شنبه  25دی  12 ،1400جمادیالثانی  15 ،1443ژانویه  ،2022شماره  ، 20852سال هفتاد وسوم.
روزنامه خراسان
صاحب امتیاز:
مدیرمسئول:
سردبیر:
دفترمرکزی:
صندوقپستی:
تلفن:
نمابردبیرخانه:
پذیرشآگهی:

امام جعفر صادق(ع) می فرمایند:
يام ِة.
الر ِح ِم ُت َه ِّو ُن ا ْل ِح َ
ساب َي ْو َم ا ْل ِق َ
ا َِّن ِص َل َة َّ
رفت و آمد با خويشاوندان ،حساب روز قيامت را بر انسان آسان مى كند.
(بحاراألنوار :ج ،74ص)102
مشهد اذان ظهر  11:41غروب آ فتاب 16:40

اذان مغرب 17:00

نیمه شب  22:56اذان صبح فردا 5:13

طلوعآفتاب فردا 6:42

غروبآفتاب17:14

اذانمغرب 17 :34نیمه شب  23:30اذانصبحفردا 5:45

دستیابی سپاه به فناوری جدید پرتاب ماهواره

تازه های مطبوعات

فرماندههوافضایسپاهازآزمایشموفقموتورماهوارهبرایرانیبا
سوختجامدخبرداد.اینسوختچهمزایاییدارد؟

••ایران-این روزنامه درباره طرح بنزینی دولت
نوشت :عمده پرمصر فهای بنزین ،اشخاصی
هستند که اقــدام به مسافربری و حمل بــار با
خودروی خود میکنند.حدود  ۴٠٠هزار نفر در
دهک یک و  2و حدود یک میلیون نفر در دهک 3
و  4جزو گروه بسیار پرمصرف بنزین هستند که با
توجه به حضور آن ها در دهکهای کم درآمد ،از
جمله متضرران خواهند بود.
••اطالعات -این روزنامه با اشاره به انتصابات
پــر حــاشــیــه اخــیــر نــوشــت:خــداونــدگــارا! چه
نسبتیاست مثال بین تجرب ه مدیریتی سیمایی با
منصب هولدینگ پتروشیمیایی!؟ یا چه تناسب
و ربــطــیاســت میان تخصص کارشناسی در
تاریخ و روایتگری ،با احراز مقام در هولدینگ
گردشگری!؟
••همشهری -ایــن روزنــامــه نوشت:هرچه به
پایان روزهای دی ماه نزدیک میشویم ،بیشتر با
حجم تخریبهای اصالحطلبان و مخالفان سفر
رئیسجمهور مواجه میشویم تا اگر بتوانند این
سفر را لغو و ایران را از امتیازات آن محروم کنند یا
حداقل در طرف روسی ایجاد تردید کنند که وزن
الزم را به این سفر و توافقات آن ندهد.
••شرق-اینروزنامهنوشت:موافقانتصویبطرح
صیانت در شرایطی که مسیر تصویب این طرح را
درمجلسهموارنمیبینند،باطرحعناوینیمانند
«لجامگسیختگی در فضای مجازی» میکوشند
فضارابهسمتبرخوردهایقضاییببرند؛هرچند
بعیداستقوهقضاییهاعتناییبهاین خواستههای
سیاستزده داشته باشد.
••وطــن امــروز-ایــن روزنــامــه نوشت :سازمان
اطالعات و امنیت داخلی رژیــم صهیونیستی
(شــابــاک) مــدعــی شــد یــک اکــانــت ایــرانــی به
نــام رامبد نامدار در فیس بــوک پنج نفر را در
سرزمینهای اشغالی  -چهار زن و یک مرد -
ترغیب به جاسوسی برای ایران کرده است .بنا بر
ادعای شاباک ،از برخی از این چهار نفر خواسته
شده از نهادها و وزارتخانههای رژیم صهیونیستی
عکس برداری کنند و برخی مقامات عالیرتبه
وزارت جنگ و امنیتی این رژیم را زیر نظر بگیرند.
در ادامه این ادعا بیان شده است از برخی از این
افــراد خواسته شده به یکی از نمایندگان زن
کنست (پارلمان رژیــم صهیونیستی) نزدیک
شوند.

