
 مراسم گرامیداشت شهیدان قرنی، 
صیاد شیرازی و سلیمانی 

رئیس مرکز مطالع��ات و تحقیقات راهبردی ارتش 
از برگزاری مراس��م گرامیداشت یاد شهیدان قرنی، 

صیاد شیرازی و سلیمانی خبر داد.
امیر س��رتیپ احمدرض��ا پوردس��تان رئیس مرکز 
مطالع��ات و تحقیقات راهب��ردی ارتش جمهوری 
اس��امی ایران با اشاره به ابعاد ش��خصیتی سردار 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، به بیان خاطرات 
خود از این ش��هید بزرگوار و همچنین نقش ارتش 
در دف��اع از حرم پرداخت.رئی��س مرکز مطالعات و 
تحقیقات راهبردی ارتش با بیان این که برنامه ای با 
عنوان سپهبد های اخاص توسط سازمان عقیدتی 
سیاس��ی ارتش برگزار می ش��ود، گفت: این برنامه 
به منظور گرامیداش��ت یاد شهیدان سپهبد محمد، 
ولی قرنی، س��پهبد علی صیاد ش��یرازی و سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی برگزار خواهد شد. الزم به ذکر 
اس��ت سپهبد قرنی در س��وم اردیبهشت ۱۳۵۸ به 
دست گروهک فرقان، سپهبد صیاد شیرازی در ۲۱ 
فروردین ۱۳۷۸ توسط گروهک منافقین و سپهبد 
س��لیمانی در ۱۳ دی ۱۳۹۸ توسط تروریست های 
 آمریکای��ی ت��رور ش��دند و به ش��هادت رس��یدند. 

 باشگاه خبرنگاران

بازگشت  شهروند ایرانی بازداشت شده 
در آلمان 

س��خنگوی وزارت خارجه گف��ت: »احمد خلیلی« 
شهروند ایرانی که به بهانه نقض تحریم های آمریکا 
در آلمان بازداشت و در معرض استرداد قرار داشت، 

دیشب آزاد و به همراه ظریف به کشور بازگشت.
س��ید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه 
اع��ام ک��رد: در پی سلس��له رایزنی های فش��رده 
دیپلماتی��ک و ب��ا هم��کاری موثر ق��وه قضاییه و 
س��ازمان اطاعات س��پاه، »احمد خلیلی« شهروند 
ایران��ی که به بهانه نقض تحریم ه��ای غیرقانونی و 
ظالمانه آمریکا و به درخواست دادستانی این رژیم 
در آلمان بازداش��ت ش��ده و در معرض استرداد به 
آمریکا قرار داش��ت، شب گذش��ته آزاد و به همراه 
وزیر امور خارجه به میهن بازگش��ت. احمد خلیلی 
از اواخر سال ۱۳۹۶ به درخواست دادستانی آمریکا 
و ب��ه اتهام دور زدن تحریم ه��ا و با حکم دادگاهی 
در آلمان در بازداش��ت به س��ر می برد و قرار بود به 

آمریکا مسترد شود.  فارس

وزیر کشور می تواند آمار را اعالم کند
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: اعام آمار 
حوادث آبان ماه، برعهده شورای امنیت کشور است.

عباس مس��جدی آرانی درباره اع��ام آمار حوادث 
آبان م��اه، گفت: ما آمار را به ش��ورای امنیت ملی 
کش��ور ندادیم بلکه آمار را به شورای امنیت کشور 
ارس��ال کرده ایم. رییس شورای امنیت کشور، وزیر 
کشور است و حتما بر اس��اس مصالحی می توانند 
آن را اعام کنند.وی افزود: ارائه آمار حوادث اخیر، 
برعهده ش��ورای امنیت کشور است. رییس سازمان 
پزشکی قانونی کشور درباره موضوعه مطرح شده در 
رسانه ها مبنی بر پاسخش به  سخنان رییس جمهور 
در اینکه  آمار کشته ش��دگان اعتراضات آبان ماه در 
اختیار پزش��کی قانونی کش��ور اس��ت ؟ گفت: من 
پاسخی خطاب به آقای روحانی ندادم. ما سازمانی 
تخصصی هستیم و پاسخی نداده ایم. وی  در پایان 
گفت: وزارت کش��ور مس��ئول اعام آمار مربوط به 
اغتشاشات آبان ماه است نه سازمان پزشکی قانونی. 

