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نگاهی به حادثه 
ناوچه کنارک 
و موج سواری 

رسانه ای دشمنان 

21 ارديبهش��ت ماه، همزمان با تمري��ن دريايی تعدادی از 
شناورهای نيروی دريايی ارتش در آب های جاسك و چابهار، 
شناور پشتيبانی س��بك كنارك دچار حادثه شد و تعدادی 
از دري��ادالن نيروی دريايی به فيض ش��هادت نائل آمد. اين 
حادثه تاسف بار درحالی روی داد كه گزارش های غيررسمی 
از شليك اش��تباهی موش��ك از ناو جماران به سوی ناوچه 
كنارك هنگام انج��ام مانور خبر داده بودند و علت حادثه را 

اشتباه محاسباتی در تمرين نيروی دريايی ايران كردند. 
گفته ش��ده بود كه ناوچ��ه كنارك مامور انتق��ال هدف در 
محدوده آتش و تس��ت موش��ك كروز بوده اس��ت و پس از 
انجام ماموريت خود به دليل نداش��تن فاصله كافی از هدف، 
مورد اصابت موشك شليك شده از ناوچه جماران قرار گرفته 
اس��ت. ناو چه كنارك از جمله ناوهايی بود در كنار ناوشکن 
البرز، ناوشکن سهند، ناو تنب و ناو نيزه در رزمايش كمربند 
امني��ت دريايی به ايفای نقش پرداخ��ت و وظيفه اصلی آن 

پشتيبانی و لجستيك بود . 
به دنبال اين حادثه تلخ، روابط عمومی نيروی دريايی ارتش 
اعالم كرد كه شناور حادثه  ديده كنارك طی عملياتی برای 
بررسی های فنی به محل اسکله دريايی منطقه منتقل شده 
است. در اين ميان كاربران فضای مجازی با داغ كردن هشتگ 
#محافظان_دريا، جان فش��انی نيروهای ارتش قهرمان ايران 
عزيز را كه سهم بسزايی در حفظ اقتدار و امنيت كشور دارند 
مورد س��تايش قرار دادند و ش��هادت دريادالن ارتشی را به 
خانواده های اين عزيزان تس��ليت گفتند. در اين ميان برخی 
از تحليگران نيز عقيده داش��تند كه علت اصلی اين سانحه،  

خطای انس��انی بوده و خطای انس��انی اجتناب ناپذير است 
و  گروه ديگری آن را به مس��ائلی فنی و تکنيکی منتس��ب  

می كردند . 
اما مقامات نظامی كش��ورمان اع��الم كردند كه جزئيات اين 

حادثه به مردم اعالم خواهد شد. 
 موجسواریرسانههایبيگانه 

به دنبال اين حادثه بود كه رسانه های بيگانه شروع به موج 
س��واری كرده و صفح��ات مجازی ضد انقالب فعال ش��د و 

اطالعات دروغ منتشر كردند. 
جال��ب آنجا ب��ود كه نه تنه��ا در اين ش��ايعات خود تالش 
می كردن��د تا تجهي��زات نظامی كش��ورمان را نامطمئن و نا 
كارآم��د عنوان كنند بلکه از س��ويی هم تالش می كردند تا 

