
چرا به ماهواره های نظامی در فضا 
نیاز داریم؟

گرچه فضا و فناوری فضایی کاربردهای بس��یار مفیدی در ارتقای کیفیت زندگی 
مردم از طریق فعالیت های صلح آمیز داش��ته اس��ت اما همچنان حفظ و افزایش 

امنیت مهمترین کاربرد است.
در ح��ال حاضر فضا نقش فزاینده ای در فعالیت های نظامی و امنیتی جهان بازی 
می کند. در حالی که بیش از 2000 ماهواره دور زمین در حال گردش هس��تند، 
درصد قابل توجهی از آنها )15 درصد( دارای کاربرد مستقیم نظامی است و بقیه 
ه��م کاربرد چندمنظوره با توانایی اس��تفاده نظامی دارن��د. کاربردهایی از جنس 
شناس��ایی، نظارت و س��نجش از دور نظامی گرفته تا استفاده از ماهواره ها برای 

ناوبری و هدایت تسلیحات، لشکرها و موشک ها.
فضا مرکز اصلی فعالیت های نظامی

از پرتاب نخس��تین ماهواره س��اخته بش��ر در دهه 1950 می��ادی تا کنون که 
جهان ش��اهد هزاران پرتاب موفق و ناموفق فضایی ب��وده، ماهواره ها مرکز اصلی 
توجه فعالیت های نظامی در فضا به حس��اب می آمده اند. از آنها به طور گس��ترده 
برای پشتیبانی نظامی و فعالیت های امنیتی مثل هماهنگی اهداف با فرماندهان 
نظام��ی حاضر در میدان جنگ یا شناس��ایی و نظارت ب��ر تحرکات نظامی طرف 
مقابل اس��تفاده می شوند. اس��تفاده گس��ترده از ماهواره ها در عملیات نظامی به 
طور مس��تقیم در جنگ های منطقه نیز بس��یار ش��ایع اس��ت. به عنوان مثال در 
جنگ س��ال 2004 آمریکا علیه عراق، 68  درص��د مهمات و لوازم جنگی دارای 
هدایت کننده ماهواره ای بودند. )این مقدار در س��ال 1991 در جنگ عراق بیش 
از 10 درصد بوده اس��ت( عقب نمانیم  در نخس��تین سال های عصر فضا، آمریکا 
و روس��یه )شوروی س��ابق( دو میدان دار و رقیب اصلی در فعالیت های فضایی در 
دنی��ا بودند اما در حال حاضر چین، مجموعه ای کش��ورهای اروپایی، ژاپن، رژیم 
اش��غالگر قدس و چند کشور دیگر فعالیت های بس��یار گسترده ای در حوزه های 

فضایی انجام می دهند.
1 - افزایش امکان اس��تفاده نظامی از ماهواره های تجاری که در حال 
مبادله اطاعات هس��تند  2 - دسترسی به توانایی پرتاب )سایت های 
پرتاب��ی که کش��ورهای دیگر با پرداخ��ت هزینه ه��ا می توانند از آن 

استفاده کنند(
3 - حرکت انقابی رو به جل��وی ماهواره های کوچک و منظومه ای، 
از مهمترین دالیل عاقه و ورود کش��ورهای جهان به فناوری فضایی 

و پرتاب ماهواره هاست.
 نزدی��ک به نیمی از حدود 2000 ماهواره موجود در فضا، متعلق به 
آمریکا اس��ت. ماهواره هایی که اکثریت قابل توجه آنها چندمنظوره 
هس��تند و عاوه ب��ر کاربردهای علمی یا تج��اری، در امور نظامی و 
امنیتی به کار گرفته می شوند. اما بیش از 320 ماهواره صرفا نظامی 
فع��ال هم در فضا وجود دارد که باز بیش��تر از نص��ف آنها متعلق به 