 ایسنا

عقیدتی سیاسی فرمانده جنگ نرم است
امیر سرتیپ واحدی گفت: عقیدتی سیاسی ها فرماندهان 
جنگ نرم هستند و با ارتقاء تدبیر و دانش خود تهدیدات 

دشمن را خنثی و با آن مقابله می کنند.
 امیر س��رتیپ حمی��د واحدی  جانش��ین فرمانده 
نیروی هوای��ی ارتش جمهوری اس��امی ایران در 
چهارمین گردهمای��ی روحانیون مقیم مرکز ارتش 
جمهوری اس��امی ایران ضمن تقدی��ر از عقیدتی 
سیاس��ی نیروی هوای��ی ارتش  اظهار ک��رد: امروز 
ب��ه کمک و ی��اری نه��اد عقیدتی سیاس��ی رابطه 
بس��یار خوب و ارزنده ای میان عقیدتی سیاسی و 
فرماندهی به وجود آمده است و دو مجموعه بزرگ 
عقیدتی سیاسی و حفاظت اطاعات به مثابه دوبال 
برای فرماندهی نیروی هوایی هستند.او با اشاره به 
افزایش هجمه دش��من در جنگ نرم و ش��روع دو 
جنگ بزرگ اقتصادی و فرهنگی گفت: همه ش��ما 
کارکنان و روحانیون عقیدتی سیاس��ی، فرماندهان 
جنگ نرم هس��تید و با تدبی��ر و ارتقاء دانش خود 
در زمین��ه جن��گ نرم  ضم��ن مقابله با دش��من، 
 تهدیدی هم برای دش��منان میهن عزیزمان باشید. 

  باشگاه خبرنگاران

اخبار

ایران هیبت ساختگی آمریکا را فروریخت
فرمانده کل س��پاه پاس��داران در اولین مصاحبه تلویزیون��ی خود از هنگام 
تص��دی فرماندهی کل س��پاه، اعام کرد پاس��خ ایران ب��ه آمریکا)حمله به 

عین االسد(، محدود اما راهبردی و اقدامی کاما دفاعی بود.
سامی در مصاحبه با المیادین اعام کرد که پاسخ به ترور شهید سپهبد قاسم 
س��لیمانی نظامی و باید کاما واضح و شفاف می بود تا همه دنیا آن را مشاهده 
کند. پاسخ ایران، هیبت ساختگی آمریکا را فرو ریخت.سردار در این گفت وگو توضیح 
داده است که ایران باید آمریکایی ها را در یک نقطه متوقف و به آنها حالی می کرد که 
باید در مقابل ایران در حساب هایش��ان بازنگری کنند. سردار سامی این پاسخ را در 
نقطه جغرافیای��ی محدود توصیف کرد که »تأثیر آن جهانی بود«. او گفت: »عمل ما 
نقطه ای بود اما تأثیر آن جهانی بود. وقتی یک عمل در مقیاس تاکتیک اتفاق می افتد 

اما میدان تاثیر جهانی دارد، این عمل استراتژیک هست«. فارس

انتخابات نماد برجسته نقش آفرینی مردم است
اس��ماعیلی سخنگوی قوه قضاییه گفت: انتخابات نماد برجسته نقش افرینی 
مردم در حاکمیت است.غامحس��ین اس��ماعیلی در نشس��ت هم اندیش��ی 
شورای عالی قوه قضاییه با نهادهای مردمی  با موضوع "آیین رونمایی و اباغ 
دس��تورالعمل نحوه مش��ارکت و تعامل نهادهای مردمی قوه قضاییه" گفت:  
همانگون��ه که رئیس ق��وه قضائیه گفتند جایگاه م��ردم و نهادهای مردمی در 
مکتب فکری و عقیدتی اس��ام و نظام جمهوری اسامی نقش بسیار مهم و محوری 
را دارد و نگرش به مردم در نظام اسامی نگرش مقطعی به ابزار سیاسی نیست بلکه 
باور عمیق اس��ت که انتخابات نماد برجسته و نقش افرینی مردم در حاکمیت است. 
وی افزود: امروز خوش��حالم که در این مقطع حساس توفیق داشتم تا آیین رونمایی 
و اباغ دس��تورالعمل نحوه مش��ارکت و تعامل نهادهای مردمی قوه قضاییه را داشته 