سیدابراهیم رئیسی،آخر هفتههای خود را
بنا دارد با سرکشی به استا نهای مختلف و
دیدار چهرهبهچهره با مردم بگذراند تا بتواند
ضمن آشنایی با مشکالت مناطق مختلف
تصمیم درست و راهحل عملی در هیئت دولت
اتخاذ کند .رئیسجمهور در چهاردهمین
سفر استانی خــود نیز بــه هــرمــزگــان سفر
کــرد .سفرهایی که مهمترین دســتــاورد آن
محرومیتزدایی از چهره روستاها و مناطق
محروم اعــام شــده اســت .آیــت ا ...رئیسی
در جمع ســی ـلزدگــان منطقه هشتبندی
شهرستان میناب با ابراز خوشحالی از حضور
در جمع مــردمــان زحمت کش و اهــل کار،
کشاورزی و تولید این منطقه گفت :افتخار ما
و همه اعضای دولت این است که خدمتگزار
شما مــردم باشیم.وی از منطقه زلزله زده
گیشان غربی نیز بازدید و از نزدیک با مردم
این منطقه گفت وگو کرد .بازدیداز بخشهای
مختلف مجتمع بندری شهید رجایی و دیدار
با نخبگان  ،علما  ،خانواده شهدا  ،ایثارگران
و جمعی از اقــشــار مختلف مــردم از جمله
برنامه های رئیس جمهور بود.

انعکاس

▪ویالهای نهاد ریاست جمهوری در قشم
فروختهمیشود

••شفقنا نوشت :آیت ا ...سبحانی خواستار
توجه شــورای عالی حــوزه به معیشت طالب و
تربیت خطبای زبان دان شدند و گفتند :عده ای
از طــاب به دلیل ایــن که عائله آن ها تامین
نمیشوند در فکر انصراف از حوزه هستند که
باید فکری در این باره کرد.
••انتخاب مدعی شد :عسگری ،امــام جمعه
رفسنجان گفت :چگونه امروز دختران را روی
دوچرخه سوار میکنند که در خیابانها بچرخند
و عدهای با حماقت تمام از این جریانها حمایت
میکنند و اگر ندایی علیه این کار بلند شود
اعتراض میکنند و به خود من هم ناسزا گفتند.
چرا مجلس این را تبدیل به قانون نکرده که امروز
نیروی انتظامی کوتاهی میکند؟
••اعتماد آنالین نوشت :پنتاگون به انتشار
فیلم «تــرور ترامپ» در سایت KHAMENEI.
 IRواکنش نشان داد.جــان کربی ،سخنگوی
وزارت دفاع آمریکا به فاکس نیوز دربــاره ترور
احتمالی تــرامــپ گفت:پنتاگون از ویدئوی
پویانمایی منتشر شده در وب سایت مقامات
رسمی ایران که ترور رئیس جمهور سابق آمریکا
را به تصویر میکشد آگــاه اســـت.وزارت دفاع
بر تهدید ایران متمرکز خواهد ماند و مطمئن
خواهد شد که توانایی محافظت از نیروهای
آمریکایی در خاورمیانه را در بحبوحه حمالت
مداوم شبه نظامیان در عراق و سوریه دارد.
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تلفن امورمشترکین051 37009777 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
میدان فاطمی،کوچه مصیری،پ1
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
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خبر خوشنفتی رئیسی

رئیسدولتسیزدهمکهدرچهاردهمینسفراستانیبههرمزگانرفته
بود،ضمنبازدیدازبنادر،پروژههایملیومناطقزلزلهزدهایناستان
گفت:امروزودرهمینشرایطتحریم،فروشنفتمابهقدریافزایشداشتهکه
دیگرنگرانینداریمودرآمدحاصلازآننیزدرحالبازگشتبهکشوراست