آمریکاست.
ماهواره های نظامی چه کاربردهایی دارند؟

تصویر برداری: از شناسایی اهداف تا شناسایی آثار انفجارهای اتمی 
زیرزمینی؛ بعضی از ماهواره های نظامی حتی می توانند اجس��امی تا 
یک س��انتی متر را روی زمین شناس��ایی کنند. *ناوبری: از ناوبری، 
هدایت، مکان یابی و تعیین موقعیت مکانی تا راهنمایی تس��لیحات و 
گروه های جنگی؛ در حال حاضر چند سیستم موقعیت یابی و ناوبری 
در جهان موجود هس��تند: س��امانه موقعیت یاب جهانی جی پی اس، 
که متعلق به نیروهای نظامی آمریکا اس��ت، سامانه گلوناس روسیه، 
سامانه بایدو چین و س��امانه گالیله اروپا! دقت موقعیت یابی نظامی 
گاه حتی به سانتی متر هم می رسد. *جاسوسی: شناسایی ارتباطات 
مثل سیگنال های تلویزیونی، رادیویی و ارتباطی. سیستم جاسوسی 
س��یگنال آمریکا برای نخس��تین بار در س��ال 1990 هشدار جنگ 
عراق و کویت را داد. *ارتباطات: در عملیات و ماموریت های نظامی 
ب��ه فرماندهان کمک می کند تا اطاعات خود را با یکدیگر در میان 

بگذارند و با خط مقدم یا مقر اصلی در ارتباط باشند.
هشدار س�ریع: سنسورهای فروس��رخ ماهواره ها می توانند پرتاب 

موش��ک را از خروجی گاز گرمش��ان شناس��ایی کنند. 

فناوری های جدیدتری نیز وجود دارد که می تواند مسیر موشک ها را با دقت 
خوب شناسایی کند. هواشناسی نظامی: برای ارائه اطاعات آب و هوایی به 
واحده��ای نظامی. مثًا انگلیس از ماهواره EUMETSAT برای این کار 

استفاده می کند.  و ...
 آمریکا می خواهد از طریق فضا حکومت کند اما بقیه عقب نمی مانند

آمریکا در حال اداره کردن حدود نیمی از تمام ماهواره های نظامی جهان 
اس��ت و س��االنه بیش از 20 میلیارد دالر بابت فعالیت های فضایی هزینه  
می کند. آنها همه نوع ماهواره  نظامی دارند. همچنین فضا نقش مهمی در 
برنامه سامانه دفاع موشک بالستیک آمریکا دارد. روسیه نیز دومین کشور 
دارای بیشترین ماهواره صرفاً نظامی فعال است و در کنار آمریکا به یکی 
از بزرگترین دارندگان تجهیزات نظامی در فضا تبدیل شده است. روسیه 

بیش از 150 ماهواره فعال در فضا دارد.
چین )با حدود 300 ماهواره فعال در فضا(، اروپا، ژاپن، هند رژیم اشغالگر 
قدس و باقی کشورهای فعال در حوزه های فضایی )با حدود 700 ماهواره 
فعال در فضا( نیز در حال گس��ترش اس��تفاده نظامی از فضا هستند تا از 

این رقابت مهم فضایی عقب نمانند.
پژوهش��گران می گویند، آینده تسلیحات فضایی کشورها را قادر می کند 
ت��ا عاوه بر حفظ امنیت جغرافیایی و سیاس��ی، دارایی   های فضایی خود 
را محافظت کنند و همچنین آنها را قادر می س��ازد تا در صورت لزوم به 
س��رعت حمله هایی به نقاط مختلف زمین در وس��عت مکانی گسترده ای 
انج��ام دهند. اما اگر فقط یک کش��ور ش��روع به اس��تفاده مس��تقیم از 
تس��لیحات فضایی کند، مانند مس��ابقه اس��تفاده های کاربردی دیگر از 
فضا، دیگر کش��ورها نیز ش��روع به این کار می کنند و این اتفاق می تواند 

تنش های فضایی را رقم بزند.
همچنین هر انفجاری در فضا حتی برای تس��ت باعث افزایش زباله  های 
فضایی می ش��ود که این امر می تواند تهدیدی برای استفاده صلح آمیز از 
فضا باشد. با اینکه در حال حاضر به صورت مستقیم هیچ تسلیحاتی در 
فضا وجود ندارد و هیچ کش��وری علنا برنامه  گسترده ای برای ساخت آن 
اعام نکرده اس��ت. اما گسترش اس��تفاده های نظامی از فضا باعث شده 
است که کشورهای فعال در حوزه های مختلف فناوری فضایی در امکان 

