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نخستین حضور جمهوری  اسالمی در 

دفاعی
نمایشــگاه بین المللی تسلیحات و 
تجهیــزات نظامــی- فنی روســیه 
)آرمیا۲۰۲۲( با درخشش ویژه ای همراه بود و استقبال 
بازدیدکنندگان از توانمندی های دفاعی - نظامی ایران 
نشان داد محصوالت بومی کشــورمان در این حوزه با 
برخورداری از استانداردهای جهانی، آماده صادرات به 

کشورهای مختلف جهان است.
به  گزارش همشــهری، این نمایشگاه که به  مدت یک 
هفته از ۲4 تا 3۰مردادماه )15تا ۲1آگوست( در مسکو 
برگزار شد، با یک پیام ویژه برای جهان همراه بود؛ اینکه 
جمهوری اسالمی آماده نقش آفرینی پررنگ تر در بازار 
جهانی صادرات پهپاد و موشک اســت و تحریم های 
آمریکایی تأثیری بر توســعه قابلیت های بومی در این 

عرصه ندارد.
پیش از این نیز جمهوری  اسالمی گام های قابل توجهی 
در این مسیر برداشته بود. در اردیبهشت  ماه سال  جاری 
بود که کارخانه تولید پهپاد تمام ایرانی »ابابیل۲« در 
تاجیکستان به بهره برداری رســید؛ رویدادی مهم در 
حوزه نظامی ایران که با بازتاب های وسیع جهانی نیز 

همراه شد.

توسعه صادرات محصوالت دفاعی - نظامی
 اگرچه پیش  از این توانمندی های حوزه صنایع دفاعی 
ایران در نمایشــگاه های دیگری، از جملــه در عراق و 
نمایشــگاه هوایی »ماکس« روسیه به نمایش درآمده 
بود، اما عرضه طیف وسیعی از محصوالت بومی کشور از 
پهپادهای انتحاری گرفته تا سالح های سبک و خودکار 
در سطح باالی جهانی در نمایشــگاه »آرمیا۲۰۲۲« 
مسکو، نشــان دهنده گام های مهم جمهوری  اسالمی 
ایــران در صادرات محصــوالت دفاعــی - نظامی به 

»کشورهای دوست« است.
غرفه ایران در نمایشــگاه آرمیا۲۰۲۲ کــه به  اذعان 
رسانه های روسی »بزرگ ترین غرفه« در این نمایشگاه 
به حســاب می آمد، در طول یک هفته برگزاری توجه 
بســیاری از بازدیدکنندگان را به  خود جلب کرد، چرا 
که طیف وسیعی از دستاوردهای نظامی - فنی ایران، از 
جمله سامانه های پدافندی، بالگردهای امدادی و رزمی، 
پهپادهای شناسایی و تجهیزات جنگ الکترونیک به 

نمایش درآمده بود. در این میان اما روایت رسانه های 
روســی از این رویداد نظامی، حکایــت از آن دارد که 
بازدیدکننــدگان توجه ویژه ای بــه پهپادهای ایرانی 
داشته اند. این موضوع بیش  از هرچیز ناشی از عملکرد 
موفق این پرنده های بدون سرنشین در عملیات محوله، 

به ویژه در حوزه خلیج  فارس بوده  است.

درخشش پهپادهای ایرانی
برآوردها نشــان می دهــد مقام هــای نظامی حدود 
1۰۰کشور جهان از نمایشــگاه نظامی مسکو بازدید 
کرده اند که این موضوع بســتر مناســبی برای عرضه 
توانمندی های ایــران در حوزه تســلیحات دفاعی - 
نظامی بومی فراهم کرده است. از سوی دیگر دیدارهای 
دوجانبه ای کــه میان هیــأت اعزامی کشــورمان و 
نمایندگان سایر کشورها انجام شده  است، بستر مناسبی 
برای ورود قدرتمندتر ایران به بازارهای نظامی جهان 
فراهم می کند. بررسی ها حکایت از آن دارد که عالوه 
 بر استقبال بازدیدکنندگان از تجهیزات بومی به  نمایش 
درآمده در غرفه ایران، ازجمله موشک، انواع سامانه های 
پدافند هوایی و موشــک انداز، 3پرنده بدون سرنشین 
جمهوری اسالمی شامل »کوادکوپتر«، »مهاجر6« و 

