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برگ برنده ايران در مذاكرات هسته اي  
ــاره به اعالم توليد  ــي.ان.ان با اش ــبكه تلويزيوني س ش
ــته اي از سوي ايران، دستيابي به اين  ــوخت هس ميله هاي س
ــته اي با  ــراي تهران در مذاكرات هس ــاوري را امتيازي ب فن

دولت هاي غربي دانست. 
ــالم اين موفقيت  ــبكه زمان اع ــه گزارش ايرنا، اين ش ب
ــته اي از سوي تهران را حائز اهميت خواند و گفت: حدود  هس
ــنهاد از سرگيري مذاكرات را  يك ماه پيش اتحاديه اروپا پيش
به تهران داد، اما ايران پاسخي به آن نداد و هر نوع گفت وگوي 
ــد به  ــي.ان.ان افزود: به نظر مي رس ــروط را رد كرد.  س مش
محض آن كه ايران ميله سوخت هسته اي را كه براي رآكتور 
تحقيقاتي تهران كاربرد دارد، وارد مدار توليد كند، به اتحاديه 
ــرات به صورت  ــرگيري مذاك ــا پيام دهد كه آماده از س اروپ

جدي است.

 كارگروه كره جنوبي 
براي مقابله با تحريم هاي ايران 

ــاد كارگروهي ويژه،  ــت كره جنوبي اعالم كرد با ايج دول
موانع تجاري اي را كه در نتيجه تحريم هاي آمريكا در روابط 

تجاري ايران و كره جنوبي به وجود آمده، رصد مي كند.
به گزارش خبرگزاري فارس، براساس اعالم وزير اقتصاد 
كره، اين اقدام پس از آن صورت گرفت كه دولت آمريكا روز 
ــده عليه ايران را به مرحله  ــنبه تحريم هاي تصويب ش يكش
ــئول پيش از اين تالش كرده بود  ــاند. س تصويب نهايي رس
ــتثني كردن كره جنوبي  ــازد تا با مس ــنگتن را متقاعد س واش
ــور اجازه دهد، واردات نفت خام  از اين تحريم ها، به اين كش
ــار  ــد. وزارت اقتصاد كره جنوبي با انتش ــران را ادامه ده از اي
بيانيه اي اعالم كرد: «دولت كارگروه ويژه اي را تشكيل داده 
ــته يا از ايران  تا به بخش هايي كه روابط تجاري با ايران داش
ــكالت ناشي از اجرايي  نفت وارد مي كنند كمك كند تا با مش
ــدن تحريم هاي آمريكا عليه ايران، كنار بيايند.» ايران با  ش
ــن 8/3 درصد مجموع نفت موردنياز كره جنوبي، يكي از  تامي

بزرگ ترين منابع تامين نفت اين كشور به شمار مي رود.

 منافقين اجازه سكونت بلندمدت
 در ليبرتي ندارند

ــپ ليبرتي، يكي از  ــام آمريكايي تاكيد كرد: كم ــك مق ي
ــازه ندارند در اين  ــوده و منافقين اج ــات دولت عراق ب امكان

كمپ مانند اردوگاه اشرف سكونت كنند.
ــان، دانيل فرايد  ــاني هابيلي به گزارش پايگاه اطالع رس
ــاور ويژه آمريكا در امور كمپ اشرف، تصريح كرد: دولت  مش
عراق اجازه اقامت طوالني در اين كمپ را به منافقين نخواهد 
ــرف در اختيار  ــزود: اين كمپ برخالف پايگاه اش داد. وي اف
منافقين يا هيچ نيروي خارجي ديگري غير از نظاميان عراق 
ــن كمپ مانند  ــه اقامت منافقين در اي ــرار ندارد و در نتيج ق
پادگان اشرف طوالني نخواهد بود. اين مقام آمريكايي تاكيد 
كرد: پس از ورود منافقين به كمپ ليبرتي، بالفاصله مراحل 
بررسي پناهندگي اين افراد به انجام خواهد رسيد و از سكونت 

مدت دار منافقين در اين كمپ جلوگيري خواهد شد.