استفاده نظامی از فضا رقابت را به دیگران واگذار نکنند.  تسنیم
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عباس خاراباف

صبح دیروز نخس��تین ماه��واره جمهوری 
اس��امی ای��ران با نام نور توس��ط س��پاه 
پاس��داران با موفقیت در م��دار زمین قرار 
گرفت و تحول��ی نوین در عرصه فضایی را 

برای ایران رقم زد. 
این ماه��واره به عنوان نخس��تین ماهواره 
نظامی جمهوری اس��امی ایران از ماهواره 
بر 3 مرحله ای قاصد از کویر مرکزی ایران 
توس��ط سپاه پاس��داران انقاب اسامی با 
موفقیت پرتاب و در مدار 425 کیلومتری 

زمین قرار گرفت.
این دس��تاورد بزرگ درحالی حاصل ش��د 
که رس��انه های داخلی و خارجی واکنش 
گس��ترده ای به این امر داش��تند . جالب 
آنجاس��ت که برخی از این رسانه ها به این 
امر اش��اره کردند که این اقدام در هنگامه 
تحریمه��ای امری��کا صورت گرف��ت و این 
تحریم ها مانع از آن نش��د که فعالیت های 

فضایی ایران معلق و متوقف بماند. 
از سوی دیگر بسیاری از این رسانه ها تاکید 
کردند که این اقدام نشاندهنده توانمندی 

باالی موشکی ایران است. 
به گفته این رس��انه ها اهمی��ت این اقدام 
از آنجا مشخص می ش��ود که اخیراً ایران 
نتوانسته بود پرتاب موفق ماهوره را داشته 

باش��د. نمونه آن مرداد ماه سال گذشته بود که یک موشک 
در مرکز فضایی امام خمینی در شمال ایران پیش از پرتاب 
منفجر شد. اما ایران بس��رعت توانست مشکات خود را در 

این زمینه رفع کرده و به اهداف خود دست یابد. 
دریابان شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در توئیتی در 
این باره  نوش��ت: سپاه در سالروز تولدش بار دیگر قاصد نور 
شد و افتخار پرتاب موفق اولین ماهواره بر ایران را در کارنامه 

قطور اولین های این نهاد ثبت کرد.
دبیر شورای امنیت ملی تأکید کرد: دست مریزاد، خدا قوت 

و هزاران بار تبریک بر پاسداران انقاب اسامی.
 ارتقا قدرت دفاعی ایران 

به دنبال پرتاب ماهواره نور، فرمانده کل سپاه با تاکید بر این 
که سپاه امروز فضایی شد، گفت: تحقق این مهم بیانگر این 
اس��ت که ما در هر عرصه ای ورود کنیم با تکیه بر خداوند 
متعال و اس��تعدادهای درونی خود می توانیم موفقیت های 

چشمگیر و جهان پسندی داشته باشیم.
سردار سرلش��کر پاسدار حسین س��امی فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقاب اسامی پس از پرتاب و در مدار قرار گرفتن 
نخس��تین ماهواره چند منظوره جمهوری اسامی ایران  که 
کاربرد دفاعی هم دارد توس��ط سپاه با تبریک این موفقیت 
ب��زرگ به مق��ام معظم رهبری و ملت یران اس��امی گفت: 
پرت��اب موفقیت آمی��ز این ماهواره ابع��اد جدیدی از قدرت 

دفاعی جمهوری اسامی ایران را ارتقا بخشید .
سرلش��کر س��امی دس��تیابی نی��روی دفاع��ی قدرتمندی 
چون س��پاه به فناوری ه��ای فضایی به منظور رس��یدن به 
توانمندی های برتر س��از را یک ض��رورت توصیف و تصریح 
ک��رد: امروز ارتش های قدرتمند دنی��ا بدون قرار گرفتن در 
فضا دارای نقش��ه دفاعی جامعی نیستند و دستیابی به این 
فناوری برتر س��از که ما را به فض��ا منتقل می کند و قلمرو 
توانایی هایمان را گس��ترش می دهد یک دستاورد راهبردی 
اس��ت. وی خاطرنش��ان کرد:پس از این دستاورد مهم ما در 
عرصه گس��ترش قلمرو و توان اطاعات��ی راهبردی به یک 
جهش دس��ت یافتیم. فرمانده کل سپاه در ادامه تاکید کرد: 

