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تازه های مطبوعات
••جمهوری اسالمی-این روزنامه در سرمقاله
خود نوشت:کرونا ،اکنون در جامعه ما به پدیدهای
کــه مــیتــوانــد معیار سنجش جــوهــر وجــودی
حکمرانان ما باشد ،تبدیل شده است .متأسفانه
تقصیرها و قصورها را به گردن این و آن و مردم
انداختن و خود را جنتمکان معرفی کردن یکی
از شیوههای رایج میان مسئولین مربوطه است.
••اعتماد -این روزنامه نوشت:اختالف همچنان
تنها گزاره قطعی در جریان اصولگراست و در عین
حال شاید تنها گزارهای است که اصولگرایان در
تاییدش اتفاقنظر دارند.
••جوان – این روزنامه نوشت « :اصال حطلبان
چــه بــرنــامـهای بــرای معیشت مــردم و مسکن
و بازار ارز و سکه داشتند که اجرایی نشد؟ چه
کاری را میخواستند بکنند که جهانگیری در
دولت نکرد؟ و کدام برنامه سیاست خارجه را
داشتند که با ظریف اجرایی نشد؟ دعوای سهم
خواهی اصالحطلبان با روحانی بحثی جداست؛
امــا نکته آن اســت که روحانی دقیق ًا مثل یک
اصال حطلب عمل کرد .حال این که اصولگرا
بود یا اصالحطلب یا هویت سیاسی او تابع منافع
زمانی بود ،بحث دیگری است».
••هفت صبح – این روزنامه در گزارشی با تیتر
«سبقت بیت کوین از بــورس» نوشت « :حجم
معامالت روزانه ارزهای دیجیتال برای نخستین
بار از بازار سرمایه پیشی گرفت .در واقع بورس
حاال در برابر یک صرافی کوچک ارز دیجیتال
کم آورده است».
••کیهان – ایــن روزنــامــه در گزارشی با عنوان
«بازی اصالحطلبان در  3نقش بانیان ،منتقدان
و ادامهدهندگان وضــع مــوجــود!» مینویسد:
«اصال حطلبان که طی  8سال گذشته بر صدر
تا ذیل پستهای مدیریتی دولتهای تدبیر و
امید ،تکیه زدهاند و بانیان اصلی مشکالت کشور
هستند ،ایــن روزهــا بــرای فــرار از پاسخگویی،
فاصلهگذاری با دولــت را کلید زدنــد و در عین
حال بر ادامه سیاست های غلط پیشین اصرار
می ورزند!»

انعکاس
••فردانیوز نوشت :محمد عطریانفر گفت:با
نیامدن سیدحسن آقــای خمینی دست اصالح
طلبان خالی شد اما می تواند پر شود.شاید شخصا
ظریف عالقه مند به نامزدی در انتخابات نباشد اما
اگر اجماع روی او شود و منحصر به فرد باشد از میل
شخصی اش باید بگذرد.کارگزاران درباره ظریف
صحبت کرد و حمایت از او در شورای مرکزی حزب
مصوب شد.
••خبرآنالین مدعی شد :عبدالرضاداوریمشاور
رسانهای محمود احمدی نژاد که تا چندی پیش در
زمره حلقه اولیه حامیان رئیس دولت نهم و دهم
بود حاال در توئیتی از فساد مالی بقایی نوشت .او با
هشتگمستنداتومشاهداتنوشت«:مفاسدمالی
حمید بقایی ،خارج از تراکنش های رسمی بانکی و
در قالب پول نقد ،کارت هدیه و ...است و برای آن
که مسیر پول هایش لو نرود ،نقدینگی اش را به نام
نوچه های تجاری اش در بانک های مختلف سپرده
گذاری کرده یا در شکل ارز و سکه و اوراق مشارکت
بی نام ،در نقاط امن جاسازی می کند».
••فــردا نیوز نوشت  :یــک منبع ایــرانــی بــدون
ذکــر نــام خــود به شبکه المیادین گفت که خبر
گــف ـتوگــوی ایــــران و عــربــســتــان ســعــودی در
عــراق صحت نــدارد .روزنامه «فایننشال تایمز»
در گزارشی به نقل از «سه مقام» مدعی شد که
مقامهای ارشد عربستان سعودی و ایران در تالش
بــرای بهبود روابــط بین ایــن دو کشور رقیب در
منطقه ،در عراق مذاکره کردهاند.
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 2سامانهپدافندیجدیددر رژه روز ارتشبراینخستینباررونماییشدند

