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قاچاقمیلیاردیآدامسوشلیکخبرسازکرج!




امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده جدید نیروی دریایی ارتش در اولین گفت وگوی مطبوعاتی با خراسان تشریح کرد

کالبد شکایف عملیات فتح اطلس

غربی ها می گفتند نیروی دریایی ایران می خواهد خودکشی کند
ایستگاه کنترلی رژیم صهیونیستی اصرار داشت پیامی به ما بدهد که یک کلمه به آن ها گفتم که دیپلماتیک نبود اما الیق آن ها بود
2.8 M views

2.1 M views

وقتیکاررابهمردمبسپاری

رنگینکمانسازضدکرونا

در حالی که وضع تاالب های کشور به دلیل کاهش بارندگی
مطلوب نیست خبر احیای مردمی 2تاالب در کهگیلویه
و بویراحمد در فضای مجازی بازتاب زیادی پیدا کرد.
همشهری در گزارشی درباره چگونگی این اتفاق که برای
تاالب های چغاخور و گندمان افتاده نوشت« :مردم حقابه
هایشان از چشمههای اطراف را در فصولی که آب مصرف
نمیکنند وهمچنین پسابهای کشاورزی را به تاالب
می دهند و با آموزشهای دفتر آموزش مرکز تحقیقات
کشاورزی ،الگوی مصرف آب و نهادههای کشاورزی تغییر
یافت و در حدود 3سال همکاری جامعه محلی ،آب به بدنه
تاالب ها رسید ».کاربران به این اتفاق خوب واکنش نشان
دادند .کاربری نوشت« :این همه تاالب رو با بودجه های
میلیاردی برای احیا نتونستن درست کنن ولی وقتی کار
رو به مردم بسپاری با کمترین هزینه بیشترین موفقیت
رو خواهی داشت».

ویدئویی از یک خودرو که انگار دارد در خیابان های چین
رنگینکمانتولیدمیکنددرشبکههایاجتماعیدستبه
دست شد که واکنش های زیادی را هم به همراه داشت.
اما این خودرو که انگار در حال تولید رنگین کمان است
یک دستگاه مقابله با آلودگی هواست .چینیها تجهیزاتی
ساخته اند که با پاشیدن مایع روی ذرات ریز(توپ مه)
هوا را تمیز می کنند! این دستگاه این گونه کار می کند که
ذرات آب با آالیندهها ترکیب می شوند و با به هم پیوستن
ذرات ریز آب ،قطرات آب را تشکیل می دهند و روی
زمین میافتند .کاربری نوشت« :می خواین با آلودگی هم
مقابله کنید سعی کنید به این زیبایی باشه که مردم هم
لذت بیشتری ببرن ».کاربری نوشت« :حتی اگه کارکرد
ضد آلودگی هم نداشته باشه همین که شهر رو قشنگ
می کنه کافیه».
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زندگیدرچادرمسافرتییکزوجتحصیلکرده
ویدئویی از وضع زندگی یک جوان تحصیل کرده لنگرودی
که کارشناسی ارشد دارد ولی  3ماه است با همسرش
در چادر زندگی می کند در شبکه های اجتماعی دست به
دست شد و واکنش های زیادی را به همراه داشت .در
این ویدئو این جوان می گوید که پس از ترک اعتیاد به
دنبال اجاره مسکن بوده اما اجاره ها آن قدر باالست که
نتوانسته خانهای پیدا کند و با همسرش مجبور شدند در
چادر مسافرتی زندگی کنند .او در ادامه می گوید« :برای
اجاره خانه آن هم یک خانه کوچک حداقل  100میلیون
ودیعه می خواهند که من هم این مبلغ را ندارم ».کاربری
نوشت« :واقعا قیمت خونه اون قدری رفته باال که هر چی
در میاری باید پول کرایه بدی ».کاربر دیگری نوشت« :این
همه از پیری جامعه و باالرفتن سن ازدواج میگین دلیلش
همین گرونی هاست».