ام��روز ما م��ی توانیم جهان را از فضا روی��ت کنیم و این به 
معنای گس��ترش اطاعات راهبردی نیروی دفاعی قدرتمند 

سپاه پاسداران انقاب اسامی است.
وی اف��زود: قرار گرفتن این ماهواره چند منظوره در فضا هم 
در عرص��ه IT و نبردهای اطاعاتی می تواند برای ما ارزش 
افزوده اس��تراتژیک تولید کند و هم در جنگ های اطاعاتی 

زمینه های قدرتمندی را برای ما ایجاد می کند.
سرلشکر سامی با تاکید بر اینکه سپاه وارد یک عرصه تحول 
شد، گفت:دستیابی به این فناوری ها به دلیل اینکه در زمره 
فناوری های برتر جهانی اس��ت و خطوط مقدم استعدادهای 
تکنولوژی را ش��کل م��ی دهد ؛ برای ایران اس��امی توفیق 

بزرگی محسوب می شود.
وی با بی��ان اینکه پرتاب ماهواره مختص مس��ائل دفاعی و 
نظامی نیست، گفت:تحقق این مهم  کشور را در عرصه های 
مختل��ف ب��ه پیش��رفت های بزرگی م��ی رس��اند ، بنابراین 
دستاوردی راهبردی برای نظام اسامی ما محسوب می شود. 
فرمانده کل س��پاه با تاکید بر اینک��ه تمامی اجزای مختلف 
فناوری های پرتاب این ماهواره اعم از پرتابگر و ماهواره متکی 
ب��ه دانش بومی، بدون اتکا به خارج و در اثر تحریم به وجود 
آمده اس��ت، گفت: پیام به ثمر نشس��تن این دستاورد مهم 
این اس��ت که تحریم نه تنها مانعی در مس��یر پیش روی ما 
نیس��ت بلکه موجب روشن شدن موتور پیشران فناوری های 
نوین ما برای رس��یدن به یک قدرت بزرگ در سطح منطقه 
و در افق نزدیک در س��طح جهانی است. امیر سردار حاجی 
زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه نیز گفت: این ماهواره بر 
تفاوتی با کارهای گذشته دارد و آن هم این است که پیشران 

آن از نوع ترکیبی سوخت مایع و جامد است.
امیرعلی حاجی زاده در تش��ریح عملیات پرتاب ماهواره نور 

توسط ماهواره بر قاصد، اظهار داشت: 
طبیعت��ا فقط ابرق��درت ها این قابلی��ت را دارد و بقیه فقط 

مصرف کننده این فناوری هستند.
فرمانده نیروی هوافضای س��پاه عنوان کرد: دستیابی به فضا 
یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و 

باید جایگاه مان را در فضا پیدا کنیم.

 اهمیت ماهواره 
بس��یاری از مردم از اهمیت اس��تفاده از ماهواره ها بی خبر 
هس��تند و دش��من تاش می کند تا با اس��تفاده از این بی 
خبری مردم اینگونه مطرح کند که مس��ئوالن کش��ور تنها 

برای اهداف نظامی در این مسیر گام برمی دارند. 
در حقیقت توس��عه صنع��ت فضایی در ایران مس��یر رو به 
پیش��رفتی دارد و یکی از صنایع پیشرانی است که به صنایع 

دیگر از جمله کشاورزی و دریایی کمک می کند. 
هم اکنون بسیاری از فن آوری های پیشرفته دنیا به موفقیت 
در این عرصه وابس��ته اس��ت به طوری که  رئیس س��ازمان 
فضایی ایران دستیابی به دانش بومی ساخت ماهواره و پرتاب 
آن را ضروری دانس��ت و تاکی��د کرد: باید به فناوری فضایی 
دس��ت پیدا کنیم چرا که هیچ کش��وری ما را در این عرصه 
همراه��ی نمی کند و ما باید کنترل و هدایت ماهواره هایمان 

