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در گزارش جزئیات سانحه هواپیمای اکراینی آمده است:

اصابت ۳۰۰۰ ترکش 
موشک به هواپیما

اعتراضات در اردن همزمان با محدودیت دسترسی 
به اینترنت، ابعاد گسترده تری یافت

جنجال پاندمیک در اَمان

افزایش  نرخ ارز و مشکالت معیشتی مردم  در این 
میان بیش از کرونا اثرگذار است؛ 

کاهش شدید تقاضا برای 
تورهای خارجی نوروز 

استیالی صاحبان ثروت بر مراکز تصمیم گیری کشور

نظام مالیاتی ایران، 
ضعیف کش است

 »الف« تا »ی« محدودیت سفرهای نوروزی را 
در گزارش صفحه 6  بخوانید

شادی رنگ باخته »زرد« 
و »نارنجی« و »آبی« و 
»قرمز« در شهرهای ایران

شهرنوشت 6

همين صفحه

فرهنگ و هنر 8

جهان 5

دسترنج 4

سياست 2

 پیام فرمانده کل قوا به مناسبت روز پاسدار؛

سپاه با قدرت به فعاليت های 
شایسته خود ادامه دهد

آدرنالين 7

 چهره ها و اتفاقات خاص 
 99 در یک نگاه

لطفا فراموش شو! 

با ايلنا همراه شويد
خبرگزاري کار ایران »ایلنا«
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رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تاخیر در برداشتن تحریم 
خیانت است عنوان کرد: امروز اگر هر جناح فرد و گروهی حتی 
اگر یک ســاعت به هر دلیلی که امروز فقط دلیل آن انتخابات 
۱۴۰۰ است در برداشته شدن تحریم ها سنگ اندازی کند این 

کار یک خیانت بزرگ به تاریخ و ملت ایران است. 
به گزارش ایســنا، حســن روحانی صبح دیروز در پایان 
آخرین جلسه هیات دولت در سال ۱۳۹۹ در جمع خبرنگاران 
و اعضای کابینه گفت: امروز شرایط برای شکسته شدن تحریم 
از هر زمان دیگری آماده تر است. آمریکایی ها به صراحت بارها 
اعالم کردند که مسیر دولت قبل غلط بوده و فشار حداکثری 
شکست خورده اســت و بیان کردند که می خواهیم به مسیر 
تعهد و برجام برگردیم؛ البته گفتن تنها برای ما کافی نیست و 

ما منتظر عمل هستیم.
وی در ادامه تاکید کرد: امروز تاخیر در برداشــتن تحریم 
خیانت اســت. هر جناح فرد و گروهی حتی اگر یک ساعت به 
هر دلیلی که امروز فقط دلیل آن انتخابات ۱۴۰۰ اســت در 
برداشته شدن تحریم ها سنگ اندازی کند این کار یک خیانت 
بزرگ به تاریخ و ملت ایران است و این ننگ ابدی برای آن جناح 

و فرد باقی خواهد ماند.
روحانی با بیان اینکه مردم کامال در جریان امور هســتند 
و می دانند این حرفها یعنی چه افــزود: تحریم یعنی تضییع 
حقوق مردم و امیدواریم اقلیتی که به دنبال ســنگ اندازی 
در این راه هســتند در این ایام مبارک ماه شعبان توبه کنند و 
از این کار خود دســت بردارند. شب عید ۱۴۰۰ است و عیدی 
که به مردم می دهند این اســت که دست از تخریب بردارند و 
اگر بردارند دولت هم بلد اســت و هم قادر است و هم می تواند 
به خوبی این تحریم را پایان دهد و این نکته مهمی است که بر 

آن تاکید دارم.
وی با اشاره به این که ســال آینده کار بسیار مهمی داریم 
بیان کرد: این کار مهم که همه باید برای آن دست به دست هم 
بدهیم انتخابات باشکوه در سال ۱۴۰۰ است و همه بدانیم که 
این انتخابات باشکوه تضمینی برای انقالب ما ، راه ما و کشور 
ما خواهد بود. و ان شاءاهلل سال آینده سال مبارکی برای همه 
کســانی که تالش کرده اند از جمله خبرنگاران عزیز و صدا و 

سیما باشد.
رئیس جمهور در بخــش دیگری از صحبتهــای خود به 
کسانی که در سیاســت خارجی با ایران می جنگیدند اشاره 

کرد و گفت: ما در این ســه ســال جنگ اقتصــادی از لحاظ 
سیاســی و سیاســت خارجی موفقیت های بســیار بزرگی 
داشتیم. روز ۳۰ شــهریور ۹۹ روز مهمی برای تاریخ ما و روز 
شکست آمریکا در ســازمان ملل برای طرح معروف به اسنپ 
 بک بود و یا روز 27 مهر روز بســیار بزرگی برای ما یعنی پایان 