مجوزروحانیبرایپسگرفتنیکساختماناز
دیوانمحاسبات

توسعهسامانههایپدافندیارتفاعپایینباتوجهبهتجربهجنگجدیدقرهباغچه
همزمان با  ۲۹فروردین ،جدیدترین تجهیزات
نیروی پدافند هوایی ارتش از جمله سامانههای
موشکیارتفاعپایین«ذوالفقار»و«مجید»ازجلوی
جایگاه رژه رفتند .سامانه موشکی «ذوالفقار»
که کام ً
ال چابک و با قابلیت اتصال به سامانههای
الکترواپتیک و راداری بــرای مقابله با اهداف
ارتفاع پایین است و همچنین سامانه موشکی
«مجید» با قابلیت مقابله با اهداف ارتفاع پایین
و موشکهای کــروز بــرای نخستین بــار در این
مراسم به نمایش درآمدند و از جلوی جایگاه رژه
رفتند .در نبردهای چند سال اخیر ،تهدیدات
هوایی در ارتفاع پایین افزایش پیدا کرده و همین
امــر به مسئله ای بــرای نیروهای زمینی بدل
شده است .این موضوع تا جایی گسترش پیدا
کرده که در جنگ های اخیری که در منطقه رخ

داده است مانند جنگ قره باغ و لیبی شاهد آن
بودیم که حتی سامانه های پدافندی و راداری
نیز از گزند تهدیدات ارتفاع پایین در امان نبوده
و ثبت چندین مورد شکار سامانه های اس 300
ارمنستانی توسط ارتــش آذربایجان و انهدام
سامانههایپانتسیرروسینیروهایخلیفهحفتر
در لیبی توسط ترکیه مواردی از این دست است.
از آن جا که غالب این تهدیدات توسط پهپادهای
رزمــی و انتحاری صــورت گرفته و این پهپادها
نسبت به دیگر هواگردها در ارتفاع پایین تری
پرواز می کنند و از پشتیبانی جنگ الکترونیک
برایاخاللدرسامانههایراداریبهرهمیبرند،
هدفقراردادنآنهاتوسطسامانههایمعمولی
کار آسانی نیست.همچنین در سال های اخیر
استفاده از موشک های کروز به خصوص در نوع

