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روی موج کوتاه

آنطور که رئیس سازمان هواپیمایی 
کشور می گوید و تجربه نیز نشان داده، 
تشــریح و توصیف اطالعــات فنی و 
تخصصی درباره پروازی که دچار سانحه 
شــده برای عموم مردم، امر مرسومی 
نیســت و تورج دهقانی زنگنه، رئیس 
سازمان هواپیمایی اشاره می کند که تا 
به حال در هیچ سانحه ای چنین اتفاقی 

نیفتاده است. 
اما پرواز شــماره 752 هواپیمایی 
اوکراینی که به اشــتباه مــورد هدف 
پدافند هوایی ایران قرار گرفت و تمامی 
176 سرنشین آن جان باختند، مورد 
متفاوتی اســت. این اشتباه پدافندی، 
ایران را ناگزیر کرد تا برای نشــان دادن 
حسن نیت خود به مردم، جزئیات آن 

حادثه را به طور شفاف بازگو کند. 
از سوی دیگر بســیاری از ایرانیانی 
که در این پرواز حاضر بودند، شــهروند 
کانــادا نیــز به شــمارمی آمدند. غیر 
از کانادا کشــورهای دیگــری مانند 
اوکرایــن و انگســتان نیــز ذی نفع 
هستند. این کشــورها هم برای انتشار 

 جزئیات حادثه به ایران فشــار آوردند.  
ماه گذشته که یک هیأت ایرانی با طرفین 
ذی نفع در حادثه هواپیمای اوکراینی 
دیدار کرد، فرانسوا فیلیپ شامپاین، وزیر 
امور خارجه کانادا در توییتی تاکید کرد 
که »ایران باید عواقب حادثه رخ داده را 
قبول کرده و تمام داده های جعبه سیاه 

را منتشر کند.«
با همین دالیل، روز گذشته رئیس 
سازمان هواپیمایی کشــوری نتیجه 
 FDR بازخوانی اطالعات جعبه سیاه
و CVR هواپیمای شرکت هواپیمایی 

اوکراین اینترنشنال را اعالم کرد.
تــورج دهقانی زنگنه در نشســت 
خبری به مرسوم نبودن انتشار چنین 
گزارش هایی اشــاره کرد و توضیح داد: 
به دلیل موضوعات مربوط به ســانحه 
هواپیمای 752 و دستور صریح ریاست 
محترم جمهــور و وزیر محتــرم راه و 
شهرسازی درخصوص شفافیت با مردم 
و به خصوص داغدیدگان این ســانحه؛ 
سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان 
مرجع رســیدگی به این سانحه نتایج 

حاصل از بازخوانی آن بخش از اطالعات 
دریافتی مورد توجه عمــوم مردم را به 
سمع و نظر مردم شریف ایران می رساند.
بازخوانی جعبه سیاه از 27 تیر تا 

سه مرداد در فرانسه
وی گفت: جعبه ســیاه از تاریخ 27 
تیر تا 3 مرداد 99 در آزمایشگاه بررسی 
سانحه دفتر تحقیقات و تحلیل ایمنی 
هواپیمای کشوری در فرانسه بازخوانی 
شــد. این کار تحت مسئولیت سازمان 
هواپیمایی کشوری و مسئول بررسی 
سانحه و با امکانات و مساعدت فنی کشور 
فرانسه انجام شد. نمایندگان کشورهایی 
از جمله آمریکا به عنوان سازنده هواپیما 
و اوکراین به عنوان بهره بردار و فرانسه 
به عنوان کشــور ارائه دهنده خدمات و 
مشاوره فنی در این فرآیند به سازمان 

هواپیمایی کشوری کمک کردند.
زنگنه افــزود: نمایندگانی از کانادا، 
انگلستان و سوئد به عنوان کشورهایی 
که اتباع آنها در این حادثه جان باختند 
جهت مشــاهده و اطالع در این فرآیند 
شرکت داشتند. همچنین نماینده ای از 

سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری 
جهت تســهیل همکاری هــای بین 
کشورها در این ماموریت شرکت داشت. 
وی با بیان اینکــه داده های هر دو 
جعبه ســیاه به خوبی و بدون مشکل 
فنی بازیابی و به اطالعات قابل تحلیل 
تبدیل شد، توضیح داد: ثبت اطالعات و 
ضبط کننده داده های پروازی در زمان 
6:14 و 56 ثانیه متوقف شده است؛ تا این 
زمان تمام متغیرهای پروازی ثبت شده 
شرایط عادی داشته و هواپیما تا قبل از 