باشم. الزم به ذکر است انتخابات دوم اسفند ماه برگزار می شود.  ایسنا

میانگین سنی و میزان تحصیالت نامزدهای مجلس 
س��خنگوی ستاد انتخابات کش��ور تازه ترین آمار و اطاعات از سن و میزان 
تحصیات نامزدهای تایید صاحیت شده یازدهمین دوره انتخابات مجلس 
ش��ورای اسامی را اعام کرد.سید اسماعیل موس��وی گفت: کل داوطلبان 
ثبت نام ش��ده برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس ش��ورای اسامی ۱۶ 
هزار و ۳۳ نفر بوده اس��ت که از این تعداد، ۷هزار و ۱۵۷ نفر تایید صاحیت 
ش��دند و از می��ان کل تعداد تایید صاحی��ت ش��دگان، ۷۸۲ زن و ۶ هزار و ۳۷۵ 
نفر مرد هس��تند. ۴۲۲ نفر از نامزده��ا دارای تحصیات حوزوی در مقاطع مختلف 
هس��تند، ۱۰۲۱ نف��ر م��درک دکتری دارند و ۵ ه��زار و ۳۰۸  نفر ه��م در مقطع 
کارشناس��ی ارشد فارغ التحصیل هستند.موس��وی توضیح داد: ۲ هزار و ۵۲۳ نفر از 
افراد تایید صاحیت شده بین ۳۰ تا ۴۰ سال دارند و میانگین سنی ۲هزار و ۳۹۰ 

نفر هم بین ۴۱ تا ۵۰ سال است. ایرنا 

آمریکا و اروپا به رغم تعهدات برجامی اشان نه تنها اقدامی 
برای برداش��تن تحریم ها صورت نداده ان��د بلکه هر روز بر 
می��زان تحریم ها افزوده اند که این رویکرد نه تنها خللی در 
صنایع دفاعی کشور ایجاد نکرده بلکه هر روز ابعاد جدیدی 
از ناکامی ای��ن تحریم ها با دس��تاوردهای دفاعی و نظامی 

آشکار می گردد. 
سیاس��ت تحریم اقدامی است که دش��منان همواره برای به 
زانو در آوردن جمهوری اس��امی ایران به کار گرفته اند حال 
آنکه این تحریم ها نتوانسته اراده ایرانیان را متزلزل سازد که 
نمونه آن را در صنایع دفاعی کش��ور می توان مش��اهده کرد. 
دس��تاوردهایی که ه��راس را در میان غربی ه��ا ایجاد کرده 
اس��ت چنانکه دولت »دونالد ترام��پ«، رئیس جمهور آمریکا 
بار دیگر خواس��تار جلوگیری از پایان تحریم های تسلیحاتی 
سازمان ملل متحد علیه ایران شده است.هیئت ایاالت متحده 
آمریکا در س��ازمان ملل متحد در بیانیه ای روز جمعه که به 
مناسبت انتشار گزارش جدید سازمان ملل درباره یمن منتشر 
ش��ده بار دیگر تهران را به حمله به تأسیسات نفت عربستان 
سعودی در ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۹ متهم کرده است.در این بیانیه 
همچنین ادعا ش��ده که هیئت کارشناس��ان سازمان ملل در 
گزارش جدید خود تأیید کرده که حوثی های یمن )انصاراهلل( 
توان انجام چنین حمله ای را نداشته است.نمایندگی آمریکا 
در سازمان ملل در این بیانیه ادعا کرده است: »ایران، از زمان 
حمله اش در ماه س��پتامبر، برنامه تروریسم، اخاذی هسته ای 
و رفتار های بی ثبات کننده اش را ادامه داده است.«واشنگتن، 
در ادامه بر اساس این ادعاها، بحث منقضی شدن تحریم های 
س��اح های متع��ارف علیه ای��ران در اکتب��ر ۲۰۲۰ را پیش 
کشیده و خواس��تار جلوگیری از آن شده است.در این بیانیه 
آمده اس��ت: »با نتیجه گیری های هیئت کارشناسان سازمان 
مل��ل، ش��ورای امنیت اکنون کمت��ر از ۳۶ هفته تا اکتبر که 
موعد انقضای تحریم های تس��لیحاتی سازمان ملل و تمدید 
تحریم ها برای جلوگیری از فروش ساح هایی خاص به ایران 