»کرار3« توجهات ویژه ای را به خود جلب کرده اند.
کوادکوپتر، پرنده بدون سرنشــینی اســت که برای 
اهداف غیرنظامی هم کاربــرد دارد و می توان از آن در 

مأموریت هایی مانند اطفای آتش  نیز اســتفاده کرد. 
عالوه  بر ایــن کوادکوپتر قادر به حمــل »پرتابه های 
تهاجمی« نیز  است و وزن برخاست آن به ۲1کیلوگرم 
می رسد. وزن محموله کوادکوپتر بین یک تا 7کیلوگرم 
است که قابلیت پرواز تا مسافت 1۰کیلومتر و در ارتفاع 
حدودا 4۰۰متری را دارد و زمان پرواز آن به یک ساعت 

می رسد.

یک پرنده مهیب ترکیبی
مهاجر6 پرنده بدون سرنشــین دیگری بــود که در 
نمایشگاه نظامی مســکو مورد توجه قرار گرفت. این 
پهپاد توانمند تاکتیکی، شناسایی و رزمی را می توان 
یکی از دستاورد های دفاعی مهم کشورمان در سال های 
اخیر دانست که توانمندی انجام مأموریت های محموله 
با شعاع عملیاتی گسترده و مداومت پروازی باال را برای 
نیرو های مســلح با قابلیت اطمینان فوق العاده، فراهم 

می کند.
این پرنده بدون سرنشــین آخرین نسل معرفی شده 
از پهپادهای مهاجر اســت که در دوران دفاع  مقدس 
عملیاتی شدند. مهاجر6 نیز دارای قابلیت به کارگیری 
در انواع مأموریت های نظامی و غیرنظامی است و امکان 
دیده بانی هوایی طوالنی مدت و انهدام اهداف در زمان ها 

و مکان های مختلف را با دقت باال فراهم می کند.
این پهپاد ترکیبی که قابلیت حمل و شلیک بمب های 

هوشــمند نقطه زن اپتیکی- حرارتی »قائــم« با برد 
تقریبی ۸کیلومتر را دارد، در رزمایش پیامبراعظم)ص( 
17سپاه پاسداران که از 3۰آذر تا 4دی 14۰۰ در جنوب 
کشور و خلیج فارس برگزار شد، با موفقیت به کار گرفته 
شد و توانست بخشی از توان باالی عملیاتی خود را به 
 نمایش درآورد. مهاجر6 یک پهپاد »بال باال« اســت؛ 
یعنی بال آن به قسمت باالیی بدنه نصب شده، اما شکل 
دم دوگانه یا Twin-boom آن مشــابه مهاجر4 است. 
بدنه آن نیز مشــابهت هایی با پهپاد ایتالیایی »فالکو« 
دارد، اگرچه کمی کشیده تر اســت. این پهپاد دارای 
بیشترین وزن برخاست 6۰۰کیلوگرم، طول 5/5متر، 
پهنای بال 1۰متر، ســقف پرواز 1۸هزار پا و ســرعت 
۲۰۰کیلومتر برساعت اســت. همچنین برد عملیاتی 
این پرنده هدایت پذیر از دور تقریباً ۲هزارکیلومتر است 
که به انجام دیده بانی در روز و شب و ردگیری و تعقیب 
اهداف مدنظر می پردازد. برهمین اســاس هم بود که 
نیروی زمینی ارتش مأموریت مهم کشف و اخالل روی 

سامانه های راداری را برای مهاجر6 تعریف کرده  است.