این شرایط در شرایط پروازی فنی نرمال 
بود و در پروفایل پروازی پیش بینی شده 

قرار داشت.
مکالمات تا 19 ثانیه پس از انفجار 

موشک ضبط شده است
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 
ادامــه داد: جعبه ســیاه ضبط کننده 
صدای درون کابین تــا 19 ثانیه پس از 
انفجار موشک مکالمات را ضبط کرده 
است. در کابین پرواز سه نفر گروه پرواز 
حضور داشتند که یکی از آنها معلم بوده 
است. هر سه متوجه شرایط غیرعادی 
شدند و متناســب با صدای غیرعادی 
کابین تا آخرین لحظه مشغول کنترل 

و هدایت هواپیما بودند.
وی با بیان اینکه معلم خلبان درون 
کابیــن برخی راهنمایی هــای الزم را 
می دهد، اظهــار کرد: از ایــن مکالمه 
می توان نتیجه گرفت که هواپیما دچار 
مشکل الکتریکی شده که باعث می شود 
گروه پروازی واحد برق کمکی را روشن 
بکند و معلم خلبان تشخیص خود مبنی 
بر فعال بودن هر دو موتور هواپیما را در 
ثانیه های پس از انفجار به خلبانان اعالم 
می کند. هیچ صدا و یا نشانه ای از وضعیت 
کابین مســافران در صداها و اطالعات 
ضبط شده وجود ندارد و نحوه صحبت 
و واکنش گروه پروازی نشان از سالمت 

جسمانی آنها در این لحظات دارد. 
زنگنه تصریح کرد: با توجه به اینکه 
ضبط صدای کابین در 19 ثانیه بعد از 
انفجار متوقف شده و حداقل 25 ثانیه 
بعد از انفجار اول، موشک دوم به مجاورت 
هواپیما رسیده اســت تحلیلی درباره 
عملکرد و آثار موشک شلیک شده دوم 

از اطالعات جعبه سیاه به دست نیامد.
وی افزود: انفجار موشک اول باعث 
آســیب قابل توجهی به هواپیما شده و 
برخورد قطعات ناشی از آن به هواپیما 
باعث قطــع FDR و CVR در مدت 

زمان 19 ثانیه بعد از آن شده است. 
آسمان ایران ایمن است

زنگنه پــس از ایــن توضیحات، 
بــا تأکیــد بــر اینکــه اقدامــات و 

مشــارکت های صــورت پذیرفتــه 
در فرآینــد بازخوانی جعبه ســیاه 
کامال حرفــه ای و بر اســاس انطباق 
با اســتانداردهای ایکائو بوده است، 
توضیح داد: اطالعات استخراج شده در 
اختیار نمایندگان کشورهای ذی ربط 
قرار گرفته تا تحلیل های ایمنی و فنی 
خود را در چارچوب اســتانداردهای 
ایکائو به مســئول بررســی سانحه 

ارائه کنند. 
وی همچنیــن تصریح کــرد: این 
اقدامات و این اطالعــات تنها با هدف 
ایمنی و پرهیز از رخداد مشابه صورت 
می پذیرد و هر نوع اســتفاده سیاسی 
از این فرآیند ضمــن اینکه در تعارض 
با اهداف مــورد نظر و مــورد تصدیق 
ایکائو اســت، روند رسیدگی به سانحه 
را تحت الشعاع قرار می دهد و سازمان 
هواپیمای کشوری از تمام عالقه مندان 
و ذی نفعان درخواست می کند که از هر 
نوع تحلیل و یا استفاده از این اطالعات 
و اقدامات که در راستای اهداف ایمنی 

نباشند خودداری کنند.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 
در پایان نشســت خبری خود، به همه 
شرکت های هواپیمایی که در گذشته 
از آسمان ایران استفاده می کردند و االن 
دیگر پرواز نمی کنند و یا کشــورهایی 
که هم اکنون از آســمان ایران استفاده 
می کنند، اطمینان داد که پرواز بر فراز 
آسمان ایران مطمئن و ایمن خواهد بود.

