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مراقب باشيد؛هراز و چالوس لغزنده است 
ــمال كشور گفت:  ــاره به بارش باران در جاده هاي ش ــور با اش معاون عمليات پليس راه كش

سطح جاده هراز و چالوس لغزنده است. 
سرهنگ پرويز سياح البرزي در گفت وگو با مهر افزود: سطح معابر و جاده هاي استان هاي 
ــوي  ــاران لغزنده بوده  و رعايت نكات ايمني از س ــدران و گيالن بر اثر بارش ب ــتان، مازن گلس
ــت كه ماموران پليس راه نيز در جاده هاي اين استان ها  ــت. اين در حالي اس رانندگان الزامي اس
مستقر هستند.به گفته وي، تردد در ساير جاده ها جريان دارد و مشكل ترافيكي گزارش نشده 

است.

توليد انبوه بالگرد 
ايراني كبرا

وزير خارجه در گفت وگو با 
«جام جم» خبر داد:

تقدير ليبي از 
كمك هاي ايران 

به انقالبيون
ــا  ب ــو  گفت وگ در  ــه  خارج ــور  ام ــر  وزي
ــتين بار از ارسال  روزنامه«جام جم»  براي نخس
ــالمي ايران  ــاي مخفيانه جمهوري اس كمك ه
ــان درگيري با رژيم  ــه انقالبيون ليبي در جري ب

معمر قذافي پرده برداشت. 
علي اكبر صالحي گفت: ما پيش از سرنگوني 
ــارض در  ــياري از گروه هاي مع ــا بس ــي ب قذاف
ــش از 3 تا 4 محموله  ــتيم و بي ــي ارتباط داش ليب
ــر و  ــي را بدون س ــي و داروي ــاي غذاي كمك ه
ــتاديم، از اين رو مصطفي  ــه بنغازي فرس صدا ب
ــي انتقالي ليبي  ــوراي عال عبدالجليل، رئيس ش
ــاي  ايران، نامه اي  ــه دليل همراهي و كمك ه ب
ــقوط  ــز براي رئيس جمهور، قبل از س تقديرآمي

قذافي ارسال كرد.
رئيس دستگاه ديپلماسي كشورمان با اشاره 
ــته باشيد همه سياست ها،  به اين كه انتظار نداش
ــتمرا در معرض  طرح ها و رايزني هاي خود را مس
ــمع و ديد ديگران قرار دهيم، افزود: بايد زمان  س
مناسب مطرح كردن اقدامات كامال فراهم شود 

و بعد آن را اعالم كنيم.
ــياري از  ــه بس ــه اين ك ــاره ب ــا اش وي ب
ــي و  ــردان آمريكاي ــاي دولتم موضعگيري ه
ــورهاي اسالمي در خصوص  حتي برخي از كش
ــردرگمي بوده  ــار تناقض و س ــي و مصر دچ ليب
ــم از اين  ــا هم مي تواني ــح كرد: م ــت،  تصري اس
ــن  ــت اي ــن اس ــم، ممك ــا بكني موضعگيري ه
ــانه ها هم صدا كند ولي در  موضعگيري ها در رس

مجموع بيشتر جنبه نمايشي و تبليغاتي دارد.
 ممكن است برخي اين تناقضات را فراموش 
ــانه ها  كنند، ولي اين اظهارنظرها در حافظه رس
ــود و تناقض هاي آن  ــات ضبط مي ش و مطبوع

همواره آشكار خواهد ماند.
ــان كرد: اين يك سياست  صالحي خاطرنش
ــتاب زده است، در صورتي كه در اين گونه امور  ش
ــت متيني را پيش گرفت. در عين حال  بايد سياس
ــته باشيد خيلي از موارد را در سياست  در نظر داش

نمي توان در همان لحظه بيان كرد.
وي گفت: من اين اطمينان را به شما بدهم كه 
ــايد هيچگاه مجموعه نظام در هيچ موضوعي  ش
ــجام و با  ــوالت منطقه اين قدر با انس ــد تح مانن
ــرده و وقت و انرژي در  ــت الزم برخورد نك جدي
ــته باشد. نتيجه  ــات مكرر نگذاش برگزاري جلس
ــووالن  ــاورت ها و رايزني ها در بين مس اين مش
نظام منجر به ايجاد چارچوبي شد كه وزارت امور 
ــوب عمل مي كند.  صالحي  خارجه در آن چارچ
ــه مي توانيم  ــد ك ــزود: باالخره زماني مي رس اف
راحت تر راجع به بسياري از مسائل حرف بزنيم.

ــل «جام جم»  ــوي مفص ــروح گفت وگ مش
ــاي آينده به چاپ  ــور خارجه در روزه ــا وزير ام ب

مي رسد.

