
سرلشکر سالمی از تصویرگر چهره 
سردار شهید قاسم سلیمانی تقدیر کرد

سرلشکر س��امی با اهدای لوح س��پاس، از مهران 
رحمانی جوان تاکس��تانی تصویرگر چهره س��ردار 

شهید قاسم سلیمانی تقدیر کرد.
در پی اقدام ارزش��ی و هنری جوان تاکس��تانی در 
تصویرگری چهره س��ردار س��پهبد ش��هید قاس��م 
س��لیمانی در برنامه عصر جدید، س��ردار سرلشکر 
پاس��دار حسین سامی فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقاب اس��امی با اهدای لوح سپاس و هدیه ای از 

مهران رحمانی قدردانی کرد.
اهدای لوح س��پاس فرمانده کل سپاه به این جوان 
تاکستانی در مراسمی با حضور سردار سرتیپ دوم 
پاسدار ش��اهرخی فرمانده سپاه صاحب االمر )عج( 

قزوین برگزار شد.
سردار شاهرخی در این مراسم ضمن تقدیر از مهران 
رحمانی تصویرگر چهره س��ردار ش��هید سلیمانی 
گفت: هنر ش��ما، برخاسته از دل بود و کاری که از 

نیت دل باشد، مطمئناً بر دل می نشیند.
وی اف��زود: زن��ده نگه داش��تن یاد ش��هدا برکات 
عم��ده ای در بر دارد که تکریم جامعه ایران یکی از 
این برکات برای ش��ما بود و این یعنی مورد پسند 
خدا بودن و کاری که مورد پس��ند خدا باشد مورد 
پسند خلق است.رسردار شاهرخی در ادامه تصریح 
کرد: امروز مسئولیت جوانانی همچون شما سنگین 
اس��ت و قطعاً روح سردار س��لیمانی همواره همراه 
شماست و با توجه به خاقیت شما، انتظار کارهای 
بزرگی از این دست می رود و نام شما هم در جامعه 
ایران��ی و هم در قلوب ملت های آزادی خواه، بعنوان 

فرزندان پرافتخار این سرزمین به یادگار می ماند.
در ادامه مهران رحمانی با بیان اینکه ترسیم چهره 
سردار سلیمانی و ادای احترام به این شهید واالمقام 
افتخ��اری در کارنامه حرفه ای وی می باش��د گفت: 
ش��هدا زنده اند و ما وظیفه داریم راه شهدا را زنده 
نگه داریم. وی افزود: من بعنوان هنرمندی کوچک 
از جامع��ه بزرگ هنرمندان این کار را انجام دادم و 
خواس��ته من از هنرمندان این است که با هنر خود 
یاد شهدا را در جامعه زنده نگه دارند چرا که مسیر 
ش��هدا نجات دهنده جامعه از هر انحراف است. این 
جوان هنرمند با ابراز خوش��حالی از ارائه هنر خود 
در رسانه ملی افزود: در صحنه های مختلفی حاضر 
ش��دم و نقوش بسیاری را ترسیم کردم اما همیشه 
دوس��ت داشتم ترسیم چهره س��ردار را در فضایی 

خاص با بازتابی بزرگ انجام دهم.
رحمان��ی زیباترین و با ارزش��ترین هدیه در طول 
زندگ��ی خود را دریافت انگش��تر س��ردار ش��هید 
سلیمانی از س��وی خانواده این شهید بزرگوار بیان 

کرد. سپاه نیوز

اخبار

رئیس جمهور گفت: تس��هیاتی که قرار اس��ت به مردم داده 
شود، با تضامین ساده و بدون پیچیدگی های اداری به نحوی 
ک��ه ش��فافیت الزم و اطمینان از حفظ اش��تغال کارگران را 
تضمین کند، باش��د. یکصد و سی و دومین جلسه اقتصادی 
دولت به ریاس��ت حجت االس��ام و المسلمین دکتر حسن 
روحانی رئیس جمهور و در دفتر رئیس جمهور برگزار شد. در 
این جلسه وزیرت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گزارش اقدامات 
اجرایی از وام های قرض الحسنه به خانوارها و نیز شیوه دادن 
تسهیات به کسب و کارهای آس��یب دیده از ویروس کرونا 