نتایج بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی :

سرنشینان پس از انفجار موشک اول در سالمت بودند

خبر

رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: دولت اعتقاد دارد که 
از بازار بورس حمایت و صیانت کند و ســهامداران بدانند که 

دولت بورس را رها نخواهد کرد.
محمود واعظی با حضــور در گفت وگوی زنده تلویزیونی 
به مناسبت هفته دولت، در ارتباط با تصمیم دولت در زمینه 
بورس، ادامه داد: دولت به بازار سرمایه اهتمام دارد و مراقبت 
می کند. البته باید همزمان و مرتب با بزرگ شدن بازار، شرکت 
ها و بنگاه های جدید، وارد بازار شوند که دولت در این زمینه 

برنامه ریزی کرده است.
وی افزود: رئیس جمهوری تأکید دارند که شــرکت های 
سودده و خوب، وارد بورس شوند؛ از طرفی شرکت هوایی که 
در بازار حضور دارد اما سهام شناور آنان در حد کمی خرید و 

فروش می شود؛ به همین دلیل شرکت سودده است. مردم هم 
عالقه مند هستند که سهامدار آن شرکت هستند؛ اما سهام 
کمی از آن بنگاه در بازار وجود دارد. این سهام قابل توجه بین 
5 تا 7 درصد است و در مورد ورود سهام شرکت های جدید، 

تصمیم گیری شده است 
رئیس دفتــر رئیس جمهوری ضمن تأکیــد بر ضرورت 
آگاهی مردم، در مورد بورس تأکید کرد: در اکثر کشورهای 
پیشرفته که اقتصاد پویا دارند، بورس نقش تعیین کننده ای 
دارد؛ هم برای سرمایه گذاران و هم برای مردمی که سرمایه 
کمی دارند، در یک سرمایه گذاری مناسب شریک می شود. 

وی ادامه داد: نباید انتظار داشــت بالفاصلــه بعد از یک 
هفته و ماه، مانند قلک پــول بیاورد؛ اگر فــردی اعتماد به 

ســرمایه گذاری در بــورس دارد، باید صبور باشــد و اگر به 
دالیلی در بازار حضور ندارند باید کارگزار امین را پیدا کنند، 
مشــورت کنند و اعتماد کنند تا آنها انجــام بدهند. واعظی 
گفت: در بورس تهران از آغاز ســال 99 مرتب هر روز بورس 
5 درصد 5 درصد افزایش داشت؛ اگر سرمایه کسی در ماه 3 
درصد افزایش داشته باشد روند قابل قبولی است اما یکباره 
شاخص بورس از یک میلیون به 2 میلیون رسید. سرپرست 
نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: بازار در حال اصالح است 
و با توجه به تصمیمات امروز شــورای عالی بورس، قرار شده 
بسیاری از کارشناسان بازار ســرمایه به کمک بازار بیایند و 

فعالیت کنند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری درباره اصــالح بازار بورس 
و کاهش شــاخص ها و اینکه دولت به دنبال تأمین کسری 
بودجه است، اظهار کرد: اصاًل این طور نیست؛ آنچه که اتفاق 
افتاد، این بود که وقتی به این سرعت شاخص اوج می گیرد، 
همه پیش بینی می کردند که بورس باید خود را اصالح کند. در 
مقاالت مختلف نیز چنین بود و همه منتظر این رخداد بودند.

واعظی تأکید کرد: بر اســاس پیش بینی کارشناســان، 
شــاخص بین 1.6 تــا 1.7 میلیــون واحد تقریبــاً اصالح 
 می شــود و دوباره روند طبیعــی خود را طــی خواهد کرد. 
وی گفت:  با همت و تالشــی که شــورای عالی بورس انجام 
می دهد و زمانی که شخص وزیر اقتصاد روی موضوع بورس 
می گذارد و ستاد اقتصادی دولت و رئیس جمهوری پیگیری 
می کند، امیدواریم بورس جایی باشــد که مردم، هم بتوانند 

پول خود را نگهداری کنند و هم سود ببرند.

واعظی:

دولت بورس را رها نخواهد کرد
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غریب آبادی: 
سفر گروسی به ایران ارتباطی با 
مکانیسم به اصطالح ماشه ندارد

کاظــم غریب آبادی، ســفیر و  نماینــده دائم 
کشورمان نزد ســازمان های بین المللی در وین، با 
توجه به ســفر امروز مدیرکل آژانس به تهران، در 
صفحه اینستاگرام خود نوشــت: اعتماد ایران به 
آژانس در ماه های اخیر صدمه دیده است. ضروری 
است که سفر مدیرکل به ایران، موجب اعتمادسازی 
شود. این سفر، ارتباطی با مکانیسم به اصطالح ماشه 
ندارد و به خواست آمریکا هم نیست بلکه در چارچوب 
دعوت طرف ایرانی انجام می پذیرد. وی افزود: اجازه 
نخواهیم داد دیگران روابط آژانس و ایران را به ویژه 

در شرایط حساس فعلی مدیریت کنند. 
    

