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تلفن:
نمابردبیرخانه:
پذیرشآگهی:

رسول خدا(ص) می فرمایند:
اجعل ُح َّب َ
ک َا َح َّب األشیا ِء إ َل َّی.
َال ّل ُه َّم َ
خدایا! دوستیات را محبوبترین چیزها نزد من گردان.
(بحار األنوار :ج ، ۹۱ص)۷۰
مشهد اذان ظهر  12:37غروب آ فتاب 19:29

تازه های مطبوعات
••کیهان_اصالحطلبان که در چندین انتخابا 
ت
جــزو بازندگان سیاسی بــودهانــد ،ایــن روزهــا با
مشکالتی مانند بحران هویت ،اختالفات داخلی
و نداشتن پایگاه اجتماعی دســت و پنجه نرم
میکنند ...به گمان آن ها ،تمرکز بر مسئله گشت
ارشــاد و طــرح انتقادات گسترده به حاکمیت،
بخشهاییازظرفیتهایرادیکالاصالحطلبان
را فعال و آن ها را دوباره زیر چتر اصالحات سامان
دهیمیکند.
••هم میهن -بر خالف گذشته شانس موفقیت
گفت و گوها بیشتر شده است .یکی از عالیم این
واقعیت،سنگاندازیمخالفانداخلیبرجاماست
که با جعل خبر دروغ  ۷۲ساعت مهلت ،خواستند
پذیرش احتمالی ایران را به منزله تسلیم معرفی
کنند .به عالوه نیروهای موثر و مخالف توافق که از
صحنه سیاست گذاری برکنار شده بودند ،دوباره
خودراواردمیدانکردهاندتادرمسیراحیایبرجام
سنگاندازیکنند.
••دنــیــای اقتصاد _ غــامــرضــا نـــوری ،رئیس
فراکسیون مستقلین والیی مجلس دربــاره بروز
اختالالت و کندی اینترنت به این روزنامه گفت:
مسئله این است که دسترسیها را دارند سختتر
میکنند و میخواهند ارتباطات مردمی در این
حوزهسختترشود .آنهاییکهطراحاینداستان
بودند،ساکتننشستهاندوحتمادارندکارمیکنند
و یک بخش از همان تفکرات و افــراد در عمل،
اینترنترادستکاریکردند.
••همشهری_ برخیازهیئتهایعزاداری،حتی
عکس امام و رهبری را نصب کرده اند اما سکوالر
هستند...برخیفکرمیکنندهیئتیسکوالرجوان
با کراوات و ششتیغ یا زن بیحجاب یا غیره است.
سکوالر(به معنای عرفی) وقتی پایش به هیئت
رسید،حرمتوقیمتیافتهاست.
••اعتماد -ایـنروزهــا بــازار در همه شاخههای
خود در بیثباتترین حالت ممکن بهسر میبرد و
تالطم نرخ اجناس و کاال و ...بهصورت لحظهای
دستخوش تغییر میشود و خریدار و فروشنده
هیچکدامنمیدانندازمعاملهایکهدرحالانجام
آن هستند ،واقعا در حال سود بــردن هستند یا
ضررمیکنند.درچنینشرایطیصحبتازبهبود
وضعیت اقتصادی ،نهتنها تاثیری بر کنترل بازار
نداردبلکهتنهاوتنهامنجربهسرگشتگیودلسردی
بیشازپیشمردمنسبتبهمسئوالنمیشود.
••ایــران_ طرح سؤالهای پی در پی از وزیرانی
که هنوز چند روزی از حضورشان در مجلس و
پاسخگوییشان به ســؤاالت دیگر نمایندگان
نگذشته ،احتمال تعامل برمبنای انگیزههای
سیاسی از سوی برخی جریانها در مجلس را در
اذهانایجادمیکند.