قاچاقمیلیاردیبهآدامسرسید!
در حالی که ارزش بازار آدامس ایران حدود چند ۱۰۰
میلیارد تومان برآورد میشود بررسی آمارها حاکی از آن
استکهدرسالهایاخیروارداتقانونیآدامسبهکشور
به شدت کاهش یافته و در عوض قاچاق این محصول رونق
چشمگیری پیدا کرده است .در همین حال تولید داخل نیز
نتوانسته سهم باالیی از بازار را به خود اختصاص دهد .به
تازگی هم مرزداران پایگاه دریابانی بوشهر با هدف اجرای
طرح تشدید و مبارزه با قاچاق کاال سه فروند شناور باری
حامل کاالی قاچاق را در آبهای بندر بوشهر شناسایی و
توقیف کردند که در آن در کنار پوشاک ،کفش ،لنز چشمی
و  230 ...هزار عدد آدامس هم بدون مدارک گمرکی
وجود داشته است .کاربری نوشت« :الزم نیست همه
چیز رو در داخل تولید کنیم و باید کاالهایی رو که صرفه
اقتصادی تولید ندارن وارد کنیم».





شلیکخبرسازکرج!
ویدئوییتلخودلخراشکهمتعلقبهیکصحنهدرگیریدر
 14شهریور ساعت  8و نیم شب در مهرشهر کرج است در
شبکههای اجتماعی پربازدید شد که در آن می بینیم یک
مامور نیروی انتظامی ،به فردی که بازداشت شده و روی
زمین خوابیده ،از فاصله نزدیک شلیک میکند .با وجود
واکنش فرمانده نیروی انتظامی که گفته این اتفاق در حین
دستبند زدن و در یک اقدام سهوی رخ داده اما کاربران
به آن واکنش نشان داده اند .کاربری نوشت« :چرا به
خاطر یک مامور خاطی اسم نیروی انتظامی که امنیت مون
رو مدیون شون هستیم ،بدنام می کنید ،بهتره به صورت
واضح و شفاف بگید یک مامور اشتباه کرده«».کاربر
دیگری هم نوشت زود قضاوت نکنیم  .بگذاریم موضوع
بررسی کامل بشه».

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

شوخیبابشارتنجومیرائفیپور!
ویدئوی کوتاهی از صحبتهای علی اکبر رائفی پور در
فضای مجازی درباره نجوم دست به دست میشود که
بازتاب زیادی داشته است .او که لیسانس حسابداری
دارد در این ویدئوی کوتاه میگوید که «حرفهایی درباره
نجوم دارد که جامعه تحمل شنیدنش را ندارد ».همین
موضوع دستمایه شوخی کاربران شبکه های اجتماعی
شد .کاربری نوشت« :بنده هم درباره خورشت كرفس
حرفهایی دارم كه جامعه تحمل شنیدنش رو نداره!»
کاربر دیگری نوشت« :من در نقد این صحبت های آقای
رائفی پور حرف هایی دارم که طرفداران ایشون تحمل
شنیدنش رو ندارن ».کاربری هم نوشت« :شما ها حتی
تحمل شنیدن موضوع اون چیزایی که به جامعه نمیگم
چون جامعه تحمل شنیدنش رو نداره هم ندارید!» کاربر
دیگری هم نوشت« :به نظرم جامعه حتی تحمل شنیدن
گفتن جامعه تحمل شنیدنش رو هم نداره رو هم نداره!»

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

*به نظر می رسد اولین خبر مهم دوره ماموریت شما
بازگشتناوگروهمکرانازماموریتتاریخیحضوردراقیانوس
اطلس باشد  .به نظر شما که خودتان سابقه حضور در ناوگروه
های نداجا را داشته اید اعزام به اقیانوس اطلس چه اهمیتی
داردوچهدستاوردهایمهمیرامیتوانیدبرایآنذکرکنید؟

اقیانوس اطلس یک اقیانوس وحشی به شمار می رود و شرایط
نامساعدی دارد و نسبت به اقیانوس هند تالطم بسیار بیشتری
دارد.بااینشرایطقطعاشناورهایینیازاستکههمتوانپایداری
داشته باشند و هم بتوانند مسیرشان را به سالمت طی کنند.
این یک ویژگی بسیار مهمی هست که شما بتوانید شناوری را در
اختیار بگیرید که به راحتی و بدون محدودیت مسیری را در دریا
و اقیانوس طی کند  .ما از سال 86که رهبری امر کردند از دریای
عمان به سمت اقیانوس گسترش پیدا کنیم تا امروز تعداد زیادی
ناوگروه اعزام کرده ایم اما ویژگی این ناوگروه این بود که دریای
توفانی و اقیانوس خشن را تجربه کرد و نکته بسیار مهمش این
استکهناورزمیجمهوریاسالمیایرانسهندکهدراینناوگروه
حضور دارد تمام ایرانی و توسط وزارت دفاع و متخصصان نیروی
دریاییارتشساختهوتجهیزشدهاستوبهعنوانیکیگانرزمی
تسلیحاتی دارد که همه آن ها بومی و ایرانی هستند .همچنین
ناوشکن سهند یادآور ناوشکن قبلی سهند است که در رویارویی
با آمریکای جنایتکار در دفاع مقدس غرق شد .احیا و زنده ماندن
اینیگانوحضورشدراقیانوساطلسکهبهزعمآقایانآمریکایی
و غربی محیطی بود که می گفتند اگر نیروی دریایی ایران بیاید
در اصل خودکشی خواهد کرد خیلی پیام های گسترده ای برای
طیفهایمختلفیدرجهاندارد.
* آیا می توان حضور ایران در اقیانوس اطلس را یک
نقطه عطف در تاریخ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی
ایران دانست ؟