مدرن ترین پهپاد از خانواده »کرار«
پهپاد »کرار3« نیز از دیگر توانمندی های تسلیحاتی 
ایران بود که در نمایشگاه نظامی روسیه توجه بسیاری 
از بازدیدکننــدگان را به خود جلب کــرد. کرار3 که از 
مدرن ترین پهپادهای خانواده »کرار« محسوب می شود، 
یکی از اهرم های ایجاد بازدارندگی درمقابل تهدیدات 
احتمالی است. بیشینه وزن برخاست این پرنده بدون 
سرنشین 75۰کیلوگرم است و قابلیت حمل محموله 
به وزن ۲5۰کیلوگرم را دارد. سرعت این پهپاد 1۰هزار 
و 67۰متر و مداومت پروازی آن یک ساعت و 15دقیقه 
است و قابلیت شلیک موشک های »یاسین« و »باالبان« 
را دارد. پهپاد کرار3 با اصابت مستقیم یا نزدیک شدن تا 
فاصله مناسب از هدف، عمل انفجار سرجنگی را انجام 
می دهد. گفته می شود بیش  از 36۰۰نقطه پدافندی که 
در سطح کشور گسترده شده اند و برخی از آنها فواصل 
اندکی نیز با مرز کشــور دارند، می توانند محل ذخیره 
تعدادی پهپاد انتحاری کرار3باشند که از نزدیک ترین 
نقطه پدافندی به محل نفوذ دشمن، بسته به شرایط 
هدف یا اهداف متخاصم در زمان بسیار کوتاهی پرتاب 

شده و وارد مرحله درگیری با هدف می شوند.

پهپادهای تهاجمی ایران در راه بازارهای جهان 
  »کوادکوپتر«، »مهاجر6« و »کرار3« ازجمله محصوالت صنایع دفاعی ایران بودند که در نمایشگاه نظامی مسکو

 توجه بسیاری را به  خود جلب کردند

جنگ روایت ها در روزهای حساس برجام
 جمهوری خواهان و صهیونیست ها درحال وارد آوردن فشارهای فزاینده ای به دولت آمریکا با هدف برهم زدن توافق هستند

جنــگ روایت ها در حســاس ترین نقطــه از روند 

هسته ای
مذاکــرات برجامی اوج گرفتــه و درحالی که همه 
طرف ها در انتظار تصمیم گیری واشنگتن هستند، 
مخالفان توافق با ایران درحال تنگ تر کردن حلقه فشــارها به دور 
دولت بایدن هستند. برهمین اساس هم هست که در روزهای اخیر 
شاهد فضاســازی های گســترده ای ازســوی این طیف بوده ایم. 
به گزارش همشهری، این درحالی اســت که به نظر می رسد انتشار 
اطالعات غیرمســتند در ســطح رســانه های داخلی نیز درحال 
جهت دهی به افکارعمومی است و بستر مناسبی را برای تحت فشار 
قرار دادن تیم مذاکره کننده کشــورمان فراهم کرده است. دراین 
چارچوب به نظر برخی همچنان به دنبال القای شبهه »امتیازدهی 
به آمریکا« هستند. درچنین شرایطی اما با افزایش امیدواری ها به 
حصول توافق در وین، فرافکنی های ضدایرانی وارد فاز تازه ای شده 
 است و خبرها حکایت از آن دارد که جمهوری خواهان و همچنین 
صهیونیست ها درحال وارد آوردن فشــارهای فزاینده ای به دولت 
آمریکا هستند. از یک سو برخی رســانه های فارسی زبان خارج از 
کشور درحال انتشار مواضع مخالفان برجام در واشنگتن هستند و 

ازسوی دیگر البی های ضدایرانی خط خبری »امتیازدهی به ایران« 
را پیگیری می کنند؛ رویکردی که به دنبال کشاندن دولت آمریکا به 

ورطه انفعال برجامی است.