انعکاس
••فردانیوزمدعیشد:یکمنبعمطلعاعالمکرد
به دنبال ادعاهای اخیر حمیدرضا نقاشیان مبنی
بر وجود پروندهای در وزارت اطالعات درباره ترور
بیولوژیک حضرت امام خمینی (ره) و به دنبال
استعالم موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
(ره) از وزارت اطالعات در این باره ،این وزارتخانه
عالوه بر تکذیب رسمی اظهارات آقای نقاشیان،
رونوشتیازنامهخودرابهمقامقضاییارسالکرده
است.گفتهمیشودادعاهایکذبآقاینقاشیان
درانتسابخودبهوزارتاطالعاتمسبوقبهسابقه
بودهونامبردهدرسالهایگذشتهبهاتهام«غصب
عنوان وزارت اطالعات» و عناوین مجرمانه دیگر،
دارایچندپروندهدردستگاهقضاییاست.
••اعتمادآنالین مدعی شد :سیداحمد خاتمی
گفت :دشمنان این نظام همان یزیدها ،شمرها
و ...هستند که فقط قیافه شان عوض شده ولی
هدفشانهمانهدفدنیویاست.باهمینهدف
آمریکاعلیهانقالبماشرارتمیکندوچونایران
قبل از انقالب خوان یغما برایشان بوده و زمان
انقالبآنراازدستدادهاند،حاالمیخواهنداین
کشورراپسبگیرند.
••رویــداد 24مدعی شد :محتشمی پور همسر
تاجزادهبهجمارانگفت:وقتیهمسرمبامنتماس
گرفت10 ،روز از بازداشتش گذشته بود.آقای
تاجزادهدرآنتماسگفت:بازجوییپسندادهونمی
دهد.درهیچدادگاهیهمشرکتنمیکندمگراین
کهاورابهزورببرندوبهآقایانهمگفتهکهدادگاهش
باید ظرف دو هفته تشکیل شود ،در غیر این صورت
روزهداریاعتراضیخودراشروعمیکند.
••انتخاب مدعی شد :هاشمی گلپایگانی دبیر
ستاد نهی از منکر گفت ۳ :تا ۴هزار فرزند مدیر
میانی طی سالهای گذشته تاکنون در خارج از
کشور هستند ،چه اصراری است فردی مسئول
باشد ،در حالی که فرزندش در خــارج از کشور
است؟ یک رقابتی بین مسئوالن نیز وجود دارد
یعنینمیشودافرادبهدنبالتامینیوروودالربرای
فرزندانشانباشنداماباصدایبلنداستقاللکشور
رااعالمکنند.
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چانهزنیدرپایتختهابرسرمتننهایی
هــادی محمدی – مذاکراتی که پس از 150
روز توقف ،از روز پنج شنبه در هتل کوبورگ وین
پایتخت اتریش آغاز شده بود ،در حالی روز گذشته
به پایان رسید که در این پنج روز دیپلمات های
غربی و روس چندین بار از پیشرفت های خوب در
مذاکرات خبر دادند و امیدواری زیادی ایجاد شده
بود که این بار اراده اروپا و آمریکا برای رسیدن به
توافق بیش از گذشته است اما در دور نهم گفت و
گوهای هسته ای وین نیز دود سفید توافق احیای
برجام از هتل کوبورگ دیــده نشد و دو طرف به
پایتختهابازگشتند.ایرانمیگویدبرایبررسی
ایدههایانریکهمورانمایندهاتحادیهاروپاورایزنی
های بیشتر به تهران می رود و طرف های اروپایی
هم از نهایی بودن پیش نویس توافق فعلی و این
که دیگر مذاکراتی در کار نیست ،می گویند .با این
حال گویا مشکل اصلی باقی مانده ،موضوع بسته
شدنپروندههایایراندرآژانساستکهبرخالف
گذشتهحاالمانعاصلینرسیدنبهتوافقنامگرفته
است.بهنظرمیرسدکالفدرهمپیچیدهبرجامکه
باخروجآمریکایترامپبهچنینوضعیتبغرنجی
رسیده،همچنانبازنخواهدشدوحداقلچندروز
دیگرراهمبایدمنتظربود.ایندرشرایطیاستکه
حدود یک ماه دیگر ،نشست شورای حکام آژانس
بینالمللیانرژیاتمیاستوممکناستخطای
جدیدی از طرف مقابل در تصویب قطعنامه ضد
ایرانی سر بزند و با پاسخ ایران ،تنش بیش از قبل
شود .روز گذشته و همزمان با عاشورای حسینی،
تیم ایرانی مالقات های رسمی با طرف مقابل را
در احترام به این روز بزرگ متوقف کرده بود اما
همچنانپیامهایرسانهایردوبدلمیشد.ابتدا
وال استریت ژورنال که خبرنگارش در وین مستقر