است، فرصت دارد.«
طبق یکی از بند های قطعنامه ۲۲۳۱ که از سال ۲۰۱۶ میادی 
اجرایی شد، ایران تا پنج سال از خرید تسلیحات تهاجمی منع شده 
است. این بند از قطعنامه در اکتبر سال ۲۰۲۰ )مهر ماه ۱۳۹۹( 
منقضی می شود و پس از آن ایران این امکان را خواهد داشت که 
از کشور های خارجی جنگ افزار بخرد. این تحرکات تحریمی از 
سوی آمریکا در حالی صورت می گیرد که صنایع دفاعی و نظامی 
ایران هر روز ابعاد جدیدی از استقال و توانایی خود را به نمایش 
می گذارد چنانکه وزیر دفاع در بازدید از نمایش��گاه بومی سازی 
قطعات الکترونیکی و میکروالکترونیکی شرکت صنایع الکترونیک 
ایران، طراحی و س��اخت حدود ۳۱۰ قطعه برای س��امانه های 
مختلف راداری، ارتباطی، موشکی، هوایی و دریایی را در شرایط 

تحریم ها، اقدامی انقابی و جهادی دانست.
امی��ر س��رتیپ حاتمی در جری��ان این بازدی��د اظهار کرد: 

متخصصین ج��وان صنعت دفاعی با تکیه ب��ر دانش بومی 
و ظرفی��ت ه��ای داخلی توانس��ته اند به توانایی س��اخت و 
تولید پیچیده ترین دس��تاوردهای پیش��رفته الکترونیکی و 
میکروالکترونیکی حوزه دفاعی دست یابند. وزیر دفاع افزود: 
دانش��مندان ایرانی با همت بلند خود تهدیدهای حاصل از 
تحریم ها را به فرصت تبدیل کردند و به لحاظ دانش��ی، فن 
آوری و اقتصادی توانس��تند با تولید این قطعات پیش��رفته 
۱۴۰ میلیون دالر صرفه جویی ارزی را نصیب کشور نمایند. 
وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح سپس از ۱۵ سبد 
محصول مهم و گلوگاهی صنعت خودروی کش��ور رونمایی 
کرد. امیر سرتیپ حاتمی تصریح کرد: از سرریز فناوری های 
پیشرفته حوزه دفاعی، ۱۵ سبد محصول گلوگاهی که مورد 
نیاز شدید خودرو سازان بود طی ۲ سال اخیر با صرفه جویی 
بیش از ۶۰ میلی��ون دالر تولید و این قطعات مورد نیاز در 

تیراژ گس��ترده و پرحجم در اختیار صنعت خودرویی کشور 
قرار گرفت. وی افزود: با تش��دید تحریم های ظالمانه علیه 
ملت ایران و به تبع آن صنعت خودرویی کش��ور، ش��رکت 
های غربی از همکاری با خودروس��ازان سرباز زدند و تامین 
قطعات خاص خودرو، به خصوص قطعات حوزه الکترونیکی 
با مش��کل مواجه شده بود. امیر سرتیپ حاتمی اضافه کرد: 
بنا به درخواس��ت خودروس��ازان و با توجه به سیاست های 
اباغ��ی، ظرفی��ت های دانش��ی و فناورانه صنع��ت دفاعی 
برای حل مش��کل و مرتفع س��اختن نیازهای ملی به کمک 
خودروس��ازان آمد و تا به امروز موفق ش��دیم با بهره گیری 
از توان شبکه همکار در بخش خصوصی کمک های شایان 
توج��ه ای را ارائه کنیم. الزم به ذکر اس��ت جهانیان اذعان 
دارند که توان نظامی و موشکی ایران برای امنیت و صلح در 
منطقه است چنانکه همین توان نظامی است که زمینه ساز 
نابودی امارت داعش در منطقه شد در حالی که کشورهای 
غربی مدعی مبارزه با تروریس��م تم��ام حمایت های خود از 
این جریان ها را به کار گرفتند.  الزم به ذکر اس��ت آپارتاید 
یا تروریس��م انصار طلبی که آمریکایی ها به آن گرفتارند در 
ح��وزه نظامی نیز ابعاد گس��ترده ای دارد که نمود آن را در 
اقدامات آمریکا برای جلوگیری از تقویت توان دفاعی ایران 
می �وان مش��اهده کرد چنانکه طی روزه��ای اخیر بارها بر 

تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران تاکید کرده اند.
بر اس��اس تواف��ق برج��ام در دوره ای ۵ س��اله تحریم های 
تسلیحاتی ایران پایان می یابد و ایران حق خرید تسلیحات و 
البته ورود به بازار فروش تسلیحات را دارد. این مسئله از دو 
زاویه برای آمریکا یک تهدید است. از یک سو ایران می تواند 
بدون هیچ محدودیت��ی توان دفاعی خود را تقویت نماید و 
این یعنی تضعیف بیشتر جایگاه منطقه ای آمریکا و از سوی 
دیگر ظرفیت های باالی نظامی ایران موجب توجه بسیاری 
از کش��ورها برای خرید تسلیحاتی از ایران شده است و این 

یعنی از بین رفتن انحصار فروش های تسلیحاتی آمریکا. 

طراحی و ساخت ۳۱۰ قطعه سامانه های راداری، موشکی، هوایی و دریایی 
وزیر دفاع ابعاد جدیدی از شکست تحریم ها را اعالم کرد
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سیدابراهیم رییسی در نشست هم اندیشی شورای عالی 
قوه قضاییه با نهادهای مردمی با موضوع "آیین رونمایی 
و اباغ دس��تورالعمل نحوه مش��ارکت و تعامل نهادهای 
مردمی قوه قضاییه" اظهار کرد: از روح امام )ره( و شهدا 
اس��تمداد می طلبیم  که نس��بت به انجام وظایف ما  را 
مدد کنند. همچنین از  س��ازمان های مردم نهاد تش��کر 
می کنم که جلس��ه عالی شورای قوه قضاییه امروز مزین 

به حضور این عزیزان شده است.
وی افزود:  ش��ما می دانید که انقاب اس��امی ما مبتنی 
بر خواس��ت و اراده و رای مردم است. از افتخارات نظام 
این است که خواست و مشارکت مردم جزو اساسی ترین 
محورهای حرکت در این نظام اس��ت و هر جا که مردم 
حضور داش��تند کارها پیش رفته است. حضور مردم در 
۲۲ بهم��ن پش��توانه جدی به حرکت نظام و مس��ئوالن 
می دهد و  جلوه ای  از خواس��ت مردم برای تداوم نظام 
و انق��اب اس��ت.   توجه به اینکه م��ردم امروز آنچه که 

می خواستند باید تحقق یابد بسیار مهم است.
ریی��س قوه قضایی��ه تصریح کرد : حض��ور مردم در ۲۲ 
بهمن و راهپیمایی ها و حضور موثری که در مناسبت های 
مختلف دارند جلوه  ای اس��ت و یک جلوه آن انتخابات و 
رای اس��ت و طبیعتا هم باید به مردم نقش داد و بعد از 
رای این نقش تداوم یابد.وی افزود: نکته مهم این اس��ت 
که در مس��ائل سیاس��ی و اجتماعی و ... هر جا به مردم 
نقش دادیم  موفق ش��دیم. همانند  موفقیت ما در دفاع 

مقدس که  بر کسی پوشیده نیست.
رئیس��ی تصریح کرد: در  قانون اساسی و هم در قوانین 
موضوعه و هم در قانون آیین دادرس��ی کیفری و قانون 
مجازات اس��امی و غی��ره بیش از ۳۰ م��ورد  صراحت 
قانونی  داریم که به  مشارکت های عمومی و نقش دادن 
به مردم پرداخته اس��ت از جمله  م��اده ۶۶ قانون آیین 

