نظرگاه

با استانی شدن انتخابات شهرهای کوچک فراموش میشوند

نماینده مردم بندر لنگه در مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه استانی
شدن انتخابات مجلس روستاها و شهرهای کوچک به فراموشی سپرده میشود،
گفت:اس��تانی شدن موجب افزایش هزینههای تبلیغاتی و وامدار شدن نامزدها
به افراد خاص میشود.
ناصر شریفی با بیان اینکه با استانی شدن انتخابات مجلس مخالف هستم ،گفت:
در حال حاضر پل ارتباطی حاکمیت با مردم نمایندگان هستند و واقعیت این است که
مردم دسترسی به کس دیگری ندارند و نمایندهها هستند که بین مردم میروند.
وی افزود :اگر انتخابات استانی شود ارتباط مردم و حاکمیت کمرنگ میشود و ارتباط
فعلی از بین میرود .با استانی شدن انتخابات فرد برای تبلیغات خود ناچار به صرف هزینههای
کالن اس��ت که این خود پای کانونهای ق��درت و ثروت را به عرصه انتخابات باز میکند و
کاندیدای انتخابات برای تأمین هزینههای تبلیغاتی خود وامدار افراد خاص میشود.
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دستاورد

 ۴۰تن کیک زرد تولید کردیم

دیدگاه

ملت ایران اجازه نمیدهد کسی درباره توان دفاعی مذاکره کند

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی ،گفت :ملت ایران به هیچکس اجازه نمیدهد
که در مورد توان دفاعی کشور با کسی مذاکره کند.
س��ردار احمد وحیدی در حاشیه بازدید از نمایشگاه اقتدار  ،۴۰درخصوص
پیش��رفتهای موش��کی جمهوری اس�لامی ایران طی  ۴دهه گذش��ته گفت:
پیش��رفتهای موشکی نیروهای مسلح از دس��تاوردهای شاخص انقالب اسالمی
و دفاعمقدس است.
فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه جمهوری
اس�لامی ایران در بعضی از حوزههای موشکی جزو  ۵کش��ور برتر دنیا قرار دارد ،گفت:
ملت ایران به هیچکس اجازه نمیدهد که در مورد توان دفاعی کش��ور با کس��ی مذاکره
کند .وی گفت :اظهارات اخیر مقامات غربی درخصوص مسائل موشکی ایران ،گزافهگویی
میزان
و برآمده از شکستهای آنهاست.

رئی��س س��ازمان ان��رژی اتمی گفت :در دو س��ال اخیر  ۴۰ت��ن کیک زرد
در کارخان��ه اردکان ی��زد تولید ش��د که  ۱۰ت��ن آن را در  ۲۰فروردین  ۹۷به
«یوسیاف» اصفهان منتقل کردیم و انتقال  ۳۰تن دیگر به «یوسیاف» اصفهان
انجام شد.
علیاکب��ر صالحی در مراس��م انتقال  ۳۰تن اورانیوم مجتمع صنعتی ش��هید
رضایینژاد اردکان یزد به تاسیس��ات هس��تهای اصفهان اظهار کرد :درفاصله سه الی
چهار سال اخیر این کارخانه در حال تکمیل و تست بود.
وی بی��ان کرد :کارخانه تولید کیک زرد مجتمع صنعتی ش��هید رضایینژاد اردکان
یزد ظرفیت تولید س��االنه  ۸۴هزار تن اورانیوم را دارد .البته هر چقدر عیار سنگ باالتر
باشد تولید اورانیوم هم باالتر خواهد بود؛ اگر عیار سنگ  ۱۰۰۰پیپیام ،باشد سالی ۸۴
هزار تن میتوان در اینجا اورانیوم تولید کرد .میزان

رویـداد
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اخبار
در آستانه دهه فجر و چهلمین سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی رهبر انقالب اسالمی در مرقد امام خمینی(ره) و گلزار شهدا حضور یافتند؛

حل میشود!