تحریم تسلیحاتی بود.
وی اضافه کرد: در بهمن امســال هم مــا در دادگاه الهه 
موفقیت بزرگی به دســت آوردیم و دادگاه صالحیت خود را 
برای رســیدگی به دعوای که ما  علیه آمریــکا مطرح کردیم 
تایید کرد. پیــروزی که ما در الهه در ســال ۱۹5۱ )۱۳۳۰( 
داشــتیم دو بار در طول این چند ســال تکرار کردیم و اینها 
نشــان می دهد که در بخش سیاســی و حقوقی کار عظیمی 
 به ثمر رســاندیم و باید از همــه عزیزانی کــه در این زمینه 

تالش کردند تشکر کنیم.
روحانی با بیان اینکه سال ۹۹ در مجموع سال سختی بود 
اظهار کرد: امیدواریم سال آینده شاهد پیروزیهای بزرگتری 
باشیم. ما باید از همه عزیزانی که برای مبارزه با کرونا جان عزیز 
خود را از دست دادند سپاسگزار باشیم. از کادر درمان 277 نفر 
از عزیزان در این راه جان سپردند و حدود 6۱ هزار نفر از مردم 
عزیز ما جان خود را از دست دادند که باید به روان پاکشان درود 

بفرستیم و به خانواده عزیزشان تسلیت بگوییم.
وی ادامه داد: امیدواریم سال آینده سال بهتری باشد. سال 
آینده سال آستانه قرن پانزدهم، سال آستانه مهار کرونا، سال 
آستانه پیروزی قاطع ملت ایران در برابر جنگ اقتصادی و ان 
شاءاهلل سال آستانه یک حرکت خوب اقتصادی و رونق و جهش 

تولید خواهد بود.

ســازمان هواپیمایی کشــوری 
ضمن ادای احترام به شهدای سانحه 
هواپیمایی اکرایــن و ابراز همدردی 
عمیــق و مجــدد بــا خانواده های 
داغدار این عزیزان، گزارش بررســی 
ســانحه هواپیمای اکراینــی را برابر 
استاندارهای بین المللی در تارنمای 

عمومی این سازمان منتشر کرد.
به گزارش »انتخاب«، این گزارش 
که با اهداف پیشــگیرانه تهیه شــده 
است، مشــتمل بر تشــریح تمامی 
اطالعات، یافته هــا ، تحلیل  و نتیجه 
گیری تخصصی ۱2 گروه کارشناسی 
بوده و اقدامات اصالحی را در ابعاد بین 

المللی درخواست کرده است.
ایــن هواپیما در ۱8 دیماه ســال 
۱۳۹8 بــا ۱76 مســافر و خدمه در 
مسیر تهران به کیف مورد هدف یکی 
از سامانه های دفاع هوایی کشور قرار 
گرفت و دچار سانحه شد. در بخشی از 

این گزارش آمده است:
* روزجمعــه ۹8/۱۰/2۰ فردی 
که موفق به تصویربرداری از موشک 
دوم شده بود توســط مراجع امنیتی 

شناسایی شد.
* پس از مصاحبه گروه بررســی 
سانحه با وی مشخص شد که او نگهبان 
یک کارگاه ساختمانی بوده که پس از 
مشاهده شلیک و انفجار یک موشک 
دوربین تلفــن همراه خــود را برای 
تصویری برداری روشــن می کند و 
موفق می شود از پرواز و انفجار موشک 

دوم فیلم بگیرد.

دو سوال مهم مرتبط با تمام سانحه 
هوایی مطرح شــد: دلیل سانحه چه 
بوده و چگونه می توان از وقوع سوانح 

مشابه جلوگیری کرد
طبق این گــزارش در بخش ضبط 
کننده هــای پروازی آمده اســت که 
این هواپیما مجهز به دســتگاه های 
ضبط داده هــای پــروازی مبتنی بر 
فنــاوری نیمــه هــادی با شناســه 
محصــول۰۰۳- ۴75۰ -۹8۰ کــه 
بیــش از ۱2۰۰ پارامتر را ضبط کرده 
و ضبط کننده صــدای کابین پرواز با 
شناسه محصول6۰۳2-۰۰۳- ۹8۰ 
با قابلیــت ضبط دو ســاعت آخرین 
صداها و همچنیــن یک ضبط کننده 

دسترسی سریع است.
دســتگاه های ضبط کننــده در 
سانحه پیدا شــده اند اما ضبط کننده 
دسترسی سریع یافت نشد. وضعیت 
این دستگاه ها نشــان می دهد که در 

معرض آتش ســوزی در پرواز نبودند 
و در اثر شــدت برخورد با زمین دچار 
صدمات فیزیکی شده و یا در معرض 

