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تازه های مطبوعات
••سازندگی  -این روزنامه بهزاد نبوی را عکس
یــک ک ــرده و دلیلش نــام ـهای اســت کــه جبهه
اصالحات به ریاست او خطاب به رئیسی نوشته
و یک رونوشت آن را نیز برای قالیباف فرستاده
است .جبهه اصالحات در این نامه چهار خطای
این دولت را گوشزد کرده و شش راهکار به رئیس
جمهور ارائه داده است .راهکارهای مورد اشاره
اصال حطلبان عبارت است از :احیای برجام و
رفع تحریمها ،اعمال سیاست تنشزدایی در
روابط بینالملل ایران و گسترش و عادیسازی
روابط کشور با کشورهای منطقه و غربی و شرقی،
بازسازی روابط بانکهای ایرانی با بانکهای
بینالمللی ،افزایش صــادرات نفت در سقف
ظرفیتهای تولید قبلی ،استفاده از دانش،
فناوری و منابع مالی خارجی در کوتا همدت و
جلب سرمایههای خارجی در میانمدت.
••جوان  -این روزنامه با اشاره به این که استیضاح
از ابزارهای قانونی نظارت مجلس بردولت است،
نوشت :اصال حطلبان بهرغم آن که همواره بر
طبل «حاکمیت قانون» میکوبند ،در عمل و
موضعگیری نشان دادهانــد که در تعامل میان
قوای مجریه و مقننه قائل به این روال قانونی
نیستند و آن را در برهههای مختلف و بنابر
شــرایــط ،دشمنی و تخریب و ســنـگانــدازی و
تفرقه و اختالف تعبیر میکنند.
••کیهان -اگرچه راهــبــرد جمهوری اسالمی
هیچوقت ترک میز مذاکره نبوده اما آغاز مذاکرات
غیرمستقیم میان ایــران و آمریکا در قطر ،پیام
اشتباهی را به طرف مقابل مخابره میکند .آنها
گمان خواهند کرد تصمیم تهران محصول اقدام
خصمانه آنهــا در آژانــس اســت و زمینه را برای
حرکتهایخصمانهبعدیهموارمیکند.
••شــرق -نگاهی به پــار کهــا و مراکز خرید و
متروها و همین ویدئوهایی که هر روز منتشر
میشود ،نشان میدهد بخش درخور توجهی
از جامعه و بهخصوص جوا نترها و نوجوا نها
به روش متفاوت خود زندگی میکنند؛ بدون
این که دنبال مقابله با حجاب و هنجارهای قشر
سنتی جامعه باشند...موضوعی که این بار در
گردهمایی نوجوانان در شیراز نمود پیدا کرده
اســت .در چنین شرایطی اتخاذ سیاستهای
سختگیرانه در حوزه سبک زندگی و از سوی
دیگر فشار بر نوجوانان برای پذیرش هنجارهای
رسمی و مطلوب ،حاصلی جز افزایش شکاف
و جدایی میان نسلها نخواهد داشت و تدبیر
دیگری باید اندیشید.