نگرانی صهیونیست ها
با توجه به این رویکرد خبری هم بود که در روزهای اخیر رسانه های 
صهیونیســتی تالش کردند توافــق احتمالی با ایــران را »کامال 
به ضرر غرب« نشــان دهند و افکارعمومی آمریــکا را تحت تأثیر 
»امتیازهای گسترده ارائه شــده به ایران« قرار دهند. براین اساس 
پایگاه خبری آمریکایی »آکســیوس« گــزارش داد که مقام های 
کاخ ســفید در روزهای اخیر به صهیونیســت ها اطمینان داده اند 
در مذاکرات برجامی هیچ »امتیاز جدیدی« به ایران داده نشــده 
اســت و حصول توافق نیز »قریب الوقوع« نیســت. در این گزارش 
به نقل از مقام های آمریکایی و صهیونیستی تأکید شده  که اگرچه 
دولت بایدن، رئیس جمهور آمریکا در روزهای اخیر تالش کرده به 
تل آویو اطمینان دهد در مذاکرات احیای برجام امتیاز جدیدی به 
ایران نداده، اما مقام های صهیونیستی می گویند آنها به این موضوع 

اطمینان ندارند. در این گزارش ادعا شــده  است که مقام های کاخ 
سفید در روزهای گذشــته به همتایان اســرائیلی خود اطمینان 
داده اند که با وجود برخی گزارش ها در رسانه ها مبنی بر امتیازدهی 
واشــنگتن به تهران در جریان مذاکرات ویــن، آمریکا هیچ امتیاز 
جدیدی به جمهوری اسالمی نداده  است. یک مقام آمریکایی به این 
پایگاه خبری گفته است که »توافق در وین ممکن است نسبت به 
۲هفته قبل نزدیک تر شده باشد، اما همچنان نتیجه مذاکرات دارای 
ابهام است، زیرا هنوز شــکاف هایی وجود دارد. درهرحال، توافق 
قریب الوقوع به نظر نمی رسد. ازسوی دیگر مقام های تل آویو تأیید 
کرده اند که »در روزهای اخیر گفت وگوهای زیادی با واشــنگتن 
صورت گرفته است و درحالی که بیشتر بحث ها پشت درهای بسته 
انجام و دشوارتر شــده، هدف این بوده که مطمئن شود کاخ سفید 

متوجه شده که نگرانی های اسرائیل چقدر جدی است.«
درچنین شرایطی رسانه ها از افزایش رایزنی  مقام های امنیتی آمریکا 
و رژیم صهیونیســتی خبر می دهند و گفته می شــود ایال هوالتا، 
مشاور امنیت ملی رژیم صهیونیستی قرار است در واشنگتن با جیک 

سالیوان همتای آمریکایی خود دراین زمینه دیدار و رایزنی کند.
این درحالی اســت که آکســیوس مدعی شــد مقام هــای رژیم 
صهیونیستی همچنان از طرف آمریکایی مطمئن نیستند. یک مقام 
صهیونیست دراین باره گفته است که مذاکرات با واشنگتن درباره 
تهران در روزهای گذشته سخت تر شده، اما یائیر الپید، نخست وزیر 
این رژیم قصد ندارد به طور علنی به کارزار علیه بایدن پیرامون توافق 

هسته ای با ایران بپردازد.

رئیسی: در هیچ مذاکراتی از حقوق 
ملت کوتاه نخواهیم آمد

رئیس جمهور در هجدهمین اجالس روز جهانی مســجد که 
دیروز در سازمان فرهنگ و ارتباطات اســالمی برگزار شد، با 
اشاره تلویحی به مذاکرات احیای برجام، روند نسبی پیشرفت ها 
در این مذاکرات را تأیید کرد. سیدابراهیم رئیسی با بیان اینکه با 
رویکرد عزتمندانه دولت مردمی، بخش قابل توجهی از مطالبات 
خود از برخی کشورها را دریافت کرده ایم، گفت: در هیچ نشست 
و مذاکراتی از حقوق ملت کوتاه نخواهیم آمد، دولت تالش برای 
پیشرفت کشور و رفع مشــکالت را با قوت ادامه خواهد داد. ما 
زندگی مردم را به هیچ  عامل بیرونی گره نخواهیم زد و مجدانه 

