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حلقهمحاصرهرژیمصهیونیستی
توسط جریان مقاومت تکمیل شد
امامجمعهمشهددرخطبه
هاینمازجمعهاینهفته،
نکاتــی را درباره حماســه
اربعین ،اتفاقات منطقه و
اقتــدار اطالعاتــی ســپاه
پاســداران در بازداشــت
سرشــبکه اطالعــات ضد
انقالبمطرحکرد.بهگزارشخراسانرضوی،آیتا...
«ســیداحمد علمالهــدی» در خطبــه دوم نمازجمعــه
مشهدمقدس ،ابتدا با اشاره به اربعین حسینی افزود:
راهپیماییاربعیندرسالهایاخیریکجریانشگفت
جهانیاستودنیارامتعجبکرده،اینراهپیمایییک
تجلی کامل و قاطــع از جریان ظهور امــام زمان(عج) و
فرارسیدنظهورآنحضرتاست.آیتا...علمالهدی
همچنیــن بــا اشــاره بــه اتفاقــات اخیــر اظهــار کــرد:
جریانهایــی در اربعین وجــود دارد که نشــان از امداد
غیبیاست،درهمینهفته(هفتهگذشته)دوحادثهبه
وجودآمدکهدقیقامعلوماستدرآنها،همهکارهخود
خداست،ولوکارهابهوسیلهبندگانخالصخداانجام
می گیرد .یکی اقتدار عظیم اطالعاتی سپاه پاسداران
بودکهسرشبکهاطالعاتواخباررسانهایضدانقالب
را دستگیر کردند .وی افزود :بحث دستگیری یک نفر
نیست ،یک نفر اصال ارزشی ندارد ،موجودیتی ندارد،
لیاقتینداردکهآدمحرفشرابزند،دستگیرکردنیک
عنصر ضعیف ،مــزدور ،ناپاک و سرســپرده به دشــمن
خیلیمهمنیست،اماچیزیکهمهماستایناستکه
با همه صیانت و حفاظتی کــه می شــد و در واقع ،تمام
جریان رسانه ای دشمن و ضد انقالب در خارج ،به این
کیفیت به وســیله دستگاه جاســوس پروری اطالعات
فرانسه تنظیم می شد ،عزیزان ما با اقتدار اطالعاتی بر
اینقضیهمسلطشدندکهایناتفاق،کارخداست.آدمی
باهمهدستگاههاییکهمراقبومحافظاوهستند،بیاید
وپایشرادرمنطقهایبگذاردکهدرقدرتایراناست،
امروز قدرت ایران در مرزهای جغرافیایی نیســت ،کل
منطقهدرقدرتماست،اینفردبیایددراینمنطقهوبعد
همغیورمرداندالوراطالعاتسپاهاورادستگیرکنندو
مثلیکموشمرده،دمشرابگیرندوبیاورنداینطرف،
اینعنایتپروردگاراست.آیتا...علمالهدیبهماجرای
خروجنیروهایآمریکاییازسوریههماشارهکردوگفت:
آمریکاومزدورانشدرمنطقهبهاینجمعبندیرسیده
بودندکهبرایفروپاشیحوزهمقاومتبهوسیلهمزدوران
تکفیری جنگهای نیابتی در ســوریه راه بیندازند ،اما
دالورمردان ســپاه ما و عزیــزان فداکار و وطن دوســت
سوری،مبارزهکردندوبخشیازاینهارابیرونکردند.
آیت ا ...علم الهــدی تصریح کرد  :در نهایــت ،تمام این
قدرتتوطئهدشمندرشمالسوریهمتمرکزشدهبود،
مزدورانتکفیریآنجااجتماعکردهبودند،آمریکاهم
آمدهبودآنجاباکمالقدرتاینهاراتحتحمایتخود
داشتومانعآنبودکهکلسوریهتحتحکومتمرکزی
در بیایــد .در عین حــال یک مرتبــه خود ترامــپ با یک
محاسبهاقتصادیبهاینجمعبندیرسیدکهنیروهای
خودش را از سوریه خارج کند .با این کار مزدورانش بی
پناهشدند،حکومتترکیههمفکرکرددرآیندهمشکالت
وناامنیمرزیکشورشازناحیهاینهاست،حاالکهاین
ها بی پناه شــدند ،ترکیه حمله کرد ،این هــا را قتل عام
کرد 350،هزارخانوادهازسکنهآنجاراآوارهکرد،این
هابیپناهشدند،راهبازشدوارتشسوریهبدوندردسر
وارداینمنطقهشد.امامجمعهمشهدافزود:اینمنطقه
تحت نظر حکومت مرکزی سوریه درآمد و آن که در این
بینضررکردآمریکابود،آمریکایبدبخت،مزدورانشرا
از دست داد ،پیش ترکیه به دریوزگی افتاد ،ترامپ نامه
التماسنوشتکهترکیهاینکاررانکند،ترکیههمنامه
ترامــپ را به ســطل زبالــه انداخــت .از آن طــرف حلقه
محاصرهاسرائیلبهوسیلهجریانمقاومتتکمیلشد.
آیتا...علمالهدیادامهداد:اسرائیلکه ُدردانهآمریکا
بودوهست،االندرمحاصرهحلقهمقاومتقرارگرفته
است ،سوریهکهدرحلقهمقاومتاستبرتمامسرزمین
سوریهمسلطشد،ازآنطرفحماسوازآنطرفحزب
ا...لبنان،اسرائیلرادرمحاصرهگرفتندوآنکهدراین
وسطضررکرد،آمریکابود.اینلطفخدابود،اینهااز
برکــت اربعین امام حســین(ع) و نتیجه یا حســین(ع)
گفتنشیعیاندلدادهدرجادهکربالست.
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کارشناسانازنقاطضعفهواپیمایباریآنتونوف 74برایحملمسافرمیگویند