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس درخصوص منع
حضور ضرغامی در جلسات شورای عالی انقالب فرهنگی
گفت :سوءتفاهماتی است که انشااهلل حل می شود.
احم��د مازنی عضو حقوقی ش��ورای عالی انقالب
فرهنگی در پاس��خ به س��والی مبنی ب��ر اینکه درپی
اعت��راض آق��ای ضرغامی به رئیسجمهور در جلس��ه
ش��ورا ،آیا وی از ادامه حضور در جلسات منع شدهاند،
گف��ت :من راج��ع به ای��ن موضوع صحبت ک��ردهام،
سوءتفاهماتی است که انشاهلل حل می شود.
ش��نیدهها حاکی از اعتراض ضرغامی در جلس��ه
ش��ورای عال��ی انق�لاب فرهنگی ب��ه اظه��ارات اخیر
مهر
رئیسجمهور در مورد بحث فیلترینگ است.

مصوبه کمیسیون تلفیق
درباره حذف یارانه نقدی پردرآمدها

عضو کمیس��یون تلفیق بودجه  ۹۸مصوبه جدید
این کمیسیون درباره یارانههای نقدی را تشریح کرد.
احمد امیرآبادی با اش��اره به مصوبات جلسه دیروز
این کمیسیون گفت :در این جلسه ،اعضای کمیسیون،
تبص��ره  14الیحه بودجه س��ال  98را ک��ه مربوط به
تعیین تکلیف یارانههای نقدی اس��ت ،بررس��ی کردند.
وی افزود :در بخش��ی از تبص��ره  14الیحه بودجه ،98
دولت پیشنهاد کرده بود که اختیار حذف یارانه  3دهک
پردرآمد جامعه در س��ال  98به استانداران واگذار شود
که اعضای کمیس��یون پس از بیان اظهارات موافقان و
مخالفان ،این بخش از تبصره  14را حذف کردند.
عض��و کمیس��یون تلفیق بودجه  98ب��ا تأکید بر
اینکه طبق مصوبه کمیس��یون تلفی��ق ،اختیار حذف
یارانه  3دهک درآمدی جامعه از استانداران سلب شد،
اظهار داش��ت :استدالل مخالفان این پیشنهاد این بود
که اس��تانداران از ابزارهای الزم برای شناس��ایی افراد
پردرآمد جامعه و استان مربوطه برخودار نیستند.
امیرآبادی خاطرنشان کرد :هنوز بررسی تبصره 14
الیحه بودجه  98در کمیس��یون تلفیق ادامه دارد که
پس از نهایی ش��دن مصوبه ،وضعیت یارانههای نقدی
در سال آینده تعیین تکلیف میشود .تسنیم

اهدای تابلوی تسخیر النه جاسوسی
به سفیر ونزوئال

جمعی از دانشجویان بسیجی دانشگاههای تهران
به سفیر ونزوئال تابلوی تسخیر النه جاسوسی در سال
 ۵۸را هدیه کردند.
ای��ن حرکت نمادین به بهان��ه محکومیت کودتای
آمریکای��ی در ونزوئال و با حضور جمعی از دانش��جویان
بس��یجی با حضور در س��فارت ونزوئال ص��ورت گرفت.
دانش��جویان بسیجی دانش��گاههای تهران همچنین در
حمایت از اقدام ونزوئال در اخراج سفیر رژیم صهیونیستی
از این کشور ،با تقدیم گل از این کشور قدردانی کردند.
خوان گوایدو رئیس شورای ملی ونزوئال  3بهمنماه
با حمایت آمریکا و برخی کشورها شامل برزیل ،آرژانتین
و کانادا ،طی سخنرانی در جمع معترضان مادورو ،خود
را رئیسجمهور موقت ونزوئال خواند و س��وگند نیز یاد
ک��رد و به فاصله نیم س��اعت از این اقدام ،دونالد ترامپ
رئیسجمهور آمری��کا در بیانیهای مداخلهجویانه از این
تصمیم استقبال کرده و گوایدو را به عنوان رئیسجمهور
موقت ونزوئال به رسمیت شناختند .فارس

تیم آکروجت جنگنده کوثر تشکیل میشود

فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران
درباره تشکیل تیم آکروجت جنگنده کوثر گفت :منتظر
تحویل تعداد بیش��تری از هواپیماهای کوثر هستیم و
بعد از آن این تیم را تشکیل خواهیم داد.
وی اف��زود :همچنی��ن ام��روز در پای��گاه مهرآباد
نمایشگاه هوایی نیروهای مسلح را خواهیم داشت که با
حضور سرلشکر عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش
این نمایش��گاه افتتاح خواهد شد و کار خود را به مدت
 ۱۰روز ادامه خواهد داد .در این نمایشگاه مجموعهای از
هواپیماهای ترابری ،سوخترسان ،شکاری بمبافکن و
هواپیماهای ساخت داخل و هواپیماهای بدون سرنشین
به همراه مهمات و موشکهای بومی ارائه خواهد شد.
نصیرزاده درخصوص تشکیل تیم آکروجت جنگنده
کوثر گفت :منتظر تحویل تعداد بیشتری از هواپیماهای
کوثر هستیم و بعد از آن این تیم را تشکیل خواهیم داد.