پیگیر رفع مشکالت کشور و مردم خواهیم بود. 
ســیدابراهیم رئیســی در بخش دیگری از صحبت های خود 
در حضور هزار و 5۰۰ امام جماعت مســاجد استان تهران از 
القای یأس و ناامیدی در جامعــه گالیه کرد و با تأکید بر نقش 
تبیینی مساجد و ائمه جماعات در کشور، گفت: مساجد کانون 
امیدآفرینی در کشور هستند و باید نقش مهمی در پاسخگویی 
به شبهات علمی و رفع گره های ذهنی مردم ایفا کنند. او افزود: 
امپراتوری رسانه ای امروز ابزار دشمن برای القای یأس در جامعه 
و درصدد دور کردن مردم از دین، ارزش ها و آرمان های انقالب 
و نظام جمهوری اسالمی است. در سوی مقابل اما رهبر معظم 
انقالب پرچم امیدآفرینی را برافراشــته و مساجد نیز به عنوان 
کانون های امیدآفرینی نقش بســیار مهمی در بسط گفتمان 

رهبری در جامعه دارند.

آینده کشور روشن است
رئیس جمهور در ادامه ســخنان خود به فعالیت ها و اقدامات 
دولت طی یک ســال گذشــته در زمینه مهار کرونا، توســعه 
سیاست همسایگی، ایجاد توازن در سیاست خارجی، افزایش 
تجارت خارجی، ارتقای ذخایر اســتراتژیک کاالی اساسی و 
همزمان تالش برای خودکفایــی و تنوع مبادی ورود کاالهای 
اساسی اشاره کرد و گفت: دولت با همراهی مردم توانست گام 
بلندی را در صیانت از جان و ســالمت مردم بردارد و همزمان 
بدون استقراض از بانک مرکزی یا خلق پول، توسعه اقتصاد ملی 
و افزایش سرمایه گذاری در پروژه های کالن ملی را دنبال کند. 
براساس گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، رئیسی 
در بخش دیگری از سخنانش مهم ترین مؤلفه قدرت جمهوری 
اسالمی را حضور مردم در عرصه ها و صحنه های مختلف دانست 
و گفت: بحمداهلل کشــور ما دارای قدرت متکی به آحاد مردم 
است و تالش دولت مردمی بر این اساس استوار بوده که از چنین 

قدرتی به خوبی برای تامین منافع ملت بهره بگیرد. 
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه با وجــود تحریم ها و تهدیدها 
دولت کار را با جدیت ادامه خواهد داد، افزود: با اعتقاد و اطالع 
دقیق از ظرفیت ها و توانمندی  ها می گویم که آینده برای کشور 
روشن اســت. امروز جنگ، جنگ اراده هاســت و ملت ایران 
اراده کرده  بر دشمنان خود فائق آید و قطعا خدای متعال هم 

کمک حال و یاریگر ملت ایران خواهد بود. 
رئیسی در بخش ســومی از صحبت هایش ائمه جماعات را به 
تحکیم بیش از پیش ارتباط با اقشار مختلف مردم توصیه کرد و 
گفت: ارتباط وثیق با مردم جزو مبانی انقالب و نظام جمهوری 
اسالمی است. حضور در میان مردم و شنیدن بی واسطه سخنان 
و دغدغه  های آنان توفیقی برای همه ماست. بارها گفته ام آنهایی 
که ما را به واســطه حضور در میان مردم در سفرهای استانی 

مالمت می کنند، لذت در کنار مردم بودن را درک نکرده اند.