شبیه مسافربری با کامیون!

 10روز قبل بود که ماجرای استفاده از آنتونوف
 74در پروازهــای مشــهد-تهران ،خبرســاز
شــد و ماجرای ممنوع بودن یا نبودن پــرواز این
هواپیما در آســمان ایران بر ســر زبان هــا افتاد.
اگرچه به گفته ســخنگوی ســازمان هواپیمایی
کشــور آنتونوف 74ممنوعیــت پــروازی ندارد،
امــا اظهارنظرهای کارشناســان گواه آن اســت
که آنتونــوف  74یک هواپیمــای ترابری نظامی
اســت و نباید از آن برای حمل مســافر اســتفاده
کرد.بــه گــزارش خراســان رضــوی ،ســال 93
بود که ســقوط یک فرونــد هواپیمــای آنتونوف
معروف به ایران  140به کشته شدن تعدادی از
هموطنانمان منجر شد و به دنبال این فاجعه« ،
محمد علــی ایلخانی» مدیر عامل وقت شــرکت
فرودگاههای کشور ،دستور رئیس جمهور برای
ممنوع شدن پرواز «ایران »140و «آنتونوف»74
را رســانه ای کرد .خبری که بســیاری از رســانه
های رســمی کشــور آن را منتشــر کردند و طی
پنج ســال اخیر هم هیچ گاه تکذیب نشــد تا این
که  10روز قبل و با رســانه ای شــدن استفاده از
آنتونوف 74در پروازهای مسافربری هواپیمایی

پویا ،ابهاماتی در این خصوص بــه وجود آمد .در
این باره ســخنگوی ســازمان هواپیمایی کشور
اعالم کرد « :هواپیمای آنتونوف 74بههیچوجه
ممنوعیت پروازی ندارد ،اگر کسی در سال 93
این موضوع را اعالم کرده است دلیلش را از خود
آنفردجویاشوید،اینهواپیماممنوعیتپروازی
نداشته و آن طور که به نقل از رئیسجمهور طرح
شده صحت ندارد».اگرچه این گفته «رضا جعفر
زاده» خبری بود که می توان آن را موضع رسمی
سازمان هواپیمایی مبنی بر ممنوع نبودن پرواز
آنتونوف  74در آســمان ایران قلمــداد کرد ،اما
این پایــان ماجــرا نبود و طــی روزهای گذشــته
برخی کارشناسان صنعت هوانوردی هم نکاتی
را دربــاره ابهامات و مشــکالت اســتفاده از این
هواپیما مطرح کردند.

شهرتیجهانییافت،یکیازکارشناسانیاست
که از استفاده از آنتونوف  74برای حمل مسافر
انتقاد کرده است .شهبازی در گفت وگو با ایسنا
در این باره بیــان کرد  :شــرکت هواپیمایی پویا
دو هواپیمای «امبرائر» مســافری ،ســه آنتونوف
 ۷۴و یکــی دو هواپیمــای ایلیوشــین دارد ،بــر
اساس اطالعات موجود ،این شرکت پروازهای
مسافربری خود را با امبرائرها انجام میدهد ،اما
برای پروازهای پشتیبان و در صورتی که یکی از
هواپیماهایش زمینگیر شــود از آنتونوفها هم
اســتفاده میکند .وی افزود  :در هیچ جای دنیا
نشــنید ه و ندیدهام از هواپیماهای باربری برای
ارائه خدمات مسافری استفاده کنند چراکه این
نوع هواپیماها تجهیزات ،امکانات و شرایط الزم
را برای این سرویسها ندارد.