را ارائه ک��رد. رئیس جمهور تأکید کرد: ترتیبی اتخاذ ش��ود 
این تسهیات با تضامین ساده و بدون پیچیدگی های اداری 
ب��ه نحوی ک��ه ش��فافیت الزم و اطمینان از حفظ اش��تغال 
کارگ��ران را تضمین نماید، ارائه ش��ود. روحان��ی با تأکید بر 
ادامه سیاست های اقتصاد مقاومتی و اتخاذ سیاست هایی در 
جهت جهش تولید، توس��عه و ص��ادرات غیرنفتی با توجه به 
افزایش تقاضای جهانی در برخی محصوالت غذایی، بهداشتی 
و دارویی را ضروری خواند. در پایان رئیس کل بانک مرکزی 
گزارش��ی را از پیگیری ه��ای دریافت تس��هیات از صندوق 

بین الملل��ی پول ارائ��ه داد. رئیس جمهور تأکی��د کرد: این 
تسهیات در جهت تأمین نیازهای مربوط به کاالهای اساسی 
مورد نیاز مردم با استفاده از ساز و کار مالی اینستکس صورت 
گیرد. در ادامه جلسه پیشنهادهای وزارت اقتصاد و دارایی در 
خصوص تمدید فرصت زمانی برای تش��کیل مجامع عمومی 
شرکت ها و نیز موعد تسلیم اظهارنامه های مالیاتی در جهت 
کمک به بنگاه هایی که به س��بب شرایط بحران کرونا دچار 

مشکات شده اند، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

در جهت توسعه استفاده به روش های تبادل اطاعات اسناد 
و نس��خه الکترونیک در فرآیند ارائه خدم��ات درمانی مورد 
تصویب قرار گرفت. در ادامه رئیس س��ازمان برنامه و بودجه 
استفاده از منابع و مصارف بودجه سال ۱۳۹۹ و تدابیر الزم در 

جهت مواجهه با آثار اقتصادی کرونا به جلسه ارائه نمود.
براس��اس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه ای در فروردین 
ماه ۱۳۹۹ همچنان در س��یر نزولی تداوم داش��ته و به ۱۹.۸ 

دهم درصد کاهش یافته است.
 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

برشی از جلسه علنی روز گذشته مجلس

از تعیین مجازات برای مأموران 
متخلف مالیاتی تا تذکرات 

نمایندگان درباره جوجه کُشی 
جلسه علنی مجلس شورای اسامی برگزار شد که در این 
جلس��ه نمایندگان ضمن تعیین شروط و اصاحاتی برای 
قانون مالیات بر ارزش افزوده، تذکراتی نس��بت به معدوم 
کردن جوجه های یک روزه مطرح کردند. مجلس ش��ورای 
اس��امی اروز)سه شنبه، دوم اردیبهشت ۹۹( جلسه علنی 
داشت که در این جلسه و در ادامه دستورکار جسات قبلی، 

الیحه مالیات بر ارزش افزوده مورد بررسی قرار گرفت.
 گزیده ای از جلسه علنی مجلس به شرح زیر است:

زمان دقیق اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 
مشخص شد

نمایندگان مجلس ش��ورای اس��امی در مصوبه ای زمان 
دقیق اج��رای قانون مالیات بر ارزش افزوده را مش��خص 
کردند. نمایندگان مجلس مصوب کردند اگر مؤدی مالیاتی 
به ش��رح مقررات اقدام نکرده باش��د در حکم معترض به 
برگ تشخیص مالیات شناخته می شود و پرونده امر برای 
رس��یدگی به هیأت حل اختاف��ات مالیاتی ارجاع خواهد 
شد. مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسامی 
اع��ام کرد که طبق تصمیم هیات رییس��ه، مجلس هفته 

آینده جلسه علنی نخواهد داشت.
نمایندگان محات و بافق در مجلس خواس��تار برخورد با 

عامان کشتن جوجه های یک روزه شدند.
نمایندگان مجلس شورای اسامی همچنین نحوه تجدید 
رس��یدگی ب��ه آراء قطعی هیئت حل اخت��اف مالیاتی را 
تعیین کردند. نمایندگان مجلس شورای اسامی ساز و کار 
اعتراض مؤدی به برگ تشخیص مالیاتی را مشخص کردند. 
جواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای 

