نشد.
همزمــان با ایــن واقعه ،نباید از نظر دور داشــت
که حضور مولوی عبدالحمید نیز در مراســم تحلیف
یازدهم ،بســیاری از افراطیون را ناخرسند و عصبانی
کرد و این حضور با واکنشهای تند برخی از نمایندگان
مجلس نهم مواجه شد .به هر جهت ،تجربه حضور
مولوی عبدالحمید در یک دوره مراســم تحلیف و در
کنار آن ،حمایتهای آشــکار ایشــان در دوازدهمین
دوره انتخابــات ریاســتجمهوری از دکتر روحانی و
همینطــور دعوت از این شــخصیت اهل ســنت در
مراســم جشــن پیروزی حســن روحانی ،همه اینها
دلمشــغولیهایی برای عدهای تندرو که نانشان در
گرو اختالف اســت به وجود آورد تا در ایام نزدیک به
تحلیف دوازدهم ،برای حضورنداشــتن دوباره ایشان،
به تحرکاتی پشــت پرده دســت بزنند و بیش از پیش
آستین باال زده و مانع این حضور شوند.
*بخشــدار مرکزی نیکشــهر و تحلیلگر مســائل
بلوچستان
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شرق :قبل از انتخابات گفته بود نامزد نمیشود ،حاال
هم گفته اســت از ابتدا قصد نامزدی نداشتم .این در
حالی اســت که برخی گمانهها ،حاکی از این بود که
پرویز فتاح ،رئیس کمیته امداد ،میتوانســت یکی از
گزینههــای اصولگرایان برای انتخابات اردیبهشــت
 ۹۶باشــد .پرویز فتاح روز گذشته به خبرآنالین گفته
اســت» :من از ابتدا قصد کاندیداتوری نداشتم .بارها
گفته بودم و در یک ســال منتهی به انتخابات ،به هر
سؤالی که در محافل عمومی و خصوصی دراینباره
شــد ،جواب رد میدادم .چندین بــار از دولت آمدند
و همیــن جا نشســتند و از من پرســیدند که کاندیدا
میشوم یا نه و من هربار گفتم که نیستم«.
او گفته است» :احساس میکنم اینکه کاندیدای
ریاســتجمهوری نشــدم ،اشــتباه نکردهام .نهتنها
ضرری نکردهام؛ بلکه احســاس میکنم واقعا سود
میبــرم که این کار شــرافتمندانه و باارزش را ادامه
میدهم .حــاال این را که کاندیداهــای دیگر رویکرد
اشتباهی داشــتند ،قضاوت نمیکنم؛ یعنی به همه
اطمینان دادم؛ هم به دولتیها که دوستان ما بودند،
هــم اصولگرایان که باز هم دوســتان مــا بودند ،با
صراحــت پیغــام دادم .جملهبندیها خیلی صریح
بــود و طبق آن هم عمل کردم .این موضوع بیشــتر
اعتقاد شــخصی من بود و اصال نمیخواستم واقعا
در این وادی باشم«.