•هیچ جای دنیا از هواپیمای باربری برای
مسافربری استفاده نمیشود

•بر اساس کدام الزامات و استانداردها
صالحیت پرواز دادند؟

کاپیتان «هوشــنگ شــهبازی» که در ســال 90
با فــرود اســتثنایی بوئینــگ  727در فــرودگاه
مهرآباد به دنبال باز نشــدن چرخ های هواپیما،

معاون اشتغال و کارآفرینی استان اعالم کرد:

ایجاد 43هزارفرصتشغلیدراستانطی 6ماه98

طی نیمه نخســت امســال ۴۳هــزار و۶۱۴
فرصت شغلی توسط دســتگاههای مختلف
خراســان رضوی ایجاد شــده اســت .معاون
اشــتغال و کارآفرینی اداره کل تعــاون ،کار و
رفاه اجتماعی خراســان رضوی با اعالم این
خبربه ایرنا گفــت :از ایــن تعــداد  ۱۳هزار و
 ۶۹۱فرصت شغلی در ســامانه رصد وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ثبت شــده است.
«محمد امین بابایی» افزود :همچنین از این

تعداد ۲۰ ،هزارو ۱۷۱فرصتشغلیازسوی
اداره کل صنعــت ،معــدن و تجارت اســتان،
شــش هزار و  ۱۰۷فرصت شــغلی به وسیله
راه و شــهر ســازی و ســه هزار و ۶۴۵فرصت
شغلی توســط ۶۸کاریابی موجود در استان
ایجاد شده است .وی ادامه داد :تعهد خالص
اشتغالی که ســازمان مدیریت و برنامه ریزی
برای خراســان رضــوی طی امســال در نظر
گرفته ۷۸هزارو ۶۱۸شغلاست.

عضویت  60نفر در کانون زنان بازرگان استان
رئیــس کانــون زنــان بــازرگان در خراســان
رضوی گفت  :هم اکنون تعــداد اعضای این
کانون  60نفر اســت که نیمــی از این تعداد
دارای کارت عضویت اتاق یا کارت بازرگانی
هســتند .بــه گــزارش روابــط عمومــی اتاق
بازرگانی استان« ،مریم ســراج احمدی» در
نشســت مجمع عمومی عــادی ســاالنه این
کانون،بااشارهبهتوانمندیهاوظرفیتهای
موجوددرمیانبانوانفعالاقتصادی،افزود:
بخشعمدهایازاینظرفیتهامهجورمانده
وکمترمعرفیشدهاست،درحالیکهمازنان
توانمند و موفقی در عرصه اقتصادی استان

داریم .وی تصریــح کرد  :با توجــه به افزایش
فعالیــت بانــوان در عرصــه هــای اقتصادی
مانندمشاغلخانگیوصنایعدستی،کانون
زنان خراسان رضوی به شناسایی نقاط قوت
و ضعــف ایــن بانــوان پرداخته و در راســتای
آن بــرای برگــزاری جلســات و کالس هــای
آموزشی جهت توانمندســازی بانوان برنامه
ریزی کرده اســت .ســراج احمــدی تصریح
کرد  :هدف مــا در کانــون عالوه بــر افزایش
توانمنــدی ،شناســایی ســرمایه گــذاران و
معرفیاعضایتوانمندبهآنان،ارتقایروحیه
مشارکتی در بانوان است.

