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افقی نو در روابط
ایران و امارات

وزیر امور خارجه
کشورمان پس از
بازگشت از سفر کوتاه
خود به امارات با انتشار
مطلبی در حساب
کاربری خود در توییتر
نوشت :صفحه جدیدی
در روابط جمهوری
اسالمی ایران و امارات
گشوده شد .به گرمی
دست همسایگان خود
را میفشاریم .گرمی
روابط همسایگان،
دشمنان منطقه را
مأیوس میسازد.
حسین امیرعبداللهیان
برای تسلیت درگذشت
شیخ «خلیفه بن زاید»
رئیس فقید امارات
متحده عربی در مراسم
یادبود وی حضور
یافت.

خبـر

در حاشيه

ادعاهای
جدید«گانتز»
علیهبرنامه
هستهایایران
بنی گانتز وزیر
جنگ رژیم موقت
صهیونیستی در
سخنانی بار دیگر
سخنان سران پیشین
این رژیم را تکرار و ایران
را به ساخت بمب
هستهای متهم کرد.
او ادعا کرد ایران فقط
چند هفته با ساخت
مواد شکافپذیر الزم
برای ساخت بمب
هستهای فاصله دارد و
در حال حاضر در تالش
برای تکمیل تولید و
نصب هزار سانتریفیوژ
پیشرفته  IR۶از جمله
در تأسیسات زیرزمینی
جدید در نزدیکی نطنز
است .این سخنان
بنی گانتز علیه برنامه
هستهای ایران ،در حالی
است که او قرار است
روز پنجشنبه راهی
آمریکا شود .رسانههای
صهیونیستی نوشتهاند
موضوع برنامه هستهای
ایران در شرایطی که
نشانههایی از گشایش
در مسیر مذاکرات به
چشم میخورد ،اولویت
اصلی او خواهد بود.

◾مصوبه دولت برای برخورد مؤثرتر با گرانفروشی
در جلسه دی ــروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولــت،
اقــدامــات ســازمــان تعزیرات در بــرخــورد بــا پدیدههای
گرانفروشی و احتکار مطرح و مقرر شد برای برخورد
مؤثرتر با تخلفات اقتصادی ،منابع و الزامات اجرایی در
اختیار این سازمان قرار گیرد .همچنین در این جلسه،
گزارشی از وضعیت بــازار پس از اجــرای قانون مردمی
کردن و توزیع عادالنه یارانهها ارائه شد.

حسین محمدی اصل
کــارخــانــه تولید پهپاد تمام
ای ــران ــی ابــابــیــل  ۲صــبــح روز
گــذشــتــه ب ــا ح ــض ــور رئــیــس
ســتــاد کــل نــیــروهــای مسلح
جمهوری اسالمی ایران و وزیر
دفــاع تاجیکستان در دوشنبه پایتخت این
کشور گشایش یافت .جمهوری اسالمی پیش
از این صــادرات محصوالت مختلف نظامی به
کشورهای متحد خود در خاورمیانه و همچنین
برخی دولــت هــای آفریقایی را در دســتــور کار
داشت ،اما افتتاح کارخانه تولید پرنده های بدون
سرنشین در کشوری دیگر نخستین گام ایران
جهت بازاریابی تسلیحات نظامیاش بوده و از
ابعاد مختلف حائز اهمیت است.

چهارشنبه  ۲۸اردیبهشت 1401

◾

◾گسترش ناتو عامل شرایط کنونی در اوکراین است
سخنگوی وزارت امــور خارجه روز گذشته با اشــاره به
گسترش بحران ساز (ناتو) ،بیتوجهی غرب به مالحظات
امنیتی روسیه را دلیل اصلی به وجــود آمــدن اوضــاع
کنونی اوکراین دانست .به گزارش فارس ،خطیبزاده در
گفتوگو با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه همچنین تأکید
کرد روابط میان تهران و مسکو یک رابطه راهبردی است و
اجازه نمیدهیم هیچچیز در این روابط خلل ایجاد کند.

