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خبر
روز

هدفگذاری مناسبات
 5میلیارد یورویی
با روسها
معاون دیپلماسی
اقتصادی وزیر امور
خارجه از تالش
دستگاه دیپلماسی
برای افزایش مناسبات
اقتصادی میان تهران
و مسکو به رقمی بیش
از 5میلیارد یورو خبر
داد .مهدی صفری
در حاشیه نشستی
به همین مناسبت،
تکمیل کریدور شمال
به جنوب ،تهیه
کشتیهای کانتینربر
برای جابهجایی
واگنهای ایران از
بندر انزلی به مقصد
روسیه و اجرای
طرحهای مشترک
مربوط به وزارت
ارتباطات با روسها را
از حوزههای ارتباطی
تهران  -مسکو
در آینده دانست.

خبـر

در حاشيه

آثارانتظاری
اقتصاد را
از مذاکرات
کمکنیم
مجتبی توانگر ،نماینده
مجلس با اشاره به
اینکه ممکن است
ت هستهای
مذاکرا 
یکسال دیگر هم به
نتیجه نرسد ،در توییتر
نوشت :تالش کنیم
آثار انتظاری اقتصاد
ملی را از مذاکرات
کم کنیم؛ [از طریق]
افزایش توانمندی
صلحآمیز هستهای از
جمله درصد و ظرفیت
غنیسازی کشور،
احیای فعالیتهای
اقتصادی از طریق
ارتقای واکسیناسیون،
افزایش توجه به
ظرفیتهای داخلی
اقتصاد و پیگیری
تعامالت اقتصادی
با چین ،اتحادیه
اقتصادی اوراسیا و
کشورهای همسایه.
این نماینده مجلس در
پایان تأکید کرد :روند
ورود ارز به کشور بهبود
یافته و افزایش نرخ
این چند روز ،هیجانی
است.

 1جمادی االول 1443

 6دسامبر۲۰۲۱

سال سی و چهارم

بازدید حجتاالسالم والمسلمین مروی از یگانهای مرزبانی شمال شرق کشور

تولیت آستان قدس رضــوی با حضور در نقطه صفر
مــرزی از توانمند یهای امنیتی موجود در مرزهای
خــراســان رضــوی بــازدیــد و ضمن گفتن خــداقــوت به
تال شها و مجاهدا ت مــرزبــانــان ،با نیروهای نظامی
مستقر در مرز دیدار و گفتوگو کرد.
به گــزارش آستان نیوز ،حجتاالسال موالمسلمین

صدای مردم

شماره پیام
ک:
7
6
5
4
3000

احمد مروی با حضور در شهرستان تایباد از یگانهای
مــرزی شمال شــرق کشور بــازدیــد و ضمن آشنایی با
توانمندیهای امنیتی ارتش در نقطه صفر مرزی ،با
فرماندهان ،افسران و سربازان مستقر در این یگانها
دیدار کرد.
وی در این بازدید از ایثارگریهای نیروهای نظامی در

 9390000205پاداش پایان خدمت  ۹۹فرهنگیان
تهران پرداخت شد ،اما از استان خراسان خبری
نیست! چرا؟
 9360000158از آستانقدس تقاضا میشود دوباره
زراعت و باغبانی را در اراضی شرق مشهد احیا

صیانت از مرزهای کشور قدردانی و اظهار کرد :آسایش
و امنیت مردم در اقصی نقاط کشور مرهون هوشیاری،
چــشـمهــای بینا و حــضــور قــدرتــمــنــدانــه و شجاعانه
مرزبانان دالور کشورمان است.
مــروی با بیان اینکه مرزبانان غیور ما در میانه آتش
ایستاده و مانع ورود ناامنی به کشور میشوند ،ابراز

کند تا هم ریه شهر باشند وهم جوانان بیکار
جذب آن بشوند .ضمن اینکه سبب ارزان شدن
میوه و صیفیجات در مشهد میشود.
 9360000615از وقتی آقای رئیسی انتخاب شده
هر روز یک عده چه منطقی و چه غیر منطقی در

گوشه و کنار کشور در حال اعتراضاند و سوژه
برای شبکههای امپریالیستی به وجود میآورند
که باید بدان مشکوک شد .چون دولت تازه کار
مقصر اینهمه مشکالت نیست!
 9300000425متأسفانهدهها وعده و وعید در مورد