انعکاس
••قرن نو نوشت :عارفرئیسبنیادامیدایرانیان
گفت :میدان داری قوه قضاییه در پرونده های
مختلف،مانندمسئلهحصر،براساساصولورویه
های حقوقی و دوری از غلبه جناح گرایی و نگرش
های سلیقه ای ،می تواند در احیای جایگاه واالی
اینقوه،نقشیاساسیداشتهباشد.
••شبستان خبر داد :تارنمای شبکه طلوع نیوز
افغانستان به نقل از مسئوالن حوزه بهداشت در
والیتننگرهارنوشتکهجمهوریاسالمیایرانبه
عنوانکشوریکههموارهدرکنارمردمافغانستان
بوده،درتالشاستیکواحددرمانیدراینوالیت
احداثکند.
••منیباننوشت:مصطفیمیرسلیم،عضومجمع
تشخیص مصلحت نظام گفت« :اف ای تی اف»
یکبحثانحرافیاستزیراتاموقعیکهتحریمها
برقرار باشد ،هر گونه تن دادن به یک سلسله
مقرراتی که دست و پای ما را میبندد و خروج از
تحریم را برای ما مشکلتر میکند ،خالف است.
 FATFازجملهموارددستوپاگیراستوگرنهاصل
آنکهاشکالندارد.
••تابناک نوشت :جــواد امــام ،چهره نزدیک به
رئیس دولت اصالحات میگوید :خاتمی سال
قبل نامهای با محوریت مسائل کشور خطاب به
مقام معظم رهبری نوشته اســت .به تازگی در
فضای مجازی خبری مبنی بر ارســال نامهای از
طرف خاتمی به مقام معظم رهبری منتشر شده
است .در ادامه این خبر آمده بود که رهبر انقالب
پاسخنامهمذکوررادادهاند.درواکنشبهاینخبر
جوادامام،چهرهنزدیکبهخاتمیگفتکهخاتمی
سالقبلنامهایبامحوریتمسائلکشورخطاببه
مقاممعظمرهبرینوشتهاست.اینفعالسیاسی
اصالحطلب از این که نامه پاسخی گرفته یا خیر،
ابرازبیاطالعیکرد.
••دیــده بــان ایــران مدعی شــد :احمدخاتمی
عضوهیئترئیسهمجلسخبرگانرهبریگفت:
برخیافرادکوتهنظربهصراحتمیگویندمنبین
حکومت جمهوری اسالمی و شاه ،حکومت شاه
را انتخاب میکنم ،اینها قطع ًا روز قیامت با شاه
محشورمیشوند،شاهیکههماووهمپدرشبرای
اسالمزداییآمدهبودند،بعضیهاحیفشاناست
کهدرفضایمعطرجمهوریاسالمینفسبکشند.
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رهبر انقالب با بیان توصیه های هشتگانه به مسئوالن و کارکنان

کاراصلیدرمبارزهبافساد،درهم
شکستنساختارهایفسادزاست

حمایتچینوروسیهازعضویتایران
در«بریکس»

رهبر انــقــاب در توصیه ششم ،بــر «تنظیم
ارتباطات قوه قضاییه و ضابطان قضایی» تأکید
کردند و گفتند :بر رفتار ضابطان باید مراقبت
و نظارت شود که در حق متهم زیــاد هروی یا
تندروی نشود .دستگاه قضایی نیز نباید تحت
تأثیر ضابط باشد بلکه باید به صورت مستقل به
مسائل رسیدگی کند البته نظرات کارشناسی
ضابطان نیز نادیده گرفته نشود .ایشان در این
زمینه افزودند :یکی از گالیههای ضابطان از
دستگاه قضایی رها کــردن برخی پروند هها
بهعلت کمبودهای قانونی است در حالی که
باید با تکمیل قوانین این خأل را برطرف کرد.

ماریازاخارووا،سخنگویوزارتخارجهروسیهتایید
کرد که آرژانتین و ایران برای عضویت در سازمان
بریکس درخواست دادهانــد .این سازمان متشکل
از کشورهای برزیل ،روسیه ،هند ،چین و آفریقای
جنوبی اســت .همزمان« ،سرگئی الوروف» وزیر
خارجه روسیه گفت :تصمیم گیری در خصوص
پیوستنآرژانتینوایرانبه«بریکس»(برزیل،روسیه،
هند ،چین و آفریقای جنوبی) بر اساس اجماع نظر
خواهد بود ،این دو کشور نامزدهای شایسته ای
برای حضور در این تشکل هستند .افزون بر این،
سخنگویوزارتخارجهچیندراظهاراتیاعالمکرد
که پکن از درخواست ایران و آرژانتین برای عضویت
درگروهبریکسحمایتمیکند.سعیدخطیبزاده،
سخنگویسابقوزارتخارجهکشورماندرنشست
خبری روز دوشنبهاش در پاسخ به سوالی درباره
سخنرانی روز جمعه رئیس جمهور ایران در نشست
بریکس پالس و درخواست عضویت ایران در این
سازمانگفت:بریکسیکسازوکارابتکاریاستکه
دارایابعادمختلفاست ۳۰،درصدتولیدناخالص
جهانو ۴۰درصدجمعیتجهاندراینحوزهتعریف
میشود.وزیرخارجهایراندرخواستعضویتایران
را در این نشست ارائه کرده است .آلبرتو فرناندز،
رئیسجمهورآرژانتینهمدرنشستبریکسپالس
درهفتهگذشتهگفتهبودکهکشورشمیخواهدبه
عضویتکاملاینسازماندربیاید.