▪موراچندایدهجدیددادهاست

در ادامــه برخی رسانه های غربی مدعی شدند
انریکه مــورا پیش نویس نهایی را به ایــران داده
و قــرار است این پیش نویس امضا شــود .در این
خصوصنیزیکمنبعآگاهدروزارتخارجهتوضیح
داد :با توجه به مباحث صورت گرفته طی چهار
روز گذشته ،امروز(دوشنبه) انریکه مــورا چند
ایده در خصوص برخی موضوعات باقیمانده به
طرفها ارائه داد و ما به محض دریافت این ایدهها،
پاسخ و مالحظات اولیه خود را به ایشان منتقل
کردیم اما طبیعتا این موارد نیازمند بررسی جامع
هستند و ما نظرات و مالحظات تکمیلی خود را به
هماهنگکننده و سایر طرفها منتقل خواهیم
کرد .وی تصریح کرد :بدون تردید اصل اساسی
برای ما حراست از حقوق و تأمین منافع ملت ایران
است و احقاق این حقوق و تامین منافع و تضمین
اجرای پایدار تعهدات طرف مقابل و جلوگیری از
تکرار رفتارهای غیرقانونی آمریکا دغدغه جدی
تیممذاکرهکنندهاست.پسازاینپیامهایرسانه
ایبودکهاعالمشدباپایانایندورازگفتوگوها،
هیئت مذاکرهکننده جمهوری اسالمی ایــران
به تهران بازخواهد گشت و رایزنیها و تماسها
باهماهنگکننده و طرفهای دیگر ادامه خواهد
داشت .محمد مرندی مشاور تیم مذاکرهکننده
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شود ،وزیران خارجه کشورها برای احیای کامل
برجامبهشهروینبازخواهندگشت.یکمقامغربی
بهپولیتیکوگفت«:شانسواقعیبرایتوافقوجود
دارداماهمانندهمیشهتردیدهاییهموجوددارد».

پساز5روزمذاکره،هیئتهاوینراترکمیکنند.پولیتیکونوشت:اتحادیهاروپا
متننهاییآمادهشدهرارسماتقدیمدوطرفایرانوآمریکاکردهاست

است ،مدعی شد احتمال آماده شدن متن نهایی
توافق در وین ظرف چند ساعت آینده وجود دارد.
در پاسخ به وی ،یک مقام وزارت خارجه با رد این
گمانه زنی ،گفت :با توجه به ادامه بحثها درباره
چند موضوع مهم باقیمانده ،هنوز در مرحلهای
قرارنداریمکهازنهاییشدنمتنسخنبگوییم.

رتبه  4نشریات کشوری
موسسه فرهنگی هنری خراسان
محمدسعیداحدیان
سیدعلیعلوی
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
91735-511
051 37634000
051 37624395
051
37010

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
تلفن امورمشترکین051 37009777 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابان توانیر،خیابان نظامی
دفتر تهران:
گنجوی ،کوچه ناردان،پالک ۲۳
تلفن:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
مرکزافکارسنجی051 37009210-16 :

▪اختالفاتباقیماندهچههستند؟

ميخائيلاوليانوفنمايندهروسيهدرمذاكراتاحياى

برجامعكسهايىازاتاقهاىهتلكوبورگ-محل

مذاكرات-گرفتهاست.اوباانتشاراينعكسهادر

توييتىنوشت:اتاقهایهیئتهاینمایندگیدرهتل
کوبورگباتوجهبهنتیجه مذاکراتوینبستهشد.