اس��امی از نایب رئیس مجلس خواست تا موضوع زنده به 
گور کردن جوجه های یک روزه را بررسی و پیگیری کند. 
حبیب اهلل دهمرده نماینده مردم زابل در مجلس ش��ورای 
اس��امی از وزیر بهداش��ت خواس��ت تا به حقوق قانونی 

پرستاران در شرایط بحران کرونا رسیدگی کند.
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��امی در مصوبه   ای، طبق 
الیح��ه مالیات ب��ر ارزش افزوده، مجازاتی ب��رای مأموران 
مالیات��ی متخلف تعیین کردند. احم��د امیرآبادی فراهانی 
نماین��ده م��ردم قم در مجل��س گفت: حق��وق کارگران، 
بازنشس��تگان و موضوع همسان سازی از موضوعاتی است 
که باید بس��یار مورد توجه باش��د، انتظار داش��تیم دولت 
حق��وق و مزایای این عزیزان را براس��اس نرخ تورم تعیین 
کند. مصطفی کواکبیان نماینده تهران در مجلس با اشاره 
به اخبار منتشر شده در فضای مجازی درباره احکام صادر 
ش��ده برای یک نماینده دیگر تهران گفت: از آقای رئیسی 
می خواهم به این موضوع رسیدگی کند تا برای همکارمان 

مشکلی ایجاد نشود.
حس��ینعلی حاجی دلیگانی گف��ت: واژه پرداخت های غیر 
مس��تقیم از تبصره 2۱ قانون بودجه حذف شد، تا محمل 
قانونی دیگ��ری ب��رای نجومی بگیران ایجاد ش��ود. بهمن 
طاهرخانی نماینده مردم تاکس��تان در مجلس گفت: امروز 
شاهد افزایش بی رویه قیمت دالر و عدم توجه دولت به این 
عرصه هستیم که سبب ایجاد منافع برای برخی افراد شده از 
این رو باید اقدام مناسب در این زمینه انجام شود. محمدرضا 
صباغیان نماینده مردم مهریز در مجلس گفت: متاس��فانه 
برخی از معلمان خرید خدمت بعد از گذش��ت 6 ماه هنوز 
حق��وق دریافت نکرده اند، از این رو وزیر باید این مس��ئله 
را م��ورد توجه ق��رار دهد. عاءالدین بروج��ردی نماینده 
مردم بروجرد در مجلس گفت: کسانی که معتقدند وزارت 
بهداش��ت درباره کرونا آمارس��ازی می کند، اظهاراتش��ان 
کامًا غیرمس��ئوالنه است.  عباس گودرزی نماینده مردم 
بروجرد در مجلس بر ضرورت شناسایی افراد آسیب دیده 
از کرونا در شهرس��تان ها همچون کارگران س��اختمانی، 

دستفروشان، رانندگان تاکسی و... تأکید کرد. تسنیم

هنوز گودزیالها حمله نکردند
س��خنگوی دولت: الزم است یادآور شوم که ما اساسا 
چیزی به نام عادی ش��دن شرایط نداریم و همچنان 

باید مراعات کنیم.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( به زودی یارانه ها قطع خواهد شد.
ب( در آینده نزدیک قله آتشفشان فوران خواهد کرد.

ج( تا اطاع ثانوی احتمال برکناری سخنگوی دولت 
وجود ندارد.

د( تا ۱40۸ را هم با خودشان ادامه بدهیم.
ایضا س��خنگوی دولت:این دولت باید به عنوان دولت 

"سامت محور" شناخته شود.
به نظر ش��ما چرا بای��د همچین نامگ��ذاری صورت 

بگیرد؟
ال��ف( چون هنوز گودزیاها به ما حمله نکرده اند که 

زخمی مان کنند.
ب( چ��ون بیماری طاع��ون در دولت تدبی��ر و امید، 

اپیدمی نشده است.
ج( چون مس��ئوالن ارشد مملکت یکی یکی کرونایی 

شدند و نیم ساعت بعد شفا گرفتند.

ننجون

رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح گفت: نام سپاه بر فراز 
قله های اقتدار، پیشرفت و عزت این سرزمین می درخشد.