دادرسی کیفری.
وی افزود:  دستگاه قضایی ما را موظف کرده که به مردم 
نقش دهیم و  در حکمی که مقام معظم  رهبری به بنده 
داد مردمی بودن و نگاه به مردم اس��ت و  تکالیف ما در 
این دوره اس��ت. طبیعی است که  مردمی بودن و توجه 
به مردم با سخن نمی ش��ود و باید حوزه اقدام و عمل را 
تعری��ف کرد و باید زمینه می��دان دادن در عمل و اقدام   

را آماده کرد.
وی اف��زود: ما  به قوه قضاییه قوی می اندیش��یم نه قوه 
قضاییه بزرگ.  قوه قضاییه قوی آن است که اجرای حق 
کن��د و بتواند نگاه م��ردم را در فرآیند دادرس��ی همراه 
داش��ته باش��د. این کار یک حرکت دو س��ویه نیاز دارد؛ 
یعنی ه��م باید قوه قضاییه نگاهش ب��ه حمایت مردم و 

مش��ارکت آنها باش��د و هم مردم این باور و اراده قوی را 
در عمل و اجرا داشته باشند.

رئیس��ی تصریح ک��رد: برای آزادی بس��یاری از زندانیان 
کمک های مالی از س��وی مردم جمع آوری می شود.  در 
بخش دیه مردم برای گلریزان پول جمع می کنند اما آیا 
تمام نقش مردم پول دادن است؟ برای بازسازی شخصیت 
زندانی و بازپروری زندانیان نقش مردم کجاس��ت؟ باید 
مجموعه خیرخواه��ی که بتواند زندگی ف��رد زندانی را 
متحول کند و هدفش بازاجتماعی و تحول باشد را ایجاد 
کنیم. اینکه رهبر کبیر انقاب فرموده اند  زندان ها باید 
دانش��گاه شوند یک شعار نیست و امکان دست یافتن به 
آن وج��ود دارد.  لذا یک بخش از نگاه مردم به زندانیان 
کمک های مالی اس��ت و از سوی دیگر قوه قضائیه فقط  
وظیفه س��زادهی ب��ه زندانی را ندارد بلک��ه عاوه بر آن 
باید احس��ان را جاری کن��د و بازاجتماعی کردن و رفع 

آسیب های اجتماعی در این میان مهم است.
نگاه ه��ای بعد از حکم دادن باید به گونه ای باش��د که تا 
حدی آسیب ها کم شود؛ البته علل ایجاد جرم ها متفاوت 
اس��ت اما اگر نقش مردم را درست تعریف کنیم به نظر 

می توان در مسأله امروز و اساسی ما کمک کننده باشد.
رئیس��ی تاکید کرد: شاخص امروز، همدلی است که باید 
با مردم کار مشترکی انجام داد و پیامد آن اعتمادسازی 
در جامعه اس��ت و قوه قضائیه در طراز خواهد بود.وی با 
اشاره به دس��تورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای 
مردمی با ق��وه قضائیه گفت: این دس��تورالعمل یکی از 
گام های مثبتی است که بیش از ۳۰ جلسه صاحبنظران 
بروی آن  وقت گذاشتند تا بتوانند  قانونمند به مشارکت 
مردم نقش بدهند.  مسئولیت های قوه قضائیه با مشارکت 
نخبگان می تواند از حوزه سیاست های راهبردی، دادرسی، 
پیشگیری از جرم گرفته تا بازاجتماعی کردن شخصیت 
زندانیان، تغییر، پیشگیری و آسیب شناسی نقش هایی را 
برای مش��ارکت مردم تعیین کرد و کامًا می توان آن را 
به صورت دقیق تعریف کرد. وی افزود: نهادهای مردمی 
در دادن آموزش ه��ای حقوقی پیش��گیرانه می توانند در 
بس��یاری از پرونده ها مؤثر باشند.  به طور مثال در حفظ 
حقوق عامه می توان از نقش مردم اس��تفاده کرد و نقش 
ای��ن نهادهای مردمی را در کاه��ش ورودی پرونده ها به 
قوه قضائی��ه با افزایش صلح و س��ازش در پیش گرفت. 
س��ازوکار جدیدی در بحث نه��اد داوری، میانجی گری و 
شورای حل اختاف در دستگاه قضا ایجاد شده و در گام 
دوم حرکت انقاب، نقش مشارکت های مردمی در عموم 
کاره��ا را می توان تعریف کرد و مقدمات آن اکنون آماده 