سرمقاله
بازخوانی یک پرونده  
ادامه از صفحه اول

براین اساس میتوان گفت که این روزها در آستانه
چهل س��الگی انقالب در حالی جش��ن پیروزی را باید
باشکوهتر از سالهای قبل برگزار و آن را مولفهای برای
پاسخگویی به تهدیدات دشمنان قرار داد که بازخوانی
راهبردها و دالیل پی��روزی و دوام انقالب ،اصلی مهم
است که قطعا زمینهساز حل مشکالت کنونی کشور و
شکستی سخت برای دشمنان این سرزمین میشود.

گالیه از یکسانسازی قبور شهدا

در آس��تانه دهه فجر و چهلمین س��الروز
بــ�ا والی�ت
پی��روزی ش��کوهمند انقالب اس�لامی،
حض��رت آیتاهلل خامنهای در مرق��د مطهر امام خمینی(ره) و
گلزار شهدا حضور یافتند.
در آستانه دهه فجر و چهلمین سالروز پیروزی شکوهمند
انقالب اسالمی ،حضرت آیتاهلل خامنهای ،در مرقد مطهر امام

رئیسجمه��ور در مراس��م
درحـــاشيه
تجدید میثاق اعضای دولت با
آرمانه��ای امام راحل و ش��هیدان که در آس��تانه
دهه فجر و چهلمین س��الروز پیروزی ش��کوهمند
انقالب اس�لامی برگزار ش��د ،با تبریک عید بزرگ
چهلمین س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی به روح
بلن��د امام ،ش��هدا و ملت بزرگ ای��ران ،بزرگترین
هنر امام خمینی(ره) را اعتماد به مردم دانس��ت و
تأکید کرد :امام بزرگترین احیاگر دین در زمان ما
و معم��ار انقالبی بود که صرفاً با ایس��تادگی مردم
در برابر قدرتهای داخلی و خارجی پیروز شد.
حجتاالس�لام حس��ن روحان��ی اف��زود :هنر
ام��ام این بود که ثابت ک��رد از معروفهای بزرگ،
ساختن نظام صحیح و عادالنه است.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه انقالب اس�لامی حادثه
اس��تثنایی تاریخ بود ،اظهار داشت :آنچه در چهل
س��ال پی��ش در این س��رزمین بهوقوع پیوس��ت،
حادثه استثنایی و کمنظیر تاریخ بود .عالم و فقیه
مجاهدی که از حوزه علمیه قم برخاسته بود و در
مسند اس��تاد حوزه و مرجعیت مردم شریف ایران
بود ،اسالم و هویت ملی و دینی ما را در خطردید
و فرمود چون امروز اس�لام در خطر است و اساس
دین در خطر میباشد ،تقیه حرام است.
روحانی ب��ا ابراز اینکه مردم ب��ه صداقت امام
ایم��ان و اعتقاد داش��تند ،گفت :امام ب��ا اجتهاد و
تش��خیص دقی��ق خ��ود راه را جلوی پ��ای مردم
گذاش��ت و مردم هم که به امام ایمان داشتند این
حرکت عظیم را آفریدند.
رئیسجمهور با اظهار اینکه امام بخشهایی از

خمینی(ره) ،بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی حضور یافتند و با
قرائت نماز و قرآن ،یاد آن عزیز سفرکرده را گرامی داشتند.
رهبر انقالب اس�لامی همچنین با حضور بر مزار شهیدان
گرانقدر آیتاهلل بهش��تی ،رجایی ،باهنر و شهدای حادثه هفتم
تی��ر ،عل ّو درج��ات آن��ان را از درگاه خداوند متعال مس��ئلت
کردند.