رمزگشایی از انفجار شامگاه شنبه در نزدیکی سایت هستهای نطنز

علوی بــار دیگر نطنز و بار
دیگر انتشار خبری مبنی بر
تحرکات ضد امنیتی در این
منطقه.اینبارامامنابعخبری
رســمــی ب ــه نــقــل از مــقــامــات
نــظــامــی اعـ ــام کــردنــد اتــفــاق
شامگاه شنبه در شهر بادرود حومه شرقی سایت
هستهای نطنز ،تست سامانههای پدافندی در
این منطقه بــوده اســت .اما آیا این ادعــا صحیح
است؟ آیا میتوان با استفاده از دادههای موجود،
این موضع را صحتسنجی کــرد؟ موضوع این
یــادداشــت در ایــن بــاره اســت .اگــر بنا بر ادعــای
مقامات رسمی ،ماجرای شنبه شب نطنز یک
تمرین پدافندی بــوده باشد ،نشانههای آن در
حوزههای دادهای مختلفی یافت میشود .پیش
از هر چیز ،این گونه تمرینها به طور معمول برای
آزمایش نیروها بهخصوص رزمندگان پدافند
هوایی – به عنوان نخستین نیروی درگیر شونده
با دشمن متخاصم  -چه در نیروی پدافند هوایی
ارتش و چه در نیروی هوافضای سپاه پاسداران
انقالب اسالمی با محوریت قــرارگــاه یکپارچه
پدافند هوایی کشور انجام میشود و مسئله
جدیدی نیست.

نظر میرسد قرارگاه یکپارچه پدافند هوایی خاتم
االنبیاء با در نظر گرفتن خطرات احتمالی تست
پدافندی برای پروازهای عبوری ،تنها هواپیمای در
این مسیر را حداقل  100کیلومتر از حریم هوایی
نطنز دور کرده است .معنای عملیاتی این اتفاق،
آن اســت که پیش از اعمال عملیات تاکتیکی
توسط یگانهای پدافندی مستقر در شهر بادرود،
نوعی هماهنگی میان قرارگاه پدافند و رادار وکتور
هواپیمایی غیرنظامی وجود داشته است .این در
حالی است که پرواز عبوری صبح همان ایرالین
به شماره  Z04050از مبدأ کیش به تهران مانند
همیشه از کریدور استاندارد خود از فاصله حدود
 40کیلومتری حریم ممنوعه نطنز عبور کرده
است .حریم هوایی نطنز بیش از یک دهه است
که منطقه پرواز ممنوع اعالم شده است.

خشم شب پهپادی

◾
مسیر عادی پرواز کیش به تهران

مسیر پرواز کیش به تهران صبح روز تست

در هر کشوری مناطقی وجــود دارد که به دلیل
حساسیت و اهمیت آنها ،عبور هواگردها از فراز
آن یا به طور کلی محدود و یا در ارتفاع و یا ساعت
خاصی ممنوع شده است .این امر در کشورمان در
اطالعیهسازمانهواپیماییکشوریبهطورساالنه
برای استفاده ایرالینها منتشر میشود.

◾

◾کریدور هوایی در حریم ممنوعه نطنز
اما مهمترین برگ استناد تمرینی بــودن اتفاق
شامگاه شنبه نطنز را مـیتــوان بررسی حرکت
ترافیک هوایی بینالمللی و داخلی در محدوده
نطنز دانست .به طور کلی ،هر کشوری برای عبور
هواپیماهای داخلی و بینالمللی ،اقدام به ایجاد
برخی کریدورهای هوایی به عنوان مسیر مصوب
عبوری میکند و همه هواپیماها باید مسیر خود را
صرفا ًاز همان کریدورها که نقشجادههای نامرئی
هوایی را دارن ــد ،دنبال کنند .در همین راستا،

◾کدام روایت صحیح است؟
از همین رو ،با توجه به داد هه ــای موجود به
نظر میرسد که موضع مقامات رسمی درباره
تست پدافندی صحیح بــوده بــاشــد .بــه طور
مشخص ،در منطقه عمومی نطنز به دلیل
وجود تأسیسات حساس اتمی ،سامانههای
پدافندی مختلفی از ســوم خــرداد و طبس تا
راپیر و اس  300مستقر در اصفهان به صورت
دائمی و استقراری حضور دارند .نفس حضور
سامانههای پدافندی یــک قسمت از ماجرا
است؛ آمادگی این سامانهها و کاربران آن هم به
همان اندازه اهمیت مییابد .اما جدای از همه
اینها ،نباید گــزارش جالب توجه یک رسانه
رژیم صهیونیستی را فراموش کرد که ساعاتی
پس از این عملیات ،این تیتر را برای گزارش خود
انتخاب کرد :انفجار نطنز همزمان با مذاکرات
با ای ــران؛ آزمــایــش یک سامانه دفاعی که هر
تهدیدی را رهگیری میکند!