▪سر زخم پروندهها در افکار عمومی نباید
باز بماند

چهره ها

راز سربلندی جمهوری اسالمی در مقابل همه حوادث ،ایستادگی
و نهراسیدن از دشمنان است
گروه سیاسی -رهبر انقالب صبح دیروز در
دیدار رئیس قوه قضاییه و جمعی از مسئوالن و
های
کارکنان دستگاه قضایی به تبیین «سنت ِ
غیرقابل تغییر الهی در جوامع» پرداختند و
گفتند :علت سربلندی و پیروزی حیر تآور
ملت ایران و نظام جمهوری اسالمی در برابر
حوادث بزرگ و تلخ سال  ،۱۳۶۰ایستادگی
و تــاش و نهراسیدن از دشمنان بــود و این
سنت الهی در همه دوره ها قابل تکرار است
و باید بدانیم خــداونــد ســال  ۱۴۰۱همان
خداوند سال  ۱۳۶۰است .ایشان همچنین
قوه قضاییه را ُرکنی مهم و تأثیرگذار در مسائل
کشور خواندند و توصیههایی هشتگانه
همچون اجــرای جــدی سند تحول در همه
سطوح ،مبارزه جدی با فساد ،جلوگیری از
عامه ،مراقبت از امنیت روانی
تضییع حقوق ّ
مردم ،تنظیم رابطه دستگاه قضایی با ضابطان
و به سرانجام رساندن پروندههای باز شده در
افکار عمومی را خطاب به مسئوالن این قوه
بیان کردند.
▪ بررسی شرایط سال 60برای امروز ما راه
گشاست

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم
رهبری ،رهبر انقالب اسالمی در این دیدار،
با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آی ـتا...
بهشتی و دیگر شــهــدای هفتم تیر ،شهید
بهشتی را شخصیتی واقع ًا برجسته خواندند
و با اشاره به شرایط پیچیده و خاص ماه های
منتهی به هفتم تیر سال  ۱۳۶۰و بعد از آن
گفتند :بررسی شرایط آن دوران برای امروز
ما معرفتآموز و راه گشاست .حضرت آیت
ا ...خامنهای با مرور شرایط سال  ۱۳۶۰و ماه
های قبل از هفتم تیر ،به وضعیت سخت جنگ
تحمیلی و پیشروی نیروهای صدام تا نزدیکی
چند شهر بزرگ در غرب و جنوب اشاره کردند و
افزودند :در کنار شرایط بسیار نامساعد جنگ،
در تهران نیز منافقین عم ً
ال جنگ داخلی به راه
انداخته بودند و از نظر سیاسی هم چند روز
قبل از هفتم تیر ،مجلس به نداشتن کفایت
سیاسی رئیسجمهور رأی داده بود و کشور
رئیسجمهور نداشت .در چنین شرایطی،
استوانهای همچون شهید بهشتی از انقالب
و نظام گرفته شد .ایشان همچنین به شهادت
رئیسجمهور و نخستوزیر کشور ،دو ماه بعد
از حادثه هفتم تیر و پس از آن ،شهادت تعدادی
از فرماندهان ارشد جنگ در سانحه هوایی
اشاره کردند و گفتند :جوانان و نسل جدید از
این حوادث مطلع نیستند و باید این مسائل را
مطالعه و با دقت درباره آن ها فکر کنند .کدام
دولت و کشوری را سراغ داریــد که در مقابل
چنین حوادث تلخ و وحشتناکی از پا نیفتد؟
▪دشمن از فهم سنت های الهی عاجز است

رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند :در
مقابل همه این حــوادث ،در رأس همه ،امام
همچون کوه دماوند سربلند ایستاد و مسئوالن