به مناس��بت س��الروز تصویب اساسنامه س��پاه پاسداران 
انقاب اسامی، سرلش��کر محمد باقری رئیس ستاد کل 
نیروهای مس��لح در پیامی خطاب به سرلش��کر حس��ین 
س��امی فرمانده کل س��پاه با تبریک فرارسیدن این روز 
مبارک به آحاد فرماندهان، مسئولین و پاسداران سرافراز 
حریم والیت، آورده است: سپاه پاسداران انقاب اسامی 
ام��روز هم��ه عرصه ه��ای نیاز مل��ت و کش��ور را  صحنه 
آزمون ه��ای بزرگ و نقش آفرینی های س��ترگ، خاق و 
نوآورانه خود قرار داده است و نام این نهاد مقدس بر فراز 
قله های اقتدار، پیشرفت و عزت این سرزمین می درخشد. 
در بخ��ش دیگر پیام آمده اس��ت؛ این��ک در لحظه هایی 
ش��ورانگیز که چهل و یکمین س��الروز تصویب اساسنامه 
سپاه پاس��داران انقاب اسامی در شورای عالی انقاب و 
در واق��ع فرخنده روز تحکی��م و تثبیت این نهاد انقابی، 
مردم��ی و افتخ��ار آمیز برای ایران و ایرانی پاس داش��ته 
می ش��ود؛ بر خ��ود می بالیم و بار دیگ��ر این حقیقت ناب 
و گ��وارا که معمار کبیر انقاب و پیر و مراد عاش��ورائیان 
زمان خمینی عزیز برایمان به یادگار گذارده است که اگر 
س��پاه نبود کش��ور هم نبود اعتراف می کنیم و ترنم رهبر 
عظیم الشان انقاب ولی فقیه زمان امام خامنه ای )مدظله 
العالی( که از سپاه صددرصد راضی هستم را مایه مباهات 

می دانیم.
آری جای جای تاریخ 4۱ س��اله پ��س از پیروزی انقاب، 
مشحون از حماسه س��ازی های سرنوشت ساز و متبرک 
ب��ه خون های پاک و مطهر پاس��داران رش��ید، مخلص و 
سلحشوری است که پیشتازانه همه هستی خود را فدای 
حفظ دین و دفاع از انقاب، نظام و اندیش��ه های متعالی 

اس��ام ناب محمدی )ص( و صیانت از استقال، اقتدار و 
امنیت ملی ایران عزیز حتی در فراس��وی مرزهای کشور 
کردند، تا پرچم اس��ام و والیت که پاسدار آن هستند در 

طوفان فتنه ها و توطئه های دشمنان بر زمین نیفتد.
اینک در شرایطی که سپاه پاسداران انقاب اسامی همه 
عرصه های نیاز ملت و کش��ور را صحنه آزمون های بزرگ 
و نقش آفرینی های س��ترگ، خ��اق و نوآورانه خود قرار 
داده اس��ت و نام این نهاد مق��دس بر فراز قله های اقتدار، 
پیش��رفت و ع��زت این س��رزمین در حوزه ه��ای دفاعی، 
امنیتی، فرهنگی، اجتماعی، سازندگی، محرومیت زدایی و 
مردم یاری می درخشد و مجاهدت های مخلصانه و صادقانه 
آنان و س��ایر نیروهای مس��لح و مدافعان انقاب، نظام و 
میهن عزیز، تولید اکس��یری حیات بخش و قدرتمند در 
جامعه به ویژه نزد نس��ل های جوان و تاریخ س��از کشور 
را رقم زده اس��ت و ملت ایران به آینده ای روش��ن و فتح 
سنگرهای کلیدی جهان امیدوارتر از همیشه شده است، 
از خ��دای قادر حکیم طلب می کنیم هم��گان را قدردان 
سپاه حماس��ه ها و فداکاری و از خودگذشتگی پاسداران 
شریف و سلحش��ور انقاب قرار دهد. بی شک از برترین و 
زیباترین فرصت ها برای بازخوانی و ترس��یم مناقب سپاه 
پاسداران انقاب اسامی، سالروز تاسیس رسمی این نهاد 
مبارک اس��ت که در نگاه مقام عظم��ای والیت و رهبری 
و فرمانده��ی کل قوا )مدظله العال��ی( خدامحوری، مردم 
مح��وری، خطرپذی��ری، معنویت گرایی، اندیش��ه ورزی، 
حمایت از محرومان و مس��تضعفان و حضور در گس��تره 
مقاومت از جمله آنها اس��ت که به ویژه مورد حس��ادت و 
هجمه دش��منان و دش��منی های آنان علیه این مجموعه 