فتاح درباره ثبتنام احمدینژاد ،رئیس سابقش،
هم گفته اســت» :رفتن آقای احمدینژاد به وزارت
کشــور و ثبتنامکــردن در انتخابــات ،کار درســتی
نبود؛ چــون رهبری معظم نهی فرمــوده بودند .ما
یک اعتقاد والیــی داریم ،ولی برخی ممکن اســت
این اعتقاد را نداشــته باشــند .مــا معتقدیم نظامی
کــه امام راحــل پایهریزی کــرده ،بر مبنــای والیت

فقیه اســت؛ ولی فقیه جایگاه مدیریتی نیست ،وجه
اعتقــادی دارد .ولی امر در قــرآن ما یک واژه قرآنی
اســت و اطاعت از آن الزم و واجب است؛ البته برای
کسانی که بپذیرند .یک عده هم این منطق و تفکر را
ندارنــد و جور دیگری میبیننــد ،ولی ما که این نگاه
را داریم ،انتظار داشــتیم آقــای احمدینژاد و حلقه
اطراف ایشــان تمکین میکردند .به نظرم یک اشتباه
استراتژیک کردند؛ چون رهبری معظم بعضا نظراتی
که میدهند ،پدرانه است .یک پدر بعضا به فرزندش
میگوید نرو ،نکن! ولی فرزند ناراحت میشود؛ اما او
پدر است و ما را دوست دارد و از باب دوستداشتن
است که میگوید نکن .اگر ردصالحیت ایشان مطرح
نمیشد ،االن چه فضایی درباره ایشان بود؟ فرصتی

طرح در دستور کار یکشنبه مجلس است

یك قدم تا تصویب کاهش مجازات محکومان مواد مخدر
شــرق :سهشــنبه هفته پیــش »طرح الحــاق یک
مــاده به قانون مبارزه با مواد مخدر« در دســتور کار
مجلس قرار داشــت؛ طرحي که در صورت تصویب
و تبدیلشــدن آن به قانون ،مجازات اعدام مربوط به
جرائــم مواد مخدري کاهش ميیابــد؛ اما این طرح
بــه دلیل ایراداتي که مجلس به آن وارد کرد ،با رأي
نمایندگان به کمیســیون قضائي برگشت خورد تا در
جلسه صبح چهارشــنبه کمیسیون قضائي مجلس
بار دیگر بررسي شود .دراینباره »الهیار ملکشاهي«،
رئیــس کمیســیون قضائي ،بــه »شــرق« ميگوید:
»چهارشنبه صبح جلســهاي براي بررسي این طرح
برگزار شد و با رفع ایرادات و رأي کمیسیون این طرح
تصویب و به صحن مجلــس رفت« .به گفته او این
طرح به عنوان دســتور کار امروز مجلس در جلسه
علني مطرح خواهد شد.
افراد بیشتري مشمول تخفیف مجازات ميشوند
ایراداتي که روز سهشــنبه در صحن مجلس به
این طرح گرفته شــد بود ،دو مورد بودند؛ تبصره یک
طرح دربــاره مجازات حمل و نگهداري مواد مخدر
بــراي محکومان فعلي و عطفبهماسبقشــده ،دو
وزن متفــاوت را مطرح کرده بــود .ایراد بعدي هم
دربــاره تبصره  ۵بــود .تبصره  ۵مربــوط به »قطع
رابطه قاچاقچیان مــواد مخدر با مصرفکنندگان تا
مدت دو ســال پس از الزماالجراشــدن این قانون«
بــود که نظر مجلــس حذف آن و مطرحشــدن در
قالب یک طرح جداگانه بود .حاال رئیس کمیســیون
قضائي مجلــس درباره ایــن ایرادات به »شــرق«
گفــت که »آنچه بــه عنوان ایراد مطرح شــده بود،
در جلسه کمیســیون برطرف کردیم« .او در توضیح
رفع ایــرادات تبصره یک ميگویــد» :البته از نظر ما
ایرادي نبود؛ ولي نظر مجلــس را مراعات کردیم«.

بهاینترتیب براي مجازات حمــل و نگهداري مواد
مخدر براي محکومان فعلي و عطفبهماسبقشده،
یک وزن مطرح خواهد شد» .علي الریجاني« رئیس
مجلس در جریان جلسه سهشنبه گذشته ،گفته بود:
»مثال در بند پ گفته اگر کســي بیش از  ٥۰کیلوگرم
مواد داشــته باشــد ،فالن مجازات باشــد . ...براي
محکومان فعلي گفتیــد  ٥۰کیلو مواد و محکومان
قبلــي را گفتید صد کیلو .تبصــره یک ،خالف قانون
اساسي اســت؛ چون براي افراد دو جور محکومیت
ميگــذارد .شــما االن یــک اوزاني گذاشــتید براي
محکومیــت ،بعد گفتیــد افرادي کــه قبال محکوم
شــدهاند ،اوزانش دو برابر اســت .این حتما خالف
و اشتباه است« .رئیس کمیســیون قضائي مجلس
در پاســخ به اینکه دراینباره کــدام وزن در تبصره
گنجانده شــده ،وزن پایینتــر را اعالم ميکند؛ یعني
 ۵۰کیلوگــرم .پیشازایــن حجتاالســالم »حســن
نوروزي« ،ســخنگوي کمیسیون قضائي ،با توجه به
عطفبهماسبقشــدن این طرح ،تعــداد افرادي را
که مشــمول تخفیف مجازات خواهند شد ،بین پنج
تا شــش هزار نفر اعالم کرده بــود؛ اما االن به گفته
»ملکشاهي« با رفع ایراد مجلس نسبت به تبصره
یــک این طرح ،افرادي بیشــتري مشــمول تخفیف
مجازات خواهند شد؛ البته او درباره تعداد دقیق این
افراد اظهار بياطالعي کرد.
