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امام جواد(ع) می فرمایند:
ليا ِ ّ ِ
الس ِر.
ل ِ
الت َُك ْن َو ّ
فى ا ْل َعال ِن ّي ِةَ ،ع ُد ّوا َل ُه ِفى ِّ
اين گونه مباش كه در ظاهر با خدا دوستى كنى و در پنهانى دشمنى.
(بحاراالنوار :ج ، ۷۸ص)۳۶۵
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تازه های مطبوعات
••سازندگی -محمدرضا باهنر به این روزنامه
گــفــت :بــه نــظــر مــن در انــتــخــابــات پــیــش رو ،با
کاندیداتوری آقــای رئیسی بسیاری از مدعیان
کاندیداتوری کنار می روند .ممکن است عده کمی
مقاومت کنند و بمانند اما اکثریت کنار می روند.
بدونکاندیداتوریآقایرئیسیچشماندازروشنی
برای وحدت نداریم.
••کیهان -ایــن روزنــامــه نوشت ۱۰۰۲ :واحد
تولیدی در سال  99با ورود قوه قضاییه احیا شد.
•• شرق-اینروزنامهنوشت:اصولگرایانمتأخربارها
درماههایاخیر،سازوکارشورایوحدتاصولگرایان
بهویژهجامعهروحانیتراتخریبکردهاند.مهمترین
کنایهای که به این نهاد سنتی اصولگرایی زدهاند،
پدرساالروپدرخواندهبودن،بودهاست.بهنظرمیرسد
اصولگرایی برای رسیدن به وحدت فقط یک گزینه
پیشرو دارد.گزینهای که هم در نظرسنجیها رأی
باالییداردوهماجماعرویاوباالست.
••مستقل -فائزه هاشمی به این روزنامه گفت:
در انتخابات  ۱۴۰۰نمیخواهم رای بدهم ولی
کاندیدا میشوم.

انعکاس
••خبرآنالین نوشت  :محمدرضا حیاتی گوینده
پیش کسوت خبر با ویژه برنامه نوروز  ۱۴۰۰به
تلویزیون بازگشت.
••برنا نوشت « :محسن رفیق دوست» ،اولین وزیر
سپاه ایــران ،در خصوص حضور سعید محمد در
انتخابات  ۱۴۰۰گفت :خود من هم با وجود این
که سپاهی ام ایشان را نمی شناسم .ایشان فردی
شناخته شده نیست .وی در بــاره این که از میان
نامزدهای فعلیچهکسیاصلحتراست،اظهارکرد:
باتوجهبه10سالیکهدرکناررضاییبودمکههشت
سالدرجنگبودوقدرتفرماندهیاوراهمدیدمو
این که بعد از جنگ او دکترای اقتصاد گرفت و برای
حرف های خود تز دارد او را از بقیه نامزدها قوی تر و
مناسبترمیدانم.

نیمه شب  22:57اذان صبح فردا 4:12
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گزارشنهاییسانحههواپیمایاوکراینی

عالوهبرخطادرتشخیصشمالوجنوب،تبادلپیامهاموفقیتآمیزنبودو اپراتور
سامانهموشکیمنتظردستورازمرکزنماند
پسازگذشتحدود 14ماهازحادثهغمبارسقوط
هواپیمایاوکراینی ،درنهایتروزگذشتهگزارش
نهایی ایــن سانحه توسط سازمان هواپیمایی
کشوری برای عموم منتشر شد .گزارشی که با
اشارهبه جابهجایی 100درجهایسامانهدفاعی
و خطا در تشخیص شمال و جنوب؛ به صراحت
اعالم می کند که تبادل پیام ها توسط اپراتور و
مرکزموفقیتآمیزنبودهو اپراتورسامانهموشکی
منتظر دستور از مرکز نمانده و شخصا اقــدام به
شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی کرده
است .در ادامه مهم ترین بخش های این گزارش
رابهگزارشایلنامیخوانید* :ضبطآخرینپرواز
درساعت 5و 46دقیقهو 18ثانیهآغازمیشودکه
در این زمان کشیدن هواپیما برای شروع تاکسی
آغازوموتورهواپیماروشنمیشودوضبطدرزمان
 6و 15دقیقهو 50ثانیهپایانمییابد.صداییک
ضربه محکم و کوتاه مشابه با انفجار در ساعت 6و
 14دقیقه و 55ثانیه ضبط شده است بالفاصله
پس از صدای ضربه هشدار صوتی نت 2مشابه با
صدای هشدار ارتفاع شنیده می شود و این صدا
تا پایان ضبط ادامه دارد *.پس از صدای ضربه
از هر سه نفر خلبان درون کابین صدا ضبط شده
است وپس از آن گروه پروازی متوجه شرایط غیر
عادی می شوند و به سرعت کارهای الزم برای
کنترل و هدایت هواپیما در شرایط حادث شده
را آغاز میکنند *.معلم خلبان در ساعت  6و 15
دقیقهو 13ثانیهبیانمیکندهردوموتوردرحال
کار هستند پس از صدای ضربه تا مدت  3ثانیه
صداهاییازکابینمسافرانبهسختیقابلشنیده
شدن است که مشاهده میشود مسافران متوجه
یک رخــداد غیر منتظره شدهاند .در حدود 11
ثانیه بعد هم صدای همهمه از کابین مسافران به
شکلبسیارضعیفشنیدهمیشود*.درساعت4
و 45دقیقهروز 98/10/18یکیازسامانههای
دفاعی تهران مطابق با تاکتیک های واحد سیار