هستهایکشورماندرصفحهشخصیخودنوشت
کهایرانآخرینپیشنهادهایاصالحیطرفهارا
ازاتحادیهاروپادریافتکردهومشغولمطالعهروی
آن هاست .او همچنین با تاکید بر نقش اتحادیه
اروپا به عنوان هماهنگکننده مذاکرات ،تصریح
کرده که این طرفهای گفت و گو هستند که باید
درباره «متن نهایی آینده» تصمیم بگیرند .از سوی
دیگر خبرگزاری رسمی فرانسه در خبری فوری به
نقل از یک مقام اروپایی نوشت :اتحادیه اروپا «متن
نهایی» مذاکرات هستهای با ایران را به طرفهای
مذاکرات ارائه داده است .الجزیره نیز در این باره
به نقل از یک مقام اروپایی نوشت :پیشنهاد اروپا
آخرینوبهترینمتنبرایبازگشتآمریکابهتوافق
هستهای با ایران است .پولیتیکو نیز مدعی شد
مقامهایغربیمیگویندرایزنیبرسرمسائلفنی
کهدرمتننهاییتوزیعشدهتوسطبورلبازبودند،به
پایانرسیدهاست.بهنوشتهایننشریه،پیشنویس
نهاییکهرویمیزاست،بهمشخصکردنگامهایی
میپردازد که ایران و آمریکا باید برای ازسرگیری
اجرای برجام بردارند .چنان چه توافقی حاصل

اما اختالفات باقی مانده چه مــواردی هستند؟
شنیده های خراسان و اخبار رسمی و غیر رسمی
منتشر شده در این چند روز نشان می دهد بزرگ
ترین مانع فعلی ،موضوع سه پرونده ایــران در
آژانس بین المللی انرژی اتمی است که همچنان
الینحل باقی مانده است و ایــران حاضر نیست
بدون تعیین تکلیف این سه پرونده توافقی را امضا
کند .وال استریت ژورنال نیز در گزارشی به نقل
از یکی از دیپلماتهای غربی نوشت که در متن
توافقی که روی آن کار میشود ،هیچ اشارهای به
درخواستهایایرانبرایبستنتحقیقاتآژانس
وجود نخواهد داشــت .علت اهمیت داشتن این
موضوع برای ایران این است که ایران نمی خواهد
برای آینده شمشیری را باالی سر خود احساس
کند که هر لحظه اراده کنندبتوانند فشار جدیدی
را به کشورمان وارد کنند .ادعای اروپایی ها این
است که موضوع آژانس و برجام جداست در حالی
که وقتی نهاد نظارتی برجام ،آژانــس است و در
گذشته هم برای اجرای خود برجام پرونده pmd
بسته شده ،چنین استداللی نمی تواند مسموع
باشد خصوصا که سابقه آژانس در سیاسی کاری
کامال عیان و غیرقابل دفاع است و از این جهت
قابل اعتماد نیست .صدور قطعنامه اخیر شورای
حکامآژانسهممیخآخربراینسیاسیکاریبود.
موضوعدیگرهمچنانخارجنشدنسپاهازفهرست
ادعایی تروریسم آمریکاست که در این خصوص و
اختالف دیگر که گرفتن تضمین بوده ،پیشرفت
های خوبی در این دور حاصل شده که به نظر می
رسددیگرمانعیبرسرتوافقبهشمارنروند،هرچند
سابقهآمریکادردبهکردن،همچناناینپیشرفتها
رانیزتهدیدمیکند.

