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تازههای مطبوعات
•• فرهیختگان در پــرونــده ای ویــژه بــا عنوان
«برجام،موزه عبرت» به مناسبت سالگرد تصویب
برجام ،ابعاد سیاسی و اقتصادی این توافق را
بررسی کرده است.
••صبح نو -این روزنامه با اشــاره به مشکالت
معیشتی و اقتصادی موجود در کشور نوشت:
«راهحل این معضالت نه برجام است و نه گرفتن
وام از بانک جهانی و نه زیر بار قرضهای خارجی
رفتن .دادن نشانی غلط تحریم ،کار کسانی
است که برای حل مسئله در پی سادهترین راهها
میگردند غافل از آن که همیشه درستترین
راهها ،سادهترین آنها نیستند».
••آفتاب یزد -این روزنامه با تیتر «آقای روحانی!
سوال ترس ندارد ».نوشت  « :سخنگوی دولت
میگوید سوال از رئیس جمهور موجب پیچیده
شدن شرایط میشود اما به نظر میرسد برعکس
سوال میتواند از پیچیدگیها بکاهد ،پیش از
این در سال  96نیز دربــاره ســوال نمایندگان
مجلس دهم از رئیس جمهور گفتیم سوال ترس
ندارد!»

انعکاس
••جام نیوز نوشت  :دوغو پرینچک رهبر حزب
وطن ترکیه در پیامی ویدئویی با اشاره به اقدامات
سردار شهید سرلشکر قاسم سلیمانی در منطقه
و در مبارزه با تروریسم گفت :قاسم سلیمانی،
سردار ارزشمند ایرانی ،شهید ما هم هست ،او
برای ما جانش را فدا کرد.
••سپاه نیوز نوشت :درپــی انتشار اخباری
در فضای مــجــازی و شبکه هــای اجتماعی
مبنی بر شکایت سپاه و وزارت اطالعات از
ایرنا و تشکیل پرونده قضایی برای چند مدیر
و خبرنگار ایــن خبرگزاری به دلیل انتشار
مصاحبه با یکی از مسئوالن ارتش جمهوری
اسالمی ایــران ،که با اهداف خاص دستاویز
رسانه های معاند نیز قرار گرفته است ،سردار
سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف ،سخنگوی
ســپــاه بــا رد ایــن ادع ــا گــفــت« :ســپــاه در این
خصوص شکایتی از ایرنا نداشته است و اخبار
منتشر شده در این خصوص کذب بوده و مورد
پیگرد قرار خواهد گرفت».
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سازمان هواپیمایی کشوری منتشر کرد

سازمانهواپیماییکشوریگزارشیازپیشرفت
تحقیقات بررسی سانحه هواپیمای اوکراینی را
منتشر کرد .در بخشی از این گــزارش «خطای
کاربر» عامل بروز این اتفاق اعالم شده و از خطای
 107درجهایسامانهپدافندیخبردادهکهباعث
بروز این حادثه مرگبار شده است .در ابتدای این
گزارش تاکید شده که هدف از تهیه آن شناختن
ریشههای رویداد و جلوگیری از رخداد مجدد آن
با شناسایی و پیادهسازی اصالحات الزم برای
حذفزمینههایتکرارآناستوایننوعازبررسی
سانحهباهدفشناساییمقصر،سرزنشعواملیا
احقاق حقوق از دست رفته انجام نشده است و در
صورتی که زمینههای رویداد به خوبی شناسایی
و حذف نشوند ،شناسایی مقصران و حذف آن ها
از فرایندها ،به معنی جلوگیری از رخداد مشابه
نخواهد بود ،بلکه همان دالیلی که افراد مقصر
کنونیرابهشرایطخطایمنجربهسانحههدایت
کردهاست،همچناندرکمینسایرینخواهدبود
وسوانحیمشابهتوسطافرادیدیگرتکرارخواهد
شد .در قسمت دیگری از این گــزارش با عنوان
«یافتههاواطالعات»آمدهاست«:درحدودساعت
 4بــامــداد روز چهارشنبه  18دی ماه ،1398
با توجه به تغییر در سطح آمادگی پدافند هوایی
کشور ،بخش نظامی به بخش غیر نظامی کنترل
فضای کشور اطالع می دهد که تنها پروازهایی
مجاز به برخاست از باند فرودگاه ها هستند که از