پدافندی حدود  100متر جابه جا می شود ،در
این جابه جایی سمت سامانه نیز تغییر می کند و
بهدلیلتنظیمنشدنصحیحمجددشمالتوسط
کاربر دچــار خطای سمت برابر با  105درجه
میشود *.سامانه تا ساعت  6و  7دقیقه حالت
انتظار داشته و پس از آن در حالت عملیاتی قرار
میگیرد به این ترتیب در زمان پرواز هواپیمای
اوکراینی سمت اهداف در اشیا شناسایی شده
در سامانه با افزایش برابر  105درجــه توسط
کاربر سامانه دفاع هوایی مشاهده می شد ،در
ساعت  6و  14دقیقه کاربر سامانه دفاع هوایی
هدفی را در سمت  250درجه نسبت به شمال
خود شناسایی کرده که در حال طی کردن مسیر
 56درجــه بود در همین زمــان پــرواز اوکراینی
پس از برخاست از فرودگاه از سمت  143درجه
نسبت به سامانه در حال نزدیک شدن به سمت
سامانه پدافند بود ،هواپیما در حال طی کردن
مسیر  309درجه بود کاربر سامانه دفاع هوایی
مشخصات هدف شناسایی شده را در ساعت 6
و14دقیقه و19ثانیه روی بستر ارتباط با مرکز
هماهنگیمربوطاعالمکردتبادلاینپیامبامرکز
موفقیتآمیزنبودودرپیامهایضبطشدهبامرکز
هماهنگی ثبت نشده است کاربر سامانه بدون
انتظار برای دریافت دستور از مرکز به این نتیجه
می رسد که هدف مشاهده شده متخاصم است و
در ساعت 6:14:39یک فروند موشک به سمت
آن شلیک می کند که فعال شدن فیوز مجاوری
موشک در زمــان 6:14:57در سامانه ثبت شده
است پس از فعال شدن فیوز رادیویی موشک اول
همچنانقفلراداریسامانهپدافندیرویهدف
باقیمیماندوسامانه هدفراشناساییمیکند.
دومسیرآنراردیابیمیکندباتوجهبهتداومسیر
حرکتی هدف کشف شده موشک دومی در زمان
 6:15:9توسط کاربر سامانه دفاعی به سمت
هواپیماشلیکمیشود.
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051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
تلفن امورمشترکین051 37009777 :
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
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میدان فاطمی،کوچه مصیری،پ1
دفتر تهران:
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تلفن:
مرکزافکارسنجی051 37009210-16 :
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روحانی :آمریکا اعالم کرده که
می خواهد به برجام برگردد،منتظر
عمل هستیم
گروه سیاسی -رئیس جمهور روز گذشته در
آخرین جلسه هیئت دولت در سال 99و در زیر
رگبار شدید باران از منتقدین دولت گالیه کرد
و با اشاره به این که تاخیر در برداشتن تحریم
خیانتی بــزرگ اســت؛ گفت که « هر جناح و
هر فرد اگر یک ساعت پایان تحریم را به تاخیر
بیندازد ،این خیانت بزرگی به ملت ایران است
و این ننگ ابدی برای آن جناح و آن فرد خواهد
ماند».موضوعیکهالبتهباواکنشهایزیادی
همراه شد.به گــزارش ایسنا ،حجت االسالم
روحانیدرحالیکهگزارشیازعملکرددولت
در یک سال گذشته ارائه می کرد ،گریزی هم
به بحث تحریم ها زد و خطاب به آمریکایی ها
گفت که تنها راه بازگشت به برجام عمل است
و نه حرف «:شکسته شدن تحریم از هر زمان
دیگری آماده تر است .آمریکایی ها به صراحت
بارها اعالم کردند که مسیر دولت قبل غلط
بوده و فشار حداکثری شکست خورده است
و بیان کردند که می خواهیم به مسیر تعهد و
برجام برگردیم؛ البته گفتن تنها برای ما کافی
نیستومامنتظرعملهستیم».رئیسجمهور
در ادامــه سخنان خود به سراغ کسانی رفت
که به گفته او در مسیر رفع تحریم ها سنگ
اندازی می کنند و از آن ها خواست که دست
از تخریب بردارند « :امروز تاخیر در برداشتن
تحریم خیانت است .هر جناح ،فرد و گروهی
حتیاگریکساعتبههردلیلیکهامروزفقط
دلیل آن انتخابات  ۱۴۰۰است در برداشته
شدن تحریم ها سنگ اندازی کند این کار یک
خیانتبزرگبهتاریخوملتایراناست
و این ننگ ابدی برای آن جناح و فرد
باقیخواهدماند.تحریمیعنیتضییع
حقوق مردم و امیدواریم اقلیتی که به
دنبالسنگاندازیدراینراههستند
در ایــن ایــام مبارک مــاه شعبان
توبه کنند و از این کار خود
دستبردارند.شبعید
 ۱۴۰۰است و عیدی
که به مردم می دهند
این است که دست