«خیام»،امروز فضایی می شود
جمهوریاسالمیایرانکهدرجمعقدرتهای
مــاهــوارهای جهان قــرار دارد ،تصمیم گرفته
اســت ایــن بــار مــاهــواره تــصــویــربــرداری خود
را به فضا پرتاب کند .ماهواره خیام صبح سه
شنبه(امروز)ازپایگاهفضاییبایکونورقزاقستان
باپرتابگرسایوزبهفضاپرتابمیشودوشایعات
منتشرشدهدربارهاستفادهازتصاویراینماهواره
برایمقاصدنظامیسایرکشورها صحتندارد.
بهنوشتهسازمانفضاییایران،ماهوارهخیامیک
ماهواره سنجش از راه دور و متعلق به جمهوری
اسالمی ایران است .تمامی فرامین مربوط به
کنترل و بهره برداری از این ماهواره از روز اول
و بالفاصله پس از پرتاب توسط کارشناسان
ایرانی مستقر در پایگاههای فضایی متعلق به
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در خاک
جمهوریاسالمایرانانجاموصادرخواهدشد.
مرکز کنترل عملیات ماهواره ،ارسال فرامین و
ایستگاههای اخذ دادههای ماهوارهای ماهواره
خیام تنها در خاک جمهوری اسالمی ایران
و تحت مدیریت سازمان فضایی ایــران است و
مهندسینومحققانایرانیدرآنمستقرهستند.
ایــران به زودی چند صد پهپاد به روسیه صادر
میکند .ایــن ادعــایــی بــود که جیک سالیوان
مشاور امنیت ملی آمریکا -عصر دوشنبه 20تیر ( 11ژوئیه) در نشستی خبری مطرح کرد.
سهشنبه 27اردیبهشت نیز کارخانه تولید پهپاد
تمامایرانی ابابیل 2در تاجیکستان با حضور
مقامات دو کشور افتتاح شده بود .ژنرال مکنزی
–فرماندهسنتکام(ستادفرماندهیمرکزیایاالت
متحده) -دربــاره پهپادهای کوچک و متوسط
مسلح ساخت ایــران میگوید(« :ایــن پهپادها)
یک تهدید جدید و پیچیده برای نیروها ،شرکا و
متحدان ما هستند .برای اولین بار از زمان جنگ
کره،مابدونبرتریکاملهواییدرحالعملیات
هستیم ».تسنیم نوشت :به دلیل همین اعتراف
دربــاره کیفیت پهپادهای ایرانی ،میتوان به
تصاحب بخش قابل توجهی از بازارهای جهانی
تا سال 2028امیدوار بود .بهنظر میرسد ایران
بتواند با یک برنامهریزی شش ساله 25 ،درصد
بازار(معادل 6.5میلیارددالر)راازآنخودکند.
▪قدرترقابتباال

ارزش بازار پهپادهای نظامی در دنیا در سال
 11.3 ،2021میلیارد دالر تخمین زدهشده
است .همچنین برآورد شده است که این رقم
تا سال  2028به  26.1میلیارد دالر برسد.
ترکیه در ســال  ،2021بیش از سه میلیارد

هفته گذشته با اعالم خبر پرتاب ماهواره ایرانی
«خیام» از سوی روسیه به فضا گفتند ،دلیل این
کهاینماهوارهازسویروسیهبهفضامیروداین
استکهبهعلتسنگینیحجمماهواره،موشک
هایماهوارهبرایرانیقادربهپرتابآننیستند.
پایگاه فضایی بایکونور به دلیل ویژگیهای
منحصربهفردیکهدرحوزهفضاییدارد،پیشاز
ایننیزماهوارهکشورهایمختلفاروپاییوحتی
آمریکا را به وسیله پرتابگر روسی سایوز به فضا
پرتاب کرده است .در اهمیت این پایگاه همین
بس که با آغاز جنگ روسیه و اوکراین ،روسیه
پرتاب  ۳۶ماهواره انگلیسی را به دلیل نگرانی
ازبهکارگیریبرایاهدافنظامیناتو،لغوکرد.
سازمانفضاییایرانهمچنیننوشت:باتوجهبه
فعالیتهاواهدافصرف ًاصلحآمیزوغیرنظامی