3.4 M views
2.4 M views

هادی محمدی  -این آب و خاک ،روزهای افتخار آمیز کم نداشته است این بار شیرمردان سفید پوش
ایرانیباشجاعتیوصفناپذیرواعتمادبهنفسیباالبهقلهایحملهکردندکهتاچندسالقبلنهتنها
خودمان از فتح آن بیمناک بودیم که خارجی ها هم چنین کاری را برای ایرانیان نوعی خودکشی می
دانستند اما امروز شاهد هستیم که جوانان برومند نیروی دریایی ارتش در کنار پیش کسوتان جهاد
در دریا از فتح اقیانوس اطلس آمده اند تا بار دیگر جمله « ما میتوانیم » معنی پیدا کند .آنها  ۴۵هزار
کیلومتر در  ۳اقیانوس  ۳ ،کانال مهم و ۸تنگه دریایی دریانوردی کردندو از نوار ساحلی  ۵۵کشور در
 ۳قارهجهانگذشتند.برایبررسیجزئیاتبیشتراینموفقیت بزرگکه رهبرانقالبازآنبهعنوان
اقدامی راهبردی و غرورآفرین یاد فرمودند پای صحبت با امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده جدید
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران نشستیم  .در اولین گفت وگوی اختصاصی فرمانده
جدید با مطبوعات  ،امیر ایرانی این اقدام مهم را نقطه عطفی در تاریخ نیروی دریایی ایران از قبل و
بعد از انقالب می داند و معتقد است چنین کاری به ما جسارت برای فتح دریاهای دورتر را نیز می دهد
 .از سختی های دریانوردی طوالنی در وحشی ترین آب های جهان گفت و از این که همه نوع آمادگی
برای هر نوع حماقت دشمن در مسیر حرکت وجود داشت  .مشروح این گفت وگو را در ادامه بخوانید .

layout@khorasannews.com

قطعا این گونه است  .یک ویژگی حضور ما این بوده که ناوگروه از
«دماغه امید نیک» عبور کرده و اقیانوس اطلس را دور زده است
یعنیهماقیانوسهندوهماقیانوساطلسراتجربهکردهوتقریبا
ازهمهآبراههایمهمدنیایعنیتنگههرمز،دماغهامیدنیک،تنگه
جبلالطارق،دریایسرخ،کانالسوئز،تنگهبابالمندب،کانال
مانش  ،خلیج فنالند و  ...در رفت و برگشت عبور کرده که این
خودش دستاورد بسیار بزرگی به شمار می رود .ویژگی دیگر این
عملیات این بوده که این شناورها در هیچ کشوری پهلو نگرفتند و
هیچ نیازمندی هم نداشتند یعنی به گونه ای برنامه ریزی شد که
تمامنیازمندیهادرناوگروهموجودباشدچونیگانیکهناوشکن
راهمراهیمیکردناوبندرمکرانبودکهتوانپشتیبانیباالییدر
زمانطوالنیداردحتینانواییهمداشتونانداغبرایپرسنل
پخت می کرد .این دستاورد خیلی بزرگی در حوزه دریانوردی به
حسابمیآید.نکتهمهمدیگردردریاموضوعاهتزازپرچمکشور
است که در واقع ماموریت همه نیروهای دریایی دنیاست و نشان
ازاقتدارآنکشورداردکهمیتواندهزارانمایلراحتیدرشرایط
سختوتوفانیطیکند.
* به نظرتان این تجربه مهم که بومی هم بود در حوزه
شناوری و تجهیزات چه آورده ای برای ما در بخش نظامی و