 نارضايتي داروسازان
 از قاچاق دارو به كشور

 شبكه هاي ورزش و فيلم و سريال هم
 در راهند

راه اندازي شبكه هاي ورزش و فيلم و سريال كه 
پيش تر عزت اهللا ضرغامي رئيس رسانه ملي وعده 
آن را به مردم داده بود، روز گذشته با صدور حكمي 

از سوي معاون سيما وارد مرحله جديدي شد.
ــين كرمي را به  ــي در اين حكم حس ــي داراب عل
ــبكه تخصصي فيلم و سريال  ــمت سرپرستي ش س
ــبكه  ــمت مديريت ش ــاد صادقي را نيز به س و فرش

تخصصي ورزش منصوب كرده است.
ــين كرمي در سال 85 پس از رفتن از  دكتر حس
ــبكه 4، به عنوان قائم مقام معاون سيما  مديريت ش

انتخاب شد.
ــي برنامه هاي  ــاد صادقي هم تهيه كنندگ فرش
ــيا» و «با جام جهاني» (2002)  «جنگ فوتبال آس
ــت. او تهيه كننده  ــده دار بوده اس ــبكه 3 را عه از ش
«دايره طاليي» شبكه 3 هم بوده است. كارگرداني 
ــيا در شبكه 3 از ديگر فعاليت هاي  جنگ فوتبال آس

صادقي بوده است.
ــازمان صداوسيما چندي پيش اعالم  رئيس س
ــبكه جديد تخصصي در  ــال، 5 ش كرد تا پايان امس

تلويزيون راه اندازي مي شود.

ــكي در پيامي به  ــازمان نظام پزش رئيس كل س
ــازان  ــاز اعالم كرد كه داروس ــبت روز داروس مناس
ــع، ضوابط  ــامانه توليد، توزي ــور از وضعيت س كش
ــتاب زده نگران هستند  ناكارآمد و آيين نامه هاي ش
ــزوم برخورد جدي و موثر با پديده قاچاق دارو  و بر ل

تاكيد دارند.
بحث قاچاق دارو نه تنها در صحبت هاي رئيس 
ــياري  ــوي بس ــكي قانوني كه از س ــازمان پزش س
ــت. عضو  ــده اس ــت اندركاران دارو مطرح ش از دس
ــت  ــازان ايران نيز در نشس ــي داروس ــن علم انجم
ــازان گفت:  ــري دهمين همايش بزرگ داروس خب
ــد از حجم واردات دارو مربوط به داروهاي  15درص
ــت كه از مرزهاي شمالي، جنوبي و غربي  قاچاق اس

كشور وارد ايران مي شود.
ــبحانيان افزود:  ــزارش مهر، دكتر علي س به گ
ــاس پيش بيني  اخيرا اين رقم افزايش يافته و براس
مسووالن بازرسي وزارت بهداشت به 20 درصد هم 
ــدم برنامه  ريزي  ــد كه يكي از داليل آن، ع مي رس
صحيح وزارت بهداشت و محدوديت هايي است كه 

اين وزارتخانه ايجاد مي كند.
ــووالن دارويي  ــن اظهارنظر اما مس ــم اي به  رغ
ــور از  ــور اعالم مي كنند كه قاچاق دارو در كش كش
ــت در كشورهاي در  ــازمان جهاني بهداش آنچه  س
ــرده، كمتر  ــا 15 درصد اعالم ك ــعه 10 ت حال توس

است.
ــد با اجراي طرح  ــت اعالم مي كن وزارت بهداش
برچسب اصالت دارو براي تشخيص داروي قاچاق 
از اصلي، آمار قاچاق دارو كم شده است.با وجود اين، 
عضو انجمن علمي داروسازان ايران با اشاره به طرح 
برچسب اصالت دارو روي داروهاي وارداتي از سوي 
ــت اظهار كرد: تاكنون فقط50 درصد  وزارت بهداش
ــب را دارند اما به كمك  داروهاي وارداتي اين برچس

آن مي توان داروهاي قاچاق را كنترل كرد.
ــتن  ــد يكي از راه هاي كنترل قاچاق، بس هرچن
ــود؛ اما رئيس  ــوب مي ش مرزها و كنترل آن محس
ــكي تهران معتقد  ــكده داروسازي علوم پزش دانش
است: حل مشكل قاچاق دارو، بستن مرزها نيست
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انقالبي جديد درتوليد
 اعضاي مصنوعي

بودجه ملي را صرف
 سالح هسته اي
 نخواهيم كرد
با سردار احمد وحيدي
 وزير دفاع و پشتيباني
 نيروهاي مسلح