دالیلتاخیردرمعرفیگزینه نهاییجناح های سیاسی
کمتراز 60روزماندهبهانتخاباتریاستجمهوریجریانهایسیاسیهنوزبهنامزدهای
نهاییخودنرسیدهاندوفضایسردیبرعرصهرقابتهاحاکماست،علتآنراازمحمد
هاشمیوهادیحقشناسجویاشدیم
فائقه انــــوار -انــتــخــابــات ریــاســت جمهوری
1400طبق تقویم انتخابات وزارت کشور تا کمتر
ازدوماهدیگربرگزارخواهدشد،ایندرحالیاست
کهبهجزبرخیافرادکهبهطورمستقلکاندیداتوری
خود را برای حضور در این رقابت اعالم کرده اند،
جریان های سیاسی اصولگرا و اصالح طلب هنوز
کاندیدای نهایی خــود را حتی اگــر هم تعیین
کــرده باشند به افکار عمومی  معرفی نکرده اند
.نبود احزاب قدرتمند ،نداشتن فعالیت سیاسی
و مدنی در دانشگاهها و مجامع عمومی نیز باعث
شــده که کنشگران اصلی شاهد فضای سردی
باشند .عالوه بر این شیوع کرونا و تاثیرات روانی،
اقتصادی و اجتماعی که بر فضای امروز گذاشته،
نوعی افسردگی سیاسی را ایجاد کرده است.ما
نیزچرایی این فضای سرد انتخاباتی را در گفت
وگو با محمد هاشمی فعال سیاسی  و هادی حق
شناسکارشناسمسائل سیاسیبهبحثگذاشته
ایم .محمد هاشمی رفسنجانی عضو اسبق مجمع
تشخیص مصلحت نظام در این بــاره به خراسان
گفت:نهتنهاایرانبلکههمهکشورهایدنیابهدلیل
اپیدمیکروناشرایطویژهایدارندبهخصوصایران
کهدرپیکچهارمقرارگرفتهاست.هماکنونروزانه
بیشاز 25هزارمبتالوبیشاز 400فوتیدرکشور
داریم از سوی دیگر معیشت و خواسته های مردم
شرایطی ایجاد کرده است که صحبت از انتخابات
و تبلیغات کاندیداها پذیرش اجتماعی ندارند .وی
در این باره که توافق نکردن در انتخاب یک کاندیدا
در تعویق معرفی نامزد نهایی انتخابات ریاست
جمهوری مطرح نیست؟ اظهار کــرد :براساس
اخبار منتشر شده خیر ،در جبهه
اصولگرادو،سهکاندیدامطرح
هستند .صــدا و سیما هم در
یکی از بــرنــامــه ه ــای خــود،
معرفی افــرادی را که اعالم
آمادگی کرده اند یا در
معرضکاندیداتوری

هستندشروعکردهاست.اینفعالسیاسیافزود:
درجبههاصالحطلبشرایطسختتراستچراکه
آن ها بحث تایید صالحیت شورای نگهبان را پیش
رویخوددارند.اصالحطلبانچهرههایشاخصی
را که هم محبوبیت داخلی و هم مقبولیت خارجی
دارندبرایکاندیداتوریدارند.اماچالشپیشروی
آن ها رفتار شورای نگهبان است .هاشمی اظهار
کرد:تاآنجاییکهمطلعهستموسخنگویاصالح
طلبان بیان کرده ،چند کاندیدا ثبت نام خواهند
کرد .بعد از آن که شورای نگهبان نظر خود را اعالم
کــرد ،نامزد نهایی اصــاح طلبان معرفی خواهد
شــد.وی در عین حال پیشنهاد می دهد که زمان
اخذ رای با توجه به این شرایط افزایش پیدا کند.در
همینزمینه،هادیحقشناسفعالسیاسینیز با
تاکید بر این که هر دو جریان سیاسی اصالح طلب
و اصولگرا برای انتخابات ،نامزدهای خود را دارند،
افــزود :دالیــل مختلفی در شرایط فعلی ،معرفی
نامزدهای نهایی این دو جریان را به تعویق انداخته
اســت.وی ادامــه داد :یکی از این دالیــل ،افزایش
هزینه کار سیاسی در کشور است .در همین دوره
افرادی از دو جریان برای کاندیداتوری آمدند اما
به سرعت از دور رقابت خارج شدند اگرچه رسما
اعالم نشده است.وی افزود :دلیل دیگر ،فقدان
احزاب پاسخگو  ،مقتدر و تاثیرگذار است از این
روستکه کاندیداهاییکهموفقشدندرایمردم
را کسب کنند در قبال عملکرد و اقداماتشان نه به
حزب پاسخگو هستند و نه به مردم و نه به جریان
های حامی خود.حق شناس تاکید کرد :نه تنها
انتخابات ریاست جمهوری بلکه همه انتخابات ما
بهاینآفتدچارهستند.اینفعالسیاسی
با اشــاره به تحریم ها و اپیدمی کرونا
تصریحکرد:متاسفانهعوارضتحریم
ها و کرونا در شاخص های اقتصادی
دیده می شود و بر معرفی کاندیدای
نهاییجریانهایسیاسی
همتاثیرگذاشتهاست.
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هواپایه گسترش یافته است .از آن جایی که این
موشک ها اغلب دارای برد های بلند هستند،
جنگنده ها می توانند بدون وارد شدن به رینگ
پدافندی طرف مقابل ،اقــدام به هدف گیری و
شلیک موشک کنند.نوع خاص پروفایل پروازی
موشک های کروز نیز اجازه پرواز در ارتفاع بسیار
پایینحتیتا 10متریزمینرابهآنهامیدهدو
همینامر،کشفوانهدامآنهاتوسطسامانههای
راداری و پدافندی را سخت و پیچیده می کند.از
همین رو نیاز به سامانه هایی برای دفاع هوایی
در ارتفاع پایین و مقاوم در برابر جنگ الکترونیک
بیش از پیش احساس می شود.یکی از مناسب
ترین گزینه ها برای چنین سامانه ای ،سامانه
های ارتفاع پایین با شیوه کشف و هدایت الکترو
اپتیک هستند .این سامانه ها که از چند دوربین
الکترونیکی دید در روز ،حرارتی و دید در شب با