سیدابراهیمرئیسیصبحجمعهنیزدرادامهسفر
خود به استان هرمزگان در بازدید از نمایشگاه
دستاوردها و توانمندی های نیروی دریایی
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در منطقه یکم
دریایی ،ضمن تقدیر و تشکر از فرماندهان و
پرسنلاینیگان،تصریحکرد:امروزمردمخیال
شان از امنیت کشور در بخش های مختلف
آسوده است زیرا هیچ حرکتی از چشم دالوران
نیروهای مسلح پوشیده نیست .رئیسی در این
بازدید از آخرین دستاوردها و توانمندی های
نیرویدریاییسپاهدریکسالونیماخیرشامل
یگانپهپادی،سامانههایموشکی،سامانههای
جنگال ،شناورهای راکت انداز ،موشک انداز
و اژدرافکن ،تجهیزات زیرسطحی ،ناوچه های
موشک انــداز ،شناورهای رزمی تندرو و قایق
های پرنده اطالع یافت و از نزدیک در جریان
پیشرفت های نیروی دریایی سپاه که تمام آن
به دست متخصصان داخلی انجام شده ،قرار
گرفت .آیت ا ...رئیسی در حاشیه سفر استانی
خود به هرمزگان در ارتباط ویدئو کنفرانسی

با دوازدهمین اجالسیه علمای بالد در قم ،با
بیاناینکهدرکناررفعتحریمها،مسئلهخنثی
سازی تحریم و صادرات غیرنفتی نیز با جدیت
توسط دولت در حال انجام است ،افزود :تورم
نگرانی اصلی مــردم اســت ،طبق آمــار بانک
مرکزیتورمامروزکشوردر ۷۰سالگذشتهبی
نظیربودهاستولیبااینحالسیرنزولیتورم
در ایران آغاز شده و دولت برای تغییر شرایط به
طورکامالملموسوواقعیبسیارامیدواراست.
رئیس جمهور همچنین با بیان این که ما رفع
تحریمها را عزتمندانه دنبال میکنیم ،اظهار
کــرد :صــادرات نفتی ایــران به حدی افزایش
یافته که ما دیگر نگران آن نیستیم ،صادرات
نفتدردولتسیزدهم ۴۰درصدافزایشیافته
و پول حاصل از صادرات نیز در حال بازگشت
به کشور اســت .گفت وگــوی رئیس جمهور با
مردم هرمز در اسکله جزیره،دیدار با خانواده
شهدا و ایثارگران جزیره هرمز،افتتاح فاز اول
پاالیشگاه نفت فوق سنگین قشم ،بازدید از
پروژه ملی پل خلیج فارس وحضور و سخنرانی
در جمع اهالی روستای گورزین قشم و اهالی
محله صحرا از دیگر برنامه هــای رئیسی در
روز دوم سفرش بود .همزمان،معاون رئیس
جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور
از فروش پنج ویالی ساخته شده نهاد ریاست
جمهوری در مسیر ساحل جنوبی شهر قشم
که تحت مالکیت منطقه آزاد قشم قرار دارد،
خبر داد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی شبکه
خبر،دبیر شورایعالی مناطق آزاد گفت :برای
فارسقشم ۲۷۰،میلیونیورو
تکمیلپلخلیج ِ
نیاز است .سعید محمد افزود :این پل از طریق
تهاتر نفتی با پیمانکار ایرانی ساخته میشود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد گفت :ویالهای
منتسببهنهادریاستجمهورینیزبرایتامین
هزینه پل خلیجفارس و سایر زیرساختهای
جزیرهقشمبهفروشمیرسد.پلخلیجفارس،
قشمرابهبندرعباسوصلمیکند.آیتا...سید
ابراهیم رئیسی بعد از ظهر دیروز نیز در نشست
خبری جمعبندی سفر استانی به هرمزگان که
در جزیره قشم برگزار شد ،با بیان این که پروژه
پل خلیج فارس به زودی فعال میشود،افزود:
کمبود مسکن در هرمز نیز در قالب طرح یک
میلیون مسکن در سال و  4میلیون مسکن در
چهارسالکهحتماانجامشدنیاست،پیگیری
میشود.