◾

◾دادههای جالب توجه ترافیک هوایی
طبیعتا ًســایــت هــســت ـهای نطنز بــا تــوجــه به
حساسیت راهــبــردی فناوری و تولیدات آن در
زمره مناطق ممنوعه یا  Prohibited Areaقرار
گرفته است .بدین معنی که به طور شبانهروزی
هیچ پرندهای حق عبور از این منطقه به شعاع
20ناتیکال مایل (معادل  37کیلومتر) را ندارد .از

همین رو ،پروازهای عبوری از این منطقه توسط
کنترلرهای رادار مراقبت حریم هوایی کشور خارج
از این محدوده هدایت میشوند .اما بر اساس
دادههـ ــای ثبت شــده در ســایــت مــرجــع فالیت
رادار ،پــرواز شماره  Z04070هواپیمایی زاگرس
ایرباس 319از مبدأ کیش به تهران که در حدود
ساعت  20شامگاه شنبه در آسمان اصفهان به
سمت پایتخت در پــرواز بــود ،با تغییر مسیری
قابل توجه به شرق از حریم هوایی نطنز به طول
کامل خارج و از کریدور شرقی تهران وارد فرودگاه
مهرآباد شــد .بالطبع چنین تغییری و طوالنی
شــدن مسیر بــه دلیل عــدم توجیه اقتصادی،
خواست خــود خلبان و ایرالین نبوده و دستور
کنترلر برج مراقبت بــوده اســت .از همین رو ،به

بودجه

مجلس

تبلیغات اسالمی

الیحه بودجه  ۱۴۰۱یکشنبه
هفته آینده به مجلس میآید

نظارت مجلس بر بازار سرمایه
فراتر از تفحص خواهد بود

آیتاهلل جنتی :هیچجا نمیتوان
مردم را کنار گذاشت

رئیس مجلس گفت :الیحه بودجه سال  ۱۴۰۱یکشنبه هفته
آینده به مجلس تقدیم خواهد شد .به گزارش مهر ،محمدباقر
قالیباف اف ــزود :دولــت در حــال اعمال اصــاح ساختاری در
بودجه است .این موضوع مورد اولویت مجلس ،دولت و رهبر
معظم انقالب است .به نظر میرسد دولت به وقت بیشتری
برای تدوین و تنظیم بودجه نیاز دارد که احتماال ًدو سه روزی
طــول میکشد .بنابر گفته وی باید پیش از ارائــه بودجه به
مجلسبرخینظراتنمایندگاندرنظرگرفتهشود.بناشدیک
جلسه نیز دولت با برخی رؤسای کمیسیونها داشته باشد تا
هماهنگی در موضوعات مهم انجام شود.

نایب رئیس کمیسیونامورداخلیبابیاناینکه ریزشسرمایه
مردم در بورس حقالناس است ،از بازدید سرزده نمایندگان از
بازار سرمایه خبر داد و گفت :با آنکه تحقیق و تفحص از بورس
تصویب شده ،ولی نظارت مجلس از بازار سرمایه گستردهتر
خواهد بــود .به گــزارش فــارس ،محمدحسن آصفری افــزود:
بخشی از مشکالت بورس ،مدیریتی است و بخش دیگری به
تصمیمات جدی دولت بازمیگردد؛ دولت حق ندارد خودش و
یا شرکتهای وابسته به آن به بورس به عنوان صندوق ذخیره
نگاه کند .به گفته وی ،قیمتگذاری عرضههای اولیه در بورس
اشتباه و نقش دالالن در آن پررنگ است.

آیتهللا احمد جنتی گفت :ما نمیتوانیم هیچجا از مردم
کنار بکشیم یا مردم کنار بکشند ،اگر اینها اتفاق بیفتد آثار
و مفهوم بدی خواهد داشت .به گزارش فارس ،وی دیروز در
مراسم تکریم و معارفه رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات
اسالمی ،با بیان اینکه این شــورا از قدیمیترین شوراهای
شکلگرفته از ابتدای انقالب است ،گفت :بنا بود فقط یک
صدا از این نهاد بیرون بیاید« ،هماهنگی تبلیغات اسالمی»
یعنی از صداوسیما تا سایر نهادها و رسانهها همه یک حرف
بزنند و شاهد اختالف نباشیم .جنتی افزود :آقای موسیپور
مسئولیت سنگینی دارد و دیگران باید به او کمک کنند.