فرصت صادرات 6/5میلیارد دالری
پهپادهای ایرانی تا سال۲۰۲۸
تسنیم:اگرایرانبتواندبرتریتکنولوژیکپهپادهایشراثابتکند،میتوانانتظار
داشتتاسال ۲۰۲۸جایترکیهرادربازاربگیردو۲۵درصدارزشبازارجهانیپهپادها
را از آن خود کند
دالر از ارزش بازار را از آن خود کرد؛ به عبارت
دیگر ایــن کشور در ســال مــیــادی گذشته،
بیش از  25درصد بــازار را در اختیار داشت.
از ارزش صــادرات پهپاد ایــران در بازارهای
جهانی ،اطالعاتی در دســت نیست .ترکیه
نسبت به کشورمان ،سهم بیشتری در بازارهای
جهانی دارد اما پهپادهای ایرانی قدرت رقابت
با محصوالت ایــن کشور را دارنــد .پیشتر که
ترکیه به شورشیان اتیوپی پهپاد فروخته بود،
ارتش این کشور توانسته بود با خرید پهپادهای
ایرانی ،تــوازن را به نفع خــودش تغییر دهد.
همچنین ترکیه قبل از شروع جنگ روسیه و
اوکراین ،کییف را به پهپادهای بیرق دار مجهز
کرد و مدعی بود که این نوع پهپاد در ردیف
بهترین پهپادهای دنیا قرار دارد .این در حالی
است که تجرب ه روسها در جنگ اوکراین نشان
داد که این پهپادها بسیار آسیبپذیرند           .
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چهرهها
سردارقاآنی :روزانه ۱۵عملیاتعلیه
صهیونیستهاانجاممیشود
فرمانده نیروی قدس با اعالم این که «دشمنان
باید بدانند هیچگاه از خباثتها و جنایتهایشان
درحــق مظلومان منطقه و هر نقطه جغرافیایی
غافل نخواهیم شد» ،تصریح کرد :اگرچه دشمن
پاسخ دشمنیهای خود را در بسیاری از موارد در
زمان بسیار کوتاهی گرفته است اما هر کدام که
باقیبماند،مابرایآنبرنامهداریم.سردارقاآنیبا
تأکید بر این که رژیم صهیونیستی رو به اضمحالل
است،تصریحکرد:هرروزشاهدهستیمکهضریب
امنیتی رژیم صهیونیستی در حال افول است .به
گفتهفرماندهنیرویقدسسپاهمبارزانفلسطینی
در حال برنامهریزی هستند تا در زمــان مناسب
آخرینضرباترابرپیکرپوسیدهرژیمصهیونیستی
وارد کنند .وی خاطرنشان کرد :حداقل روزانه15
عملیات علیه مواضع رژیم اشغالگر قدس انجام
میشود که آن ها حتی از ترس جانشان داخل
شهرکهاراهمحصارکشیکردهاند.سردارقاآنی
بابیاناینکهنظاماسالمیهمانندگذشتهپشتیبان
و حامی مظلومان فلسطینی است ،خاطرنشان
کرد:فرزنداناسالمدرسرزمینهایاشغالی،غزه
ولبنانتربیتشدهمکتبامامینانقالبهستندو
آمریکاورژیمصهیونیستینمیتواننددرمقابلاین
قهرمانانمقاومتکنند.فرماندهنیرویقدسسپاه
درپایانتأکیدکرد:فرزنداناسالمدرسرزمینهای
اشغالی به ظرفیتی رسیده اند که نیازهایشان را
خودشان برطرف میکنند و فرزندان پرورشیافته
مکتب شــهــدا ،در برابر
رژیـــم اشغالگر قدس
تــــا پــــیــــروزی کــامــل
ایستادگی میکنند/.
تسنیم