▪خدای سال  ۶۰همان خدای امسال است

رهبر انقالب به نمونههایی از سنتها و قوانین
الهی در قرآن درباره نتیجه یاری دین خدا یا
نتیجه کفران نعمتهای خداوند اشاره کردند
مضامین مربوط
و افزودند :قرآن کریم مملو از
ِ
به سنتهای الهی است و جمع بندی آن ها
این است که اگر جوامع در مقابل دشمنان
ایستادند و با توکل بر خداوند به وظایف خود
عمل کردند ،نتیجه آن پیروزی و پیشرفت است
اما اگر دچار اختالف ،عافیتطلبی و سستی
شوند ،نتیجه آن شکست خواهد بود .حضرت
آیتا ...خامنهای با تأکید بر لزوم بررسی علمی
سنتهایالهیبانگاهجامعهشناسی،سخنان
خــود در ایــن بخش را ایــن گونه جمعبندی
کردند :ملت ایــران در ســال  ۱۳۶۰با قرار
گرفتن در مدار یکی از سنت های الهی یعنی
جهاد و ایستادگی توانست دشمن را ناامید
کند .امروز نیز همان قاعده و قانون جاری است
و خداوند سال  ۱۴۰۱همان خداوند سال
 ۱۳۶۰است و باید تالش کنیم خود را مصداق
سنتهایالهیقراردهیمتانتیجهآنپیشرفت
و پیروزی باشد.
▪رئیس قوه قضاییه فردی مؤمن ،انقالبی،
ُپر کار و مردمی است

رهبر انقالب در ادامه قوه قضاییه را ُرکنی مهم
و تأثیرگذار در کل کشور خواندند و گفتند:
بر اســاس آیــات قــرآن کریم ،وظیفه حکومت
تعبد
اسالمی ،اقامه نماز یعنی گسترش روح ّ
در جمهوری اسالمی ،ایتاء زکات یعنی عدالت
توزیعی در جامعه اسالمی و امر بهمعروف و
نهی از منکر یعنی امر به ارزش هایی همچون
عدالت،انصاف ،برادری و نهی از ظلم ،فساد و
تبعیض است که به این اصل در قانون اساسی
نیز تأکید شده و جزو وظایف قوه قضاییه هم
قرار دارد .ایشان افزودند :اگر به این وظایف با
استفاده از امکانات گوناگون همچون امکانات

اذانصبحفردا 4:05
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خبر

قوه قضاییه تاکید کردند:

دلسوز و مردم و جوانان انقالبی نیز ایستادند و
توانستند شرایط کشور را صد و هشتاد درجه
تغییر دهند ،به طــوری که ناکامیهای پی
در پی به پیروزی های پی در پی تبدیل شد،
منافقین از سطح خیابان ها جمع شدند ،ارتش
و سپاه قوی تر شدند و کشور به روال عادی
بازگشت .حضرت آیت ا ...خامنه ای با اشاره
به ذوقزدگی دشمن در برخی مقاطع به دلیل
برخی ضعف ها و کمبودهای داخلی افزودند:
هم در سال  ۱۳۶۰و هم بعد از آن در چهار دهه
گذشته ،دشمن در مواردی ذوقزده و امیدوار
شده و تصور کرده بساط انقالب و نظام در حال
جمع شدن است اما این امیدواری تبدیل به
ناامیدی شده و مشکل آن ها این است که راز
این ناامیدی را متوجه نمیشوند .ایشان تأکید
کردند :دشمن نمیتواند بفهمد که در این
عالم به غیر از محاسبات سیاسی ،محاسبات
دیگری هم وجــود دارد که همان سنتهای
الهی هستند.
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قضا و دادگستری عمل نشود ،مصداق تضییع
نعمتهای الهی است و از این ناحیه ضربه
خواهیم خــورد .حضرت آیــتا ...خامنهای،
رئیس قوه قضاییه را فردی مؤمن ،انقالبیُ ،پر
کار ،مردمی ،بهدور از تشریفات ،آشنا با زوایای
گوناگون قوه و برخوردار از گوش شنوا در قبال
منتقدان خواندند و توصیههایی هشتگانه به
مسئوالن و کارکنان این قوه بیان کردند.
▪توصیههایی هشتگانه به مسئوالن و
کارکنان قوه قضاییه

