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اشتباهوویچ!
ماهواره بر ذوالجناح در آستانه پرتاب

موتورفضاییکشورروشنمیشود؟
ابعاد انتشار کلیپ هنجارشکنانه سه نوجوان 

لشکرکشی»سمها«علیهکودکانما
صف فروش ارزهای خارجی شلوغ و صف خرید خلوت شده است

آرامش دالروسکهدرمسیر

آمریکایالتین »جامجم«سیاستخارجیفعالدولتاز
تاهمسایههایشمالیرابررسیمیکند

تازهواردها
درتلویزیون

گفت وگو با محمدجواد موحد
  که با کارگردانان جوان و تازه نفس
یک مجموعه ساخته است

ایرانرابا»بدونقرارقبلی«
بشناسید،نه»عنکبوتمقدس«

گفت و گو با 
 رضا صابری
 بازیگر پیشکسوت
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 روزنــــامــــه فــرهــنــگــی، اجــتــمــاعــی صــبــح ایــــران

6238 ــاره  ــ ــ ــم ــ ــ ش  ســـــال بـــــیـــــســـــت و  ســـــوم، 

البرز 35۰۰ تومان   قیمت در استان تهران و 

تــومــان کــشــور 25۰۰  اســـتـــان هـــای  ــگــر  و دی

Thursday
J u n e  1 6

2 0 2 2

اقتصادسبک زندگیسیاستورزش

روزی  و  هفته  تقریبا  و  شده  تبدیل  رفت وآمدهای منطقه ای  تقاطع  به  تهران 
آسیا، شرق  از منطقه  که وزارت خارجه، میزبان شخصیت های خارجی  نیست 
که  گفتند  و آمریکای التین نباشد. همین دیروز رهبر انقالب درباره این موضوع 
گسترش روابط با کشورهای همسایه  »سیاست دولت جمهوری اسالمی ایران، 
است و این، سیاستی درست است.« اما چرا این سیاست تا این حد مهم است؟ 

 سیاست همسایه محوری 
کامال درست است 

رهبر معظم انقالب:

1

تهران کانون دیپلماسی

2

رهبر معظم انقالب: 

 سیاست همسایه محوری 
کامال درست است 

 حضرت آیــت ا... خامنه ای رهبر انقالب اسالمی 
دیــــــروز در دیــــــدار ســــــردار بـــــردی مــحــمــداف، 
رئــیــس جــمــهــور تــرکــمــنــســتــان و هــیــات هــمــراه، 
وابــط را کامال به نفع هر دو  گسترش و تعمیق هر چه بیشتر ر
کشور دانستند و گفتند: سیاست دولــت جمهوری اسالمی 
ــران، گسترش روابـــط بــا کــشــورهــای همسایه اســت و ایــن،  ایـ
کید بر این که الزمه  سیاستی کامال درست است. ایشان با تأ
عــبــور از مــوانــع مــنــوط بــه عــزم و اراده جــدی دو کــشــور بــرای 
گسترش روابــط اســت، افــزودنــد: البته روابــط دوستانه میان 
ایران و ترکمنستان مخالفینی در سطح منطقه و بین الملل 

دارد ولی باید بر موانع فائق آمد. 
ــد: بـــایـــد کــمــیــســیــون  ــ ــردن ــ کــیــد ک ــی تــأ ــالمـ ــالب اسـ ــقـ رهـــبـــر انـ
همکاری های مشترک میان دو کشور به صورت جدی فعال 

، توافق ها به سرانجام برسند.  باشد و با پیگیری مستمر
در ایــن دیــدار که آقــای رئیسی، رئیس جمهور کشورمان نیز 
حضور داشــت، آقــای ســردار بــردی محمداف، رئیس جمهور 
وابط  ترکمنستان گفت: اولویت دولت ترکمنستان گسترش ر
با همسایگان است و تالش داریم با توجه به اسناد همکاری 
کــه امـــروز امضا شــد، روابـــط خــوب دو کشور را در حــوزه هــای 
، برق و حمل و نقل کاال و همچنین اجرای  مختلف به ویژه گاز

ح های بزرگ بیش از پیش تحکیم ببخشیم.  طر
ــا اشـــاره بــه ســی امــیــن سالگرد  رئــیــس جــمــهــور ترکمنستان ب
وابط دو کشور خطاب به رهبر انقالب گفت: از طرف خود و  ر
همچنین ملت ترکمنستان از جنابعالی به دلیل حمایت های 
ــران و تــرکــمــنــســتــان تــشــکــر و  ــ ی ــط ا ــ ب وا ز تعمیق ر همیشگی ا

قدردانی می کنم.