سیدحسنخمینی:اضمحاللستمجزازمسیر
سرخعاشوراممکننیست

سازمانفضاییایران:استفادهازماهوارهخیامبرایاهدافنظامیهیچ
کشوریصحتندارد
ارسالفرامینودریافتاطالعاتازاینماهواره
طبقالگوریتمرمزنگاریشدهایکهقب ً
التوسط
محققانسازمانفضاییدرآنتعبیهشده،انجام
شده است و در این فرایند هیچ کشور دیگری
امکاندسترسیبهاطالعاتآنرانداردوبرخی
شایعات منتشرشده در خصوص استفاده از
تصاویر این ماهواره برای مقاصد نظامی سایر
کشورهاصحتندارد.پیشترروزنامهواشنگتن
پستآمریکادرگزارشیمدعیشدهبودماهواره
ایکهقراراستامروزازسویروسیهوبرایایران
به فضا پرتاب شود ،دارای قابلیت جاسوسی
پیشرفته است و به ایران این امکان را می دهد
کهتاسیساتاسرائیلودیگرکشورهایمنطقه
را تحت نظارت مستمر ایــران قــرار دهــد .این
روزنامه همچنین مدعی شده بود که روسیه
قرار است پس از پرتاب این ماهواره از آن برای
اهدافومقاصدنظامیخوددراوکرایناستفاده
کند.این در حالی است که به اذعــان بسیاری
از کارشناسان ،روسیه بیش از 74ماهواره
شناسایی و جاسوسی دارد و نیازی به استفاده
از این ماهواره نخواهد داشت .برخی رسانه ها

نمابردبیرخانه021 88433270 :
نمابر تحريريه021 88437330 :
2000999
پیامك:
شهرچاپخراسان
چاپمشهد:
چاپخانه هنرسرزمین سبز
چاپتهران:
www.khorasannews.com
e-mail:info@khorasannews.com
آییننامه اخالق حرفهای روزنامه خراسان
را در سایت بخوانید

▪ظرفیت 6.5میلیارددالری

کشورهاییمانندایرانوترکیهنسبتبهاروپاییها
در تولید پهپاد مزیت نسبی دارند و میتوانند با
قیمتتمامشد هبسیارکمتر،اینمحصولراتولید
کنندبنابرایندربازارکشورهایبادرآمدمتوسط
و اندک ،دست برتر را دارند .حال اگر ایران بتواند
کیفیت باال و برتری تکنولوژیک پهپادهایش را
نسبتبهمشابهترکیهایدرمیدانعملثابتکند،
میتوانانتظارداشتکهتاسال 2028دستکم
جای ترکیه را در بازار بگیرد و  25درصد ارزش
بازارجهانیپهپادهاراازآنخودکند؛یعنیچیزی
معادل  6.5میلیارد دالر .احداث خط تولید در
ونزوئالوتاجیکستانوبرنام هصادراتصدهاپهپاد
به روسیه نشان میدهد این رقم دور از دسترس
نیست .این رقم تقریب ًا معادل کل صادرات ایران
به ترکیه در سال 1400است .بنابراین صادرات
پهپاد(وبهطورکلیتسلیحات)میتواندارزآوری

سازمانفضاییایران،تصاویرماهوارهخیامبرای
ارتقای توانایی مدیریت و برنامه ریزی کشور در
حوزههای مختلف کشاورزی ،منابع طبیعی،
محیطزیست،منابعآبی،معادنوپایشمرزها،
مدیریتحوادثغیرمترقبهو...استفادهمیشود
و نیروهای دفاعی کشور نیز برای رفع نیازهای
خودمسیرهایاختصاصیومنحصربهفردخود
را به لحاظ فنی و راهبردی پیگیری میکنند.
همان طور که مسیر توسعه ماهوارههای بومی
در کشور یک مسیر غیر قابل حذف و غیر قابل
انکاراست،همکاریهایبینالمللینیزنهتنها
صنعت فضایی ایــران را وارداتــی نخواهد کرد
بلکهبهزودیوبالطفالهیوعزمجدیمحققان
ایرانی،اینصنعتدرکشورتبدیلبهیکصنعت
صادرکنندهخواهدشد.
قابلتوجهیبرایکشورمانداشتهباشد.
▪درآمدزاییمستقیموغیرمستقیم