سرافراز و عالیقدر قرار گرفته است. 
 ستاد کل نیروهای مسلح

تحویل حجم انبوهی از پهپادی رزمی و شناس��ایی به ارتش 
جمهوری اس��امی با رونمایی از نس��ل جدید پهپاد ابابیل ۳ 
هم��راه بود. روز یکش��نبه با حضور وزیر دف��اع و فرماندهان 
نیروهای هوایی و پدافند هوایی ارتش انبوهی از هواپیماهای 
رزمی بدون سرنشین تحویل این دو نیروی ارتش جمهوری 
اس��امی ش��د. برخی از این پهپادها مانند پهپاد جت کرار و 
ابابیل ۳ پیش��تر هم رونمایی شده بودند اما دو پهپاد جدید 
نیز در سبد محصوالت پهپادی تحول شده به ارتش به چشم 
می خوردند. برای نخس��تین بار در اردیبهش��ت سال ۱۳۸۹ 
و در جریان رزمایش پیامبر اعظم 5 س��پاه پاسداران انقاب 
اسامی تصاویری از پرواز این پهپاد برای شناسایی شناورهای 
فرامنطقه ای در خلیج فارس منتش��ر شد و پس از آن چند 
متربه نیز در رزمایش های ارتش و س��پاه دیده شد تا اینکه 
در آبان ماه س��ال ۱۳۹۳ به صورت رسمی رونمایی و تحویل 

نیروهای مسلح شد.
ابابیل با موتور 4 س��یلندر بنزینی، مداومت پرواز ۸ ساعته و 
قابلیت پرواز تا عم��ق 250 کیلومتری می تواند تصاویر را به 
صورت همزمان به ایستگاه های کنترل زمینی و یا هر پلت فرم 
دیگر ارسال کند. این پهپاد ساخت صنایع هسا از بدنه کاما 
کامپوزیت برخوردار ب��وده و توانایی پرواز در ارتفاع ۱5 هزار 
پای��ی را دارد. این پهپاد که حض��ور موثری هم در نبردهای 
جبهه مقاومت داشته است از یک دوربین جلونگر در قسمت 
دماغ��ه و یک دوربین با قابلی��ت چرخش ۳60 درجه در زیر 
بدنه با قابلیت تصویر برداری حرارتی  و تصویربرداری در شب 
را نیز دارد. سال گذشته در جریان رونمایی از بمب های سری 
قائم تصاویری از مسلح ش��دن ابابیل۳ به بمب های قائم نیز 
منشتر شده که نشان دهنده اضافه شدن قابلیت رزمی عاوه 
بر قابلیت های شناسایی به این پهپاد بود. پهپاد کرار نخستین 
پهپ��اد جت ایرانی اس��ت که برای اولین بار در س��ال ۱۳۸۹ 

رونمایی ش��د. این 
پهپاد از یک موتور 
توربوجت برخوردار 
توانای��ی  و  اس��ت 
محمول��ه  حم��ل 
 500 ب��ه وزن 
دارد.  را  کیلوگ��رم 
این پهپاد دارای برد 
۱000کیلومت��ری 
می توان��د  و  ب��وده 
 ۹00 س��رعت  ب��ا 
ساعت  بر  کیلومتر 
حرکت کند. سامانه 
خلب��ان خ��ودکار، 

توانایی برنامه ریزی مج��دد در حین پرواز و تغییر مأموریت، 
بس��ته شدن امکان ارتباط برای جلوگیری از نفوذ دشمن در 
س��امانه هدایت و کنترل، برخورداری از سامانه های پیشرفته 
ناوب��ری از دیگر توانمندی های پهپاد جت کرار اس��ت. پهپاد 

جت کرار با بمب 500 پوندی تمرینی در زیر بدنه
تاکن��ون انواع مختلفی از پهپاد کرار با مأموریت های مختلف 
مانن��د هدف برای س��امانه های پدافندی، پهپ��اد تهاجمی و 
پهپاد رهگیر هوایی طراحی و تولید ش��ده اس��ت و بسته به 
نوع مأموریتش قادر به پرواز در ارتفاع 25 تا 40 هزار پا است. 
از دیگر قابلیت هایی که برای این پهپاد در نظر گرفته ش��ده، 
توانایی شلیک موشک کروز ضدکشتی کوثر با برد 25 کیلومتر 
علیه اهداف دریایی اس��ت. این پهپ��اد که در حقیقت نمونه 
بهینه ش��ده پهپاد ابابیل ۳ اس��ت پهپاد جدیدی بود که روز 
گذشته به نیروی هوایی ارتش تحویل شد.  ساختار اصلی این 
پهپاد مشابه ابابیل ۳ است اما تغییراتی در برخی پارامترهای 