آتش قرار گرفتند.
 در این گزارش جزییات مکالمات 

پیاده شده در یک جدول آمده است
در بخش پرتاب موشک به سمت 
هواپیما در این گزارش آمده است پس 
از وقوع ســانحه فیلم های متعددی 
در فضای مجازی و رســانه ها منتشر 
شد که نشــان دهنده شلیک موشک 
به ســمت هواپیما بود گروه بررسی 
سانحه نسبت به بررسی اصالت فیلم ها 
و اســتعالم از مراجع امنیتی و نظامی 
در خصوص شلیک موشک به هواپیما 
اقدام کرد. و به این نتیجه رســید که 
برخی فیلم های منتشر شده با زمان 
و مــکان رخدادادها تطابــق دارد اما 
هنوز در خصوص منشــاء شلیک ها 
نوع و تعداد آن و اثر بر هواپیما تا تاریخ 

۹8/۱۰/۱۹ تمــام ایــن تحلیل فاقد 
ارزیابی بود. یکی از مهمترین ویدیوها 
فیلمی بود که دریک محوطه کارگاهی 
ساختمانی از پرواز و انفجار یک موشک 
گرفته شــده بود گروه بررسی سانحه 
نســبت به تحلیل تصاویر و شناسایی 
نقطه فیلمبــرداری پرداخت و پس از 
انطباق بــا آن تصاویر هوایی منطقه با 
حضور در محل و تصویربرداری مجدد 
از همان زوایا به این نتیجه رســید که 

فیلم منتشر شده دارای اصالت است.
آخرین ارتباط رادیویی موشک با 
سامانه پدافندی در زمان 6:۱5:22 در 
مکانی نزدیک مسیر حرکت هواپیما 
ثبت شــده اســت پس از آن دریافت 
موفقیت آمیــز نبودن موشــک در 
سامانه نشان داده می شود و هواپیما 
پس از مدتی از قفل راداری ســامانه 

خارج می شود.
طول موشک 28 ۹8 میلیمتر وزن 
آن ۱67 کیلوگرم و وزن ســرجنگی 
آن ۱۴ کیلوگرم اســت مواد منفجر 
استفاده در موشک از نوع کامپوزینش 
ب بوده و در آن 6۰ درصد RDX و ۴۰ 

تی انی تی به کار رفته است.
این موشک مجهز به سر هدایتگر با 
حس گرهای فاصله بوده و با نزدیکی با 
مانع سر هدایتگر آن جدا شده و سپس 
محفظه حاوی ترکش ها منفجر شده 
و در حدود 25۰۰ تا ۳ هزار ترکش با 
وزن 2/۴گرم از جنس آلیاژ تنگستن 
با سرعتی حدود ۱8۰۰ متر بر ثانیه بر 

محیط پرتاب می شود.

گزارشخبر

روحانی در جلسه هیات دولت:

هر فرد و گروهی که مانع برداشتن تحریم شود، 
خیانت می کند

در گزارش جزئیات سانحه هواپیمای اکراینی آمده است:

اصابت ۳۰۰۰ ترکش موشک به هواپیما

آنچه بازارهای ایران در سال 99 به جا گذاشت؛

طعم گس زیان در کام 
سرمایه گذاران

سياست 2

چرتکه 3

 تایید حکم عیسی شریفی، 
امتیاز منفی دیگری برای قالیباف؛

 »ناتوان« در نظارت، 
در راس نهاد ناظر

دیروز همزمان که محمدباقــر قالیباف 
در مراســمی مربوط به کمیته امــداد امام 
خمینی، در حال ســخنرانی بود و می گفت 
که »مشکل ما در کشور پول و نبود امکانات 
نیست، بلکه نبود نظارت است«، خبر آمد که 
حکم 2۰ سال زندان قائم مقام او در کسوت 
شهرداری تهران به تایید دیوان عالی کشور 

رسیده است. 
همزمانی آن جمله قالیبــاف و این خبر، 
تقارن جالبی بود؛ زیرا همانطور که او اشــاره 

کرده، آنچه در زمان شــهرداری او منجر به 
فجایعی مانند پالسکو شــد، آنچه باعث شد 
آتش نشــانی امکانات کافی بــرای کنترل 
و مدیریت حوادث و ســوانح نداشــته باشد 
و هفت ســال پیش در حادثه آتش ســوزی 
خیابان جمهــوری، دو زن کارگر مظلومانه 
از پنجره های کارگاه ســقوط کردند، آنچه 
باعث شــد پل صدر به چنان نمونه معیوبی 
در شهرسازی تبدیل شــود که کارشناسان 

علی رغم بودجه کالنی که صرف آن شد...

 بهار 
     دلکش 

         رسید و ...
 سال نو بر همراهان »توسعه ایرانی«مبارک. 
 امید  که »دل هایشان به جا« باشد