اولیانوف تایید کرد؛
نشست بعدی کمیسیون مشترک؛ 

11 شهریور در وین
میخائیــل اولیانــوف، نماینــده روســیه در 
سازمان های بین المللی در وین درباره تاریخ برگزاری 
نشست بعدی کمیسیون مشترک برجام در صفحه 
توییترش نوشت: تایید شده است که نشست بعدی 
کمیسیون مشترک برجام در سطح مدیران سیاسی 
در تاریخ 1 سپتامبر)11 شــهریور( در وین برگزار 
خواهد شــد. اظهارات اولیانوف در پی این مطرح 
می شود که پیش از این اتحادیه اروپا در بیانیه ای با 
تایید رسمی این تاریخ اعالم کرده بود که ریاست این 
جلسه بر عهده هلگا ماریا اشمید، مدیرکل سرویس 
روابط خارجی اتحادیه اروپا خواهد بود و نمایندگان 
چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلیس و ایران در این 

نشست حضور خواهند داشت.
    

عضو هیأت رئیسه مجلس:
 فروش نفت نزدیک به صفر 

شده است
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیأت رئیســه 
مجلس شورای اســالمی، در استانداری قم گفت: 
فروش نفت به عنوان یکی از منابع درآمدی کشور 
نزدیک صفر رسیده و با مشکل تامین منابع مواجه 
هستیم. وی افزود: مجلس به دولت کمک خواهد کرد 
تا در سال آخر دولت تدبیر و امید برخی پروژه های 
نیمه کاره و برنامه های دولت به نحو شایســته ای 

انجام بگیرد.
    

دریادار خانزادی:
موشک های کروز 1۰۰۰کیلومتری 

را در اختیار می گیریم
فرمانده نیروی دریایی ارتش روز گذشــته در 
مراسم معارفه فرمانده جدید قرارگاه مقدم نداجا 
- ناوگان جنوب و فرماندهان جدید منطقه یکم و 
موشکی این نیرو در بندرعباس گفت: دوربردترین 
موشک کروز ایران با نام طالییه که با عنوان شهید 
ابومهدی المهندس نام گذاری شده، با برد 1۰۰۰ 
کیلومتر در اختیار نیروی دریایی ارتش قرار خواهد 
گرفت که اتفاق بزرگی خواهد بود. وی تأکید کرد: 
سال 14۰۰ سال رشد و شکوفایی تصاعدی نیروی 
دریایی خواهد بود و به طور مســتمر شاهد الحاق 
تجهیزات جدید به مجموعه نیروی دریایی ارتش 

خواهیم بود.
    

نیویورک تایمز:
ایران توانسته فشار حداکثری 
آمریکا را به خودش برگردانَد

نیویورک تایمز نوشت: ترامپ ممکن است موفق 
شود دوباره تحریم هایی را اعمال کند؛ مجازات هایی 
که متحدان آمریکا حاضر به اجرای آن نیستند و این 
نه تنها می تواند اقتدار آمریکا را در سراســر جهان 
تضعیف کند، بلکه به دشمنان واشنگتن بی اعتنایی 
به ســازمان ملل را می آمــوزد. این رســانه افزود: 
اختالف پیش آمده میان آمریکا و متحدان اروپایی 
به اتحاد میان ایران و اروپا منجر شده؛ اتحادی که 
تهران توانسته است با استفاده از آن سیاست فشار 

حداکثری آمریکا را به خود او برگرداند.
    

سفیر فلسطین در تهران:
امارات از اشتباه تاریخی خود 

عقب نشینی کند
سفیر فلســطین در تهران در دیدار با حسین 
امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای 
اســالمی، با انتقاد از اقــدام خائنانه امــارات برای 
عادی سازی روابط خود با رژیم صهیونیستی گفت: 
فلسطین این گام دولت امارات را به شدت محکوم 
می کند و از امــارات می خواهد که از این اشــتباه 
تاریخی خود عقب بنشیند. صالح الدین الزواوی، 
شیخ السفرای مقیم تهران ضمن قدردانی از موضع 
جمهوری اسالمی ایران، از تمام کشورهای جهان 
خواست تا همانند ایران نسبت به حمایت از مسئله 

فلسطین تعهد خود را نشان دهند.