ایشان در توصیه اول ،سند تحول تهیهشده
در دوره مدیریت قبل را از مترقیترین اسناد
تحول دانستند و افزودند :به این سند باید عمل
و بر اساس آن شخصیتسازی و کادرسازی
شــود .رهبر انــقــاب ،عمل به سند تحول را
باعث جلوگیری از انفعال در مقابل مخالفت ها
مقید به عمل به
خواندند و افزودند :رئیس قوهّ ،
سنداستامادرسطوحدیگریعنیهمهقضات،
کارکنان و مدیران نیز باید این کار با قوت دنبال
شــود البته بر اســاس برخی گــزارش هــا ،در
این زمینه آن گونه که باید ،عمل نشده است.
«مبارزه جدی با فساد» توصیه بعدی حضرت
آیــتا ...خامنهای به مسئوالن قضایی بود.
ایشان با تأیید سخنان رئیس قوه قضاییه مبنی
بر «در اولویت بودن مبارزه با فساد درون قوه»،
خاطرنشان کردند :اکثریت قضات ،افرادی
شریف ،پاکدست ،نجیب ،مؤمن و زحمتکش
هستند اما با معدود افــراد فاسد که به کار و
آبروی دیگران آسیب میزنند ،باید برخورد
شود البته در مقوله مبارزه با فساد ،کار اصلی،
مقابله با ساختارهای فسادزا و در همشکستن
آن هاست.
عامه
▪جلوگیری از تضییع حقوق ّ

رهــبــر انــقــاب بــا تــأکــیــد بــر تــقــویــت دانــش
قضایی و جلوگیری از صدور احکام ضعیف یا
مخدوش ،در توصیه بعدی به تشویق قضات و
کارکنان شریف و زحمتکش سفارش کردند.
«معطل نــمــانــدن هیچیک از اخــتــیــارات و
مأموریتهای قانونی قوه» توصیه دیگر حضرت
آیتا ...خامنهای به مسئوالن قضایی بود که در
این زمینه گفتند :مث ً
ال دادستان کل در حوزه
حقوق عمومی وظایفی دارد که باید با رصد
کامل و البته به دور از احساسات و شعارزدگی،
از تضییع حقوق عامه جلوگیری کند .ایشان
پیشگیری از جرم را از دیگر مصادیق مأموریت
هــای مهم قــوه قضاییه برشمردند و گفتند:
بهعنوان نمونه باید با عمل به تکلیف قانونی
در زمینه تعیین مالکیت زمینها در شهرها
و روستاها ،از جرایمی مانند زمینخواری و
کوهخواری پیشگیری شود.

▪دستگاه قضایی نباید تحت تأثیر ضابط
باشد

حضرت آیــتا ...خامنهای در توصیه بعدی
بــه مسئولیت ق ــوه قضاییه در قبال امنیت
روانــی مــردم اشــاره کردند و گفتند :امنیت
روانی از جمله حقوق عمومی است و دستگاه
قضایی باید از نگران ک ــردن و تخریب ذهن
مــردم بهوسیله شایعات و اظــهــارات دروغ و
افکن افــراد مشخص یا نامشخص در
هرا س
ِ
رسانهها و فضای مجازی جل و گ ی ر ی کند.
رهبر انقالب در توصیه هشتم و پایانی با اشاره
به باز شدن پروند ههای مهم و گوناگون در
افکار عمومی همچون مسائل کارخانجات
یا تصرفات غیرقانونی ،تأ کید کــردنــد :سر
زخم پروندههایی که در افکار عمومی مطرح
میشود نباید باز بماند .هر پرونده را تا آخر
ادامــه دهید و نهایی کنید .ایشان در پایان
سخنانشان ،کار قضایی را از جمله کارهای
بسیار دشــوار برشمردند و گفتند :البته اگر
این کار را برای خدا و با هدایت الهی انجام
دهــیــد ،اجــر آن نیز سنگین خــواهــد بــود.
در ابـــتـــدای ایـــن دیـــــدار ،حــج ـتاالســام
والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه،
گزارشی از اقدامات این دستگاه در دوره اخیر،
با تأکید بر ارتباط بیش از پیش با اقشار مختلف
مردم ،تقویت تعامل با قوای دیگر ،تالش برای
تحقق سند تحول قضایی ،جهش در استفاده
از فناوریهای نوین و هوشمندسازی خدمات
قضایی ،حمایت از تولید و رفــع موانع آن،
رایگان کردن برخی خدمات قضایی در مناطق
محروم ،مبارزه جدی با فساد به ویژه در داخل
قوه ،اولویت دادن به پروندههای کثیرالشاکی
و دارای اهمیت در افکار عمومی ،تشدید
نظارتها بر ُحسن اجرای قوانین و مصوبات
الزماالجرا و همچنین پیگیریهای مستمر و
جاری برای بهبود وضع معیشتی کارکنان و
تقویت پایه بودجه قوه قضاییه ارائه کرد.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