 9150000936مماشات با دزدان تا کی میخواهد ادامه
داشته باشد؟ اینکه مجرم را بگیرند و ببرند زندان و به او
غذای گرم بدهند و بعد چند روز آزاد کنند ،او را وقیحتر
کرده و بیشتر به سمت دزدی میرود .باید مجازاتی
برای اینگونه افراد بگذارند که بازدارنده باشد و برای

◾

◾سهامعدالتجاماندگانتاپایانسالتخصیصمییابد
حسین قربانزاده رئیس کل سازمان خصوصی سازی در
نشست خبری گفت :بر اساس تبصره 2قانون بودجه
 1401دولت امسال مکلف شده است به اعضای کمیته
امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی سهام عدالت
اختصاص دهد همچنین افراد واجد شرایط مطابق قانون
سیاستهای اجرای اصل 44به ویژه در ماده 34این قانون
باید تا پایان سال سهام عدالت اختصاص داده شود.

آنها درس عبرتی شود که دیگر به سراغ این کار نروند.
 9220000239تلنبار کردن کاالها با طمع گرانفروشی
پاگذاشتن به فضائل اخالقی و انسانی است .بعضی
مغازه داران چطور وجدانشان میپذیرد با وجود موجود
بودن اقالم ،احتکار کاال کرده و مردم را دربه در برای

چراهمکارینظامیباتاجیکستان
و افتتاح کارخانه تولید پرندههای بدون سرنشین مهم است؟

پهپادایرانیصادراتیشد

◾

◾نقطه عطفی در همکاریهای نظامی
سرلشکر محمد بــاقــری در مــراســم مــذکــور با
اش ــاره بــه اینکه ای ــران بــا تــاش متخصصان
و دانشمندان متعهد خــود و بــا اســتــفــاده از
ظرفیتهای داخــلــی توانسته در تمام ابعاد
نظامی و دفــاعــی بــه ویــژه هواپیماهای بــدون
سرنشین رشــد قابلتوجهی داشــتــه باشد؛
گفت :امروز در جایگاهی هستیم که میتوانیم
عــاوه بــر رفــع نیازهای داخــلــی بــه کشورهای
همپیمان و دوست در جهت افزایش امنیت
و صلح پایدار ،تجهیزات نظامی صادر کنیم.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افتتاح کارخانه
تولید ابابیل  ۲در تاجیکستان را نقطه عطفی
در همکاریهای نظامی بین دو کشور عنوان
کرد و افزود :انشاءهللا در آینده شاهد افزایش
همکاریها و تعامالت بیشتر از تمام سطوح
دفاعی نظامی بین دو کشور ایران و تاجیکستان
خواهیم بــود .در پایان کلید نمادین گشایش
کارخانه و گواهینامه پایان دوره آموزشی به
فرمانده و کارکنان نیروی هوایی تاجیکستان
اهدا گردید .سپهبد شیرعلی میرزا وزیر دفاع
تاجیکستان نیز در ایــن دی ــدار از طــر حهــای
نیروهای مسلح ایران برای مقابله با تروریسم
و جرایم سازمان یافته و مــواد مخدر با کمک
و همکاری دو کــشــور استقبال کــرد و گفت:
ب ــرگ ــزاری رزم ــایــشه ــای مــشــتــرک و توسعه

تجهیزات نظامی از اولــوی ـتهــای نیر وهای
مسلح کشور تاجیکستان و جمهوری اسالمی
ایران است.
پهپاد ابــابــیــل ۲از تــولــیــدات ســازمــان صنایع
هواپیمایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح است .این پهپاد که ابتدا با مأموریت
مراقبت و شناسایی هــدف تولید شــده بــود،
بعدها مأموریت انتحاری نیز برای آن تعریف
شد و هماکنون در قالب این مأموریت در اختیار
نیروهای مسلح قرار دارد .ابابیل ۲با مداومت
پــرواز  ۱.۵ساعته میتواند تا  ۲۰۰کیلومتر برد
عملیاتی داشته باشد و تا ارتفاع  ۱۱هزار پا از
سطح زمین ارتفاع بگیرد؛ زیرا بیشینه سرعت
کــروز آن به  ۲۲۰کیلومتر بر ساعت میرسد.
ایــن پرنده بــدون سرنشین همچنین قابلیت
برخاستن از روی شــنــاور و قایق تــنــدرو را نیز
دارد که طی سالهای گذشته قایقهای تندرو
نــیــروی دریــایــی ســپــاه بــا ایــن پهپادها مجهز
شدهاند.