حضرت آیتاهلل خامنهای سپس در گلزار شهیدان انقالب
اسالمی ،دفاعمقدس ،شهیدان مدافع حرم و شهدای حج سال
 1366حضور یافتند و با درود به ارواح پاک مجاهدان راه حق،
برای اس��تمرار نزول رحمت و نصرت الهی بر ملت بزرگ ایران
در آستانه ورود به دهه پنجم انقالب اسالمی ،دعا کردند.
رهبر معظم انقالب اس�لامی بر س��ر مزار شهدا فرمودند:

یک��ی از کارهای ب��دی که بعضی از مدیران گلزارهای ش��هدا
انجام میدهند ،این کار غلط یکسانس��ازی قبور ش��هدا است.
این[جا] خوب اس��ت؛ همین درس��ت اس��ت ،بیایند صاحبان
این ش��هدا ،پدرانشان ،مادرانش��ان ،فرزندانشان ،همسرانشان،
عالمتی داشته باش��ند ،عکسی داشته باشند ،این خوب است.
این شکل ،شکل طبیعی است.
ایش��ان همچنی��ن افزودند :هیچ لزومی ن��دارد که ما این
[عالمتها] را صاف کنیم ،به خیال اینکه میخواهیم زیباسازی
کنیم .زیبایی هر جایی و هر چیزی به حَ سَ ��ب خودش است؛
زیبایی انسان ،زیبایی باغ ،زیبایی قبرستان ،زیبایی هر چیزی
را باید به حَ سَ ب خودش محاسبه کنیم.

رئیسجمهور در مرقد حضرت امام(ره):

مشکالت ما عمدت ًا بهخاطر فشار آمریکا و اذناب آن است

دین را که کمتر س��خنی از آن گفته میش��د برای
مردم تفسیر کرد ،گفت :امام توانست با اجتهاد خود
غبار از چهره اسالم بزداید و دین را زنده کند.
رئیسجمهور خاطرنش��ان کرد :امام(ره) مردم
را به آینده بهتر ،سرزمین مستقل ،حاکمیت مردم
و موازین اسالمی امیدوار کرد و امیدی که امام در
مردم آفرید ،جامعه میلیونی ایران را بسیج کرد که
این امری بینظیر در تاریخ بود.
روحانی با اش��اره به اینکه نف��س گرم امام(ره)
توانست ش��رایط جدیدی را برای ایران عزیز فراهم
س��ازد ،تصریح کرد :در زمان��های که هیچکس فکر
نمیکرد دین بتواند حرک��ت عظیمی ایجاد کند و
تصور میکردند که دوران دین بهسر آمده است و اگر
جایی هم حرکتی رخ میداد ،گاهی ناسیونالیستی و
گاهی مارکسیستی بود ،امام راحل توانست حرکت
بزرگی را بر مبنای دین ایجاد کند.
وی با اش��اره به اینکه امام راحل دین را احیاء
کرده و ابع��اد آن را برای هم��گان معرفی کردند،
ادامه داد :امام(ره) بیتردید احیاگر بزرگ دین در
عصر و دوران معاصر هس��تند و عالوه بر احیاگری
دین توانست انقالب را معماری و طراحی کند که
تنها توسط مردم در برابر همه قدرتهای داخلی و
خارجی به پیروزی رسید.
روحانی با یادآوری اینکه امامخمینی(ره) به همه

آموخت قدرت نرم میتواند بر قدرت س��خت پیروز
شود ،اظهار داشت :امام راحل از شخصیتهایی بود
ت نرم معتقد بود و به همین
که به توانمندی ق��در 
دلیل مردم را باالترین قدرت میدانست و با همین
پشتوانه بر قدرتهای سخت پیروز شد.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد :در دنیا نمونههای
کمی سراغ داریم که انقالبی بتواند صد درصد بدون
اتکا به قدرتهای خارجی بر رژیم تا دندان مسلح و
ت جهانی یعنی آمریکا ،پیروز شود .وی
متکی بر قدر 
با تأکید بر اینکه "تا زمانی که جمهوریت و اسالمیت
پابرجا اس��ت ،انقالب و نظام ما نیز پایدار میماند"،
اظهار داشت :خدای ناکرده آن روزی پایههای انقالب
میتواند سست شود که مردم در یکی از این دو اصل
جمهوریت و اسالمیت تردید کنند.
روحان��ی تصریح ک��رد :تا زمانی ک��ه راه امام را
میپیماییم و به آن معتقد هستیم و به سیاستهای
مقام معظم رهبری خلف صال��ح امام راحل احترام
میگذاری��م ،هیچ قدرت��ی نه آمریکا و ن��ه دیگران
نمیتواند به ما آس��یب برساند .همانطور که آمریکا
در مب��ارزه اخیر با مل��ت ایران که از دیماه س��ال
گذش��ته شروع ش��د و از لحاظ سیاس��ی ،حقوقی،
بینالمللی ،منطقهای و جنگ روانی در داخل ایران
شکست خورد ،بهفضل الهی از لحاظ اقتصادی نیز با
همت و ایستادگی مردم قطعاً شکست خواهد خورد.