قالیباف:برخیسوپرانقالبیهاهیچکاریبرای
انقالبنکردهاندولیازهمهطلبکارند
محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس گفت :برخی
سوپرانقالبیهاهیچکاریبرایانقالبنکردهاند
ولی از همه طلبکارند .وی افــزود :حضرت امام
فرمودند:بهشتییکملتبود.واقع ًااینشخصیت
بینظیر بود .فهمیدند چه کسی را از امام بگیرند.
شهیدبهشتیمیگوید«:هیچتبلیغیبرایاسالم
بهاندازۀساختنیکجامعۀکوچکنمونۀاسالمی
نمیتواندنافذومؤثرباشد.سخنگفتنبساست،
عملکنید.تنهاسخنیبگوییدکهراهگشایعمل
باشد.شعاروشعورمانبایدبهشعارراستیناسالم
یعنی عمل صالح سازندۀ اسالمی مزین و آراسته
باشد تا بتواند ما را به جلو ببرد ».قالیباف افزود:
بنا نیست ما تنبلی کنیم ،دهانمان را باز کنیم ،هر
حرف نپختهای را به زبان بیاوریم و اسم خودمان را
بگذاریمانقالبی.بهقولحضرتآقا،سوپرانقالبی.
بعضیها را نگاه میکنیم ،هر چه نگاه میاندازیم
که چه کرده؟ هیچ نکرده .ولی از همه هم طلبکار
است.هرکسیهمکهیکدیکتهاینوشته،ممکن
است غلطی هم نوشته ،ایراد میگیرد که «آقا چرا
یکغلطداری؟»خب ،تو که هیچ غلطی نکردهای
و عمر خــودت را تباه کــردهای!
حداقلتوحقنداریبهاسم
انقالبحرفبزنی /.کانال
رسمیپایگاهاطالعرسانی
محمدباقرقالیباف

فرماندهنیرویدریاییسپاه:ناوشهیدسلیمانی
باقابلیتحملبالگرددرراهاست
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران از الحاق ناو
شهید حاج قاسم سلیمانی با قابلیت حمل بالگرد
به ناوگان نیروی دریایی سپاه در آینده نزدیک
خبر داد .دریــادار علیرضا تنگسیری با اشــاره به
توقیف دو نفتکش یونانی در آبهای خلیج فارس
توسط نیروی دریایی سپاه ،اظهار کرد :پیش از
این یونانیها نفتکش ما را به سواحل این کشور
بردند و نفت آن را خالی کردند و با پررویی دادگاه
حکم به توقیف آن داد .وی با اشــاره به حمایت و
پشتیبانی رهبر معظم انقالب از توقیف نفتکش
آن ها در آبهای خلیج فارس ،افزود :در یک زمان
و یک لحظه اما در دو جغرافیای متفاوت در شرایط
نامساعد جوی و وزش بادی باسرعت  27نات دو
نفتکشیونانرادرهرمزگانوبوشهرتوقیفکردیم.
فرمانده نیروی دریایی سپاه ،ایران را کشوری
ذوالبحر عنوان و تصریح کرد :ما جزایر راهبردی
در خلیج فارس داریم که مانند ناو هواپیمابر غرق
نشدنی هستند .ســردار تنگسیری دیگر عامل
اقتدار نیروی دریایی سپاه را دانش بنیان بودن
اقتصاددریاییدانستوگفت:قایقهایپرسرعت
سپاه امــروز با سرعت 70
تــا  90ن ــات ( بــا سرعت
 130تــا  170کیلومتر
بر ساعت) در داخل
ساخته میشوند.
/تسنیم