بين نيروهای نظامی كشور تفرفه افکنی كنند. 
 بررسیابعادحادثه 

درهمين حال س��خنگوی ارتش با تاكيد بر عدم توجه مردم 
و رس��انه ها به شايعات و موج سواری رسانه های بيگانه و غير 
رس��می گفت: تمام ابعاد حادثه ش��ناور كنارك در دس��ت 
بررس��ی اس��ت. امير سرتيپ تقی خانی س��خنگوی ارتش با 
اش��اره به موج سواری رس��انه های بيگانه روی حادثه شناور 
»كنارك« و ايجاد ش��ايعات بی اس��اس درباره آن گفت: هر 
اتفاقی كه در حوزه های مختلف در كش��ورمان رخ می دهد، 
بديهی است كه دش��منان ما سعی دارند از آن سوءاستفاده 
كرده و بر اس��اس اين سوءاس��تفاده، اهداف خ��ود را محقق 
كنن��د. وی در اين ب��اره اضافه كرد: اين رس��انه ها با برخی 
مطالب كه شايع می كنند، طبيعی است كه افکار عمومی ما 
را نيز بعضاً تحت تأثير خود قرار می دهند، اما ما بايد خيلی 
مراقب باشيم كه اطالعات و اخبار مورد نيازمان را از جا هايی 
دريافت كنيم كه موجه اند و به لحاظ قانونی و جايگاهی، در 
تعريف مراكز اطالع رس��انی رس��می و قانونی قرار می گيرند. 
امي��ر تقی خانی با اش��اره به هدف يا اهداف ايجاد ش��ايعات 
رسانه های بيگانه يا معاند درباره حادثه شناور كنارك، اظهار 
داش��ت: اين ش��ايعات »بی ربط و ابتدايی« هستند و از پايه 
نباي��د به آن ه��ا توجه كرد. اين ها س��عی دارند به هر طريق 
ممک��ن، در ميان مجموعه نيرو های مس��لح اعم از س��پاه و 
ارت��ش و وزارت دفاع، اختالف ايج��اد كنند كه بايد مراقبت 

كنيم و هوشيار باشيم.
وی اف��زود: م��ردم م��ا قطعاً هوش��يارتر از اين هس��تند كه 
بخواهند چنين ش��ايعاتی را باور كنند؛ البته ممکن اس��ت 
اي��ن صحبت ها در بعض��ی جا ها تاثيراتی به ج��ای بگذارد، 
اما هوش��ياری مردم ما و مرور زمان و همچنين بررسی های 
كارشناسی، تمامی آن ش��ائبه ها و شبهه افکنی ها را برمال و 
روشن خواهد كرد. همچنين س��خنگوی ارتش درباره يکی 
از اين شايعات مبنی بر هدف قراردادن ناو »كنارك« توسط 
قايق های سپاه پاسداران، گفت: اين صحبت يا صحبت هايی 

از اين دس��ت، كاماًل بی ربط است. اساساً رسانه های ما نبايد 
ب��ه اين ش��ايعاِت پرداختی كه از س��وی معاندين طراحی و 
سياس��ت گذاری می شود و رس��انه های معاند و بيگانه به آن 
دامن می زنند، اهميت بدهند، چون واقعاً پرداختن به چنين 
موضوعات��ی، به اين معنا خواهد بود ك��ه واقعاً نظر ما جلب 
اين ش��ايعات شده اس��ت. به نظرم مردم عزيز ما و اصحاب 
رسانه هوشيارتر از آنند كه توجهی به اين شايعات بی اساس 
داش��ته باش��ند. امير تقی خانی تاكيد كرد: ما اينقدر بايد از 
كنار اين ش��ايعات عادی عبور كنيم كه آن كس��انی كه اين 
ش��ايعات و ادعا ها را مطرح می كنند، گم��ان نکنند كه اين 
ادعا ها اثر گذاش��ته و نتيجه گرفته اند. اساس��اً بعضی از اين 
حرف ها آنقدر ابتدايی اس��ت كه اصاًل نباي��د به آن ها توجه 
كرد. وی در بخش ديگری از اظهارات خود با بيان اينکه ابراز 
چنين اظهارات و ش��ايعاتی از سوی رسانه های معاند، كاماًل 
طبيعی اس��ت گفت: اين رسانه ها در جايی به دنبال تضعيف 
ارتش، در جايی به دنبال تضعيف س��پاه و در جايی ديگر در 

پی تضعيف وزارت دفاع هستند.
امير تقی خانی همچنين با اش��اره به تالش تيم های تحقيق 
برای روش��ن ش��دن تمام زوايای حادثه كنارك، گفت: تمام 
ابعاد اين حادثه در دست بررسی است و تيم های كارشناسی 

دقيقی دارند روی اين حادثه كار می كنند.
 حماسهآفرينیها

اظهارات دش��منان درحالی عنوان می ش��ود كه تالش های 
نظامی كش��ورمان همواره موجب افتخار آفرينی مردم بوده 
و باره��ا ديده ايم كه تجهيزات نظامی در دفاع از كش��ورمان 