▪خطایمرگباردرتنظیمسامانهدفاعی

دربخشدیگریازاینگزارشکهبازتابگسترده
ای در رسانه ها و فضای مجازی داشته ،تاکید
شده است« :در یکی از سامانه های دفاع هوایی
تهران،پسازجابهجاییسامانهکهمنجربهتغییر
مکانجغرافیاییوسمتسامانهشدهبود،فرایند
تنظیممجددراستایشمالسیستمدراثرخطای
انسانی و اجرا نکردن مراحل الزامی بعد از جابه

ذره بین دوم دولت روی
صادرکنندگان مشخص شد

جایی فراموش می شــود .این سامانه به دلیل
تنظیمنکردنصحیحمجددشمال،دچارخطایی
برابر با  107درجــه و در زمان پــرواز هواپیمای
اوکراینی ،سمتاهدافواشیایشناساییشده
توسط سامانه با افزایشی برابر با  107درجه
توسطکاربرسامانهدفاعهواییمشاهدهمیشود.
اینرخدادآغازایجادیکمخاطرهاستکهالبتهدر
صورتاجراوپیادهشدنسایرتمهیداتپیشبینی
شده می توانست کنترل شــود ».گــزارش تاکید
کردهاست«:اطالعاتثبتشدهنشانمیدهدکه
پیامسامانهدفاعیبامرکزهماهنگیمبادلهنشده
است.دراینمرحله،یکحلقهدیگرزنجیرهرویداد
شکل می گیرد...کاربر سامانه دفاع هوایی به
تجزیهوتحلیلاطالعاتقابلمشاهدهمیپردازدو
اینهدفرابهعنوانیکهدفمتخاصمشناسایی
میکند.هرچندبدونآگاهیازاینکهسمتقابل
مشاهدهدارایخطایی 107درجهاست،احتمال
شناسایی این هدف به عنوان هدف متخاصم
بسیار باال می رود ،با وجود این اگر در این مرحله،
کاربرسامانهدفاعهوایی،هدفرایکهواپیمای
تجاری تشخیص می داد ،شلیک موشک منتفی
می شد .این شناسایی اشتباه نیز زنجیره دیگری
ازرویداداست».

▪زماندقیقشلیکموشکدوم

در این گــزارش آمده است که «در زمان شلیک
موشک اول ،هواپیما در ارتفاع و موقعیت عادی
قرار داشــت .اطالعات سامانه های شناسایی
به درستی توسط سیستم های زمینی دریافت
میشدودرزمانشلیک،هواپیمادرمسیرصحیح
پــروازی خود قــرار داشــت...پــس از فعال شدن
فیوز رادیویی موشک اول ،همچنان قفل راداری
سامانه پدافندی روی هدف باقی مانده و سامانه
همچنان هدف را شناسایی و مسیر حرکت آن را
ردیابی می کند...با توجه به تداوم سیر حرکتی
هــدف کشف شــده ،موشک دومــی در ساعت
6:15:11از سامانه دفاعی به سمت هواپیما
شلیک می شــود ».در بخش نتیجه گیری این
گزارش نیز ،سازمان هواپیمایی کشوری اعالم
کرده است« :مکان فعال شدن فیوز مجاورتی
موشکهاوتطبیقآنهابامسیرحرکتهواپیما
به گونه ای است که احتمال داده می شود تنها
یکی از دو موشک توانایی وارد آوردن آسیب مؤثر
به هواپیما را داشته است ».سازمان هواپیمایی
کشور در پایان تاکید کرده که «این گــزارش به
معنینتیجهگیرینهاییبررسیسانحهنیستو
تحقیقاتدرحالانجاماست».

اژهای:برخیمالحظاتدربارهعلنیبودندادگاههامصداق«کوسهوریشپهن»است
معاوناولقوهقضاییهبرخیمالحظاتقانونیمقابلعلنیبرگزار
شدن دادگاه ها را مصداق عبارت «کوسه و ریش پهن» توصیف و
تاکیدکردکهبرایآنکهتشخیصقاضیدرعلنییاغیرعلنیبرگزار
شدن دادگاه «سلیقه ای» نشود باید مالک هایی برای آن تعیین
شود.بهگزارشتابناک،حجتاالسالمغالمحسینمحسنیاژهای
دربرنامهتلویزیونی«بدونتوقف»بااشارهبهاینکه«دریکمقطعی
بعدازانقالباخباردادگاههایعلنیمنتشرمیشد»توضیحداد:
«بعد از مدتی قانون جلوی آن را گرفت و گفت محاکمات علنی
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گزارشجدیددربارهحادثه
هواپیمایاوکراینی