 ۱۶شوال1443
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سال سی و پنجم

◾

◾حضور پهپادی در تاجیکستان چرا مهم است؟
اقدام ایران در راهاندازی کارخانه پهپادسازی در
کشور تاجیکستان از چند بعد حائز اهمیت
به نظر میرسد .نخست اینکه تا پیش از این
یکی از انتقاداتی که در مورد صنایع نظامی ما
مطرح میشد بحث کمی حضور آن در بازارهای
جهانی بود .هر چند مقامات نظامی ضمن رد
این موضوع تأکید داشتند باوجود تحریمهای
ظالمانه ،صنایع نظامی جمهوری اسالمی
جایگاه خوبی در بازار جهانی داشته و ارزآوری
دارد و برای لو نرفتن این بازارها و سنگاندازی
بعدی غــرب ،مقاصد صــادراتــی اعــام نشود،
اقدام تازه جمهوری اسالمی را باید گام نخست
در تــوســعــه علنی صـ ــادرات نــظــامــی ارزیــابــی
کــرد .در حالی که ترکیه به عنوان همسایه ما
با بهرهگیری از بحران اوکــرایــن توانسته بــازار
خوبی برای خود در این زمینه دست و پا کند
حال اقدام ایران میتواند مقدمهای برای نقش
آفرینی بیشتر در این عرصه ارزیابی شود .این

تهیه نیازهای اولیه زندگیشان دوندگی دهند .این افراد
مستحق مجازات هستند.
 9150000863فردوسی بزرگ زندهکننده زبان پارسی
است .اگر کشورهای دیگر فردی همانند او داشتند
بیشک در بزرگداشت او سنگتمام میگذاشتند .بیش

در حالی است که بر اساس توافقنامه برجام
رأس ساعت  3:30بامداد  27مهرماه ،1400
بند ششم قطعنامه  ۲۲۳۱شــورای امنیت به
اجــرا گذاشته شــده و تحریمهای تسلیحات
نظامی بــه ای ــران یــا از ای ــران لغو شــد .لغو این
مصوبه هــم میتواند بیش از پیش مــوانــع را
برداشته و به صادرات تسلیحات ایرانی کمک
کند.
بعد دیگر اهمیت گشایش کارخانه پهپادی
ایران ،تأکید این حرکت بر ارتقای روابط با کشور
همزبان تاجیکستان به سطوح راهبردی است.
نباید از یاد برد تا پیش از روی کارآمدن دولت
سیزدهم به ریاست دکتر سید ابراهیم رئیسی
روابــط تهران-دوشنبه بــرای مدت دو سال به
سردی گراییده بود .این سردی روابط تا حدی
بود که در اقدامی عجیب دوشنبه با پیوستن
رسمی تهران به سازمان شانگهای مخالفت
کرد .اما حال ورق برگشته و مناسبات اقتصادی
دو طــرف رون ــد رو بــه رش ــدی را تجربه ک ــرده و
ارتقای آن به سطح نظامی از راهبردی شدن این
همکاریها حکایت دارد .این در حالی است
که کشور تاجیکستان در چند سال اخیر زد
و خوردهای مرزی با قرقیزستان را تجربه کرده
و افزایش این سطح روابط برای این کشور هم
مهم و حائز اهمیت است.
در نهایت اینکه در حــوزه ص ــادرات نظامی و
دفاعی ،جمهوری اسالمی ایــران محصوالت
مــتــعــددی را در سبد ف ــروش دارد (پــهــپــادی،
ســامــانـههــای پــدافــنــدی ،موشکی و )...و این
مسئله در کنار برخورداری از مؤلفه ارزان تمام
ش ــدن ای ــن تــجــهــیــزات بــه نسبت کــشــورهــای
رقیب میتواند فرصت خوبی بــرای صــادرات
ای ـ ــران مــهــیــا کــنــد .ایـــن در حــالــی اســـت که
نیروهای مسلح کشورمان در طول سا لهای
اخیر و پس از شکلگیری تهدیدات گروههای
تــروریــســتــی و تکفیری در بــرخــی کشورهای
منطقه نظیر سوریه و عراق و لبنان ،در مقابله
با این تهدیدات کارنامه خوبی از خود بهجای
گذاشتند و در کنار این ،در حوزه انتقال فناوری
و عــلــوم نظامی بــه دیــگــران -نظیر یــمــن -نیز
عملکرد مطلوبی داشتند کــه نتایج آن را در
حوزه میدانی نبرد میتوان به وضوح دید.