حذف تبصره ۵
رئیس کمیســیون قضائي همچنین درباره تبصره
 ۵گفت که »بنا بــه نظر مجلس این تبصره را حذف
کردیــم« .این طرح که در دســتور کار امروز مجلس
قرار دارد ،اگر به تصویب برســد ،پس از تبدیلشدن
به قانون ميتواند افرادي زیادي را از زیر حکم بیرون
بیاورد.
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برنامه مؤتلفه براي انتخابات ۹۸
 روابط عمومي حزب مؤتلفه اســالمي :محمدنبي
حبیبي در اجالس دبیران اســتاني این حزب گفت :اگر
ميخواهیم براي انتخابات ســال  ۱۳۹۸مؤثر باشیم،
باید از امروز شــروع کنیم تا دســتمان پُر باشد ،یعني
باید به تعداد کل نمایندگان مجلس از داخل یا خارج
از مؤتلفه اســالمي نامزد شناختهشده داشته باشیم.
او با روایتي از یك جلســه خصوصي در حضور رهبر
معظم انقالب گفت :در سال  ۷۸ایشان یک مجموعه
۳۵نفــره را به صورت خصوصي دعوت کرده بودند و
نگرانيهایشان را در دو موضوع اعالم کردند .ایشان در
آن جلســه به ما توصیه کردند به سراغ رقبایي که در
اصول با شما اشتراک نظر دارند ،بروید.
politics@sharghdaily.ir

برای آینــده او بود ،ولی االن دیگــر همه فرصتها
برای احمدینژاد از دست رفته است .این حرکت در
کل خیلی خردمندانه و منطقی ارزیابی نمیشود«.
توصیهای که نادیده گرفته شد
عباســعلی کدخدایی ،سخنگوی شورای نگهبان،
هم دو شــب گذشــته در پاسخ به ســؤالی مبنی بر
اینکه »آیا تالش شــد مانند آقای هاشــمی ایشــان
)احمدینژاد( هم انصراف دهند؟« ،گفت» :انصراف
را بله؛ چون در جایی کسی را دیدم که صحبتی کرده
بود و خالف واقعیت بود.
من هم درصدد پاســخ نیســتم؛ اما در این دوره
زمانی که به نتیجه رســیدیم ،قبل از اینکه اســامی
را بــه وزارت کشــور اعالم کنیم ،قرار شــد به برخی

از آقایــان اطــالع دهیــم ،ازجملــه ایشــان که اگر
میخواهند انصراف دهند ،اصال اصراری نیســت«.
او گفته بود» :من بــه آقای دکتر الهام اطالع دادم و
گفتم چنین وضعیتی هست و ممکن است تا ساعات
آینده ،نتایج را اعالم کنیم و نظر به ایشان مثبت نبود
و میتوانیــد اعالم کنید و ما میتوانیــم مانند بقیه،
در فهرســت انصرافیها قرارش دهیم .ایشان تردید
داشتند و گفتند بعید است قبول کنند و دیگر پاسخی
تا ساعتی که ما قرار بود اعالم کنیم ،نیامد«» .محمود
احمدینــژاد« ،رئیــس دولتهای نهــم و دهم ،در
جریان ثبتنام از نامزدهای ریاســتجمهوری برای
این پُســت ثبتنام کرده بود .ایــن ثبتنام در حالی
بود که مهر ســال گذشــته ،مقام معظم رهبری در
جریان درس خارج از فقه ،کاندیداتوری احمدینژاد
را در انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم به صالح
ندانسته بودند.