قدرت پهپادی و به طور کلی تسلیحاتی عالوه
بر درآمدزایی مستقیم ،آثار مثبت غیرمستقیم
بــر اقتصاد ایـــران نیز دارد .ب ـهطــور مثال،
راهانــدازی خط تولید پهپاد در تاجیکستان،
عالوه بر درآمدزایی اقتصادی دو هدف دیگر
را نیز دنبال میکرد؛ یکی تقویت این کشور
برای مقابله با خطر احتمالی طالبان در آینده
و دیگری اطمیناندادن به تاجیکستان در این
خصوص که ایــران به دنبال حمایت از کودتا
در این کشور نیست .اعتمادسازی امنیتی،
میتواند زمینه را برای تقویت همکار یهای
اقتصادی نیز فــراهــم کند .تــجــارت بین دو
کشور در ســال  2020معادل  55میلیون
دالر بــود .این رقم در سال  2021به 121
میلیون دالر رسید .بهنظر میرسد طی امسال
و پس از احداث خط تولید پهپاد ایرانی در این
کشور ،تقویت اعتماد بین دو کشور همسایه،
به استمرار رشد تجارت دوجانبه منجر شود
بنابراین ایران با تمرکز بر مزیت تکنولوژی خود
در صنعت پهپاد میتواند بخش قابل توجهی
از بودجه مورد نیاز برای تامین امنیت ایران در
منطقه را از این طریق به دست آورد و وابستگی
بودجه نظامی به نفت را کاهش دهد.

حجت االسالم والمسلمین سیدحسن خمینی در
پیامیبامحکومیتجنایاتاخیررژیمصهیونیستی
تاکید کرد :اضمحالل ستم در مکتب پیامبر(ص)
و اهل بیت مکرمش(ع) جز از مسیر سرخ عاشورا
ممکن نیست .متن پــیــام تولیت آســتــان رهبر
کبیر انقالب اسالمی دربــاره جنایت اخیر رژیم
صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین به شرح
زیراست:باسمهتعالی/جنایاترژیمصهیونیستی
در روزهایی که بیش از هر زمان دیگر با شهادت
قرین است ،ما را بهتر به یاد این جمله امام خمینی
می انــدازد که می فرمود« ،خون بر شمشیر پیروز
است»؛ و این فریاد سیدالشهدا را بیشتر در دل ها
وت إ ّ
عادةً َو َل
الم َ
ال َس َ
زنده می کند که «إنّی َل َأری َ
مین إ ّ
الحیاةَ َم َع ّ
ال َب َرم ًا» .بی شک این اولین
الظا ِل َ
َ
شقاوت و آخرین جنایت اسرائیلیان نبوده است اما
می تواند به همه یادآوری کند که اضمحالل ستم
در مکتب پیامبر(ص) و اهل بیت مکرمش(ع) جز از
مسیر سرخ عاشورا ممکن نیست.خدای متعال به
برادرانماندرجهاداسالمی،
پیروزیونصرتعطافرماید
و شهیدانشان را با حسین
بن علی(ع) محشور
دارد/.جماران

واکنشایرانبههتکحرمتقرآندربرابرمرکز
اسالمی«هامبورگ»
سخنگوی وزارت امور خارجه ،اقدام تحریک آمیز
تعداد اندکی از معاندین در هتک حرمت کالم ا...
مجید و اهانت به مقدسات اسالمی در برابر مرکز
اسالمی هامبورگ در آلمان ،در روز تاسوعای
حسینی را به شدت محکوم کرد .کــاردار سفارت
آلماننیزبهوزارتامورخارجهاحضارشد.براساس
اخبار دریافت شده ،بعدازظهر یک شنبه حدود
 ۱۰نفر که پرچمهای منقش به شیر و خورشید
را در دست داشتند ،مقابل مرکز اسالمی شهر
هامبورگآلماندراقدامیشنیعبهساحتنورانی
قرآنکریمجسارتکردند.پلیسآلمانباحضوردر
محل هیچ اقدامی برای جلوگیری از این عمل که
بر اساس قوانین این کشور نیز ممنوع است ،انجام
نداد و صرف ًا به گرفتن فیلم و عکس مبادرت کرد.
جسارت کنندگان به ساحت قرآن کریم همچنین
در ایــام عــزاداری سید و ســاالر شهیدان حضرت
اباعبدا...الحسین(ع)باهدفتحریکاحساسات
پــاک مسلمانان ضمن رقص
و پــایــکــوبــی در مــحــل،
شعارهایی اهانتآمیز به
بــزرگــان دیــن و مسئوالن
جمهوری اسالمی
ایرانسردادند/.
نورنیوز