حاشیههای جلسه هیئت دولت

امروز همه دنیا توطئههای آمریکا علیه ملت ایران
را محکوم و در مقابل از ایران حمایت میکنند.
وی با بیان اینکه آمریکا تنها نس��بت به ملت
ایران بدعهد نیس��ت ،گفت :برخیها نباید تفسیر
نادرستی داشته باش��ند ،امروز مشکالت ما عمدتاً
بهخاطر فش��ار آمری��کا و اذناب آن اس��ت و نباید
بهجای محکوم کردن دش��منان ،دولت خدمتگزار
و نظام اس�لامی مورد س��رزنش ق��رار گیرد و این
میتواند باالترین خس��ران و زیان باش��د که کسی
در کشور واقعیتها را لمس نکند.
وی ابراز کرد :کس��ی نگوید که دولت ایران در
برابر دیگرانی به مذاکره نشست ،اما پیشبینی نکرد
که یکی از آنها بعد از  2سال صداقت و امانتداری
را زی��ر پا بگذارد .براس��اس این منط��ق نعوذباهلل
پیامبر اس�لام(ص) و امام حسن مجتبی(ع) صلح
حدیبیه را امضاء کردند و امام حس��ن مجتبی(ع)
پیمان��ی را امض��اء کردند که نمیدانس��تند طرف
مقابل آن را زیر پا میگذارد.
رئیسجمهور خاطرنش��ان ک��رد :اصل عهد و
پیمان بهمصلحت کشور بوده و امروز هم است.
روحانی با اشاره به مذاکرات هستهای انجامشده
با گروه  5+1تأکید کرد :باالترین افتخار سیاسی ایران
در دههها و قرون اخیر ،مذاکرات قدرتمند ایران در
برابر  6قدرت ب��زرگ جهان بود و پیروزیهایی که

در عرصههای مختلف در این مذاکرات برای ایران به
دست آمد ،هیچگاه از دست نخواهد رفت.
وی با بیان اینکه "امروز روز وحدت و یکپارچگی
همه ماس��ت" ،تصریح کرد :بیش��ترین سفارش و
تأکید امام راحل بر وحدت کلمه بود .امام(ره) بارها
گفت که "از قدرت خارجی نمیترس��م و شما هم
نترسید .اما از اختالف داخلی و تفرقه نگرانم".
رئیسجمهور ب��ا تأکید مجدد بر اینکه "امروز
روز وحدت همه ماس��ت" ،گفت :هم��ه باید امروز
در مقابل آمریکا و حامیان��ش و مرتجعین منطقه
در ی��ک صف واحد باش��یم و اگر وح��دت خود را
حفظ کنی��م ،میتوانیم بر مش��کالت غلبه کنیم.
دولت و مردم با ارش��ادات رهبری معظم میتوانند
از مش��کالت امروز رهایی یابند .وی با اظهار اینکه
دولت در این برهه وظیفه س��نگینی بهعهده دارد،
یادآور شد :کشور امروز با بزرگترین فشار و تحریم
اقتصادی در طول  40س��ال گذش��ته روبهروست،
ام��ا با امید به خدا با وحدت،یکپارچگی و امید به
آینده از مشکالت عبور خواهیم کرد.
رئیسجمهور تأکید کرد:ای امام ،همانطوری
که دفاع کردیم و نگذاشتیم یک وجب از خاکمان
در دس��ت دش��من بماند ،ما همچنان به کش��ور،
منافع ملی ،نظام و س��رزمین خود وفادار خواهیم
بود و بهخاطر این انقالب ،عزت و اس��تقاللی را که
برای ما بهارمغان آوردید به تو تبریک میگوییم.
وی تأکید کرد :اماما ،ما راه تو را که راه استقامت
و ایستادگی بود ،ادامه میدهیم و پرچمی را که بر
دوش خلف صالح خود گذاش��تی ،این پرچمدار را
حمایت و همراهی خواهیم کرد.