ماهواره بر ذوالجناح در آستانه پرتاب

موتور فضایی کشور  روشن می شود؟

انتشار تصاویر ماهواره ای از پایگاه فضایی امام خمینی )ره( از سوی منابع غربی طی روزهای گذشته 
که نشان دهنده آماده سازی این پایگاه برای یک پرتاب فضایی است، خبرساز شده است.

بر اساس تصاویر منتشر شده، سکوی پرتاب شماره یک این پایگاه در حال آماده سازی برای 
پرتاب ماهواره بر ذوالجناح است؛ موضوعی که به صورت تلویحی توسط سخنگوی فضایی وزارت 

، تحقیقاتی خواهدبود. دفاع نیز تایید شده و گفته است پرتاب های آتی این ماهواره بر
آن گونه که سیداحمد حسینی، سخنگوی فضایی وزارت دفاع اعالم کرده، ماهواره بر ذوالجناح سه 
پرتاب تحقیقاتی خواهدداشت که یک پرتاب آن در بهمن  99 انجام شده و دو پرتاب دیگر باقی مانده 
یابی می شود تا پس از تثبیت فناوری و  ز رسی و ار که در نهایت عملکرد مراحل مختلف ماهواره بر بر

، محموله های عملیاتی را در مدار قرار می دهد. اطمینان از عملکرد صحیح ماهواره بر
ماهواره بر ذوالجناح که از آن به عنوان نخستین ماهواره بر سوخت جامد ساخت کشورمان یاد 
می شود، ماهواره بری سه مرحله ای با سوخت جامد است که مرحله اول و دوم آن سوخت جامد 

و مرحله سوم آن سوخت مایع است.
موتورهای سوخت جامد این ماهواره بر 52 تنی که 25/5 متر هم طول آن است، مجموعا 75تن 
نیروی رانش ایجاد می کنند که از این حیث قوی ترین موتورهای سوخت جامد ساخته شده در 

کشورمان محسوب می شوند.
قطر موتورهای مراحل اول و دوم این ماهواره بر 1/5 متر و قطر مرحله سوم آن 1/25 متر است.

ذوالجناح با برخورداری از چنین مشخصاتی در صورت تثبیت فناوری و به کارگیری به عنوان 
یک پرتابگر عملیاتی، قادر خواهدبود محموله ای به وزن 220 کیلوگرم را در مدار 500 کیلومتری 
زمین قــرار دهد که این محموله می تواند یک ماهواره به وزن 220 کیلوگرم یا چند ماهواره با 
مجموع وزنی 220 کیلوگرم باشد. بی نیازی به پایگاه ثابت پرتاب و امکان پرتاب از پرتابگرهای 
گی می توان ذوالجناح را  که با این ویژ گی های این ماهواره بر است؛ چرا متحرک، از بارزترین ویژ
از نقاط مختلف کشور به فضا پرتاب کرد. مزیت این قابلیت برخورداری از توان پرتاب ماهواره 
در زوایای میل مداری مختلف خواهدبود که خود این موضوع یکی از عوامل کلیدی در تشکیل 
منظومه های ماهواره ای است.به نظر می رسد با تشکیل جلسه شورای عالی فضایی در دولت 
سیزدهم که پس از 10 سال تعطیلی انجام شد، هماهنگی میان بخش های مختلف فضایی کشور 
افزایش یافته و با نگاه موثر دولت به این حــوزه، در سال 1401 باید شاهد پرتاب های فضایی 

قابل توجهی باشیم، پرتاب هایی که به نظر می رسد از روزهای آینده شروع شوند. 