كاماًل كارآمد و دقيق عمل كرده اند . 
در رزمايش مش��ترك ايران با چين و روس��يه كه دو قدرت 
دريايی جهان محس��وب می ش��وند، نيروهای نظامی اين دو 
كش��ور فن آوری ها و قدرت دريايی كش��ورمان را تحس��ين 
كردند. از س��وی ديگر برگزاری ده ه��ا رزمايش بزرگ برای 
حف��ظ امنيت تنگه هرمز و آب های منطق��ه و آب های آزاد 
همه نشان دهنده توانمندی نيروهای نظامی كشورمان است. 
ارتش جمهوری اس��المی ايران در طول 40 سال كه از عمر 
بابركت انقالب اس��المی می گذرد، ده ه��ا رزمايش را برگزار 
كرده اس��ت كه تمامی آن ها نماد اقتدار دفاعی كش��ورمان 
است. اين رزمايش ها طی سال های پس از جنگ تحميلی، 
تغييرات اساس��ی در ش��کل و ماهيت يافته اس��ت. هر سال 
متناس��ب با نوع و ش��کل تهديدها، طرح ريزی های متفاوتی 
در ابعاد، انتخاب منطقه و نقش آفرينی های نيروی انس��انی 
جوان، شاهد اجرای رزمايش های متعدد بوده ايم. نکته حائز 
اهميت در رزمايش های انجام شده، استفاده از مهمات واقعی 
اس��ت كه در اين حالت مخاطرات بسياری را به دنبال دارد؛ 
اما با طرح ريزی ها و دقت در هدايت، اغلب رزمايش ها بدون 

هيچ گونه سانحه و صدمات انسانی برگزار شده است. 

رزمايش های انجام شده جدا از قرار داشتن در تقويم آموزشی 
و عملياتی ارتش، آثار متفاوتی نيز در كشور و فراتر از مرزها 
داشته است؛ برخی موجب تغيير در ادبيات دشمنان و برخی 
صحنه آزمايش نوآوری ها و ابتکارات صنايع دفاعی و ارتش و 
برخی صحنه های زيبايی از اتحاد و يك پارچگی ارتش، سپاه 

و مجموعه نيروهای مسلح بوده است.
 خطراترزمايشهایمنطقهای

باي��د گفت ك��ه در رزمايش های نظامی ش��رايط منطبق با 
صحنه های واقعی نبرد ايجاد می ش��ود و طبيعی اس��ت در 
رزمايش ها و كار های بزرگی كه صورت می گيرد، مخاطراتی 
هم وجود داش��ته باش��د و احتمال وقوع اتفاقات ناگوار نيز 
می رود. به عنوان مثال آمارهای وزارت دفاع انگليس نش��ان 
م��ی دهد كه در فاصله س��الهای دوهزار ت��ا 2018 ميالدی 
،143 نفر از پرس��نل ارتش اين كشور در مانورها و تمرينات 
نظامی كشته شده اند. همچنين در سال 2017 ، 80 نظامی 
امريکايی در تمرينات نظامی كش��ته ش��ده ان��د . در نيروی 
درياي��ی آمريکا 17 ملوان جان خود را بر اثر تصادف ناوهای 
يو ای ای مك كين و يو اس اس فيتزجرالد از دس��ت دادند. 
پس از بررسی همه جانبه اين اتفاق مشخص شد كه خطای 
انسانی و عدم آمادگی پرسنل نيروی دريايی آمريکا موجب 
بروز اين اتفاق ش��ده است. گزارش كنگره آمريکا، در فاصله 
سال های 2006 تا 2018،  نشان می دهد كه   31.9 درصد 
از تلفاِت جانِی نظاميان آمريکايی ناشی از وقوع اتفاقات پيش 
بينی نشده، و يا در جريان تمرين ها و رزمايش های نظامی 
بوده اس��ت. گزارش كنگره آمريکا تصريح می كند: از س��ال 
2006، مجموعا 16652 نفر از پرس��نل نظامی آمريکا جان 
خود را حين خدمت در قالب نيروهای مس��لح اين كشور از 
دس��ت داده اند. 73 درصد از اين تلفات جانی در ش��رايطی 
اتفاق افتاده است كه هيچ ارتباطی با شرايط جنگی نداشته 
اس��ت. تقريبا از سال 2015 به اين سو، اين گزاره كه شمار 
نظامي��ان آمريکاي��ی ك��ه در جريان تمرين ه��ای نظامی و 
مواردی غير از درگيری های حقيقی جان خود را از دس��ت 
داده اند بيش��تر از آن هايی اس��ت كه در ميدان جنگ جان 
داده اند، به يك اصل در دس��تگاه نظامی اين كش��ور تبديل 