زخمی که خیلی بد سر باز کرد
وقتی از 15۰۰هزارمیلیارد تومان بودجه  ادامه از 

همــه شــرکت های دولتــی، بانک ها و صفحه اول
مؤسسات غیرانتفاعی در سال 14۰۰، سهم شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان حدود 1۸4هزارمیلیارد تومان، یعنی 14درصد از بودجه 
کل کشــور باشــد و 9۲هزارمیلیارد تومان - البته با احتساب 
تخلفات چندساله - آن باشد، شرکت نفت و شرکت های وابسته 
به آن که بیش از 9۰۰هزارمیلیارد تومان از بودجه 15۰۰میلیارد 
تومانی سال 14۰۰را به خود اختصاص داده است آیا مجلس نباید 
نسبت به بررسی و تحقیق و تفحص از آن حساس باشد؟ این صرفا 
یک درخواست از مجلس است و چه بسا مجموعه شرکت نفت 
کوچک ترین تخلفی نداشته و در طول این سال ها منزه از هرگونه 

تخلف بوده است.
نکته مهم دیگر در سوءاستفاده های سیاسی از مجموعه هایی است 
که از منابع مالی زیادی برخوردارند و چشــم طمع جریان های 
سیاسی به آنها دوخته شده است. انتخابات، گذرگاه اصلی این 
سوءاستفاده های سیاسی است. وقتی گفته می شود منابع مالی 
تبلیغات انتخاباتی افراد باید شــفاف باشــد، اهمیت این تأکید 
دوچندان می شود. چگونه است که یک فرد با بنیه مالی اندکی 
که دارد برای ورود به انتخابات ده ها میلیارد تومان هزینه می کند 
و کمتر واکنشی نســبت به این هزینه ها صورت نمی گیرد؟ آیا 
نمی شود رد این پول های هزینه شده در انتخابات را از انتصاب های 

صورت گرفته پس  از انتخابات سراغ گرفت؟
به نظر می رســد کاری که مجلس با تحقیق و تفحص از شرکت 
فوالد مبارکه انجام داد آغاز مبارکی است که ضمن گستراندن 
چتر این تحقیق و تفحص روی شــرکت های دیگر، در بررسی 
قانون انتخابات و تأکید بر شــفافیت منابع هزینه شــده برای 
تبلیغات انتخابات که در دستورکار مجلس و شورای نگهبان قرار 

دارد، می تواند تکمیل شود.

دور دوم سفرهای استانی؛ 
به زودی

سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور روز گذشته در 
جمع ائمه جماعات استان تهران در پاسخ به شائبه ها 
درباره دور دوم سفرهای اســتانی و دستور کار این 
سفرها، بر ضرورت استمرار سفرهای استانی دولت 
تأکید کرد و گفت: سفرهای استانی را حتما ادامه 
خواهیم داد و دور دوم این سفرها به فاصله کوتاهی 
آغاز خواهد شد. از مردم و با مردم هستیم و خواهیم 
بود و به لطــف خدا و با اتکا  به شــعار ما می توانیم، 

مشکالت کشور حل خواهد شد.

حسین سالمی
فرمانده کل سپاه

دشــمن زوایــای مختلف نبــرد را بــه روی 
ما گشــوده و همه راه هــا را طی کــرده؛ از 
قدرت نظامی اش تا حد ممکن استفاده 
و از تحریم هــا بهره برده و همــه ابزار های 
تهدیدات ســخت را اســتفاده کــرده، اما 
راه بسته است؛ ویرانگرترین تهدیدی که 
دشمن انتخاب کرده، حمله به ذهن ها و 

قلب هاست. /فارس

محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس

صنعت دفاعی کشور 3ویژگی راهبردی 
را باهــم ترکیــب کرده اســت؛ نخســت 
اینکــه بــه یــک صنعــت پیشــران تبدیــل 
شده اســت. دوم اینکه  نقــش مهمی در 
بازدارندگی کشور ایفا می کند و سومین 
ویژگی این اســت که با صادرات دفاعی، 
بــه مکمــل مهمــی بــرای اقتصــاد کشــور 