دور زدن تحريم ها در حياط خلوت آمريكا
يك روزنامه آمريكايي در گزارشي با اشاره به روابط ايران 
ــورهاي آمريكاي التين نوشت: ايران به وسيله توسعه  با كش
ــورهايي موسوم به حياط خلوت آمريكا توانست  روابط با كش

تحريم ها را دور بزند. 
ــت،  ــل از روزنامه واشنگتن پس ــزارش فارس به نق به گ
ــت  ــال افزايش نفوذ خود در آمريكاي التين اس ــران در ح اي
ــان آمريكايي معتقدند با  ــت كه كارشناس و اين موضوعي اس
ــي به بازارهاي  هدف دور زدن تحريم هاي جهاني و دسترس
ــفر  ــواد خام صورت مي گيرد. در اين گزارش به س ــد و م جدي
ــور آمريكاي التين  ــژاد به 4 كش ــوع احـــمدي ن قريب الوق
ــفرها مي تواند زمينه ساز  ــت: اين س ــده و آمده اس ــاره ش اش

گسترش مناسبات تهران با اين كشورها باشد.  
ــور اقتصادي و  ــالوه بر حض ــزود: ع ــت اف واشنگتن پس
سرمايه گذاري در پروژه هاي مشترك، ايران در حال افزايش 

حضور ديپلماتيك خود در آمريكاي التين است.

امكان تغيير حوزه انتخابيه كانديداها
ــتاد انتخابات كشور گفت: آن دسته از كانديداهايي  رئيس س
ــل دارند حوزه انتخابيه خود را تغيير دهند، طبق قانون تا  كه تماي
ــل از روز انتخابات فرصت دارند اين كار را انجام دهند.  15 روز قب
سيدصولت مرتضوي درباره آن دسته از داوطلباني كه خارج از شهر 
خود در مناطق ديگر اقدام به نام نويسي براي نهمين دوره انتخابات 
مجلس كرده اند و تمايل به تغيير آن دارند، افزود: تمام داوطلبان 
ــق قانون در صورت تمايل فرصت دارند تا حوزه انتخابيه خود  طب
ــال جاري انتخابات نهمين دوره  ــفندماه س را تغيير دهند. 12 اس
ــومين مياندوره اي چهارمين دوره  مجلس شوراي اسالمي و س
مجلس خبرگان رهبري به ترتيب در سراسر كشور و استان هاي 

كردستان و خراسان رضوي برگزار مي شود. /  فارس

پورمحمدي:همه بايد در برابر تحريم ها 
به دولت كمك كنيم

ــازمان از  ــور گفت: اين س ــي كل كش ــازمان بازرس رئيس س
ــردن تحريم ها  ــر كردن يا بي اثر ك ــات دولت براي كم اث تصميم
ــتگاه ها نيز بايد  ــتيم. همه قوا و دس حمايت كرده و آماده كمك هس
ــلمين مصطفي  ــالم والمس در اين زمينه كمك كنند. حجت االس
پورمحمدي با اشاره به موافقت رئيس جمهور آمريكا با تحريم بانك 
مركزي ايران تصريح كرد: اوباما در اولين روز سال نوي ميالدي و 
هنگامي كه در تعطيالت به سر مي برد، به عنوان عيدي مردم آمريكا 
قطعنامه مجلس سناي اين كشور درباره تحريم بانك مركزي ايران 

را تصويب كرد.  
ــود. از  ــت اين تحريم ها 6 ماه بعد اعمال ش وي افزود:  قرار اس
ــي به خاطر برخي مقاومت ها تغييراتي در اين قطعنامه اعمال  طرف
شده و به قول خودشان مقداري از تندي آن گرفته شده و اختياراتي 
ــتور لغو اين  ــد دس ــه رئيس جمهور داده اند كه اگر مصلحت نباش ب
ــود. پورمحمدي افزود: آمريكا قصد دارد با پول و  تحريم ها داده ش