شده است.
در ماه مارس س��ال 2019 ني��ز، دو خلبان ارتش آمريکا در 
جريان يك تمرين آموزش��ی در آريزوناِی اين كش��ور جان 
خود را از دس��ت دادند. اضافه بر اين در حادثه ای جداگانه، 
در سال 2019، يك دانش��جوی افسری آمريکايی در حين 
تمرين های نظامی جان خود را از دست داد. در اين سانحه، 

21 تن ديگر نيز مجروح شدند.
از اين رو نمی توان اين گونه حوادث را به حس��اب ضعف و 
ناتوانی نيروهای نظامی و س��الح های كش��ورمان گذاشت و 
كارايی س��الح ها و موش��کهای نيروی مسلح بارها مشخص 

ش��ده كه يك نمونه آن هدف قرار دادن دقيق پايگاه نظامی 
عين االسد امريکا در عراق بود. 

در جديدتري��ن گ��زارش آژانس اطالع��ات دفاعی پنتاگون 
)DIA( آمده اس��ت: تهران با تركي��ب توانايی های خود در 
سالح های متعارف مهلك و نيرو های نيابتی، تهديدی مداوم 

عليه منافع اياالت متحده و هم پيمانانش ايجاد می كند.
اين گزارش ارزيابی كرده كه احتماالً تهران اقدام به توسعه 
طراحی موش��ك های كروز زمين به زمي��ن كرده، توانايی 
ه��ای جنگ��ی نيروی دريايی خ��ود را بهبود می بخش��د و 
هواپيماهای نس��ل چه��ارم و هواپيماهای بدون سرنش��ين 

پيشرفته تر را به دست می آورد.
در اي��ن گزارش از توان موش��کی و ق��درت  نيروی دريايی 
كشورمان بعنوان بخشی از اركان استراتژی نظامی ايران ياد 
شده است. دربخشی از اين گزارش تاكيد شده كه پيشرفت 
س��ريع ايران در توسعه قابليت های پهپادی ، سيستم های 
دفاع يکپارچه پدافند هوايی و دس��تيابی به سطح پيشرفته 
داخلی از موش��ك های هوايی و سيس��تم ه��ای راداری در 
اي��ران  از جمله مهمترين نگران��ی های امريکا و متحدانش 
محسوب می شود. سال گذش��ته نيز شبکه تلويزيونی سی 
ان ان در گزارشی اعالم كرد كه ايران آماده پاسخ به هرگونه 
تع��رض نظامی آمريکا ب��وده و از توانايی ه��دف قرار دادن 

ناوهای هواپيمابر برخوردار است.
نتيج��ه مطالع��ات جديد انديش��کده »مرك��ز امنيت نوين 
آمريکايی« و دانش��گاه كلمبيا نيز از افزايش چشمگير توان 