بازدید عمومی از نمایشگاه از امروز

راهی جز سهمیهبندی و افزایش
قیمت سوخت نداریم

نمایش گوشهای از توانمندیهای
نیروهای مسلح

وزیر نفت با اش��اره به نامه  ۷۲نماینده
خیابان پاستور
مجلس شورای اسالمی درباره وضعیت
مدیریت��ی وی در وزارت نف��ت گفت :به نام��ه  ۷۲نماینده
جواب خواهم داد؛ هر کس��ی چی��زی مطرح میکند باید با
سند باشد.
بیژن نامدار زنگنه در حاش��یه جلس��ه هی��ات دولت با
اش��اره به نامه  ۷۲نماینده مجلس ش��ورای اسالمی درباره
وضعی��ت مدیریت��ی وی در وزارت نفت گف��ت :به نامه 72
نماینده جواب خواهیم داد ،هر کسی چیزی مطرح میکند
باید با س��ند باش��د ،فعال جواب میدهی��م اما حق پیگیری
قضای��ی دارم .وی در مورد نامه  8وزیر دولت به مقام معظم
رهبری درباره لوایح مرب��وط به اف.ای.تی.اف گفت :نامهای
پیش من نیاوردند و من هیچ نامهای امضا نکردهام.
زنگنه در پاس��خ به س��والی درباره انتشار اوراق منفعت
از س��وی وزارت نفت ،گفت :وزارت نفت از ش��ورای اقتصاد
براساس ماده  ۱۲قانون رفع موانع تولید مجوزی برای اجرای
یکس��ری از طرحهای سرمایهگذاری خود گرفت که رقم آن
ش��ش میلیارد و  ۲۰۰میلیون دالر اس��ت .قرار است براین
اساس یکسری از طرحهای نگهداشت و تولید در میدانهای
در حال بهرهب��رداری را با اتکاء به درآمدهای آتی حاصل از
افزایش تولید ،توسعه و بهبود تولید دهیم.
وی ادامه داد :این میادین درآمدی باالی  ۲۰۰میلیارد
دالر خواهند داش��ت که از این مقدار هفت میلیارد دالر آن
باید بازپرداخت ش��ود .در این زمینه نخستین قراردادها به
مبلغ یک میلی��ارد و  ۲۰۰میلی��ون دالر هفته قبل منعقد
ش��د .هدفی که پش��ت انتش��ار هزار میلیارد توم��ان اوراق
منفعت اس��ت ،جمعآوری پول اس��ت و قرار است که اصل
و فرع این پول از محل درآمدهای حاصله بازپرداخت شود.
قراردادهای مربوطه تماماً با پیمانکاران ایرانی است و سطح
آنها نیز بسیار باالست .به دنبال آن هستیم تا هم ارز تولید
نفت در داخل کش��ور ،برای صنایع و پیمانکاران داخلی نیز
ایجاد اشتغال کنیم.
زنگنه دربار ه وضعیت خودکفایی کشور در بنزین ،اظهار
کرد :در حال حاضر نه تنها در تولید بنزین خودکفا هستیم،
بلک��ه به دلیل فص��ل تولید مازاد نیز داری��م که این میزان
تولیدی در حال ذخیرهس��ازی است .امروز ما با وجود آنکه
پاالیشگاه س��تاره خلیجفارس هنوز به طور کامل راهاندازی
نشده است باالی  ۳۰میلیون تولید بنزین داریم.
وی در پاس��خ به س��والی درباره سرنوشت سهمیهبندی
سوخت و طرح مطالبی از سوی برخی از نمایندگان مبنی بر
اینکه وزیر نفت در این زمینه رویکرد مخالفی داشته است ،با
تاکید بر اینکه من در این زمینه به هیچوجه رویکرد مخالفی