هزينه ديگران برخي از اهداف خود را پيش ببرد. /  ايسنا

ابوترابي: بصيرت مهم ترين عامل 
اقتدار ملت ايران است

ــن در مجلس گفت: عامل اقتدار ملت  ــده مردم قزوي نماين
ايران از آغاز انقالب اسالمي تاكنون، بصيرت و آگاهي آنان در 
زمينه هاي مختلف بوده است. حجت االسالم حسن ابوترابي 
كه در همايش بزرگداشت حماسه نهم دي سخن مي گفت، با 
بيان اين مطلب افزود: پس از پيروزي انقالب ملت ايران بارها 
ــاز از جمله 8 سال  بصيرت خود را در موقعيت هاي سرنوشت س
جنگ تحميلي، تحريم سي و چند ساله و جريان فتنه سال 88 
ــان دادند. وي ريشه و اساس بصيرت مردم ايران را هويت  نش
ديني دروني شده در آنان دانست. ابوترابي يكي از راه هاي ضربه 
به ساختار جوامع را نفوذ در صاحبان قدرت و به انحراف كشيدن 
آنان دانست و گفت: دشمنان نظام در دوران فتنه سعي داشتند 
كه با ورود از اين راه، اهداف شوم خود را عملي كنند كه با درايت 
رهبر معظم انقالب و قدرت شناخت حق از باطل از سوي مردم 

با شكست سنگيني روبه رو شدند. /  ايسنا

سايه خبر كمي از سياست

ادامه از صفحه اول
ــانه ها به اشتباه، از اين عضو هيات رئيسه به عنوان  كه در رس

پدر آن فرد ياد كنند كه اين مساله صحيح نيست. 
ال سي هاي خارجي محدود نشده است

سخنگوي قوه قضاييه همچنين با اشاره به محدوديت هايي 
كه به دنبال پرونده فساد اقتصادي اخير در مورد ال سي هاي داخلي 
بوجود آمده است، گفت: غير از اين موضوع، شوراي پول و اعتبار 
محدوديت ديگري تصويب نكرده است. وي افزود: پس از فساد 
ــوراي پول و اعتبار مصوب كرد كه حداكثر به  اقتصادي اخير، ش
ــي هاي داخلي  ــدت 6 ماه، تجديد نظرهايي در خصوص ال س م
صورت بگيرد اما اين مساله ارتباطي با ال سي هاي خارجي ندارد. 
محسني اژه اي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اين كه 
دادستان كل كشور، يكي از مراجع چهارگانه اي است كه بايد به 
ــتعالمات در خصوص كانديداهاي مجلس شوراي اسالمي  اس
ــخ دهد، گفت: از چند ماه قبل گروهي را منحصراً به اين كار  پاس
ــور  ــتم رايانه اي به وزارت كش اختصاص داديم و از طريق سيس
ــام داوطلبان، به صورت آنالين،  ــديم و در زمان ثبت ن متصل ش
ــم.  وي افزود: خود وزارت  ــخصات آنها را دريافت مي كردي مش
ــر روز بالفاصله در خصوص  ــت اداري ه ــور نيز در آخر وق كش
ــتعالم مي كرد و با توجه به اين كه ما موظف بوديم  داوطلبان اس
ــخ آن را بدهيم ما خيلي  ــتعالم پاس حداكثر پس از 5 روز از هر اس
ــم.  وي با بيان اين كه  ــخ دادي ــريع تر از اين موعد به آنها پاس س
بيشتر استعالم ها را قبل از موعد 5 روزه پاسخ داديم، گفت: فقط 
ــت به بررسي دقيق تري نياز  ــتند كه ممكن اس موارد نادري هس

داشته باشند. 
ــال، پيشگيري از وقوع  ــني  اژه اي با بيان اين كه امس محس
ــه است، گفت: ماده  جرم در بحث انتخابات، پررنگ تر از هميش
ــگيري از وقوع  67 قانون انتخابات قوه قضاييه را موظف به پيش