را در اختیار بگیریم.
مرتضی براری در این باره گفت: هزینه کردن برای دستیابی 
ب��ه ماهواره ایرانی در مدار زمین با توجه به صرفه جویی که 
فناوری ماهواره و اطاعات آن می تواند برای کشور به ارمغان 

بیاورد باال نیست. 
وی افزود : به بیان دیگر طی 3 س��ال، برای هر ماهواره یک 
میلیون یورو هزینه شده که این رقم در مقایسه با بسیاری از 

هزینه هایی که صورت می گیرد، ناچیز است.
رئیس س��ازمان فضایی ایران با اشاره به اینکه کل ارتباطات 
اینترنتی در آینده نزدیک از طریق ماهواره ها تامین می شود، 
اظهار داش��ت: پیش بینی می ش��ود  در آینده نزدیک، فضا 
زیرس��اخت اس��تراتژیک ارائه خدمات شود و خدماتی مانند 
ناوبری و موقعیت یابی مکانی، تنها با داش��تن ماهواره قابل 
ارائه باش��د. بر این اس��اس نیاز اس��ت که با کمترین هزینه، 
بتوانیم ماهواره های خودمان را با پرتابگر قابل اطمینان ایرانی 

و ارزان، در فضا مستقر کنیم.
معاون وزیر ارتباطات ارزش بازار فناوری اطاعات را 40 هزار 
میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: کش��ور برای جلوگیری از 
وابس��تگی و افزایش حجم بازار ICT باید به سمت فناوری 

فضایی حرکت کند.

 توسعه در بخش دفاعی 
باید گف که مراحل توسعه برنامه فضایی 
کش��ور در بخش ماه��واره های نظامی با 
پرتاب ماهواره نور ، با سرعت بیشتری به 
پیش برد. ای��ن برنامه برای رفع نیازهای 
عملیات��ی، مهم و ب��ه تأخیر افت��اده در 
نیروهای مسلح شامل سپاه، ارتش و سایر 
نیروها یا ارگان های عاقمند به استفاده 
از خدمات فضایی در امور حساس دفاعی 
و امنیتی م��ورد بهره برداری قرار خواهد 

گرفت
 اتهامات امریکا 

این درحالی اس��ت که مقامات امریکایی 
باره��ا مدع��ی ش��ده اند ای��ران از برنامه 
پرت��اب ماهواره به م��دار زمین به عنوان 
پوشش��ی برای توس��عه صنایع موشکی 
اس��تفاده می کند. همچنین پیش از این 
دیگر متحدین امریکا از جمله فرانسه، با 
تایید اظهارات امریکایی ها به این موضوع 

واکنش نشان دادند. 
این درحالی است که امیرسرتیپ حاتمی 
در آن زم��ان درباره بیانی��ه مداخله آمیز 
فرانسه ضد ایران، گفت: در بحث موشکی 
هم آن چیزی که منع ش��ده، ساختن و 
پرداختن به موش��ک هایی با قابلیت حمل کاهک هسته ای 
اس��ت که در ایران چنین چیزی وجود ندارد. وی با اشاره به 
اینکه تمام موش��ک های ما دفاعی است، افزود: آمریکایی ها 
دقت موش��ک های ای��ران در عین االس��د را به خوبی لمس 
کردند. وزیر دفاع با تأکید بر اینکه ماهواره و ماهواره بر یک 
موضوع غیرنظامی است، اضافه کرد: ممکن است ماهواره ای 
با اهداف دفاعی هم استفاده کنیم، اما ماهواره بر یک موضوع 
کامًا غیر دفاعی است و حق مسلم و قطعی ملت ایران است 
و ما هم با قدرت توس��عه این برنامه را پیش می بریم و هیچ 
منعی هم برای آن در دنیا وجود ندارد. در همین حال جمعی 
از نمایندگان مجلس نیز از این اقدام س��پاه قدردانی کردند 
از جمل��ه این نمایندگان محمدمهدی زاهدی نماینده مردم 
کرم��ان و راور، مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران، ری، 
شمیرانات و اسامشهر، بیت اهلل عبداللهی نماینده مردم اهر 
و هریس، امیر خجسته نماینده مردم همدان و فامنین بودند. 
همچنین عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دوره 
دهم مجلس در این باره گفت: اقدام سپاه در راستای تحقق 
ش��عار »ما می توانیم« صورت گرفت. محمدحسن آصفری با 
بیان اینکه تنها چند کشور در جهان هستند که توان پرتاب 
ماهواره به فضا را دارند افزود : جمهوری اسامی ایران نشان 
داد که تمام تحریم هایی که علیه آن اجرا می شود در زمینه 
توسعه علوم دانش��ی اش هیچ تاثیری ندارد. وی خاطرنشان 
ک��رد: آمریکا باید بفهمد که با تحریم های خودش نمی تواند 
جلوی پیشرفت های جمهوری اس��امی ایران در حوزه های 
مختل��ف به خصوص حوزه های دانش��ی را بگیرد. همچنین 
جمع��ی از اس��اتید، فضاء و طاب ح��وزه علمیه قم ضمن 
تبریک پرتاب نخس��تین ماهواره نظامی جمهوری اس��امی 
ای��ران ابراز امیدواری کردند ش��یرینی ای��ن پرتاب با از بین 