این پهپاد رخ داده 
است. اولین تغییری 
به چش��م می  که 
طراح��ی  آی��د 
های  ارابه  متفاوت 
ف��رود ای��ن پهپاد 
نس��بت ب��ه ابابیل 
۳ است. ارابه فرود 
جلویی این پهپاد از 
فناوری هیدرولیک 
بهره می برد و ارابه 
های عقبی آن نیز 
تغییرات��ی  دچ��ار 
ت��ا  اس��ت  ش��ده 
تاکس��ی کردن پهپاد روی باند و نشس��ت و برخاست آن را 
بهبود بخش��د. در بدنه نیز این پهپ��اد مجهز به پایلون های 
نصب بمب در زیر بالهای خود شده است تا بتواند بمب های 
سری قائم را حمل کند. به همین جهت ساختار بدنه اطلس 
تقویت شده است. اما مهمترین تغییری که در پهپاد اطلس 
رخ داده است تجهیز این پهپاد به سامانه نشست و برخاست 
خ��ودکار یا ATOU TAKE OFF LAND اس��ت. این 
سامانه موجب می ش��ود تا پهپاد بتواند به صورت خودکار و 
بدون دخالت خلبان دوم عمل نشس��ت و برخاست را انجام 
دهد. اضافه ش��دن این سیس��تم به پهپادها ای��ن اجازه را به 
خلبان پهپاد می دهد تا در صورت مس��اعد نبودن ش��رایط 
ف��رود در مکان اولیه پرواز پرنده، مکان جدیدی را برای فرود 
پهپاد در نظر بگیرد. اطلس همچنین برای استفاده از سامانه 
نشست و برخاست خودکار به یک سنسور لیزری در زیر بدنه 
مجهز شده است که به این پهپاد برای تشخیص محل دقیق 

باند فرود کمک می کند. پهپاد جت ناصح از سری پهپادهای 
تولید شده توسط صنایع هوایی قدس وزارت دفاع است، یک 
پهپاد با موتور توربو جت است که به عنوان هدف تمرینی در 
س��امانه های پدافندی و همچنین برای اخال و سردرگمی 
سیستم های رادرای و پدافندی از آن استفاده می شود. این 
پهپاد با الگوگیری از پپهاد ام کیو ام ۱07 آمریکایی طراحی  
و تولید شده و دارای مداومت پرواز زیر یک ساعت و سرعت 
0.7 ماخ است و بازیابی آن بوسیله چتر انجام می شود. موتور 
جت نصب ش��ده روی این پهپاد  موتور مینی جت طلوع 4 
است که در پهپاد کرار و موشک کروز نور نیز بکارگیری شده 
 Low اس��ت. نصب بالهای این پهپاد در زیر بدنه یا اصطاحا
wing بودن این پهپاد قدرت مانور در س��رعت های باال را به 
این پهپاد می دهد و موجب می ش��ود بتواند درتمرین های 
سامانه های پدافندی کار برای کاربر این سامانه ها به شرایط 
واقعی نزدیک شود. غالبا پهپادهایی که نیاز به سرعت و مانور 
پذیری باالیی دارند و قرار اس��ت به عنوان هدف سامانه های 
پدافندی و یا به عنوان پهپاد انتحاری س��اخته شوند از این 
مدل طراحی بال بهره می برند. پهپادهایی مانند مهاجر 2 

و پهپاد جت کرار نمونه هایی از این نوع طراحی هستند.
نکت��ه دیگر در س��اختار ای��ن پهپاد نص��ب محموله هایی 
در زیر بالهای آن اس��ت. این محموله ها، بمب و موش��ک 
نیس��تند بلکه کارکردهای دیگ��ری دارد ازجمله اینکه این 
محموله ها می توانند به صورت مس��تقل از پهپاد جدا شوند 
تا س��امانه های پدافندی که بتوانند با آنها به عنوان اهداف 