بلینکن و باز هم «ضرب االجلهای ساختگی»
وزیرخارجهآمریکا:اگرچندهفتهدیگردرمذاکراتبرجامبهنتیجهنرسیم
بهشیوهایدیگرواردعملخواهیمشد
زاهدی–اینروزهابهکراتازمقاماتآمریکایی
شنیده می شود که خروج این کشور از برجام
کاری اشتباه و پر هزینه برای واشنگتن بوده و
این مقامات انگشت اتهام را نیز به سوی ترامپ
و دولتش برمی گردانند  .اگرچه روشن است
که دولــت ترامپ به عنوان یک دولــت یاغی و
قانونشکن ،بــا خــروج یــک جانبه از توافق
هستهای،دربروزوضعیتفعلیتوافقهستهای
نقشاساسیداشته،امادولتبایدننمیتواند
خود را از مسئولیت شرایط کنونی تبرئه کند.
دولــت کنونی آمریکا مــاههــا فرصت داشته
است تا به کــارزار موسوم به فشار حداکثری و
تحریمهای غیرانسانی علیه ملت ایران پایان
دهد که البته نداده اســت.از وین نیز خبر می
رسدکهبراساستفاهمانجامشدهمیانروسای
هیئتها ،مذاکرهکنندگان ارشــد جمهوری
اسالمی ایران و سه کشور اروپایی عصر دیروز
برای انجام امور مربوط به سمتهای سیاسی

خود و برخی مشورتها ،به طور موقت به مدت
دو روز به پایتختها بازخواهند گشت.با این
حال،مذاکراتکارشناسیهمچنانبدونوقفه
ادامهخواهدیافتوبازگشتمذاکرهکنندگان
ارشدبهمعنیتوقفدورهشتممذاکراتنیست.
اما در ادامه بازی رسانه ای جدید آمریکایی ها
کهبهنظرمیرسدبیشترمصرفداخلیداشته
باشد تا فایده ای برای مذاکرات وین« ،آنتونی
بلینکن» ،وزیر امور خارجه آمریکا که با رادیو
«ان.پــی.آر» گفتوگو میکرد هشدار داد تنها
«چندهفته»براینجاتتوافقهستهایباایران
فرصت باقی مانده و اگــر مــذاکــرات شکست
بخورد،واشنگتن«گزینههایدیگری»رابررسی
خواهد کرد.هشداری که حاکی از بازی جدید
آمریکابرایامتیازگیریبااستفادهازفشارهای
سیاسیورسانهایاست.اینروشنخنمادرایام
مذاکراتمنتهیبهامضایموافقتنامهبرجام
نیزازسویآمریکامورداستفادهقرارگرفت.