تبدیل می شود. / خانه ملت

سید مجید میراحمدی
رئیس ستاد مرکزی اربعین

بــرآورد ایــن اســت کــه امســال حــدود 
۵میلیــون زائــر در مراســم اربعیــن 
خواهیــم داشــت. بــرای تســهیل امــور 
گذرنامه ای زائران اربعین، ۲پیشــنهاد 
به طرف عراقی داده ایم و منتظر مجوز 
نخســت وزیر عــراق در روزهــای آینــده 

هستیم. / ایرنا

توضیح درباره پوشش رسانه ای 
برجام

رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به انتقادات 
از نحوه اطالع رسانی وسیاســتگذاری های رسانه ای مذاکرات 
احیای برجام طی توییتی اعالم کرد »اطالع رسانی مذاکرات در 
گذشته با اهداف سیاسی و با حجم بسیار باال دنبال می شد اما 
دولت سیزدهم با این استدالل که برای مردم نتیجه مهم است 
نه اطالع از جزئیات، برای شــرطی نکردن اقتصاد و معیشــت 
مردم سیاست دیگری در پیش گرفت. انتشار اخبار غیرمستند 

با هدف مقابله با این سیاست انجام می شود.« 
این توضیح از آنجا ارائه شــد که در رســانه ها و فضای مجازی 
برخی انتقادات نسبت به منفعل واقع شدن تیم مذاکره کننده 
احیای برجام در جریان تبلیغات رسانه ای1+4 و آمریکا مطرح 
می شــود و برخی قیاس ها نســبت به فعال بودن این بخش از 

مذاکرات در دولت سابق صورت می گیرد. 
یک اتفاق در جریان نشســت توجیهی اخیر رسانه ای با رئیس 
تیم مذاکره کننده ایرانی نیز سبب رعایت مالحظات بیشتر در 

اطالع رسانی مذاکرات شد.
 انتشار محتوای این جلسه در قالب جزئیات توافق احیای برجام 
سبب برخی حاشیه سازی ها پس از برگزاری این نشست شد و 
احتماال اطالع رسانی در این مسیر را با فشارهای بیشتری روبه رو 
می کند. انتشار و بازنشــر این مطالب بنا به اعالم مکرر وزارت 
امور خارجه با واقعیت مذاکرات فاصله دارد و با ارسال پیام های 
انحرافی به طرف مقابل فشارهای رســانه ای بر مذاکره کننده 

داخلی را افزایش می دهد.

مخبر: اراده دولت برای احیای 
جهاد سازندگی جدی است

محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور روز گذشته 
در جلسه ای با اعضای حقیقی شورای عالی جهاد 
ســازندگی بر عزم و اراده جدی دولت برای احیای 
این جریان مردمی در کشور تاکید کرد. سیدابراهیم 
رئیسی، رئیس جمهور 1۲مهرماه سال گذشته در 
جلسه با فعاالن و پیشکســوتان محرومیت زدایی 
و گروه های جهادی به معــاون اول خود ماموریت 
داد در قالــب کارگروهی با حضور پیشکســوتان 
جهاد ســازندگی و محرومیت زدایی در کشــور و 
بسیج سازندگی سازوکار و ســاختارهای احیای 
ماموریت های جهاد سازندگی با محوریت مردم را 

در مدت ۲۰روز بررسی و تدوین کند.
محمد مخبر رویکرد جدی دولت سیزدهم را توسعه 
و محرومیت زدایی با اتکا بــه توان و ظرفیت مردم 
دانست و گفت: جهاد ســازندگی باید به جریانی 
امیدآفرین و نمادی بــرای کارآمدی نظام تبدیل 
شود. در این زمینه برنامه دولت صرفا رفع مشکالت 
مردم در کوتاه مدت نیســت بلکه می خواهد همه 
خالقیت ها و ظرفیت های مردمی را برای ســاخت 
آینده کشــور به کار بگیــرد. او از انحــالل جهاد 
ســازندگی به عنوان یک اشــتباه نام برد و افزود: 
جهادسازندگی اگرچه به صورت شکلی در گذشته 
از بین رفت اما محتــوا و روح حاکم بر این جریان 
همچنان در کشــور زنده اســت؛ چراکه خاصیت 
فرهنــگ و روحیه جهادی این اســت که با وجود 
مخالفت ها و ســنگ اندازی ها، متوقف نمی شود. 
معاون اول رئیس جمهور از اعضای حقیقی شورای 
عالی جهاد سازندگی خواست چارچوب، اهداف و 
ساختار دقیقی برای احیای جهاد سازندگی تدوین 