نمابردبیرخانه021 88433270 :
نمابر تحريريه021 88437330 :
2000999
پیامك:
شهرچاپخراسان
چاپمشهد:
شرکترواق روشن مهر
چاپتهران:
www.khorasannews.com
e-mail:info@khorasannews.com
آییننامه اخالق حرفهای روزنامه خراسان
را در سایت بخوانید
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چهره
پیامفرماندهکلقوابهمناسبتروزپاسدار

سپاهباقدرتبهفعالیتهای
شایستهخودادامهدهد
حضرتآیتا...خامنهای،فرماندهمعظمکلقوا
به مناسبت میالد امام حسین (ع) و روز پاسدار،
پیامیخطاببهفرماندهکلسپاهصادرکردند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به ایــن شرح
است«:بسمه تعالی؛سالم مرا به همه پاسداران
برسانید ،انــشــاءا ...موفق باشید؛ با قــدرت به
فعالیتهایشایستهخودادامهدهید».

از تخریب بردارند و اگر بردارند دولت هم بلد و
همقادراستوهممیتواندبهخوبیاینتحریم
را پایان دهد و این نکته مهمی است که بر آن
تاکیددارم».
▪واکنشها

درایــن بین امــا ایــن بخش از سخنان رئیس
جمهور که « یک ساعت تاخیر در برداشتن
تحریم خیانت است» با واکنش های مختلفی
همراه شــد؛ از جمله محمد ایمانی ،فعال
سیاسی در یادداشتی نوشت که توپ در زمین
ایران نیست که جناح های سیاسی بخواهند
مانع تحریم بشوند و به تصریح شخص رئیس
جمهور توپ در زمین واشنگتن است «:آقای
روحانی در حالی فرار به جلو می کند و دست
پیش می گیرد که طبق وعده خود ،باید همه
تحریم ها در دی ماه پنج سال قبل (روز اجرای
برجام)یکجابرداشتهمیشد».سخنانرئیس
جمهورباواکنشهایتوئیترینیزهمراهشد؛
از جمله یکی از کاربران با اشاره به این که هیچ
کسباپایانیافتنتحریمهانهیکساعتبلکه
براییکلحظههمموافقنیست،نوشت«:آقای
رئیس جمهور مسئله تحریم ها نیست ،مسئله
این است که شما همه چیز را به تحریم گره
زده اید و معتقدید که آدرس همه مشکالت
کشور « واشنگتن دی سی کاخ سفید » است،
بعید می دانم که حل مسئله ساده ای همچون
توزیعمرغوجلوگیریازصفوفطویلکرونایی
ربطی به تحریم ها داشته باشد ».کاربری نیز
با یــادآوری سخنان آذرمــاه امسال رهبر
انقالب نوشت  «:آقای روحانی چند
ماهقبل نیزرهبرانقالبتاکیدکردند
« ،اگربتوانتحریمرارفعکرد،حتی
یک ساعت هم نباید تأخیر کرد» اما
طبق گفته ایشان مسئله اساسی این
است که با سیاستی که شما
درپیشگرفتهاید«تاامروز
نهتنهاتحریمهابرداشته
نشد بلکه زیادتر هم
شد».