وی تصریــح کرد :وقتــی هواپیماهــای آنتونوف
اجــازه پــرواز از ســازمان هواپیمایــی کشــوری
دریافت میکند این سازمان باید پاسخگو باشد

کهدردرجهنخستچگونهممنوعیتاعالمشده
از ســوی رئیسجمهــور را نادیــده گرفتــه و اگر
مجوزی صادرشده چرا آن را منتشر نکردهاست.
حتــی اگــر بــرای آنتونوفهــا مجــوز پــرواز هم
دادهشده سازمان هواپیمایی باید پاسخگو باشد
که بر اساس کدام الزامات و استانداردها ،که در
این هواپیماها نیســت ،صالحیت پروازیشــان
صادر شده است؟
•برخی استانداردها در آنتونوف
پیشبینینشده است

شــهبازی با بیــان اینکه
برای جابهجایی مسافران
با یک هواپیمــا از تهران تا
مشهد باید اکسیژن مورد
نیاز تأمین شــود ،تصریح
کــرد :در هواپیماهــای
مسافربریبایدحدود ۴۰ویژگیومعیارازجمله
امکانــات الزم بــرای پیاده شــدن اضطــراری و
سرســرههای نجات وجود داشــته باشــد تا یک
هواپیما بتواند استانداردهای الزم را برای مجوز
پروازی دریافت کند.
وی افــزود :بهطور قطــع این نــکات در آنتونوف
پیشبینینشدهوب ههیچوجهنمیتوان برایاین
نوع هواپیماها این شرایط و استانداردها را تعبیه
کردبنابراینسازمانهواپیماییکشوریبایددر
اینزمینهپاسخگوباشدکهآیااینهواپیماشرایط
الزمرااحرازکردهواستانداردهاراگذراندهاست
و اگر گذرانده بهعنوانمثال چه میزان اکسیژن
برای چه ارتفاع و چه زمان پروازی در نظر گرفته
و تایید شده است؟
•آنتونوف 74برای باندهای کوتاه و کاربری
نظامی ساختهشده است

«آرمان بیــات» کارشــناس صنعــت هوانوردی
نیز دربــاره این کــه چــرا نبایــد از آنتونوف ۷۴
برای انجــام پروازهــای مســافربری اســتفاده
کرد؟ به ایســنا گفت :هواپیمــای آنتونوف ۷۴
جزو هواپیماهای تاکتیکال اســت که مناســب
باندهای کوتاه با شــرایط اقلیمی خاص اســت
و حتی اگر باند آســفالت نباشــد ،برای فرود در
خاکی هم مناســب اســت و بــه همیــن دلیل از

این نوع هواپیما برای ترابری نظامی اســتفاده
میکردنــد .بــر همین اســاس صالحیــت نوع
هواپیما برای مسافربری پذیرفته نشد و شرکت
ســازنده مأمــور به ســاخت ایــن هواپیمــا برای
استفاده ترابری بهصورت تخصصی شد.
•مثل این است که روی بار کامیون مسافر
جابه جا کنید

بیات تصریــح کرد  :حتی
اگــر ایــن هواپیمــا برای
کاربــری مســافربری هم
مجوز داشته باشد نباید از
آن استفاده کرد ،این کار
مانند این اســت که روی
بار کامیون ،صندلی نصب و با آن مسافرکشــی
کنیــد ،در حالــی کــه از منظــر تجــاری،
ایرالینداری و مسافر ،این هواپیما بههیچوجه
برای جابهجایی مسافر مجاز نیست .وی ادامه
داد :از نظر ایمنی ،هر هواپیمایی که مســافری
است باید کنار صندلی مسافر یک پنجره و ویندو
شــید (روکش پنجره) هم داشته باشد تا مسافر
در هر شــرایطی دیــد و اطالع کافی از شــرایط
حاکم بر هواپیما و منطقه پیرامون داشته باشد،
این نکته کوچکترین مسئله است در حالی که
آنتونوف  ۷۴در کل بدنهاش چند پنجره دارد.
•هواپیما نیاز به مجوز مجدد ندارد

با وجود این اظهــارات کارشناســان« ،مقصود
اســعدی ســامانی» دبیــر انجمن شــرکتهای
هواپیمایــی در گفتوگــو بــا ایلنا افــزود :پرواز
هواپیمــای آنتونــوف ممنوع نیســت و دســتور
رئیسجمهور مبنی بــر ممنوعیت پروازی فقط
بــرای هواپیمای ایران  140بــوده و هواپیمای
آنتونوف با هواپیمای ایران  140متفاوت است.
وی ادامــه داد :آنتونوف 74متعلق به شــرکت
هواپیمایی پویاست و بهغیراز این آنتونوف ،چند
هواپیمای امبرائر هم دارد که هم در حوزه باری
و هم مسافری فعال است .سامانی تصریح کرد:
این هواپیما مجوز سازمان هواپیمایی را دارد و
نیازی بــه دریافت مجدد مجوز نیســت و از خط
خارج نشده اســت که برای بازگشــت آن مجوز
دریافت کند.