و با جدیت آن را پایه گذاری و پیگیری کنند.

نقل قول خبر

خبر

دولت

گزارش

یک مقام آمریکایی: امتیاز جدیدی به ایران نداده ایم
یک مسئول آمریکایی گفت: اگر ایران آماده بازگشت به توافق هسته ای باشد ما نیز برای انجام این کار آماده هستیم. یک سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا در گفت وگو با شبکه خبری الجزیره تأکید کرد که اگر ایران آماده بازگشت به توافق هسته ای ۲۰۱۵ باشد، این کشور نیز آماده 
انجام همین کار خواهد بود. او گفت: پاسخ ایران به پیشــنهاد نهایی اتحادیه اروپا برای احیای برجام را دریافت کرده و در حال بررسی آن 
هستیم. این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که واشنگتن تماس های منظم و گفت وگوهای ویژه با اتحادیه اروپا دارد. او همچنین تأکید 

کرد که گزارش های منتشرشده مبنی بر دادن امتیازهای جدید به ایران برای بازگشت به برجام مطلقا نادرست است.

مکث

نمایش طیف وسیع محصوالت دفاعی - نظامی ایران
عالوه  بر پهپادهای ایرانی که به گفته رسانه های روس، به عنوان »پرنده های مهیب«، آرامش را از 
آمریکایی ها گرفته اند، موشک های بالستیک بردبلند و بردکوتاه و همچنین سامانه های پدافندی 
ساخت کشورمان، در نمایشگاه نظامی روسیه توجه بسیاری را به  خود جلب کردند. در این نمایشگاه 
موشک های کروز دریایی با برد 9۰ تا 3۰۰کیلومتر ایرانی متقاضیان ویژه خود را داشت؛ موشک هایی 
که می توان از آنها از روی ناو، ساحل و حتی از هوا )از روی یک جنگنده(، برای انهدام اهداف دریایی 
استفاده کرد. با موشک کروز دریایی مدل CM-200 می توان از روی جنگنده شلیک کرد. سامانه 
موشکی زمین به زمین BM-120 هم از دیگر محصوالت به  نمایش درآمده بود. این سامانه 6فروند 
موشک با خود حمل و با فاصله کمی آنها را شلیک می کند و می تواند به راحتی صحنه نبرد را ترک 
کند. سالح های سبک نیز بخش دیگری از محصوالت ایرانی عرضه شده از سوی ایران بود. مسلسل 
مدرنیزه شده شلیک سریع »محرم« مخاطبان زیادی را در این نمایشگاه به  خود جذب کرد. این 
مسلسل 4لوله دارد که برد نهایی آن حدود 4۰۰۰متر است، اما برد مؤثر آن ۲۰۰۰متر برآورد می شود. 
در هر دقیقه نیز ۲۵۰۰ تا 3۵۰۰تیر شــلیک می کند که در ۲حالت آهسته و تند تعریف می شود. 
تولیدات حوزه هلی کوپتری نیز در این نمایشگاه به مخاطبان عرضه شد. غرفه ایران در نمایشگاه 
نظامی مسکو محصوالتی را نیز در حوزه »پشتیبانی رزم« به  نمایش درآورد که شامل انواع باطری ها، 

انواع سامانه های مربوط به پشتیبانی نیروهای رزمی ازجمله غذا و... بود.

مکث