نظامی ايران حکايت داشت. 
»راز ريمت« تحليلگر مؤسسه مطالعات امنيت ملی اسرائيل 
نيز اخي��راً تأكيد كرد ايران بازيگر قدرتمند اس��ت و بدون 
قاس��م س��ليمانی هم در منطقه نفوذ دارد.وی افزود : ايران 
يك كشور پيچيده با سابقه ای طوالنی و مراكز قدرت متکثر 
اس��ت و به همين دليل است كه بايد ايران را هوشمندانه و 
واقع بينانه مورد تجزيه و تحليل قرار داد در اين ميان نبايد 
فراموش كرد كه اين حادثه تلخ هر علتی كه داش��ته باشد ، 
ش��هدای آن ، فرزندان اين آب و خاك بودند كه برای حفظ 
امني��ت مردم ، در هر لحظ��ه آمادگی خود را حفظ كرده و 
در اين مسير  جانفش��انی كردند ، آسايش امروز ما مرهون 
جانبازی ها ، خدمات و از خود گذش��تگی نيروهای مس��لح 
در كش��ور است. اينکه دشمنان كشور تالش می كنند تا از 
اين حادثه در جهت اهداف خود بهره برداری كنند قسمتی 
از جنگ نرمی اس��ت كه مدتهاس��ت عليه ايران آغاز ش��ده 
و اگر امروز مردم ما با آرامش  در مقابل دش��من ايس��تاده 
اند، بدون ش��ك اين اقتدار را مديون جانفشانی های مردان 
بزرگ و ش��هدای واالمقام نيروهای مس��لح هس��تند  و ياد 
وخاطره آنها همواره در قلب های مردم ايران زنده و جاويد 

خواهد ماند. 

امامصادق)ع(: آغاز سال )حساب اعمال( شب قدر است. در آن شب برنامه سال 
آينده نوشته می شود.

گزارش

اداره کل راه و شهرسازى استان یزد

آگهی اعالم نظر کمیسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهري 
    کمیسیون تشخیص ماده 12 استان یزد با توجه به نظریه شماره 5-99 مورخ 1399/2/15 در خصوص پالك 249771  و فاقد 
شماره بخش 20 یزد را طبق کروکی ذیل این آگهی، به مساحت 47089/20  متر مربع بصورت زمین موات اعالم نموده لذا با 
توجه به عدم دسترسی به مالک یا مالکین پالك فوق و با استناد به مصوبه مورخ 71/11/03 مجمع تشخیص مصلحت نظام 
مراتب را در دو نوبت به فاصله 10 روز به اطالع مالک یا مالکین و صاحبان سایر حقوق قانونی پالك فوق میرساند در صورت 
اعتراض احتمالی به نظریه صادره مراتب اعتراض خود را حداکثر ظرف مهلت سه ماه از انتشار آخرین آگهی به مراجع صالحه 

قضایی تقدیم دارند در صورت عدم اعتراض در فرجه زمانی یاد شده نظریه صادره قطعی است .

قابل توجه کلیه مدیران محترم اعضاى هیئت مدیره
و مدیران عامل یا مدیران مسئول و شخصیت هاى

 حقوقى واحدهاى مشمول قانون کار
شهرستان هاى سبزوار،جوین،جغتاى،خوشاب وداورزن

روز99/01/28ودراجراى  سیاست  روزنامه  در  انتشاریافته  آگهى  پیرو 
حل  هاى  هیات  اعضاى  انتخاى  نامه  کاروآئین  ماده164قانون 
قانون  مشمول  واحدهاى  مدیران  کلیه  از  بدینوسیله  مصوب  اختالف 
کارسبزوار،جوین،جغتاى،خوشاب و داورزن دعوت بعمل مى آیدبمنظوردریافت 
اختالف  حل  هیات  در  کارفرمایان  نمایندگان  انتخابات  در  شرکت  کارت 
سبزوار،ازصبح  اجتماعى  تعاون،کارورفاه  اداره  و  کل  اداره  مستقردرمعاونت 
روزپنج شنبه99/02/25لغایت شنبه99/03/03با به همراه داشتن اصل پروانه 
کاروکارت شناسایى معتبرولیست بیمه یکى از ماه هاى بهمن یا اسفند98به 
انقالب- خیابان24مترى  آدرس  به  سبزوار  اجتماعى  تعاون،کارورفاه  اداره 
خیابان بوستان ویا اداره تعاون،کارورفاه اجتماعى جوین به آدرس نقاب امام 
رضا14و یا اداره تعاون،کارورفاه اجتماعى جغتاى خیابان سجادسجاد2و یااداره 
رضا(ع)روبروى  بلوارامام  داورزن  آدرس  به  داورزن  اجتماعى  تعاون،کارورفاه 

شبکه بهداشت مراجعه نمایند.
شنبه99/03/06در  08/30لغایت13روزسه  ساعت  از  انتخابات  است  بدیهى 
آدرس  به  سبزوار  اجتماعى  کارورفاه  تعاون  واداره  کل  اداره  معاونت  محل 
سبزوارخیابان24مترى انقالب خیابان بوستان برگزار مى گردد.قابل ذکر است 