ــر  ــنامه  اي به سراس ــت و رئيس قوه قضاييه بخش جرم كرده اس
ــتادهاي ويژه مركز و استاني تشكيل شده  ــور فرستاد كه س كش
ــوراي نگهبان و وزارت  ــتاد ويژه مركز با مجموعه اي از ش كه س
ــور مشغول فعاليت  است. وي افزود: راهكارهاي پيشگيري  كش
ــده و شرح وظايف ستادهاي استاني مشخص شده و  بررسي ش
در نشستي كه با حضور روساي كل دادگستري و دادستان هاي 
ــتان ها در تهران برگزار شد تمام موارد براي آنها تبيين  مراكز اس
شد. سخنگوي قوه قضاييه گفت: تأكيد مي كنيم كه در امر نظارت 
و اجراي انتخابات هيچ دخالتي نداريم و براساس وظيفه در حوزه 
ــتيم. وي در  ــگيري از وقوع جرايم انتخاباتي در تالش هس پيش
ــخ به سوالي افزود: انجام تبليغات زودهنگام، جرم است و در  پاس

صورت وقوع، قوه قضاييه و ضابطين با آن برخورد مي كنند. 
 فيلتر شدن سايت منسوب به آيت اهللا هاشمي 

سخنگوي قوه قضاييه همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري 
ــب به آيت اهللا هاشمي  ــايت منتس ــدن س در خصوص فيلتر ش
رفسنجاني گفت: اين سايت به دليل انتشار محتوايي كه از جمله 

مصاديق مجرمانه بود، فيلتر شده است.
وي افزود: در سال 88 قانون بررسي سايت ها تصويب شد و بر 
اساس آن كارگروهي شكل گرفت كه بخشي از وظايف آن، تعيين 
مصاديق مجرمانه و پااليش سايت هاي حاوي اين مصاديق بود.  
ــمي رفسنجاني بايد اين  ــايت آقاي هاش اژه اي گفت: در مورد س
ــايت به اسم آقاي محسن هاشمي  نكته را اعالم كنم كه اين س

به ثبت رسيده است و با وجود اعالم كارگروه، آقاي هاشمي اين 
سايت را در سامانه مخصوص ثبت نكرده است.

ــتگاه قضا تصريح كرد: كارگروه در مهرماه  ــخنگوي دس س
امسال برخي مطالب را كه از جمله مصاديق مجرمانه بودند و به 6 
مورد مي رسيد به صورت رسمي به گردانندگان سايت اعالم كرد 
و آنها هم اين مصاديق را از سايت خود حذف كردند، اما بار ديگر 
در چهارم آبان ماه مصاديق مجرمانه ديگري به عالوه مصاديق 
قبلي در اين سايت قرار داده شد. وي با بيان اين كه براي بار دوم 
به اين مجموعه تذكر داده شد، گفت: نهايتا در آذر ماه تذكر سوم 
داده شد، اما اين بار ديگر مسووالن سايت هيچ توجهي به تذكر 
نكردند و بر همين اساس، كارگروه در 7 دي ماه دستور به پااليش 
ــد كه البته من در آن جلسه  ــايت داد و اين سايت فيلتر ش اين س
كارگروه حضور نداشتم.  اژه اي افزود: البته شنيده ام در روز يازدهم 
ــوي مسووالن سايت به كارگروه  همين ماه نامه اعتراضي از س
رسيده كه هنوز متن آن را نديده ام و در صورت صحيح بودن اين 

خبر طبيعتا به اعتراض آنها در كارگروه رسيدگي مي شود. 
ــخنگوي قوه قضاييه همچنين در خصوص دادگاه فائزه  س
هاشمي با بيان اين كه اين دادگاه همان طور كه از قبل اعالم شده 
بود در تاريخ سوم ديماه برگزار شد، گفت: دادگاه معموال يك هفته 
براي صدور حكم، فرجه دارد كه همين روزها اين فرجه به پايان 
مي رسد و ظرف همين هفته، حكم صادر مي شود.  اژه اي در پاسخ 
به سوالي در خصوص شكايت رئيس مجلس شوراي اسالمي از 
ــازمان هدفمندي يارانه ها كه پس از درگيري اخير  مديرعامل س
ــت، گفت: شكايت متقابلي از سوي  در مجلس صورت گرفته اس
دو طرف اين ماجرا صورت گرفته كه به قوه قضاييه واصل شده اند 
كه به لحاظ جايگاه به مجتمع كاركنان دولت ارجاع شده و در حال 
پيگيري است.  وي افزود: مدير عامل سازمان هدفمندي يارانه ها 

از يك نماينده مجلس شكايت كرده است.