ایشــان گفتند» :یک نفری ،یک آقایی آمده پیش
من ،من هم به مالحظه صالح حال خود آن شخص
و صالح حال کشــور ،به ایشــان گفتم شما در فالن
قضیه شــرکت نکنیــد .نگفتیم هم شــرکت نکنید،
گفتیم صالح نمیدانیم ما شــما شرکت کنید .این را
گفتیم ،خب یک چیز عادی است« .احمدینژاد پس
از این سخنان مقام معظم رهبری ،در نامهای خطاب
به ایشان نوشــت» :پس از آن حضرت عالی توصیه
فرمودیــد که در این دوره مصلحت نیســت بنده در
انتخابات شرکت نمایم و اینجانب نیز تبعیت خود را
اعــالم نمودم«؛ اما احمدینژاد با ثبتنامی که برای
انتخابات ریاســتجمهوری در کنــار »حمید بقایی«
انجام داد ،ناظران را شگفتزده کرد؛ هرچند با اعالم
اســامی نامزدهای احرازصالحیتشــده ،اســمی از
احمدینژاد و بقایی دیده نشد.

ﺗﺴﻨﯿﻢ :ﺟﻤﻌﻰ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﻰ ﻋﺼﺮ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
در ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯿﺮزا اوﻟﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺑﺮاز ﻫﻤﺪردى ﮐﺮدﻧﺪ.
در روزﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻤﻌﻰ از ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪﻧﺸﯿﻦ ﻣﯿﺮزا
اوﻟﻨﮓ ﺳﺮﭘﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟﻤﻌﻰ از اﻫﺎﻟﻰ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﺎﻧﺪه و ﺟﻤﻌﻰ را
رﺑﻮدﻧﺪ.

مخالفان و موافقان طرح
امــا این طرح موافقــان و مخالفاني دارد که روز
سهشــنبه در نطقهایشان نظرشــان را بیان کردند.
یکــي از نطقهــاي مخالفان ،مربوط بــود به »علي
مؤیدي« ،قائممقام ســتاد مبارزه با مــواد مخدر .او
در ایــن نطق از موافقت با کلیــات طرح و مخالفت
بــا جزئیات طرح صحبــت کرده بــود .او گفته بود:
» ۹۵درصد از جمعیت جامعه ســالم و کمتر از پنج
درصــد معتاد یــا قاچاقچي هســتند و در این طرح،
آن ۹۵درصد جمعیت ســالم دیده نشده و بیشتر به
بخش قاچاقچیان توجه شــده اســت . ...معتقدیم
براســاس کارهاي کارشناســي صورتگرفته ،اگر این
طرح به تصویب برســد ،سالمت و امنیت ۹۵درصد
دیگــر جامعه را بــه خطــر ميانــدازد .منطقه ما
خشنترین شــبکههاي قاچاق مواد مخدر را در خود
جاي داده است یا پیچیدهترین شبکههاي قاچاق در
این منطقه هســتند« .مؤیدي افزوده بود» :این طرح
نهتنها نميتوانــد بخشهاي مقابلهکننــده با مواد
مخدر را به نتیجه برساند؛ بلکه موانع و اشکاالتي را
ایجــاد خواهد کرد .درعینحال ما با کلیات این طرح
موافقیم؛ اما با جزئیات آن مخالف هستیم«.
اما حجتاالســالم »حســن نوروزي« ،سخنگوي
کمیســیون قضائي مجلس ،در موافقت با این طرح
بهشــدت از آن دفاع کرد و گفت کــه »آقاي مؤیدي
به ما گفتند براي بررســي ایــن طرح وقت بدهید ،ما
هم  ۱۰ماه بــه آنها وقت دادیم؛ اما یك برنامه به ما
ندادند .اینها فقط بلدند بگویند ما اعدام ميکنیم! ما
هم ميگوییم خب اعدام کنید؛ اما چه کسي را اعدام
ميکنید؟ آقاي مؤیدي چند قاچاقچي بینالمللي را
اعــدام کردید؟ آیا اعدامکــردن حمالها و بيگناهها
درست است؟«.