با توجه به اینکه ضبط 
صدای کابین در 19 ثانیه 

بعد از انفجار متوقف شده 
و حداقل 25 ثانیه بعد از 

انفجار اول، موشک دوم به 
مجاورت هواپیما رسیده 

است، تحلیلی درباره 
عملکرد و آثار موشک 

 شلیک شده دوم به 
دست نیامد

هیچ صدا یا نشانه ای از 
وضعیت کابین مسافران 

در صداها و اطالعات ضبط 
شده وجود ندارد و نحوه 
صحبت و واکنش گروه 

پروازی نشان از سالمت 
جسمانی آنها در این 

لحظات)انفجار موشک 
اول( دارد

وزیر دفاع روسیه روز گذشته در دیدار با امیر 
حاتمی، وزیر دفاع جمهوری اســالمی تأکید 
کرد: ایران شریک راهبردی مسکو است و روابط 
دو کشور با توجه به سطح باالی گفت وگوهای 
سیاسی و درک مشــترک بین دو طرف کاماًل 
متمایز می شود. به گزارش رسانه های داخلی به 
نقل از خبرگزاری »تاس«، »ســرگئی شایگو« 
در این دیــدار تأکید کرد کــه همکاری ها بین 
روسیه و ایران به  طور پایدار در حال توسعه بوده 
و بعد از محدودیت های اعمال  شــده در رابطه 
با بیماری همه گیر ویــروس کرونا، به  تدریج در 
حال از سرگیری مجدد است. شایگو با تاکید بر 
اینکه همکاری های روسیه و ایران، در عرصه های 
مختلف به  طور مداوم در حال پیشــرفت است، 
تصریح کرد: با وجود وضعیت دشوار در رابطه با 

شیوع ویروس کرونا، تماس ها بین مقامات مسکو 
و تهران »با انگیزه قــوی« ادامه دارد و اکنون که 
اوضاع اپیدمی کم  کم در حال بازگشت به حالت 
عادی اســت، ما به برگــزاری رویدادهای مهم 
چندجانبه باز خواهیم گشت. وزیر دفاع روسیه 
افزود: با توجه به شــرایط خاص جاری، امسال 
ـ  تصمیم گرفتیم نمایشگاه بین المللی نظامیـ 
ـ 2۰2۰« و بازی های بین المللی  فنی »ارتشـ 
ارتش های جهان را ترکیب کنیم و هیأت ایرانی در 
این نمایشگاه که امروز یکشنبه، افتتاح شده است، 
می تواند با جدیدترین تجهیزات و تســلیحات 
نظامی روسیه آشنا شود. وی با آرزوی موفقیت 
برای نیروهــای نظامی ایرانی شــرکت کننده 
در مســابقات بین المللی ارتش هــای جهان، 
ابراز اطمینان کرد که حضور هیأت نمایندگی 

جمهوری اســالمی در روســیه، پربار و جالب 
خواهد بود.

روسیه نقش مهمی در منطقه و جهان دارد
وزیر دفاع ایران نیز در ایــن دیدار با تأکید بر 
اینکه روســیه در عرصه بین المللی و در سطح 
منطقه، نقش مهمی ایفا می کند، گفت: »ایران و 
روسیه، در منطقه و به  ویژه در سوریه، نقش مثبت 
و بسیار مهی ایفا می کنند و ما همواره عالقه مند 

بودیم که روسیه در عرصه بین المللی و منطقه، 
یک کشور قدرتمند باشد.

ـ 2۰2۰ را یک  وی همچنین نمایشگاه ارتشـ 
رویداد بزرگ تخصصی در عرصه فنی و نظامی 
در ســطح بین المللی و منطقه ای توصیف کرد 
و ضمن تبریک به همتای روســی خود به  دلیل 
نتیجه همه پرسی سراسری درباره اصالحات در 
قانون اساسی فدراسیون روسیه، که به نظر وی، 

»در روسیه کاماًل شــفاف و بااحتیاط« برگزار 
شــد، افزود: مطمئناً، چنین حمایت مردمی به 
رهبران روسیه در پیشبرد برنامه های خود برای 
شکوفایی و توسعه هرچه بیشتر این کشور، کمک 

خواهد کرد.
امیر حاتمی تصریح کرد: فدراسیون روسیه 
اکنــون در حــال گذراندن دوران شــکوفایی 
اقتصادی و سیاسی است و مقامات ایران از این 

مسئله کامالً خرسند هستند.
بازدید وزیر دفاع ایران از سامانه اس۴۰۰

گفتنی اســت، از برنامه هــای دیگر روز 
گذشــته وزیر دفاع ایران در روســیه، بازدید 
از ســامانه پدافند هوایی و موشکی اس4۰۰ 
روسیه در نمایشگاه ارتش 2۰2۰ بازدید کرد. 
امیر حاتمی همچنین از بالگردهای میل 35، 
کاموف226 ت ، سامانه پدافند هوایی پنتسیر 
اس، نفربرهایی بــا قابلیت پرتــاب هوایی و 
آخرین تجهیزات و فناوری های دفاعی روسیه 

دیدن کرد.

سرگئی شایگو در دیدار با امیرحاتمی:

ایران شریک راهبردی روسیه است