كشف اسناد تازه در  پرونده فساد مالي
سخنگوي قوه قضاييه:  جواهر 6 ميليارد توماني كه متهم اصلي پرونده به يكي از همسران خود هديه داده بود، پيدا  شد

عمليات مقابله با دزدان دريايي با حضور ناظران خارجي در اين رزمايش انجام مي شود

فرمانده كل سپاه: راه تنفس مصنوعي فتنه گران 
در فضاي انتخابات را مسدود مي كنيم

ــداران انقالب  ــپاه پاس فرمانده كل س
ــد بروز  ــريح داليل و رون ــالمي در تش اس
ــروژه طراحان فتنه و  ــت پ فتنه 88 و شكس
ــركات فتنه گران در  ــرورت مقابله با تح ض
ــاي انتخابات مجلس گفت: راه تنفس  فض
ــي فتنه گران در فضاي انتخابات را  مصنوع

مسدود  مي كنيم. 
سردار سرلشكر محمدعلي جعفري در 
گفت وگوي تفصيلي با مهر افزود: طراحان 

و تئوريسين هاي فتنه 88 عينا همان كساني بودند كه 10 سال پيش غائله 18 تير را به راه انداختند. 
ماجراي 18 تير در حقيقت مانور و تمرين اردوكشي خياباني جريان اپوزيسيون بود كه در يك سطح 
محدود انجام شد.  جعفري افزود: هدف اصلي آنها اجراي سياست فشار از پايين و چانه زني از باال بود. 
وقتي كه در 25 خرداد جمعيت قابل توجهي از مردم كه ناخواسته گرفتار بازي خباثت آلود رسانه هاي 
خبري معاند نظام شده و شبهه وقوع تقلب در انتخابات را باور كرده بودند به خيابان ها آمدند، رهبران 
اپوزيسيون دچار اين توهم مطبوع شدند كه هواخواهان بي شماري دارند و با پشتگرمي به اين پايگاه 
ــته هاي غيرقانوني آنان از  ــيني و تن دادن به خواس اجتماعي مي توانند رهبر انقالب را به عقب نش
جمله ابطال انتخابات وادار سازند. اما رهبر استوار و نستوه انقالب در نماز جمعه تاريخي 29 خرداد 
ــتادند و اعالم كردند كه به هيچ وجه زير بار بدعت هاي  قاطعانه در مقابل اين زياده خواهي ها ايس
غيرقانوني نخواهند رفت. در سايه همين ايستادگي ها و روشنگري هاي صبورانه حضرت آقا بود 
كه رفته رفته غبارهاي فتنه فرونشست و هر روز كه گذشت شاهد دور شدن مردم از اطراف پرچم 
مكر و خدعه فتنه گران بوديم. فرمانده كل سپاه خاطرنشان كرد: قطعا دشمنان تالش خواهند كرد 
نظام اسالمي را  از پشتوانه مردمي خود تهي سازند. فكر مي كنيد تشديد تحريم هاي اقتصادي كه 

همزمان با اوج گيري فتنه 88 وارد فازهاي جديد خود شد به چه منظور انجام شد؟
ــپاه تصريح كرد:  آنها با تحريم اقتصادي مي خواهند دولت و نظام را در تامين  فرمانده كل س
زندگي مردم ناكارآمد و ناموفق نشان دهند و با فراهم شدن زمينه هاي نارضايتي، مردم را دعوت 
به تقابل با نظام كنند. وي در بخش ديگر سخنانش گفت: يكي از تالش هاي دشمن قطعا احياي 
آشوب ها و اعتراضات اجتماعي با دستاويز قرار دادن انتخابات مجلس است. اخبار و اطالعاتي كه 
ما داريم نشان مي دهد از مدت ها قبل آنها براي اين كار نقشه كشيده و طرح هايي نيز آماده كرده اند. 