رفتوآمدهاي طرح به صحن و کمیسیون قضائي
این طرح تاکنون ســه بار از دســتور کار مجلس
خارج شده و دو بار هم با رأي نمایندگان به کمیسیون
برگشــت خورده .تیر گذشــته ،نوروزي درباره علت
خارجشــدن این طرح از دســتور کار ،مخالفتهاي
بخشي از قوه قضائیه و همچنین وزارت کشور و ستاد
مبــارزه با مواد مخدر را بیــان کرده بود .البته پس از
آن با برگزاري جلســات کمیســیون ،طرح به صحن
مجلس آمد.
نهایتــا کلیات این طرح  ۲۵تیر در صحن مجلس
با رأي باالیي یعني  ۱۸۲رأي موافق تصویب شد؛ ولي
»با توجه به اینکه کمیســیون امنیت ملي و نماینده
قوه قضائیه مالحظاتــي درباره جزئیات طرح مذکور
داشتند ،با پیشــنهاد رئیس مجلس شوراي اسالمي
مادهواحــده طرح الحاق یک ماده بــه قانون مبارزه
با مواد مخدر به کمیســیون قضائي حقوقي مجلس
بــراي بررســي ارجاع داده شــد که این پیشــنهاد با
 ۱۳۵رأي موافــق ۸۱ ،رأي مخالــف و  ۵رأي ممتنع
از مجموع  ۲۴۸نماینده حاضــر مورد موافقت قرار
گرفت«.
نهایتا پس از ارجاع به کمیسیون ،سهشنبه هفته
گذشته این طرح براي بار دوم به صحن آمد و باز هم
به کمیسیون ارجاع شد؛ البته ارجاع به کمیسیون این
موضوع را در پي دارد که افراد بیشــتري ميتوانند از
امتیاز عطفبهماسبقشدن این طرح پس از تبدیل به
قانون استفاده کنند.
حاال این طرح امروز بار دیگر در دســتور کار قرار
ميگیرد؛ تا شــاید »طرح الحاق یک مــاده به قانون
مبارزه بــا مواد مخدر« پس از رفت و برگشــتهاي
چندینباره به کمیســیون و صحن ،ایــن بار تصویب
شود.
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آزمایش موفق موشکها
روی جنگنده  F-7ارتش
او افزود :امــروزه نیروی هوایــی ارتش نیز با
توجه به اتفاقات اطراف کشــورمان دفاع از عمق
را بهعنــوان یکی از اهداف ســرلوحه کارش قرار
داده و با توجه به برد بلند هواپیماهای کشورمان
دفاع در عمق ،یکی از بهترین مقولههایی اســت
که میتواند از طریق نیروی هوایی به انجام برسد
زیرا نیروهای ســطحی به واسطه مسئولیتهایی
کــه دارند ،نمیتواننــد دفاع در عمق را داشــته
باشند.
مشخصات جنگنده F-7
چندی پیش »باشگاه خبرنگاران« در گزارشی
درباره جنگنده  F-7نوشت» :در حقیقت جنگنده
» «F-7یک هواپیمای مهندســی معکوسشده از
جنگنده های کالس »میگ« است« .به نوشته این
خبرگزاری جنگنده » «F-7ســاخت چین است و
دســتکم دوهزارو  ۴۵۰فروند از آن ساخته شده
است .همچنین این جنگنده طولی حدود  ۱۵متر
و عرضی بیش از هشــت متر دارد و ظرفیت یک
خدمه را دارد.
ایــن خبرگزاری به نقل از یــک پایگاه اینترنتی
تخصصــی نظامــی نوشــته »جنگنــده »«F-7
میتواند انواع ســالحها را حمل کند که از جمله
آن میتــوان بــه »بمبهــای هدایتشــونده«،
»موشــکهای هوا به هوا«» ،موشکهای هوا به
زمین« و  ...اشاره کرد«.
باشگاه خبرنگاران در ادامه افزوده »ایران هم
» «F-7دارد و آن را بهینهســازی کرده اســت« و
به نقل از امیر ســرتیپ دوم خلبان »روزخوش«،
فرمانده پایگاه هوایــی اصفهان ،درباره تجهیزات
جنگنــده » «F-7آورده :جنگنــده » «F-7یــک
هواپیمای شــکاری بمبافکن اســت؛ یعنی هم
عملیات »هــوا به هوا« و هم »هــوا به زمین« را
انجام میدهــد .ما از این هواپیمــا هم در بحث
آمــوزش و هــم در بعد تاکتیکی بهــره میبریم.