خبر

شمخانی :دلیل بن بست برجام
راهبرد دورویانه غرب است
دبیرشورایعالیامنیتملیاظهاراتیکهعدم
لغوتحریمهایآمریکارابهمسائلداخلیکشور
ربطمیدهدردکرد.دبیرشورایعالیامنیت
ملیایرانبنبستکنونیدرماجرایبرجامرا
ناشیازراهبردهایدورویانهغربدرمواجهه
باایراندانست.
شبکه پــرس تــی وی شــب گذشته گــزارش
داد :شـــورای عالی امنیت ملی ایـــران ،روز
چهارشنبه 27اسفند بــرای بررسی موضوع
واکنش به ادامــه تحریمهای آمریکا تشکیل
جلسهداد.
بر اســاس ایــن گــزارش ،علی شمخانی ،دبیر
شورای عالی امنیت ملی ،اظهاراتی را که عدم
لغو تحریمهای آمریکا را به مسائل داخلی ایران
ربطمیدهد،ردکردهاست .دبیرشورایامنیت
ملیدراینجلسهگفت:دلیلبنبستفعلیدر
ماجرایبرجام،راهبرددورویانهغرباست.
یک منبع مطلع نیز به پرس تی وی گفت :اظهار
نظر شمخانی به معنی آن است که ایران فقط
لغو کامل تحریمهای آمریکا و راستی آزمایی آن
رامیپذیرد.
شبکه پرس تی وی ،چند روز پیش نیز اظهارات
یکمقامبلندپایهایرانرامنتشرکردکهبامردود
دانستنروشحذفمرحلهبهمرحلهتحریمهای
ضدایرانی ،تنها راه حل مناقشه برجام را حذف
کامل و یک بــاره تحریم های آمریکا و راستی
آزماییآن عنوانکردهبود.

قضایی

حکممتهمانپرونده«گروهاقتصادییاس»اعالمشد

محکومیتعیسیشریفیبه ۲۰سالحبس،جزاینقدیواستردادوجوهتحصیلی
روابطعمومیسازمانقضایینیروهایمسلحدر
اطالعیهایازتأییدحکممتهمانپروندهموسوم
به «گروه اقتصادی یاس» در دیوان عالی کشور
خبر داد.به گزارش میزان،در این اطالعیه آمده
اس ــت«:رأی صادرشده دادگــاه نظامی تهران
درباره پرونده موسوم به گروه اقتصادی یاس به
تأییددیوانعالیکشوررسید.براساسدادنامه
صادرشده از دیــوان عالی کشور ،چهار نفر از
متهمانپروندهبهاتهاممشارکتدرکالهبرداری
باندی ،مشارکت در پــول شویی و برداشت و
تصاحبغیرقانونیوجوهبهدوتا ۳۰سالحبس
تعزیری به شرح ذیل محکوم شدند -۱.متهم
محمود سیف ۳۰ :سال حبس تعزیری -جزای

نقدی-استردادوجوهتحصیلی-۲متهمعیسی
شریفی ۲۰ :سال حبس تعزیری -جزای نقدی
 اســتــرداد وجــوه تحصیلی -۳متهم محمودخاکپور ۵:سالو 6ماهحبس ۴۰-ضربهشالق
تعزیری-جزاینقدی-ردمال-۴متهممسعود
مهردادی ۲ :سال حبس تعزیری.حکم صادره
نسبت به سه متهم دیگر پرونده نقض و جهت
رسیدگی به شعبه همعرض ارجاع شده است.
همچنین تاکنون مبلغ  ۵هزار و  ۸۵۳میلیارد و
 ۵۳۰میلیون و  ۶۳۶هزار و  ۷۰۶ریال بدهی
متهمان در قالب امالک و مستغالت بر اساس
ارزش زمــان وقــوع جرم (سالهای  ۱۳۹۲تا
)۱۳۹۵بهبیتالمالمستردشدهاست».