بردباالتشکیلشدهاند ،بهاصطالحپسیوهستند
وهیچگونهامواجالکترومغناطیسیازخودمنتشر
نمی کنند و به همین دلیل کشف محل استقرار
آن ها و ایجاد اخالل در آن ها توسط سامانه های
جنگالکترونیکتقریباغیرممکناست.آنطور
که از تصاویر منتشر شده از سامانه های مجید و
ذوالفقار پیداست ،هر دوی این سامانه ها مجهز
بهیکسیستمالکترواپتیکدروسطوچهارالنچر
پرتاب موشک در دو طرف آن هستند.در سامانه
مجید از موشک های دوش پرتاب خانواده میثاق
استفاده شده است که با توجه به به روزرسانی
های صورت گرفته در موشک میثاق  3و تجهیز
آن به فیوزهای مجاورتی احتمال استفاده از این
موشک بیشتر از دیگر اعضای این خانواده است.
ازدیگرقابلیتهایسامانههایذوالفقارومجید
نیزقدرتتحرکپذیریباالیایندوسامانهاست.

سعید محمد :رئیسی به انتخابات ورود کند
به او کمک میکنم
درمدیریتصاحبسبکهستموخودم را اصلحمیدانم

مجاور-کمترازیکماهدیگربهنامنویسیدر
انتخاباتریاستجمهوریماندهودراینبین
هرروزاخبارضدونقیضیدربارهکاندیداتوری
سیدابراهیمرئیسیبهگوشمیرسد.چندی
قبلبودکهمنوچهر متکیسخنگویشورای
وحدتازوجودشواهدیمبنیبرقوتگرفتن
احتمالآمدنرئیسدستگاهقضاخبردادهبود
و حاال سعید محمد که این روزها عزم1400
کــرده اســت ،در اظهارات اخیر خود مدعی
شد که طی دو مرحله و حتی پیش از خروج از
قرارگاه خاتم االنبیا با آیت ا...رئیسی دیدار
داشته و رئیس دستگاه قضا تصریح کرده
که در انتخابات شرکت نخواهد کرد «:ابتدا
خدمت آقای رئیسی رفتم تا برنامه را با ایشان
تنظیمکنم.ایشانگفتندکهبهانتخاباتورود
نمیکنند.حتیقبلازآنکهازقرارگاهخارج
شومدوبارهازایشانپرسیدموگفتندکهقصد
ورود به انتخابات را ندارند .اگر ورود کنند
به آقای رئیسی کمک می کنم چون ایشان
می توانند اجماع خوبی ایجاد کنند و اولویت
عدم انشقاق است ».سعید محمد همچنین
در اظهارات اخیر خود گریزی هم به دعوت
شورای وحدت و قرار گرفتن اش در لیست
 10نفرهاینجریانزدوگفت«:شورایوحدت
از ما دعوت کرده که برنامه خود را ارائه دهیم.
دعوت شورای وحدت را قبول می کنیم ،اما
نحوه اجماع را نه بر اساس تحمیل اشخاص،
کهبراساسنظرسنجیهاینزدیکانتخابات
انجام خواهیم داد ».فرمانده سابق قرارگاه
خاتم االنبیا با بیان این که شــورای ائتالف
هنوز از ما دعوت نکرده است؛ اظهار کرد«:
تغییر نسل مدیریتی که مورد تاکید حضرت
آقا نیز بوده  ،مبنای ورود ما به انتخابات بوده
است.هرچندنظراتوتجربیاتآقایرضایی
مفید اســت ،اما آزمــودن دوبــاره افــرادی که
مردمبهآنهااقبالندارندانرژیجامعهرامی