شده است. میزان

رییس دستگاه قضا: 

به قوه قضاییه قوی می اندیشیم نه قوه قضاییه بزرگ
س��ید احمد حس��ینی س��خنگوی گروه فضای��ی وزارت 
دفاع در برنامه تلویزیونی چرخ با تش��ریح اهداف پرتاب 
ماهواره ی ظفر، اظهار کرد: پرتابی که انجام شد یک گام 
محک��م و بلند رو به جلو بود، ب��ا وجود اینکه ماهواره به 
مدار نرفت. م��ا در ماهواره بر س��یمرغ در فاز تحقیقاتی 
هس��تیم و هنوز وارد فاز عملیات نشده است. در نتیجه 
اه��داف ما ه��م تحقیقاتی بودن��د. ما برای ای��ن پرتاب 
جدولی از اهداف تعریف کرده بودیم که چند آیتم اصلی 

و فرعی داشت.
او اف��زود: اولین هدف ما صحه گذاری روی بهینه س��ازی 
پای��گاه پرت��اب فضایی و عملک��رد آن ب��ود. تیم های ما 
۲۰ روز کار م��داوم ت��ا لحظه ی پرت��اب در پایگاه انجام 
دادن��د و حجم کار عظیمی اتفاق افتاد. این هدف به طور 
کامل محقق ش��د. هدف بعدی ما عملکرد مرحله ی اول 
ماهواره ب��ر ما ب��ود. ما در ماهواره بر س��یمرغ که ۸۰ تن 
وزن دارد، ۷۰ تن درمرحله ی اول به کار گرفته ش��د که 

عملکرد کاملی داشت.
حسینی ادامه داد: مرحله ی دوم زمان پرواز طوالنی حدود 
۳۹۰ ثانیه دارد تا به س��رعت مورد نظری که ماهواره در 
مدار تزریق شود، برسد. مجموع پرواز ماهواره بر سیمرغ 
حدود ۴۹۰ ثانیه اس��ت. ح��دود ۱۰۲ ثانیه در مرحله ی 
اول اتفاق می افتد. ۴ ثانیه مرحله ی اول و دوم اش��تراک 
دارند و بعد مرحله ی دوم ش��روع می ش��ود. ما در پرتاب 
اول در سال ۹۶، ۱۳۶ ثانیه و در پرتاب دوم در سال ۹۷ 

حدود ۴۵۵ ثانیه پرواز داشتیم.
س��خنگوی گروه فضایی وزارد دفاع با بیان اینکه هفته ی 
گذشته در پرتاب ماهواره ی ظفر حدود ۴۷۵ ثانیه پرواز 
داشتیم، عنوان کرد: لحظه ای که این اتفاق افتاد، سرعت 
باید به ۷۴۰۰ متر بر ثانیه می رس��ید، اما ما رسیدیم به 
۶۵۰۰ متر بر ثانیه. اگر عملکرد موتور ادامه پیدا می کرد، 
به این سرعت می رس��یدیم. پس ما، چون از ۴۹۰ ثانیه 
به ۴۷۵ ثانیه پرواز رس��یدیم، بیش از ۹۰ درصد اهداف 

تحقیقاتی ما محقق شد. 
هدف گ��ذاری اصلی ما چهار هدف ب��ود؛ صحه گذاری بر 
عملک��رد سیس��تم های زمینی و پایگاه پرت��اب فضایی، 
عملک��رد مرحل��ه ی اول ماهواره ب��ر، عملک��رد مرحله ی 
دوم ماهواره بر که باالی ۹۰ درصد محقق ش��د و تزریق 