غیرنظامیخواهدداشت؟

یکتولیدکنندهیایکصنعتگروقتییکوسیلهایراتولیدمیکند
وقتیمیبیندنتیجهاشچقدرمفیدوموثربودهبهادامهکارعالقه
مندمیشود.عزیزانصنعتگرودانشمندماکهطراحیوساختو
تجهیزاینشناورهارابرعهدهداشتندچنینحسیدارند.ضمن
این که با توجه به نظامی بودن شناورها از سطح باالی فناوری هم
برخوردار بودند که برخی از آن فناوری ها در واحدهای تجاری
وجودندارداینشناورهمدرزیرسطحهمسطحوهمهوامیتواند
اقدامتاکتیکیداشتهباشدومیتواندبالگردحملکندویکفروند
بالگرد هم در معیت ناوگروه مسیر را طی کرده تمام این ها ثبت و
ضبط و تمام این تجارب مکتوب می شود و مورد بهره برداری قرار
میگیرد.وقتیشماازپسطبیعتبرآمدیازپسدشمنبرآمدن
کارسختینیستمهمترازآنشمادرخلوتگاهیحضوریافتیدکه
غیرقابلتصوربودهودشمنانشماهیچگاهاینتصوررانداشتند
کهشمادراقیانوساطلسحضورپیداکنیدبدوناینکهبهکسی
وابستهباشیدیانیازیبهجاییداشتهباشیدواجازهایبگیرید.
*اینماموریتچهتاثیریدروضعیتامنیتیمنطقه
و ارتقای جایگاه ایران در حوزه دریایی دارد ؟

با توجه به این که از سال  1358در تحریم به سر می بریم  اولین
پیامسیاسیایناستکهایرانیهامردمیهستندکهازمحدودیت
نمیترسند وتهدیدرابهفرصتطالییبدلمیکنندتابهچیزی
که باید برسند .پیام ایــن کــار بــرای دیگران ایــن اســت که اگر
خودباوری داشته باشیم می توانیم اقتدار داشته باشیم  .االن
در پیمان نظامی ناتو کشورهای متعددی جمع شده اند و نیروی
دریاییقویایجادکردندوقتیشماباناوگروهمکرانازوسطاین
ها عبور می کنید و این پرچم مقدس را به اهتزاز درمی آورید پیام
اقتدار مردم ایران را منتقل می کند  .کل مردم ایران این مسیر
را طی کردند و ما فقط پرچمدار بودیم  .مثل المپیک که یکی با
پرچمدرجلوحرکتمیکندوهمهپشتسراومیروندهمهمردم
ایران هم این مسیر را طی کردند یعنی جمهوری اسالمی ایران
23500مایلدریاییراطیکردهوبهسالمتبرگشتهاستبدون
وابستگی و بدون نیاز و احتیاج به هیچ کشوری در هیچ سطحی و
اینیعنیتوانمندیواقتدار.
* یکی از مسائل این اعزام موضوع هزینه های مالی
آناست.اینکاربااینمیزانهزینهچهتوجیهاقتصادیدارد؟

امنیتواقعاقیمتینداردونمیتوانیدبرایآنقیمتتعیینکنید.
این که شما امنیت را در حیاط منزل برقرار کنید یا از سر کوچه یا
از بیرون شهر  ،متفاوت است و سطح خودش را دارد  .یک روزی
دشمن وقتی با ناو هواپیمابر وارد دریای عمان و خلیج فارس می
شد همه یک حس نگرانی داشتند اما این حس برداشته شده و
ما رفتیم و این ترس را درون او ایجاد کردیم و شما دیدید چقدر
به هم ریختند و معادالتشان به هم خورد  .ما کشوری هستیم که
بیش از 90درصد اقتصاد کشورمان از دریا انجام می شود و این
خودباوری و اطمینان را ما به دریانوردان خود داده ایم که در هر
جای دنیا که باشند و الزم باشد ما می رویم و از آن ها پشتیبانی
می کنیم  .وقتی این اطمینان باشد حوزه اقتصاد هم با خیال
راحت در دریا حرکت می کند  .شاهرگ اصلی ما اقیانوس است