صنعت

امنیتی

تعهدپانزدهگانهخودروسازان
بهسازمانملیاستاندارد

جزئیاتدستگیری
دوجاسوسفرانسوی

با توجه به مطرح شدن ضرورت ارتقای کیفیت خودروهای داخلی و حفظ ایمنی سرنشینان
خودروهای تولید داخلی ،سازمان ملی استاندارد ایران خودروسازان را ملزم به اجرای  15تعهد
کرد .بر اساس گفته مهدی اسالم پناه سازمان ملی استاندارد برای اجرایی شدن این تعهدات
از خودروسازان داخلی تعهد گرفته است.
براساس مصوبه نهم از مصوبات پانزدهگانه ،خودروسازان مکلفاند قطعات و سیستمهای
مورد نیاز خود را برای آن دسته از کاالهایی که دارای استاندارد ملی ایران هستند ،صرفا ًاز
دارندگان پروانه استاندارد تأمین کنند.
فهرست اولــیــه قطعات دارای اســتــانــدارد ملی مشتمل بــر حــدود  160اســتــانــدارد جهت
بــررســی و بــرنــامـهریــزی الزم بــه خ ــودروس ــاز اع ــام م ـیشــود .همچنین بــراســاس مصوبه
یــازدهــم ،خ ــودروس ــازان بــایــد اقــدامــات اصــاحــی مرتبط بــا رفــع عــیــوب پــرتــکــرار گــزارش
شــده در ارزیــابـیهــای دورهای را اجــرا کــرده و از تکرار آن در ارزیــابـیهــای بعدی جلوگیری
کنند.

چند روز پیش در پی اشراف اطالعاتی وزارت اطالعات دو جاسوس فرانسوی که در تالش
برای ایجاد ناآرامی در تجمعات فرهنگیان در اعتراض به رتبهبندی معلمان بودند ،دستگیر
شدند .روز گذشته جزئیاتی در این باره منتشر شد .به گزارش تسنیم ،براساس این گزارش
 8اردیبهشت ماه بود که پروازی از مبدأ ترکیه به ایران به زمین نشست که دو نفر از مسافران
این پرواز از ابتدا تحت رصد و مراقبت وزارت اطالعات قرار داشتند .یکی از این دو مسافر
خانم  37ساله فرانسوی به نام «سیسیل کوهلر» و فرد دوم مردی  69ساله فرانسوی به نام
«چک پاریس» بود .این دو چهره در روز  12اردیبهشت در تجمع معلمان حضور پیدا کردند.
در این میان اما دو فرانسوی و اعضای رابط آنها مانند اسکندر لطفی ،مسعود نیکخواه،
شعبان محمدی و رســول بداقی به ترتیب در تلویزیو نهای معاند شــروع به گفتوگو و
جریانسازی کردند .دو جاسوس فرانسوی اعالم کردند در حال شکلدهی به نوعی اعتراض
برای ایجاد ناآرامی هستند .در نهایت وزارت اطالعات با در نظر گرفتن تالش این افراد برای تأثیر و
انحراف اعتراض صنفی معلمان روز 17اردیبهشت و پیش از خروج از کشور ،هر دو را دستگیر میکند.

گزارش خبری

قاب

با دستور رئیسجمهور صورت گرفت

آغاز عملیات احداث  ۱۱۸هزار واحد مسکونی

رئیسجمهور در سومین جلسه
شــورایعــالــی مسکن در دولــت
سیزدهم ،دستور آغــاز عملیات
احداث  ۱۱۸هزار واحد مسکونی
در  ۲۱شهر جــدیــد را در قــالــب نهضت ملی
مسکن با الگوی ایرانی ـ اسالمی و بهرهگیری
از روشهای صنعتی انبوهسازی مسکن صادر
کرد .به گزارش خبرگزاری فارس ،سید ابراهیم
رئیسیدرنشستمذکور،بابیاناینکهساخت
حداقل یک میلیون واحد مسکونی در سال و
رفع دغدغه مردم در این زمینه هم نیاز جدی
جامعه ،هم وعــده دولــت و هم تکلیف قانونی
است ،گفت :امکانات و ظرفیتهای الزم برای
تحقق اهداف نهضت ملی مسکن کامال ًفراهم
است ،اما این ظرفیتها باید به شکل صحیح
مدیریت شود و به فعلیت برسد .رئیسجمهور
با اشاره به اینکه قانون جهش ساخت مسکن،
همه دستگاهها و نهادها را موظف به همکاری