پس از آن که برخی اعضای کابینه با ارســال
گزارشی به رئیس جمهور اعــام کردند یکی
از ساختمان های دولتی بر خالف حکم ماده
 69قانون تنظیم مقررات مالی دولت و با نقض
تشریفات قانونی ،به دیــوان محاسبات یکی از
استان ها واگــذار شــده اســت ،بر اســاس مجوز
روزهای اخیر حجت االسالم روحانی مقرر شده
دیوان محاسبات ظرف سه ماه از زمان ابالغ ،به
تخلیه این ملک و تحویل آن به وزارتخانه مربوط
اقدام کند .نظارت بر این دستور نیز به معاونت
حقوقی رئیس جمهور واگذار شده است.

کمکهایمردمیرابایددربانکمرکزی
نگهداریکنید
یکنهادمسئولدرنامهروزهایاخیرخودخطاب
به سازمان ها و ادارات دولتی ،به آن ها متذکر شده
باتوجهبهالزاماتمندرجدرتبصره 7قانونبودجه
 ،1400تمامی دستگاه های اجرایی موظف اند
کلیه حساب های ریالی خود را که منابع آن از
طریق کمک های مردمی تامین می شود به بانک
مرکزی منتقل کنند و در صورت تمکین نکردن به
این دستور قانونی ،نگهداری این مبالغ در بانک
های دیگر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال
عمومی تلقی و پیگیری می شود.

اخبار
روحانی:روحیهنظامیانوسازوبرگآنانهیچ
زمانیازامروزبهترنبودهاست

گیرد ».این نامزد انتخابات ریاست جمهوری
که در میز انتخاباتی اتحادیه انجمنهای
اسالمی دانشجویان مستقل شرکت کرده
بود ،بهیکیازدانشجویانکهدربارهسیاست
ورزی او سوال کرده بود ،پاسخ داد « :اتفاقا
گیر کشور ما همین سیاسیون هستند .نقطه
گرفتاری کشور آن جایی است که کار دست
سیاسیون بیفتد .چرا من خودم را سیاسی
میدانم اما روش کار سیاسیون برای اداره
کشور جواب نمیدهد .کسی که بخواهد با
عینک سیاسی به همه چیز نگاه کند ،باعث
میشود از اصل موضوع و حل مسئله غفلت
شود و وارد فضاهایی شود که انرژی کشور را
بگیرد،ولیخروجیندهد».بهگزارشفارس،
او در ادامه اظهارات خود با اشاره به این که در
بینکسانیکه تاکنونمطرحشدهاندخودرا
« اصلح می داند» ،تصریح کرد که در مدیریت
صاحب سبک است و این همان چیزی است
که باید از رئیس جمهور خواسته شود «:بحث
امروز کشور ما بحث مدیریت است .از رئیس
جمهور شما باید مدیریت بخواهید و چیز
دیگرینخواهید.مندربحثمدیریتصاحب
سبک ،توانمند و دارای رتبههای بین المللی
هستم».سعید محمد در پایان گفت :درباره
رقبا نیز باید بگویم که االن آقای الریجانی
و آقــای پزشکیان بیشتر مطرح هستند و
آقای ظریف یار کمکی است .در انتخابات
پیشرو مشارکت ان شاءا ...حداقل به 50
درصد می رسد.