راى دادن تنها با ارائه کارت ورود به جلسه انتخابات صورت میگیرد.
عامل  مدیران  و  مدیره  هیئت  اعضاى  منطقه  واحدهاى  مدیران  از  منظور 
حقوقى  شخصیت  داراى  کارکه  قانون  مشمول  کارگاه  مسئول  مدیران  ویا 
قانون  مشمول  کارگر  داراى  که  دولتى  واحدهاى  باشد،مدیران  مى  هستند 
مشمول  کارگران  خدمات  از  پیمانکار  دخالت  کارهستندوخودراسًابدون 
از  یکى  یا  و  مدیرعامل  یا  دستگاه  مقام  باالترین  توانند  نمایندمى  استفاده 
اعضاى هیئت مدیره و یا نماینده خود را جهت دریافت کارت ورود به جلسه 

شرکت در انتخابات به اداره تعاون،کارورفاه اجتماعى معرفى نمایند.
1-خانم سمانه حسامیان-شرکت آریا پالست

2-رضا دلیر-شرکت فنى مهندسى رازك پژوهش
3-جعفرراستى-شرکت کویرخودروسربداران

4-محمودطالب الحق-اتحادیه شرکت هاى تعاونى تولید روستایى سبزوار
5-حسن عابدى-شرکت تعاونى زرین دشت جوانه بیهق

6-احمدکمیلى ثانى-شرکت تعاونى کارخانه فوم حکیم اسرار سبزوارى
7-احمد گردشى-شرکت سهامى عام کشت وصنعت جوین

8-روح اله گوهرى-شرکت صنایع ماشین هاى الکترونیکى جوین(جمکو)
9-محمدمهدى محتشم-شرکت تعاونى پسته کاران برتر پاسارگاد

10-على محمدیان-شرکت تعاونى ارژن چوب شرق

عقیل مختارى- معاون مدیرکل و رئیس اداره

در همایش مجازی شرکتهای برتر کشاورزی با رویکرد 
جهش تولید مطرح شد

تشریح خدمات ستاد اجرایی فرمان امام در 
حل مسائل استراتژیک اقتصاد کشاورزی و 

تأمین امنیت غذایی
همايش مجازی "بررس��ی علل و عوامل ارتقا و كارآمدی زنجيره های 
تامي��ن با رويک��رد جهش در تولي��د " با حضور 200 نف��ر از مديران 
ش��ركتهای برتر ح��وزه كش��اورزی و امنيت غذايی كش��ور به همت 

دبيرخانه جايزه ملی تعالی و پيشرفت صبح امروز برگزار شد.
 در اين همايش، محمدجواد ايروانی عضو مجمع تش��خيص مصلحت 

نظام و عضو هيئت امنای ستاد اجرايی فرمان امام اظهار داشت: ويژگی 
ها و ظرفيتهای بخش كشاورزی با توجه به دانش منابع انسانی، دانش 
بنيانی كش��ور و ظرفيت عظيم اشتغال زايی آن را در زمره پيشرانهای 
اقتصاد ملی قرار می دهد. وی افزود:ش��رايط اقتصادی پساكرونايی در 
جهان نيز اهميت راهبردی امنيت غذايی را بيش��تر كرده، ممنوعيت 
ص��ادرات مواد غذائی و داروي��ی از عالئم افول جهانی س��ازی و آغاز 
حمايتگرايی توسط ليبرال ترين كشورهاست، ولی اقتصاد مقاومتی در 
كش��ور ما تدبير شايسته ای بود كه از سال 1392 ابالغ شد و بايستی 
به س��رعت اجرائی شود. عضو هيئت امنای س��تاد اجرايی فرمان امام 
افزود: اقدامات راهبردی  برای تأمين جهش توليد از جمله تسهيل در 
صنايع تبديلی و تکميلی، هدايت منابع بانکی برای تأمين منابع مالی 
موردنياز بخش كشاورزی بايستی از ابتدای سال تبيين و ابالغ گردد.
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