آنها مي خواهند با ايجاد نا آرامي ها و با تنفس مصنوعي، جريان فتنه را زنده كنند.
فرمانده سپاه تاكيد كرد: در مقابل راهكار نظام هميشه اتكال به ذات اليزال الهي و استظهار به 
حضور توأم با بصيرت و مومنانه مردم در صحنه بوده است. ان شاءاهللا مردم مومن واليتــــمدار 
ــي كه در آن قرار داريم و با مشاركت حداكثري خود اين توطئه  ــرايط حساس و با بصيرت با درك ش

جديد دشمن را نيز خنثي خواهند كرد.

ــلح  رئيس مركز تحقيقات راهبردي دفاعي نيروهاي مس
ــه هايي كه در هواپيماي  ــا بيان اين كه نوع ابزارها و حساس ب
ــي آمريكا به كار گرفته شده دليل بر تجاوز به حريم  جاسوس
ــت، گفــــــت: آمريكا دچار خــــطاي  ــور اس هوايي كش
غير محاسبه اي نشد بلكه دراقدامي هدفمند پهپاد جاسوسي 

را به ايران فرستاد.
ــد هوايي نيروهاي  ــگ الكترونيكي پدافن واحدهاي جن
مسلح كشورمان 13 آذرماه اعالم كردند كه موفق شده اند با 
ــين  اقدامات عملياتي خود يك فروند هواپيماي بدون سرنش
ــي آمريكايي از نوع "RQ-170" را كه به  ــرفته جاسوس پيش
ــور تجاوز كرده بود،  ــرق كش طور محدود به مناطق مرزي ش
كشف كرده و از كنترل متجاوزان خارج ساخته و آن را در اختيار 
ــمخاني، وزير اسبق دفاع ديروز  بگيرند. امير دريابان علي ش
ــي  ــتان به جاسوس به مهر گفت: هواپيمايي كه در مرز افغانس
ــه اش حساسه عكسبرداري باشد  مي پردازد بايستي حساس
چون در افغانستان نيازي به سيستم شنود، حساسه گرما سنج 

ــنج خاصي ندارد كه در اين هواپيماي جاسوسي از  و طيف س
ــت، ضمن اين كه چنين هواپيماي فوق  ــتفاده شده اس آن اس
پيشرفته اي صرفا در اختيار سازمان جاسوسي سيا قرار داشت 
ــكا يعني پنتاگون چنين پهپادي در  ــي وزارت دفاع آمري و حت
ــي كارشناسانه  ــمخاني تصريح كرد: با بررس اختيار ندارد. ش
ــبه دقيق جغرافياي  ــف اين موضوع مانند محاس ابعاد مختل
ــتفاده شده در اين  دراختيارگيري پهپاد، تجهيزات خاص اس
ــوي  ــي و همچنين زمان انجام اين اقدام از س پرنده جاسوس
ــويم كه آمريكا دچار خطــاي غير  آمريكايي ها متوجه مي ش
ــت بلكه در اقدامي هدفمند اين  ــده اي نشده اس محاسبه ش
ــده  ــت.  پهپاد "RQ-170" تصاحب ش كار را انجام داده اس
ــط نيروهاي مسلح ايران از مدرن ترين پهپاد هاي ارتش  توس
ــبيه جنگنده بمب افكن هاي  ــت كه طراحي آن ش آمريكاس
ــال 2009 به صورت رسمي شروع به  ــت و از س رادار گريز اس
كار كرده است. اين پهپاد فوق پيشرفته با توجه به قابليت هاي 

جاسوسي آن در اختيار سازمان سيا قرار داشته است.