ماهواره و محموله ی آزمایشی.
او ب��ا ارائ��ه توضیحات��ی درب��اره ی آزمایش��ی ب��ودن و 
هزینه های این پرتاب، گفت: ماهواره و محموله ای که در 
این پرتاب وجود داش��ت، تحقیقاتی بود. ظفر۲ پروژه ی 
عملیات��ی ما خواهد بود. هزینه ی این قرارداد کمتر از دو 
میلیون یورو برای دو ماهواره و ایس��تگاه کنترل زمینی 

آن اس��ت. حس��ینی با بیان اینکه ماهواره ی ظفر۱ یک 
پروژه ی میانی برای رس��یدن ب��ه مقصد اصلی بود و این 
پروژه با نگاه تحقیقاتی س��اخته ش��ده بود، خاطرنش��ان 
کرد: این ماهواره حدود ش��ش دقیقه با ایستگاه زمینی 
ارتباط داشته است. بخش زیادی از داده برداری هایی که 
در نظر داشتیم اتفاق افتاد. در دنیا ۱۰ پرتاب تحقیقاتی 
یک روال معمول است و ماهواره بر سیمرغ تا به حال سه 

پرتاب داشته است.
س��خنگوی گ��روه فضای��ی وزارت دف��اع در خص��وص 
حاش��یه های ایجاد شده درباره ش��مارش معکوس برای 
پرتاب ماهواره ی ظفر، اظهار داشت: ما شمارش معکوس 
داش��تیم، ام��ا ویدئویی که در اخبار پخش ش��د، از یک 
دو سه چهار شروع ش��د. فرآیند فنی کار به این صورت 
اس��ت، اما همیشه ش��مارش رو به باال از ویدئو ها حذف 
می شود و فقط شمارش معکوس پخش می شود. فرآیند 
ما به این شکل است که ابتدا در لحظاتی که به لحظات 
نهایی می رسیم، شمارش معکوس تا صفر اتفاق می افتد 
و متصدی پرتاب به صفر که می رس��د، دکمه ی آتش را 
می زن��د. وقتی این دکمه زده می ش��ود، فرآیندی داخل 
خ��ود مجموعه ی ماهواره ب��ر اتفاق می افت��د که فرآیند 

فشارگذاری مخازن سوخت است.
او ادامه داد: بس��ته به دما و ش��رایط از پنج تا ۱۵ ثانیه 
طول می کشد تا فشار به آن عدد مورد نظر برسد و مسیر 
س��وخت به سمت موتور باز می شود. بعد از این که آتش 
س��کو اتفاق افتاد، فرمانده ی پرتاب دوباره شمارش رو به 

باال را شروع می کند.
 یک دلیل این اس��ت که لحظه ی برخاس��تن ماهواره بر 
حس ش��ود و دلیل دوم هم این است که اگر مثا از ۳۰ 
ثانیه بیش��تر طوالنی ش��ود، یعنی جایی از فرایند دچار 
مشکل شده اس��ت و باید لغو پرتاب فعال شود؛ بنابراین 

این زمان باید تحت کنترل باشد.
حس��ینی پیرامون زمان پرتاب ماهواره ظفر۲ نیز، گفت: 
زمان پیش بینی ش��ده برای پرت��اب عملیاتی ظفر خرداد 
س��ال آینده بوده اس��ت. همکاران ما از روزی که پرتاب 
ظفر۱ اتفاق افتاد، مش��غول بررس��ی داده ها هستند. ما 
وقتی ب��رای پرتاب آماده می ش��ویم که ب��رای رفتن به 
انتهای مسیر آماده باشیم. با توجه به تحریم ها و شرایط 

کشور صفر تا صد پروژه را خودمان طراحی می کنیم.
س��خنگوی گروه فضای��ی وزارت دف��اع در پایان تصریح 
کرد: ما با توجه به این ش��رایط پیشنهاد داده ایم تا وقتی 
که پرتابگر به تثبیت نرس��یده، ظفر۲ به عنوان ماهواره ی 
اصلی نصب نش��ود. به همین دلیل پرتاب بعدی هنوز به 

قطعیت نرسیده است.  باشگاه خبرنگاران

سخنگوی گروه فضایی وزارت دفاع:

۹۰ درصد اهداف تحقیقاتی در پرتاب ظفر محقق شد