ــت منابع وزارت علوم،  ــاون اداري مالي و مديري مع
ــد 26 درصدي  ــاره به رش ــاوري با اش ــات و فن تحقيق
ــال جاري،  ــه اي آموزش عالي در س بودجه هاي هزين
ــدي يارانه ها و افزايش  ــت: با توجه به بحث هدفمن گف
ــته، اين ميزان  ــتادان در سال گذش فوق العاده ويژه اس
ــگاه ها كافي نيست و در اين زمينه در  بودجه براي دانش

حال رايزني با معاونت برنامه ريزي هستيم. 
به گزارش ايسنا، علي اكبر متكان با اشاره به وضعيت 
بودجه هزينه اي وزارت علوم در سال جاري، افزود: بودجه 
هزينه اي وزارت علوم كه شامل دانشگاه ها، موسسات 
پژوهشي و ستاد وزارت علوم است دو هزار و 222 ميليارد 
ــت كه اين بودجه در مقابل بودجه جاري سال  تومان اس

ــته كه يك هزار و 759 ميليارد تومان بود رشد 26  گذش
درصدي را نشان مي دهد. 

وي افزود: به رغم رشد 26 درصدي بودجه هزينه اي 
ــش فوق العاده ويژه  ــا توجه به افزاي ــوم، اما ب وزارت عل
استادان و همچنين هدفمندي يارانه ها اين رشد واقعي 
ــدي يارانه ها آثار خوبي را در  ــت و با اين كه هدفمن نيس
ــود؛ چرا كه برخي از  ــا بايد به فكر چاره نيز ب ــر دارد، ام ب
ــد 5 يا 6  ــث هدفمندي يارانه ها رش ــگاه ها در بح دانش
ــته اند كه اين موضوع به صورت  برابري هزينه ها را داش
ــتقيم روي همه هزينه هاي آنها اثرگذار است و  غيرمس
ــن خصوص در حال رايزني با معاونت برنامه ريزي  در اي

هستيم تا پيش بيني هاي الزم انجام گيرد. 

نگراني از كسري بودجه دانشگاه ها در سال  تحصيلي جديد

 منطقي: روسيه پيشنهاد فروش سري جديد توپولف را  
به ايران داده است

ــتيباني  مدير عامل صنايع هوايي وزارت دفاع و پش
ــور در توليد  ــلح ديروز از خودكفايي كش ــاي مس نيروه

بالگردهاي منحصر به فرد كبرا  خبر داد.
ــن  ــي از منحصربه فرد تري ــرا  يك ــاي كب بالگرده
بالگردهاي ساخته شده  در جهان است و به  رغم گذشت  
حدود40 سال از ساخت نخستين نمونه هاي آن هنوز در 
اكثر ارتش هاي قدرتمند جهان استفاده از آن ادامه دارد 
ــاخت كبرا  بجز ايران و آمريكا  به طوري كه فناوري س
ــا از جمله چين، ژاپن و رژيم  ــور دني تنها در اختيار 7 كش

صهيونيستي است.
ــتين هليكوپتر عملياتي ساخته شده در  كبرا  نخس
غرب براي ماموريت هاي تهاجمي است و مظهر قدرت 
در جنگ هاي نيمه هوايي محسوب مي شود. اين بالگرد 
ــش و مانورپذيري فوق العاده يكي  ــا تكيه بر قدرت آت ب
ــت. از بي رقيب ترين و محبوب ترين بالگردهاي دنياس

همچنين كبرا  از نظر تلفات داراي آمار بسيار درخشاني 
ــگ 1991 توفان صحرا  ــت.  به عنوان نمونه در جن اس
ــط آمريكا  ــه براي بازپس گيري كويت از صدام توس ك
ــد، 78 فروند كبرا  1273 ماموريت رزمي انجام  انجام ش
دادند كه تنها يك فروند از اين ناوگان آن هم در شرايط 

غيررزمي سقوط كرد.
ــه ايران نيز  ــاله عراق علي ــت س كبرا در جنگ هش
كمك هاي ارزشمندي به كشور كرد و در عمليات هاي 