در زمینه تحقق اهــداف نهضت ملی ساخت
مسکن کــرده اســت ،اف ــزود :در حــدود هشت
ماه گذشته اقدامات خوبی در زمینه اجرای این
قانون انجام شده که الزم بوده ،اما کافی نیست.
رئیسی با بیان اینکه برنامه دولت برای ساخت
 ۴میلیون وا حــد مسکونی نیازمند جدیت
و اهتمام همه اجــزای دولــت اســت ،تصریح
کــرد :کسانی باید مسئول عمل به این وعده
شوند که از روحیه انقالبی و جهادی برخوردار
باشند؛ کسانی که به هر دلیل نمیتوانند یا
خدای ناکرده نمیخواهند این برنامه عملیاتی
ش ــود ،قطعا ًب ــرای اجـ ــرای ایــن بــرنــامــه مضر
بــوده و باید کنار گذاشته شوند .وی با بیان
اینکه عقبماندگیهای ا ج ــرای طــرح باید
در کوتاهترین زمــان رفــع شــود ،استانداران را
موظف کرد در مدت یک ماه اراضی در اختیار
دستگاهها را تعیین تکلیف نموده و نتیجه آن را
به وزارت راه و شهرسازی اعالم نمایند.

اقامه نماز بر پیکر مرحوم فاطمینیا توسط رهبر انقالب

WWW.QUDSONLINE.IR

شماره ۹۸۰۹

◾

◾تنگی نفس ایران از خوزستان تا تهران
به گفته حبیب حیبر ،معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی
اهــواز در پی وقوع پدیده ریزگردها طی شبانه روز گذشته
تعداد  ۶۵۳بیمار دارای مشکل تنفسی به مراکز درمانی
خوزستان مراجعه کردند .تداوم آلودگی هوا ،مراکز آموزشی و
ادارات تهران ،همدان ،لرستان ،ایالم ،البرز ،کرمانشاه ،مرکزی،
خوزستان ،بوشهر و کردستان را روز گذشته به تعطیلی
کشاند .مجلس هم به دلیل آلودگی هوا تعطیل شد.
از این برای نکوداشت چنین بزرگ مردی الزم است.
 9150000819ماشینم را سال  1397به قیمت
 25میلیون خریدم .چهار سال استفاده کرده و هر جا
خواستم با همین وسیله رفتم .حاال بعد این مدت همین
ماشین را با قیمت  200میلیون از من میخرند!

گزارش

هماندیشی فعاالن رسانهای علیه
رژیم صهیونیستی در مؤسسه قدس برگزار شد

به یاد «ابوعاقله»

شمسالدین نجفی به یادبود شهیده خبرنگار
فلسطینی «شیرین ابوعاقله» که هفته گذشته به
دست ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسید،
روز گذشته نشست هماندیشی رسانهای با حضور
بانوان خبرنگار مشهد و اهالی فرهنگ و رسانه و
فعاالنحوزهفلسطینروزگذشتهدرسالنکنفرانس
مؤسسه فرهنگی قدس برگزار شد.