و سواحل مکران دروازه اقتصادی ایران به سمت دریاست از این
جهتچنینهزینههاییازنظرمابسیارپاییناست.اولیناولویت
ماتقویتبازدارندگیاست.یادتانهستکهدرتنگهجبلالطارق
انگلیسیهانفتکشماراتوقیفکردند.امروزاگرایناتفاقبیفتد
ما خودمان را به سرعت می رسانیم و شناورهای ما دیگر نگرانی
ندارند ،طرف مقابل هم می داند و این بازدارندگی آرامش خاطر
ایجادکردهاست.
* نیروی دریایی ارتــش در زمــان امیر سیاری وارد
آبهای آزاد شد  ،امیر خانزادی این راه را ادامه داد و دروازه
اقیانوس اطلس را برای جمهوری اسالمی باز کرد  ،برنامه شما
برایتحولدراینمسیرچیست؟

برایمامسیریتوسطفرماندهمعظمکلقواتبیینشدهوباآمدن
ورفتنفرماندهانتغییریدراینمسیرصورتنمیگیردوکارما
صرفا ارتقای این مسیر است  .قطع به یقین در برنامه های من هم
هستامااالننمیتوانمبگویمولیانشاءا...شاهدخواهیدبود
پرچممقدسایراندرجایجایاقیانوسهایجهانبدرخشد.

* شما در ماموریت عبور از کانال سوئز در سال 91
حضور داشتید  .نقش شما چه بود و چه خاطرات و تجربیاتی در
اینخصوصدارید؟

منفرماندهناوگروهبودمباحضورناوشکننقدیوناوپشتیبانی
خارک.میدانیدکهکانالسوئزنزدیکرژیمصهیونیستی قرار
دارد و در زمان عبور ما از منطقه سوئز برای این ها نگرانی ایجاد
شده بود  ،صهیونیست ها سعی داشتند به طریقی با ما ارتباط
رادیوییبرقرارکنند.اینمهماستکهسالمیکنندوعلیکیازما
بشنوندوتبلیغاتکنندکهشناورایرانیبهماجوابداد.درعرصه
دریاهمینکههمدیگرراصدامیزنیموجوابمیدهیماینمعنی
دارد و یک نوع شناسایی به حساب می آید  .آن جا ایستگاه های
کنترلیرژیمصهیونیستیسعیدراینارتباطداشتندوچندبار
گفتند جواب بده که من فقط یک بار از واژه ای استفاده کردم که
دیپلماتیکنبوداماالیقآنهابودوگفتم«(»shutupبهمعنیخفه
شو یا ساکت شو) ،البته همین یک کلمه هم برای آن ها زیاد بود.
ضمناینکه ماآمادگیپاسخقاطعداشتیمیعنیاگرهرحرکتی
انجام می دادند پاسخ جدی می دادیم و آن ها هم خودشان به
خوبی از توان ما اطالع داشتند  .یک خاطره خوش من هم این
بود که وقتی از آن سفر برگشتیم محضر رهبر انقالب رسیدیم و
ایشان وقتی من را مورد لطف قرار دادند اولین سوالی که کردند
این بود که آقای ایرانی آن دریای توفانی را چطور تحمل کردید؟
چونماعیناین 8روزیکهمسیررامیرفتیمتوفانخیلیشدید
بود و حتی نمیتوانستیم نماز جماعت بخوانیم  .شرایط بسیار
سختیبودوتحملهمینتوفانتوسطمابرایرژیمصهیونیستی
ترسناکبودکهمیدیدندمابااینتواندریانوردیمیکنیم.

*برنامههایرونماییشمادرکوتاهمدتو7آذروهمچنینبلند
مدتچیست؟

ناوشکن دماوند را در دست داریم و تالشمان این است که تا آذر
امسال الحاق شود  .ناو کنارک در حال ساخت است و یک چیز
جدیدی است که کامال با گذشته تفاوت دارد .طراحی و ساخت
آن در کارخانجات نیروی دریایی صورت گرفته و ان شاءا ...شاید
بتوانیمدرهفتآذررونماییاولیهراداشتهباشیم.
ناوشکنطالییههمامیدواریمتاپایانسالالحاق
شود .ناوشکن دنا کامال آمــاده است و در حال
پشت سرگذاشتن تست های نهایی خودش
است و طبق استانداردهای وزارت دفاع در حال
بررسی عملکرد است و در نهایت یک ماه دیگر
در اولین رزمایش تخصصی ما شرکت می کند و
میتواندبهماموریتهمبرود.