ــدرت رزمايش واليت 90،  ــومين روز از مرحله  ق ايران در س
ــر را با موفقيت عليه هدف از پيش  ــك هاي كروز قادر و نص موش

تعيين شده شليك كرد.
ــرفته  خوداتكاي قادر، موشكي است كه در  سامانه فوق پيش
ــت در انهدام اهداف و ميزان برد  ــش رادار، ماهواره، ميزان دق بخ
و مسافت و نيز مكانيزم هاي هوشمند ضدرهگيري و اختالل در 

مسير در مقايسه با نسل قبل از خود ارتقا يافته است.
موشك قادر، جديدترين موشك ساحل به درياست كه توسط 
وزارت دفاع به توليد انبوه رسيده و در اختيار نيروي دريايي ارتش 
ــپاه قرار گرفته است. اين موشك با برد حدود 200 كيلومتر و  و س
قابليت آماده سازي و واكنش سريع مي تواند اهداف دريايي از جمله 

ناوچه ها و ناوهاي جنگي و اهداف ساحلي دشمن را منهدم كند.
پرواز در ارتفاع پايين و قابليت تخريب باال از ديگر ويژگي هاي 
موشك قادر است. موشك نصر نيز كه از نوع موشك كروز است 
و توانايي انهدام شناورهاي000 3 تني را دارد، روز گذشته شليك 
ــك هاي  ــك در كالس موش ــت. اين موش موفقيت آميزي داش
كوتاه برد است. به گزارش خبرگزاري ها، موشك سطح به سطح 
ــليك آزمايشي موفق قرار  ــناور ديروز مورد ش نور نيز از يگان ش
ــي واليت 90 در محدوده آب هاي  گرفت. رزمايش بزرگ درياي
ــرق كشور از تنگه هرمز تا شمال اقيانوس هند از شنبه  جنوب ش
هفته گذشته (سوم دي) در حال برگزاري است و امروز روز پاياني 

آن خواهد بود.

ــامانه فوق پيشرفته نور نسبت به نسل قبلي خود در بخش  س
ــت و كنترل و  ــب هدف، هداي ــد  راداري، تعقي ــتم هاي ض سيس
ــن هدف موردنظر  ــه و براحتي پس از يافت ــگال ارتقايافت ضدجن
ــت قرار دهد. به گفته  ــري كند و مورد اصاب ــد آن را رهگي مي توان
دريادار دوم محمود موسوي، سخنگوي رزمايش نيروي دريايي 
ــط متخصصان ايراني ساخته  ــك ها توس ارتش، همه اين موش
شده اند. وي اعالم كرد: عمليات مقابله با دزدان دريايي با حضور 
برخي ناظران خارجي توسط دريادالن اين نيرو در منطقه عملياتي 

عمومي رزمايش واليت 90 انجام مي شود.
امير موسوي افزود: برخي ناظران از سوي كشورهاي دوست 
ــك با روند فعاليت  ــفر كرده اند و از نزدي ــان به ايران س و هم پيم

دريادالن نيروي دريايي ارتش آشنا مي شوند.
 وي تصريح كرد: ديروز در حضور ناظران خارجي در رزمايش 
واليت 90، عمليات تجسس و نجات و هلي برن در منطقه عمومي 
رزمايش به اجرا درآمد. رزمايش واليت 90 نيروي دريايي ارتش 
ــلح جمهوري اسالمي ايران  از جمله رزمايش هاي نيروهاي مس
ــانه هاي  ــت كه در طول برگزاري آن، همواره مورد توجه رس اس
ــت.  خارجي و همچنين نيروهاي فرامنطقه اي در منطقه بوده اس
ــروز و در آخرين روز از  ــت صبح ام در ادامه اين رزمايش، قرار اس
رزمايش مذكور، كليه  يگان هاي شركت كننده اعم از ناوشكن ها، 
ــطحي ها و يگان هاي  ــك انداز، ناوچه، انواع زيرس ناوهاي موش

پروازي اقدام به برگزاري رژه كنند.

شليك موفقيت آميز 2 موشك جديد در رزمايش واليت 90

محسني اژه اي در نشست هاي خبري خود اخبار و اطالعات تازه اي از پرونده فساد بزرگ مالي را با خبرنگاران درميان مي گذارد/ عكس: فارس

شمخاني: پهپاد آمريكا با برنامه آمده بود 