◾

◾ضرورت بازیابی جایگاه فلسطین در میان ملتها
در این نشست دکتر محمدرضا قائمینیک با طرح
این پرسش که چرا امروز با توجه به شهادت خبرنگار
فلسطینی و گذشت سالهای متمادی از انقالب
اسالمی هنوز مسئله فلسطین به عنوان دغدغه
اساسی ملتهای مسلمان شناخته نمیشود ،بر
ضــرورت بازخوانی اشتراکات ملتهای مسلمان
بهخصوص در حوزههایی مانند استعمار و حقوق
بشر تأکید کرد .عضو هیئت علمی دانشگاه علوم
اسالمی رضوی با اشاره به اینکه فلسطین باید وارد
فصول اشـتــراک ملت ای ــران شــود ،گفت :مسئله
فلسطین باید جایگاه خودش را در بین ملتهای
یهــای
مسلمان بــازیــابــی کـنــد؛ زیـ ـرا عـمــده درگـیــر 
ملتهای مسلمان بهخصوص مــردم ایــران امــروز
در حوزه جنگ اقتصادی و استعمار است و مقوله
فلسطین نیز در طول این قضیه محسوب میشود.
قائمی نیک در پایان با تأکید بر ضرورت ایجاد اتحاد
ملی حول محور آزادی قدس آن را بخشی از هویت
ایران پس از انقالب اسالمی دانست.
درادامهزینباصغریانکارشناسمسائلبینالملل
شـهــادت شیرین ابوعاقله را نقطه عطفی بــرای
خبرنگاران بدون مرز دانست و بر ضرورت ثبت روز
شهادت این خبرنگار زن به عنوان یادمان خبرنگاران
بدون مرز تأکید کرد .وی با اشاره به نقش جهاد تبیین
در روشنگری قضیه فلسطین ،شیرین ابوعاقله را
پرچمدار حرکت رسانهای در مبارزه با اشغالگری رژیم
صهیونیستی دانست .اصغریان با تأکید بر ضرورت
کادرسازی در حوزه زنان مقاومت افزود :امروز تعداد
خبرنگاران زن بدون مرز در جهان اسالم بهشدت کم
است و این نیازمند حمایت و کادرسازی است؛ چراکه
ظرفیت بانوان جهان اسالم همچنان در حوزههای
مختلف مغفول و نیازمند توجه است.

◾

◾ضرورت اتحاد برای خنثیسازی جنگ روایتها

در ادام ـ ــه ایـ ــن بــرنــامــه ح ـجــت االس ـ ــام مـهــدی
محمدآبادی با بیان اینکه باید حوزه و علمای دین،
وظیفه خود را هرچه بهتر نسبت به مردم فلسطین
ادا کنند ،گفت :امروز متأسفانه بخشی از کوتاهیها
در حوزه فلسطین متوجه استادان و علماست .دبیر
مجمع حبلهللا افزود :امروز تمدن طاغوت به عنوان
تمدن رقیب در مقابل تمدن الهی است که با جنگ
رسانهای به مصاف حق آمده و پیش از هرجنایتی
ابتدا دروغ پردازی و بهرهبرداری میکند.
«محمد ن ــورس حمید» نماینده دانشجویان
فلسطینی ساکن مشهد نیز با اشاره به رسالتهای
رسانهای جبهه مقاومت گفت :ابوعاقله اقامت
آمریکایی داشت اما هرگز آرامش و رفاه را نپسندید
و مـیخــواســت در کنار مــردمــش باشد تــا بتواند
صدای آنها را به گوش ملتهای جهان برساند.
وی افزود امروز نیازمند جنگ رسانهای برای مبارزه
با اسرائیل هستیم .نورس حمید در آخر با طرح
این موضوع که دشمن به دنبال تحریف حقایق
جبهه مقاومت است ،اتحاد جمعی برای خنثی
سازی جنگ روایتها در قضایای فلسطین را امری
مهم برشمرد.
«ع ـبــدهللا ش ـیــخ» نـمــایـنــده دان ـش ـجــویــان ســوریــه
و فعال جبهه مقاومت نیز با عملیات روانــی رژیم
صهیونیستیبرایانحرافافکارمسلمانانازشهادت
شیرین ابوعاقله گفت :دشمن به دنبال آن است که
هرطور شده مسئله قدس را از اولویت خــارج کند و
افکار ملتها را به مسائل غیرمهم سوق دهد .وی با
اشاره به ضرورت آگاهی بخشی به جوانان در حوزه
پیشرفتهای مقاومت گفت :امروز مردم فلسطین
از جهاد با سنگ به جهاد با موشک و ســاح گرم
رسیدهاند و قطعا ًطی دو سال آینده آسمان نوار غزه
برایصهیونیستهاتبدیلبهکابوسخواهدشد.