بزرگتری��ن نمایش��گاه دس��تاوردهای
امنيت و اقتدار
نظام��ی نیروهای مس��لح ،در آس��تانه
چهلمین س��ال پیروزی انقالب اس�لامی در محل مصالی
ب��زرگ ام��ام خمینی(ره) ته��ران در حالی افتتاح ش��د که
ش��امل انواع دس��تاوردهای نظامی و دفاعی در زمینههای
موشکی،هوایی و دریایی است.
در این نمایش��گاه بزرگ تازهترین دستاوردهای نظامی
ساخت متخصصان نظامی و دفاعی کشورمان مقابل دیدگان
مردم ایران اسالمی قرار گرفته تا از تالشهای بیوقفه فرزندان
خود آگاه شوند .پیشرفتهای نظامی و دفاعی نیروهای مسلح
جمهوری اسالمی ایران آنقدر گسترده است که تنها بخشی از
آن در این نمایشگاه برای بازدید مردمی مستقر شده است.
در این نمایش��گاه جدیدترین پهپاد ساخت متخصصان
کشورمان با نام «کمان »۱۲رونمایی شد .این پهپاد با سرعت
 ۲۰۰کیلومتر بر ساعت و مداومت پروازی  ۱۰ساعت قابلیت
برخاس��ت از باندهای��ی با حداق��ل طول  ۴۰۰مت��ر را دارد.
کمان  ۱۲با ش��عاع عملیات��ی  ۱۰۰۰کیلومتر ،قابلیت حمل
محمولههایی با وزن  ۱۰۰کیلوگرم را دارد و حداکثر وزن آن
هنگام برخاست  ۴۵۰کیلوگرم است .پهپادهای رزمی شاهد-
 ،۱۲۹مهاجر ۶-و خانواده سیمرغ در نمایشگاه دستاوردهای
دفاعی نیروهای مسلح در معرض نمایش قرار گرفت.
همچنین در نمایشگاه دستاوردهای دفاعی نیروهای مسلح
تحت عنوان «اقتدار ،»۴۰جدیدترین پهپادهای رزمی س��پاه
پاس��داران در معرض نمای��ش و دید عموم قرار گرفت .در این
نمایشگاه نمونه جدید پهپاد شاهد ۱۲۹-که مجهز به ارابههای
فرود جمع شونده اس��ت به نمایش درآمده است .شاهد ۱۲۹
با برد عملیاتی  ۲هزار کیلومتر و مداومت پروازی  ۲۴س��اعته
با یک بار س��وختگیری ،قادر به اجرای ماموریتهای مراقبت،
شناس��ایی و انهدام اهداف با بمب و موش��ک است .این پهپاد
همچنین به چهار تیر بمب هدایت شونده سدید مجهز است.
س��دید بمبی هدایت ش��ونده با وزن  ۳۴کیلوگرم و مجهز به
س��ر جنگی شدید االنفجار و ترکش شونده است و نحوه فعال
شدن آن برخورد مستقیم به هدف است و همچنین میتواند به
سامانههای هدایت اپتیکی ،لیزری یا فروسرخ مجهز شود.
از دیگر پهپادهای به نمایش درآمده در این نمایش��گاه،
پهپادهای خانواده سیمرغ یا همان  170-RQایرانی است.
پهپ��اد صاعق��ه ۲-ک��ه از آن در عملی��ات علی��ه مقر
تروریس��تها و س��ران گروهکهای تکفیری در شرق فرات
استفاده شد از جمله پهپادهایی است که در این نمایشگاه در
معرض دید عموم قرار گرفته اس��ت .پهپاد صاعقه ۲-قابلیت
حمل  ۴بمب هوشمند را در محفظه داخلی خود دارد.
پهپادهای مهاجر ۶-مجهز به موش��کهای قائم نیز در