بنابرایــن این هواپیما یک جت آموزش پیشــرفته
است .روزخوش خاطرنشــان کرد :زمانی که این
هواپیما را خریداری کردیم ،ضعفهای عملیاتی
و تاکتیکی داشت .بنابراین متخصصان با توجه به
تجربههایشان در هواپیماهای دیگر این ضعفها
را برطرف کردند.
فرمانده پایگاه هشــتم شکاری اصفهان گفت:
»جنگنده  F-7هواپیمای بســیار خوبی اســت و
بیشترین طی مســافت ارتفاع را در کمترین زمان
دارد و خیلی سریع میتواند به اوج برسد .قابلیت
انعطاف و تغییر زاویه و جهت در کمترین زمان از
مشخصههای این هواپیما است«.
اما »میگ «۲۱-جنگنده مافوق صوت ســبک
ساخت شرکت »میگ« در اتحاد جماهیر شوروی
ســابق بوده که توانایی پرواز با سرعتی بیش از ۲
مــاخ را دارد .این هواپیما در بیش از  ۳۰کشــور
جهان عملیاتی شده و با گذشت نیمقرن از اولین
پروازش همچنان در بســیاری از نیروهای هوایی
دنیا فعال است.
در شــوروی ســابق این هواپیما از اواخر دهه
 ۱۹۵۰تــا میانههــای دهه  ۱۹۷۰ســاخته شــد و
هنوز هم »میگ «۲۱-در نیروی هوایی کشورهای
مختلــف جهان مشــغول به خدمت اســت و با
طرح ساده و بادوام این جنگنده کوتاهبرد در طول
ســالهای تولید و اســتفاده از آن بارها با ارتقا و
اصــالح رادار ،بدنه پروازی ،اویونیک ،ســالحها و
موتور بهینهسازیشــده اســت .میگ ۲۱-از یک
موتور توربوجت استفاه میکند.
میگ  ۲۱-با طــول  ۱۵و عرض بیش از  ۷متر،
در ســال  ۱۹۵۹طراحی و تاکنون بیش از  ۱۱هزار
فرونده از آن تولید شــده اســت .ایــن جنگنده با
سرعت بیش از دو هزار و  ۲۰۰کیلومتر در ساعت
و برد عملیاتی بیش از هزارو  ۱۰۰کیلومتر قابلیت
های ویژهای دارد.
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شــرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد فراخوان ارزیابی ارجاع کار جهت برگزاری مناقصه عملیات طراحي و تهیه کلیه تجهیزات
و راه اندازی و بهره برداری  ۱۲ماهه سیســتم تصفیه آب شــهرک صنعتی انار )بصورت  ( EPCبه روش اسمز معکوس با ظرفیت ورودی
 ۷۰۰متر مکعب در شــبانه روز به شماره ۴۵۵ع ،۹۵از محل اعتبارات عمرانی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار
نماید .کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از دریافت و تحویل اســناد استعالم ارزیابی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ،از
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد .الزم است مناقصه گران در صورت
عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ
انتشار فراخوان در سامانه روز شنبه مورخ  ۹۶/۰۵/۲۱می باشد .اطالعات و اسناد مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی و ارسال دعوتنامه
از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
 مهلت زمانی دریافت اسناد استعالم ارزیابی ارجاع کار :تا ساعت  ۱۲ظهر روز پنجشنبه مورخ .۹۶/۰۵/۲۶ مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی ارجاع کار :تا ساعت  ۱۲ظهر روز یکشنبه مورخ .۹۶/۰۵/۲۹اطالعات و اسناد مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر :کرمان -بلوار شــهید عباســپور)پارادیس( -نبش میدان عاشورا-
تلفن۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۱۲:
اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه :مرکز تماس  ۰۲۱-۲۷۳۱۳۱۳۱دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ :و
۰۲۱-۸۵۱۹۳۷۶۸
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر اســتانها ،در سایت ســامانه ) (www.setadiran.irبخش "ثبت نام /تامین کننده/مناقصه گر" موجود
است.
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