قبل توسط شبکه پدافند شناسایی و مجوز پرواز
آن ها توسط این شبکه صادر شده باشد .تا قبل از
این ،بخش غیر نظامی به شکل معمول با در نظر
گرفتن مالحظات عملیاتی مدیریت ترافیک و
ناوبریهواییغیرنظامیبرایصدورمجوزپروازها
اقــدام می کرد و اطالعات پروازها را در اختیار
بخش نظامی قرار می داد .این تغییر رویه و تاکید
بر اخذ تاییدیه از بخش پدافند قبل از صدور مجوز
پروازباهدفافزایشاطمینانازشناساییشدن
پروازهایغیرنظامیتوسطشبکهپدافندوپرهیز
از هدف گیری اشتباه آن ها صادر شده بود...
مرکز کنترل فضای کشور در ساعت 5:53:48
درخواست پرواز هواپیمای اوکراینی را به مرکز
هماهنگی شبکه پدافند ارائــه می دهد و مرکز
هماهنگی پدافند این مجوز را صادر می کند و ...
پرواز در مسیر و ارتفاع پیش بینی شده به سمت
کریدورپروازیادامهحرکتمیدهد».
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باشد اما حق انتشار ندارید ...نظر ما این بود که این قضیه « کوسه
و ریش پهن» است ،چرا دادگاه علنی برگزار شود ،رسانهها حضور
داشته باشند ،افراد حقیقی و حقوقی هم باشند ولی در آخر اخبار
آنپخشنشود؟منخودمازمسئلهانتشاراخبارحمایتمیکردم
چون آثار مثبت آن را دیده بودم ».وی درباره چکش کاری های این
قانون گفت« :پس از آن رفتیم مجلس و یک تبصره به این قانون
اضافه کردند و قرار بر این شد که احیانا پروندههایی که جنبه ملی
داشت و مردم خواستار اخبار آن بودند به پیشنهاد دادستان کل

کشورورئیسقوهقضاییهمنتشرشودکهاینهمکفایتنمیکرد».
وی تاکید کرد که « دیگر نمیشود دادگاه را سربسته برگزار کرد و
طبققانونبگوییمتاحکمقطعینشدهحقهیچگونهانتشاروجود
ندارد».اژهایتاکیدکرد«:بهنظرمنچهدادگاهعلنیوچهغیرعلنی
غیرازآنسهموردیکهدرقانوناساسیاشارهشدهبایدبازتربرگزار
شود.ازلحاظقانونیبایدیکمقداربرایاینکهتشخیصبهقاضی
داده شود ،مالکهایی قرار دهیم ،این طور نباشد که قاضی با هر
سلیق هومالکیتشخیصدهد».

یـک مسـئول مهـم اجرایـی در ابالغیـه روزهـای
اخیر خـود خطاب بـه تعـدادی از اعضـای کابینه،
از آن هـا خواسـته اسـت بـا تشـکیل یـک کارگـروه
تخصصـی ،بـرای بررسـی و رسـیدگی تخلفـات
صادرکننـدگان در حـوزه دریافـت مشـوق هـای
صادراتـی اقـدام کننـد و گـزارش هـای مراجـع
ذی ربـط در ایـن حـوزه را مـد نظـر قـرار دهنـد.
در صـورت اثبـات ایـن تخلـف ،متخلـف علاوه بـر
عـودت مبالـغ مربـوط بـه مشـوق ،تـا پنـج سـال از
دریافـت جوایـز و عضویـت در بانـک اطالعاتـی
صادرکننـدگان محـروم مـی شـود.

وعده استخدام به سربازان
شاغل در ادارات ممنوع
یک نهاد دولتی در نامه جدید خود به تعدادی از
روسای سازمان ها و ادارات ،به آن ها متذکر شده
عالوه بر آن که به کارگیری نیروی انسانی در آن
دستگاه ها در قالب سرباز و طرح تعهد خدمت،
مشروط به رعایت سقف چارت تشکیالتی آن
نهاد و به تعداد تعیین شــده در ابالغیه های
گذشته مجاز است ،مسئوالن مربوط باید توجه
داشته باشند این فعالیت و به کارگیری ،هیچ
گونه تعهد استخدامی برای مجموعه های دولتی
ایجاد نمی کند.