جلد دومنگاهخبر

گزارش جمع و جور زینب علیپور به تحلیل ابعاد 
اجتماعی، رســـــــانه ای و بین المللی سرود »سالم 
فرمانـــــــده« در نشســـــــتی تخصصـــــــی اختصاص 
دارد. مطلب نعمـــــــت ا... ســـــــعیدی در صفحه 
ســـــــینما هم به افزایـــــــش اقبال بـــــــه برنامه های 
رئالیتی شـــــــو پرداخته و پرســـــــیده آیا باید منتظر 
پایان عصر محبوبیت ســـــــینما باشیم؟ استقبال 
از فیلم »بدون قرار قبلی« ادامـــــــه دارد و این بار 
رضا صابری، بازیگر پیشکســـــــوت به »جام جم« 

گفته ایران را باید با این فیلم شـــــــناخت نه آثاری 
مدت هاســـــــت  »عنکبوت مقدس«.  همچـــــــون 
کتاب در ایســـــــتگاه های مترو  غرفه های فروش 
بدون هیچ مجـــــــوز قانونی و نظارتـــــــی به فروش 
کتاب های قاچاق اقدام می کنند، گزارش صفحه 
کتاب رفته ســـــــراغ چرایی این ماجـــــــرا و باالخره 
کلیپ  در صفحه ســـــــبک زندگی به ابعاد انتشار 
هنجارشکنانه ســـــــه نوجوان در فضای مجازی 

پرداخته است. 

وزنامه جام جم شامل هشت صفحه، از مجموعه مطالبی در حوزه های   جلد دوم ر
رادیو، تلویزیون، رسانه، فرهنگ، هنر و البته سبک زندگی می شود. 

 کشور امن است
دادســـــــتان کشـــــــور اعالم کرده القای 
ناامنـــــــی در جامعه مطلوب نیســـــــت و 
کشـــــــور ما امن اســـــــت. او گفته تاکید 
کردیم در اهواز و آبادان به طور جدی 

موضوع حادثه متروپل را دنبال کنند. 

پاالیشگاه حیفا در آتش
گزارش شده کارخانه  ای در منطقه »روحووت« 
تل آویو به دلیل نشـــــــت ماده سمی آمونیاک، 
آتش گرفته اســـــــت. بـــــــر اســـــــاس ویدئوهای 
منتشرشده، حریق در این تأسیسات از فاصله 

دور هم قابل مشاهده است. 

گروسی مراقب باشد
واکنـــــــش بـــــــه حرف هـــــــای رافائـــــــل گروســـــــی دربـــــــاره 
موضعگیری هـــــــای سیاســـــــی اش ادامه دارد، حـــــــاال بهروز 
کمالوندی، ســـــــخنگوی ســـــــازمان انرژی اتمی ایران گفته 
ژانس دوســـــــتانه توصیه می کنم از اظهارات  به مدیرکل آ

رسانه ای غیرحرفه ای و با رنگ و بوی سیاسی فاصله بگیرد.

بازداشت مقصران قطار
 پـــــــس از توالی اتفاقـــــــات تلخ حوادث 
دیروز خبر رسیده روند تخریب متروپل 
آغاز شـــــــده و در کنار آن هم فرماندار 
طبس گفته در رابطـــــــه با حادثه خروج 

قطار شش نفر بازداشت شده اند. 

کری خوانی تایوان برای چین
بعد از چند هفته جـــــــدال لفظی، دیروز 
یک مقام ارشد تایوان مدعی شد ارتش 
این کشور می تواند پکن، پایتخت چین را 
با موشک های کروز بومی فراصوت هدف 

حمله قرار دهد!

لشکرکشی »سم ها« علیه کودکان ما

ساعت خبر

جامعه
بعـــــــد از همـــــــه وعده هـــــــای 
محقق نشـــــــده دولت پیشین، 
حـــــــاال مدیرعامل شـــــــرکت آب 
 ۵۴ کاهش  از  آذربایجان غربی 
سانتی متری تراز دریاچه ارومیه 

خبر می دهد.

سیاسی
ی  وابط عمومی سرکنســـــــولگر ر
ایران در اســـــــتانبول اعالم کرده 
این  به  با مراجعـــــــه  مقصودلو 
سرکنسولگری درخواست صدور 
گذرنامـــــــه برای خـــــــود کرده که 
البته نقص مدارک داشته است. 

بین الملل
رئیس  معـــــــاون  مـــــــدودف،  دیمیتری 
گفتـــــــه  روســـــــیه  امنیـــــــت  شـــــــورای 
احتمـــــــاال اوکرایـــــــن تا دو ســـــــال دیگر 
از روی نقشـــــــه جهانی حذف شـــــــود و 
آمریکایی ها حتی به این موضوع هم 

اهمیت نمی دهند.
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