تمرینی مانند بمب و موشک های مهاجم روبرو شوند.
شهریور ماه سال ۹6 نوعی از این پهپاد در آشیانه پهپادهای 
پدافندی به نمایش گذاشته که مسلح به 4 موشک حرارتی 
میثاق-۱ بود که قبلیت درگیر ش��دن با پرنده های دشمن 

را به این پهپاد می داد.  تسنیم
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تسهیالت با تضامین ساده و بدون پیچیدگی های اداری به مردم ارائه شود
روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت:

قاچاق کاال بیشتر از آمار دولت است
عض��و هیئت تحقیق و تفحص از قاچاق کاال و ارز گفت:بررس��ی های هیئت 
تحقیق و تفحص نش��ان دهنده آن اس��ت که آمار قاچاق س��االنه بیشتر از 
آمارهایی اس��ت که از سوی دولت مطرح می شود. علی اکبر کریمی درباره 
آخری��ن وضعیت گزارش هیئت تحقیق و تفحص از قاچاق کاال و ارز، اظهار 
داشت: گزارش هیئت تحقیق و تفحص تهیه شده است اما دست های پنهان 
تمایل به انتشار این گزارش ندارند. نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسامی 
با بیان اینکه مواردی در گزارش وجود دارد که به مذاق برخی دستگاه ها و مسئوالن 
خوش نیامده است و آنان مانع قرائت آن در صحن علنی مجلس می شوند، ادامه داد: 
ب��ه عبارت دقیق تر، دس��تگاه های متخلف تاش زیادی می کنن��د که این گزارش در 
مجلس قرائت نش��ود چرا که با قرائت گزارش تحقی��ق و تفحص از قاچاق کاال و ارز، 

تخلفات آنان برای همه محرز می شود.  مهر

تخلفات بودجه 97 را در مجلس یازدهم پیگیری می کنیم
منتخ��ب مردم تبریز در مجلس یازدهم گفت: تخلفات صورت گرفته در 
اجرای قانون بودجه ۹7 را در مجلس یازدهم از طریق ابزارهای نظارتی 
ب��ه ویژه از طریق ش��کایت طبق م��اده 2۳4 آئین نام��ه داخلی مجلس 

پیگیری می کنیم. 
محمدرضا میرتاج الدینی افزود: گزارش دیوان محاس��بات در مورد تفریغ 
بودجه س��ال ۹7 و تخلفات صورت گرفته در اجرای این قانون مورد تحسین 
نماین��دگان واقع ش��ده و در جلس��اتی هم که من با منتخبی��ن مجلس یازدهم 
داش��تم از گزارش دیوان در ای��ن باره تقدیر می کردند. وی اف��زود: برخورد تند 
آقای روحانی با گزارش دیوان محاس��بات در این باره مناس��ب نبود و دولت اگر 
مس��تنداتی در این باره دارد، ارائه دهد و دیوان محاس��بات آن را لحاظ کرده و 

گزارشش را ارائه کند. فارس

مردم با ایثار می توانند از شرایط سخت کرونا عبور کنند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم با بیان اینکه 
تهدید کرونا ظرفیت های انس��انی بسیاری را در کشور فعال کرد، گفت: 
در ش��رایط کنونی که معیش��ت کمی سخت شده اس��ت، مردم با ایثار 
و از خود گذش��تگی همانند آنچه در دوران دف��اع مقدس انجام دادند، 
می توانن��د از این ش��رایط عبور کنند. احمد بخشایش اردس��تانی با بیان 
اینکه باید در ش��رایطی که جامعه با بحران کرونا دست و پنجه نرم می کند، 
مردم را به س��مت امیدواری سوق دهیم، گفت: اگر امید از انسان گرفته شود به 
سمت تباهی کشیده می شود. وی ادامه داد: اگر در داخل کشور روحیه امیدواری 
مردم حفظ شود و بحث معیشت و اقتصاد آنان نیز تامین شود، با توجه به اینکه 
در بی��رون از مرز ها نیز با امنیت و اقتدار روبرو هس��تیم، با موفقیت می توانیم از 

بحران کرونا عبور کنیم. میزان

پیام سرلشکر باقری به فرمانده کل سپاه:

نام سپاه بر فراز قله های اقتدار و عزت ایران می درخشد

گزارشی از پهپادهای تحویل شده به ارتش

اطلس؛ نسل جدید ابابیل با قابلیت رزمی