فرمانده نیروی هوا فضای سپاه در دوازدهمین
اجــاســیــه س ــراس ــری جــامــعــه مــدرســیــن و
علمای بالد ،ضمن ارائــه گزارشی از آخرین
پیشرفتهای دفاعی و نظامی کشور به ویژه
در حوزه هوا فضا اظهار کرد :به تازگی آزمایش
موتور سنگین ماهوار هبر با سوخت جامد و
بدنه غیرفلزی کامپوزیتی را که توانمندی
تغییربردار تراست با نازل متحرک را دارد،با
تالش دانشمندان ایرانی و متخصصان نیروی
هوافضای سپاه با موفقیت انجام دادیم.به
گزارش تسنیم،وی ضمن تبریک این موفقیت
راهبردی به ملت ایران  ،با بیان این که در حوزه
فضایی دو عامل مهم  ،یکی ماهواره و دیگری
ماهواره بر است که کار ساده ای هم نیست،
افزود  :ما دوسال پیش اولین پرتاب ترکیبی
مایع و جامد را انجام دادیم که موتور اول مایع
و دوم و سوم جامد بود.سردار حاجیزاده با
تاکید بر این که این دستاورد سبب افزایش
بیشتر انرژی موشک و صرفه جویی در هزینهها
خواهد شد ،خاطرنشان کــرد :این فناوری
فقط در چهار کشور جهان وجــود دارد .در
تمام حــوز ههــای مرتبط بــه هوافضا تولید
قدرت ادامه دارد و ایران به قدری در مسئله
هوافضا و ماهواره پیشرفت کرده است که این
اقتدار با ترور  ،تهدید و تحریم از بین رفتنی
نخواهد بود .فرمانده نیروی هوا فضای سپاه
پاسداران انقالب اسالمی گفت :امــروز این
امکان فراهم شده است که با موتورهای ارزان
ماهوارههای زیادی را در مدار قرار دهیم.وی
با بیان این که در حوزه فضایی اولین بار بعد
از  10سال  ،جلسه شورای عالی فضایی  به
ریاست رئیس جمهور محترم تشکیل شد
 ،اف ــزود :ایشان شش ساعت بــرای جلسه و
بازدید از توانمندی های حوزه فضایی کشور
وقت گذاشتند و مسیر آینده را روشن  ،هموار
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 ،تصویب و مشخص کردند و ان شــاءا ...در
آینده شاهد موفقیتهای خوبی خواهیم بود.
همزمان شلتوکی کارشناس دفاعی در توییتی
نوشت« :موتور سوخت جامد عمال گلوگاه
پرتابگر ماهواره در کشورمان را «رفع»کرد .این
یعنی افزایش سرعت مونتاژ و پرتاب،افزایش
چشمگیر پرتابهای ساالنه وتحول در صنعت
ماهواره ».به نظر می رسد توسعه موفقیتآمیز
موتور سوخت جامد نیز به ایران مسیری بالقوه
برای رسیدن به موشک قاره پیما میدهد ،چه
به تنهایی و چه در ارتباط با تالشهای قبلی
سپاه برای توسعه موتورهای موشکی بزرگ
سوخت جامد.نکته مهم تر راجع به موتورهای
سوخت جامد نیز این است که مدت ها آن ها
را می توان در سیلو یا النچر آماده به پرتاب نگه
داشت و نگرانی درباره کشف و حمله هوایی
اولیه ندارند چرا که بــرای پرتاب با سوخت
مایع نیاز به سوخت گیری اســت بنابراین
فرایندهای بــازرســی ،نگهداری و عملیات
آمادهسازی پیشرانهای مایع بسیار هزینه بر
هستند .ضمن این که تجهیز ماهواره برهای
ایــرانــی بــه سوخت جامد بــرد موشک های
ایرانی را افزایش قابل توجهی خواهد داد که
در رسیدن ماهواره های ایرانی به مدارهای
باالتر بسیار موثر است .
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چهره ها
سرلشکرسالمی:انتقامسلیمانییکاستراتژی
وآرماناست

سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی ،فرمانده
کل سپاه گفت:قاسم وقتی زنده بود ،ما یک سردار
سلیمانی میشناختیم؛ اما وقتی شهید شد ،آن
انقالبی که در قلبها بهوجود آمد و راه جدید در
دلها باز کرد و در شخصیت جوانها نفوذ کرد و
تکثیر شد ،یک قاسم شد میلیونها قاسم که اآلن
هم هآنهاحرفازانتقاممیزنند.خب،خطرناکتر
شده است .اآلن ،انتقام به یک استراتژی ،آرزو،
آرمانونقطهحرکتتبدیلشدهاست.اص ً
الگرایش
جوانان بعد از شهادت قاسم به جهاد بیشتر شده
است .این برای دشمن خطر ایجاد میکند .ما هر
وقت از مرگ نترسیم ،خطرناکیم.
راز موفقیت حاجقاسم این بود
که خودش را در میدان سرباز
والیـــت مــیدانــســت/.
تسنیم

مرعشی:اشتباهتاریخیمافاصلهگرفتناز
رهبریبود

حسین مرعشی ،دبیرکل حزب کارگزاران گفت:
داستان ما داستان فرد کریه المنظری است که
کودکی را بغل کــرده بود و بچه گریه میکرد.
عاقلی رسید و گفت :این کودک از تو میترسد،
او را زمین بگذار! برخی درست یا نادرست از من،
شماواصالحطلبانخوششاننمیآیدآیامانباید
تالش کنیم؟ وی افزود:ما یک اشتباه تاریخی
داشتیم که از رهبری فاصله گرفتیم یا عدهای
کوشیدند این فاصله را ایجاد کنند.عقیده دارم
عقالی قوم از هر دو جناح باید دور رهبری حلقه
بزنند و راهحلهای کارشناسی برای برونرفت
کشور از بحرانها را به ایشان ارائــه دهند.من
کار میکنم و حزب را به این سمت میبریم که
به دولــت و رهبری و تمام نهادها
راهکار بدهیم تا با اجرایی شدن
راهکارها از بار مشکالت مردم
کاسته شود/.جماران