خبر

سجمهور:
سدفتررئی 
رئی 

یکند
لگیر نم 
این دولت مردم را غاف 
رئیسدفتر رئیسجمهور درباره
احـتـمــال ح ــذف ارز ترجیحی
گ ـفــت :ه ــر تصمیمی دربـ ــاره
ارز 4ه ـ ــزارو 200تومانی گرفته
ش ــود ،بــه اط ــاع م ــردم خــواهــد رسید و هیچ
وقت تصمیم غافلگیرکنندهای در این زمینه
نخواهیمداشت.بهگزارشفارس،غالمحسین
اسماعیلی در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما
با بیان اینکه ما همه مردم ایران را امین خود
میدانیم ،اظهار کــرد :بــدون شک هموطنان
عزیز ما در جریان کامل مذاکرات خواهند بود
و ما آمادگی داشتیم در وین مذاکرات را ادامه
دهیم اما طرفهای ما در این مذاکرات اعالم
کردند باید مسائل مطروحه را در پایتختهای
خود مطرح کنند.
رئیسدفتر رئیسجمهوری بــا بـیــان اینکه
تاکنون  ۱۲۰میلیون واکسن کرونا وارد و پول
آن نیز پــرداخــت شــده اســت ،گفت :در این

شرایط ثابت کردیم با وجود تحریمها با واردات
۱۲۰میلیون دز واکسن میتوانیم تحریمها را
خنثی کنیم .وی افــزود :رویکرد دولــت تزریق
دز سوم واکسن به مردم است تا هموطنان در
معرض آسیب قــرار نگیرند و امــروز شاهدیم
فوتیهای روزانه ما از  ۷۰۰نفر به حدود  ۶۰نفر
کاهش پیدا کرده که جای قدردانی و تشکر دارد.
اسماعیلی بــا اشـ ــاره بــه سـفــرهــای استانی
رئـیــسجـمـهــور ی ــادآورش ــد :رئیسجمهور
۶روز کاری در تهران و یک روز کاری در مناطق
مختلف و اس ـتــانهــای م ـحــروم دارد؛ ز یــرا
دکتر رئیسی با انجام سفرهای استانی به
دنبال حل مشکالت مردم در مناطق مختلف
کشور است .وی افزود :در این۱۰۰روز ،سفرهای
استانی رئیسجمهور بیش از ۱۰مورد بوده و
اگر دو سفر خارجی رئیس جمهور را مالک قرار
دهیم ،در واقع وی به طور میانگین در هر هفته
یک سفر را انجام داده است.

قاب

آغاز آموزش زبان فارسی به شهروندان کنیایی

آیین گشایش دورههای آموزش زبان فارسی به شهروندان کنیایی به مناسبت پنجاهمین سالگرد
روابط دیپلماتیک ایران و کنیا با سخنرانی سفیر جمهوری اسالمی ایران در نایروبی برگزار شد.
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کرد :نیروهای مرزبانی و ارتش در کنار یکدیگر صفی
متحد برای دفاع و صیانت از مرزهای ایــران اسالمی
ایجاد و در این راه شهدای بسیاری را تقدیم كردهاند.
در این بازدید امیر سرتیپ رضا آذریان فرمانده قرارگاه
منطقهای ارتش در شمال شرق ،تولیت آستان قدس
رضوی را همراهی میکرد.
اتوبوسهای درون شهری گلبهار با فاصله زمانی
یکساعت به یکساعت داده شده .مگه ما گلبهاریها
آدم نیستیم .روز جمعه هوای سرد نه ماشینی نه
تاکسی ،برادر خانمم ناخوش احوال بود ...همهاش
حرف حرف حرف و وعدههای سر خرمن.

خبر

رئیسی در سومین گفتوگوی تلویزیونی:

مردم باید به عملکرد دولت
نمره بدهند

رئــی ـسجــمــهــور ش ــب گــذشــتــه در ســومــیــن
گفتوگوی تلویزیونی خود با مردم به موفقیت
دولت در واردات واکسن ،رونق تجارت منطقهای
و خودداری از خلق پول جدید اشاره و سیاست
کشور درباره مذاکرات را تشریح کرد.
حجتاالسالم والمسلمین رئیسی در ابتدای
سخنانش بــا تشریح نقش وزارت خــارجــه و
سفیران ای ــران در تأمین واکــســن در ابتدای
دولت گفت :شخصا ًبا بعضی کشورها تماس
گرفتم و بیش از  100میلیون واکسن به کشور
وارد شد .روزی ،مردم دنبال واکسن بودند اما
امروز دولت دنبال مردم است تا واکسن بزنند.
رئیسی با بیان اینکه وضعیت فوتیها در حال
حاضر دورقمی است اما یک نفر هم برای ما
زیاد است ،افزود :مردم به شرایطی که دولت
را گرفتیم آگاه هستند و آنها هستند که باید
به عملکرد دولت نمره بدهند .رئیس شورای
عالی انقالب فرهنگی درباره تصمیم خود برای
افزایش یا کاهش ظرفیت رشتههای پزشکی،
گفت :طی چند روز آینده در نخستین جلسه
شورای عالی انقالب فرهنگی ،برای رفع کمبود
پزشک تصمیمگیری میشود.
در ادامه این نشست ،مجری درباره توجه دولت
به معیشت مردم در  100روز نخست پرسید که
رئیسجمهور گفت :ذخایر کاالهای اساسی ما
در ابتدای دولت نگرانکننده بود اما امروز هیچ
گونه نگرانی از این بابت نداریم .امروز سه ماه
از کار دولــت میگذرد و حقوق در دولــت بدون
استقراض از مردم و خلق پول پرداخت میشود
در حالی که ما امروز به صورت میانگین ماهانه
 10هزار میلیارد تومان سررسید اوراق دولت قبل
را میپردازیم.
در ادامه این گفتوگو مجری درباره وضعیت
ســفــرهــای اســتــانــی تــا پــایــان ســال پرسید که
رئیسی گفت :ما به ان ــدازه دههــا ســال پــروژه
نیمهتمام در کشور داریــم بنابراین من هیچ
کلنگزنی جــدیــدی ن ــدارم .رئیسجمهور با
تأکید بر اینکه همه نمایندگان دولت در کشور،
باید ارتباط با مردم را مدنظر قرار دهند ،گفت:
بدنه دولــت باید بــا سفرهای استانی همراه
شود ،آن هم کار به موقع ،هیچ کارمند دولتی
و هیچ مسئول عالیرتبه دولتی حق ندارد کار
امروز را به فردا بیندازد.
رئیسی در ادامــه گفتوگوی خــود با مــردم به
سیاست خارجی پرداخت و گفت :سیاست ما
در فضای بینالملل ،حداکثری و فعال با تمام
دنیا خواهد بــود البته با اولویت همسایگان.
من در این مدت بیش از  100ارتباط تلفنی یا
حضوری با مقامات خارجی داشتهام .از روزی که
برای شرکت در اجالس شانگهای به تاجیکستان
رفتم تا امروز ،میزان تجارت ما با این کشور سه
برابر شده است .زمانی که در ترکمنستان حضور
یافتم از صبح تا شب ق ــرارداد ســوآپ گــازی را
نهایی کردیم .وی افزود :قراردادهایی بین ایران و
کشورهای دیگر با مبالغ بسیار سنگینی منعقد
شده که اعالم نکردهایم و از این جهت نیازمند
ورود بخش خصوصی هستیم.
رئیسجمهور درب ــاره مــذاکــرات هستهای هم
گفت :از ابتدای دولت خنثیسازی تحریمها
را دنبال کردهایم اما مسئله رفع تحریمها هم
در دستور کار است .غربیها فکر میکردند در
مــذاکــرات حرفی بــرای گفتن نــداریــم ،امــا ایــران
هم مقتدرانه شرکت کرد و هم دو سند منطبق
با برجام ارائه کرد ،رفع تحریمها با قوت دنبال
خواهد شد ،اما بودجه  1401و اقتصاد کشور را
به هیچ وجه به مذاکرات گره نمیزنیم.
رئیسی در انتها بــه مسئله آب و اعــتــراض
کشاورزان در اصفهان و استانهای همجوار
اشاره کرد و گفت :دولت در این قضیه پیگیری
میکند و بــه دنــبــال راهــکــارهــای کــوتــاهمــدت،
مــیــانمــدت و بــلــنــدمــدت بــا هــمــکــاری مــردم
هستیم .وی بــا اش ــاره بــه تــدویــن سند تحول
دول ــت در مــحــورهــای اقــتــصــادی ،فرهنگی و
سیاسی افــزود :انسدادی در کشور احساس
نمیشود و برای همه مشکالت راه برونرفت
وجــود دارد .رئیسی همچنین با بیان اینکه
دشــمــن در جــریــان حمله ســایــبــری بنزینی،
فتنهای در دست اقدام داشت افزود :با اعتماد
مردم هیچ اتفاقی نیفتاد؛ چرا که مردم اعتماد
کردند و دولت هم خودش را خدمتگزار همه
م ــردم مــیدان ــد؛ چــه کــســانــی کــه بــه مــن رأی
دادهاند و چه کسانی که رأی ندادهاند.