نداش��تم ،گفت :روز یکشنبه نمایندگان در کمیسیون تلفیق
برای چندین س��ناریوی مختلف دربار ه سهمیهبندی سوخت
رأیگیری کردند اما هیچکدام رأی نیاوردند.
وزیر نفت در پاسخ به این سوال که آیا این اتفاق به معنای
آن اس��ت که بنزین دیگر س��همیهبندی نمیشود ،ادامه داد:
هنوز نمیدانم که چه خواهد شد .زنگنه درباره سهمیهبندی
بنزین گفت :غیر از سهمیهبندی و افزایش قیمت راه دیگری
در زمینه سوخت نداریم .وی همچنین در پاسخ به این سوال
که افزایش قیمت س��وخت تا چه میزان منطقی خواهد بود،
اظهار کرد :تا میزانی که مردم تحمل کنند.
پنج برابر شدن میزان بارش در خوزستان
وزی��ر نی��رو نی��ز از پنج برابر ش��دن میزان ب��ارش در
خوزستان نسبت به سال گذشته خبر داد.
رض��ا اردکانیان با اش��اره به اینک��ه از هفتههای پیش
برای تسکین س��یالبهایی که وارد مخازن سدهای بزرگ
میشود ،برنامهریزی صورت میگیرد ،افزود :ورودی آب به
مخزن سد کرخه شش هزار و  ۸۰۰مترمکعب در ثانیه بوده
اس��ت .این رقم برای س��د دز پنج ه��زار و  ۳۰۰مترمکعب
در ثانیه اس��ت .اگر برنامهریزیها ص��ورت نمیگرفت روند
تسکین دادن سیل به خوبی انجام نمیشد.
وی ادام��ه داد:البته در پایین دس��ت خس��اراتی بابت
س��یل پیشبینی شده اس��ت اما اگر این پیشبینیها نبود
خس��ارت مالی وسیعی و یا احیاناً خس��ارت جانی داشتیم،
ولی خوش��بختانه این اتفاق رخ نداد .س��ال آبی ۹۷- ۹۸-
به لحاظ میزان بارشها بس��یار خوب بوده اس��ت ،اما عمده
بارشها در استان خوزستان است و تقریباً تاکنون پنج برابر
سال گذشته در این استان بارش داشتهایم.
پاسخ آذریجهرمی
درباره درگیری لفظی ضرغامی و روحانی
وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی درباره درگیری لفظی
ضرغامی و روحانی واکنش نشان داد.
محمدجواد آذری جهرمی در پاسخ به سوالی درخصوص
انتش��ار برخی اخبار مبنی بر درگی��ری لفظی بین عزتاهلل
ضرغامی و رئیسجمهور در جلسه شورای عالی فضای مجازی
گفت :من در آن جلسه نبودم و در سفر مازندران بودم.

بخش پهپادهای این نمایشگاه به نمایش درآمده است.
در بخ��ش دیگری از نمایش��گاه موش��کهای س��اخت
نیروهای مس��لح که یکی از عوامل بازدارنده مقابل دش��من
است به نمایش گذاشته شده است .در این نمایشگاه موشک
اخگ��ر جدیدترین س�لاح پهپاده��ای ایرانی و پ��اد اخاللگر
جنگ الکترونیک «ش��اهین» به نمایش درآمد .این موشک
جدیدترین س�لاح پهپادهای ایرانی اس��ت که از فاصله ۳۰
کیلومتری و از پهپاد قابلیت شلیک به سمت اهداف را دارد.
مهمترین بخش نمایش��گاه به اس��تقرار موش��کهای
بالستیک اختصاص دارد .انواع موشکهای بالستیک ایرانی
در نمایشگاه مصالی تهران به نمایش عموم گذاشته شد.
انواع س��امانههای موش��کهای بالس��تیک ایرانی (12
فروند) در فضایی باز به نمایش درآمده است که از جمله آنها
موشکهای خرمشهر ،سجیل ،قدر اف و اچ ،قیام ،شهاب  ١و
 ،٢زلزال ،ذوالفقار ،هرمز ،خلیجفارس است .موشک اخگر که
مجهز به یک موتور میکروجت است ،با سرعت  ۶۰۰کیلومتر
بر ساعت از سرجنگی  ۷کیلوگرمی برخوردار است.
همچنین در بخش دیگری از این نمایشگاه ،پاد اخاللگر
و فریب هواپایه شاهین که بر روی جنگندههای نهاجا نصب
میشود برای نخستین بار به نمایش درآمده است.
این پاد پس از فعال شدن قادر است رادارها و تجهیزات
الکترونیک نیروهای دشمن را در باند  Xدچار اخالل کند.
عموم مردم از امروز پنجشنبه به مدت  10روز میتوانند
از این نمایشگاه دیدن کنند.
آمادگی تولید انبوه و صادرات تسلیحات انفرادی را داریم
رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت :آمادگی تولید انبوه
و صادرات تسلیحات انفرادی را داریم.
سرلشکر محمد باقری در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه
دستاوردهای دفاعی نیروهای مسلح گفت :خدا را شکر میکنیم
که در آستانه س��الگرد پیروزی انقالب بخشی از دستاوردهای
صنعت دفاعی به نمایش در آمده است .در این نمایشگاه بیش از
 500محصول در  11حوزه مختلف به نمایش درآمده است.
وی تصری��ح کرد :در حوزه صنایع دریایی ماکت ناوها و
ناوشکنهای ایرانی به نمایش گذاشته شده است .همچنین
در ای��ن نمایش��گاه دس��تاوردهای پهپادی و موش��کهای
نقطهزن به نمایش در آمده است.