مختلف و حساسي از جمله مرصاد شركت كرد.
ــرا  در كنار  ــز كب ــت جنگ ني ــال هاي نخس در س
ــي در  ــش مهم ــي نق ــاي هواي ــاي نيروه جنگنده ه
ــي و مكانيزه  ــتون هاي رزم ــروي س جلوگيري از پيش
عراق ايفا كرد. كبري با سرعت 226 كيلومتر در ساعت 
قابليت حمل 8 موشك ضد تانك ناو، موشك هاي هوا 
به هوا و راكت انداز را دارد. همچنين تيربار 3 لوله، قابليت 
ــوار  ــبانه و بدنه باريك آن امكان مانورهاي دش رزم ش
ــه آن  مي دهد. اكنون منوچهر  ــف و قدرتمند را ب و ظري
ــد اين بالگرد  ــه تنها در تولي ــي مي گويد ايران ن منطق
خودكفا  شده بلكه به فكر صادرات آن نيز هست.وي به 
ــاخت بالگرد كبرا  كار زيادي صورت  مهر گفت: روي س
گرفته است. يكسري از آن هم تحويل نيروهاي مربوط  
ــده و با توجه به تعداد زياد كبرا  را در هوانيروز بايد به  ش
فكر صادرات اين محصول باشيم.وي با اشاره به ساخت 
ــاير بالگردها افزود: كار طراحي و ساخت بالگردهاي  س
ــيده و طراحي بالگرد 8  ــور به اتمام رس 2 و 5 نفره در كش

نفره و باالتر نيز شروع شده است
 ايران- 140 امسال صادر مي شود

ــتيباني  مديرعامل صنايع هوايي وزارت دفاع و پش
نيروهاي مسلح همچنين  از صادرات هواپيماي ايرانـ  

140 تا پايان امسال خبر داد.
ــن هواپيما كه با نام اصلي  ــت كه اي اين در حالي اس
آنتونفـ  140 به طور مشترك با اكراين ساخته مي شود، 
هنوز در خطوط هوايي داخلي به كار گرفته نشده است و 
حتي شايعاتي به گوش مي رسد كه سازمان هواپيمايي 

ــور به خاطر  ــود هواپيما در كش ــوري با وجود كمب كش
ــركت هاي داخلي  تحريم، مجوز ورود اين هواپيما به ش

را نمي دهد.
ــابق ايران خودرو در  منوچهر منطقي، مديرعامل س
ــا توجه به اين كه ايرانـ  140  ــو با مهر افزود: ب گفت وگ
نخستين پرنده ايراني است، داراي اشكاالت جزئي نيز 
بوده است و اين اشكاالتي بوده كه طرح در طراحي هاي 
ــيده يا در تست  هاي عملكردي، خودش  خود به آن نرس

را نشان نداده است.
ــازمان  ــار كرد: از بهمن 89 با همكاري س وي اظه
ــازي  ــن هواپيما را تجاري س ــوري اي هواپيمايي كش
ــيديم مي توانيم اين  كرده ايم و وقتي به حالت پايدار رس
ــر هم صادر كنيم كه تا  ــورهاي ديگ محصول را به كش
پايان سال 90 در اين خصوص خبرهاي خوبي را خواهيد 
شنيد. با اين حال وي به برنامه به كارگيري اين هواپيما 
در خطوط هوايي داخلي اشاره اي نكرد و نگفت كه چرا 
ــت دوم از خارج، از اين  ــا وجود خريد هواپيماهاي دس ب

هواپيما استفاده نمي شود.

ــح كرد: ايرانـ  140 تاكنون حدود 1100  وي تصري
ــته و در حدود 6 ماه 20 هزار مسافر را  ــاعت پرواز داش س
جابه جا كرده است. منطقي به خط يا خطوط هوايي كه 
ــافر جابه جا مي كند،  اين هواپيما در قالب آن پرواز و مس

اشاره اي نكرد.
 هواپيماهاي خصوصي

ــع هوايي وزارت دفاع همچنين از  مديرعامل صناي
ــف هوانوردي عمومي در  ــدازي پايگاه هاي مختل راه ان
ــال خبر داد و گفت: هر شخصي  ــور از شهريور امس كش
تمايل داشته باشد مي تواند آموزش هاي الزم در زمينه 

هوانوردي را ببيند و مالك هواپيما شود. 
ــخصي در  ــون هواپيماهاي ش ــزود: هم اكن وي اف
ــاخت و قابل  ــاي مختلف در حال طراحي و س اندازه ه
ــرايطي فراهم شده كه  ــت. حتي ش عرضه به عموم اس
قيمت هواپيماها بين 2 تا 3 سال پرداخت شود. همچنين 
با توجه به محدوده قيمتي هر هواپيما و بيشتر در زمينه 
ــن 70 تا 180 ميليون تومان  ــبك كه بي هواپيماهاي س

قيمت دارند، وام نيز پرداخت مي شود. 
ــه ايران براي  ــيه ب ــنهاد جديد روس وي از ارائه پيش
ــركت توپولف  فروش توپولف خبر داد و گفت: اخيرا ش
ــري اس. ام را طراحي كرده   ــاي جديد 204 س هواپيم
ــه داده  ولي هنوز  ــروش آن به ايران را ارائ ــنهاد ف و پيش

خريدي صورت نگرفته است.

صفحه 19

وحشت 65 ميليون آمريكايي
 از توفان  ايرن