رئیسجمهور در پیامی بهمناسبت روز ارتش
جمهوری اسالمی ای ــران ،با تأکید بر ایــن که
"ارتش بزرگتر از آن است که آن را به سیاست
فرو بکاهیم و مهم تر از آن است که حتی آن را به
یک مشرب و سیاست فرو بکاهیم" ،اظهار کرد:
سربازان ،ســرداران و امیران ،پاکباختهترین
فرزندان یک ملتاند که از ملت بدون آن که از
عقیده دینی و مذهبی و تمایل سیاسی ،موقعیت
و منزلت و شأن آ نها خبر داشته باشند ،دفاع
میکنند.وی در بخشی از پیام خود آورده است:
بیتردید مشروعیت ارتـشهــا در فــداکــاری،
میهندوستی و وفــاداری آنــان به امنیت ملی،
نظام ،وحدت ملی و تمامیت ارضی است .اما
رابطه ارتشها با ملتها از رابطه ارتشها با
حکومتها راهبردیتر است .حکومتها برای
آن که در قدرت بمانند به ملتها نیاز دارند اما
زمانی که ملتی از حکومتی ناراضی و رویگردان
شود ،این ارتشها هستند که باید در میان ملتها
و حکومتها یکی را برگزینند و تصمیم بگیرند و
انتخاب کنند .ارتشها مسلحاند اما سالح آنان
رو به دشمنان ملتهاست و نه ملتها .ارتش و
سپاه در این  8سال دولت تدبیر و امید بهویژه در
 4سال جنگ تحمیلی اقتصادی همانند  8سال
دفاع مقدس برای منافع ملی ایستادند ،چنان
چهره برافروختند و از خود صالبت نشان دادند
که دشمن هرگز نتوانست خیال جنگ در سر
داشته باشد.دولت هم در این سالهای سخت
جنگ اقتصادی ،ارتش و نیروهای مسلح کشور
را به مدر نترین سالح مجهز کرد ،که در هیچ
زمانی روحیه نظامیان و سازوبرگ آنان از امروز
بهتر نبود/.تسنیم

برادرانجهانگیریخواستاررسیدگیبه
ادعاهای یکنماینده علیهخودشدند
برادرانمعاوناولرئیسجمهوردرجوابیهایکهدر
مجلسقرائتشدخواستاررسیدگیبهآنچه توهین
نماینده مردم گرمسار به خود خواندند ،شدند و
بر پیگیری برای شکایت در این باره تاکید کردند.
دربخشی از این جوابیه آمده است :آقای اردشیر
مطهری نماینده گرمسار با کلمات سخیف به برادر
معاون اول آقــای رئیس جمهور اتهام دزدی وارد
کــرد .پرواضح است که طرح اتهام کلی دزدی به
برادر معاون اول رئیس جمهور بدون ارائه هیچ سند
و مدرکی فقط به منظور تخریب معاون اول رئیس
جمهوروتشویشافکارعمومیصورتگرفت.نکته
حائز اهمیت این که فعالیت های اقتصادی مهدی
هیچ گونه ارتباطی به دولت و شخص معاون اول
رئیس جمهور نــدارد .در پرونده قضایی مهدی که
منجر به رای نهایی شده است هیچ گونه اتهامی از
دزدیواختالسمطرحنیست .لذااینجانبانمهدی
و ابراهیم برادران آقای اسحاق جهانگیری ،مطابق
فرمایش امــام راحــل و بر اســاس آیین نامه داخلی
مجلس چنان چه از تریبون مجلس علیه کسی اتهام
و تهمتی وارد شد ،مجلس موظف است پاسخ فرد
را منتشر کند؛ خواستار قرائت این بیانیه در اولین
جلسه علنی مجلس و رسیدگی در هیئت نظارت بر
رفتارنمایندگانهستیم/.رکنا