رفتن ویروس منحوس کرونا دوچندان شود.
این گروه با انتشار بیانیه ای ضمن تبریک به سردار سرلشکر 
حسین سامی فرمانده سپاه پاسداران انقاب اسامی اعام 
کردند : قطعا پرتاب ماهواره نور، دستاوردی بزرگ و تحولی 
چشمگیر در عرصه فضایی برای ایران اسامی خواهد بود که 

با همت دالوران سبز پوش سپاه این اقدام انجام شد.

پیامبر اکرم )ص(: ماه رمضان، ماه خداست و آن ماهی است که خداوند در آن 
حسنات را می افزاید و گناهان را پاك می کند و آن ماه برکت است.

گزارش

یادداشت

معاون امنیتی استاندار تهران: 
مطالبات صنفی و کارگری متاثر از کرونا 

پیگیری می شود
حمیدرضا گودرزی با اش��اره به ضرورت رس��یدگی 
به مش��کات اصناف از پیگی��ری مطالبات صنفی و 

کارگری متاثر از شرایط کرونا خبر داد.
حمیدرض��ا گ��ودرزی مع��اون امنیت��ی و انتظامی 
استاندار تهران در جلسه کمیته اجتماعی و انتظامی 
س��تاد مدیریت بیماری کرونا با اش��اره به ضرورت 
رعایت پروتکل های بهداشتی گفت: اکنون که امکان 
فعالیت برخی اصناف در قال��ب طرح فاصله گذاری 
هوش��مند فراهم ش��ده، باید با رعایت پروتکل های 

بهداشتی سامت مردم حفظ شود.
 وی با اش��اره ب��ه در پیش بودن ماه مبارك رمضان 
افزود: اقام و کاالهای اساسی مورد نیاز مردم برای 
م��اه مبارك رمض��ان فراهم اس��ت و دغدغه ای در 
زمینه ذخیره سارزی کاالهای اساسی وجود ندارد؛ 
در عین ح��ال جهت کمک به اقش��ار کم درآمد با 

حفظ کرامت آنها برنامه ریزی انجام می شود.
 معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران عنوان کرد: 
با توجه به ش��رایط کرونا و بروز مشکات اقتصادی 
ب��رای واحده��ای صنفی، مطالب��ات و دغدغه های 
صنفی و کارگری متاثر از شرایط کرونا پیگیری می 
شود تا ضمن رفع مش��کات در سال جهش تولید 

اقدامات به صورت هدفمند دنبال شود.
 گ��ودرزی همچنین به ضرورت تنویر افکار عمومی 
اش��اره کرد و گفت: در ش��رایط ب��روز کرونا اطاع 
رسانی درس��ت به افکار عمومی ضرورت دارد و در 
این راس��تا با کس��انی که به دنبال تشویش اذهان 

عمومی هستند برخورد می شود فارس

وزیر دفاع:
تجهیزات ارتش برای مقابله با کرونا، 

مطابق با فناوری روز دنیا است
وزی��ر دف��اع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح گفت: 
تجهی��زات ارتش برای مقابله با کرونا، از فناوری روز 
دنیا بهره می برد. امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح درباره تجهیزات مقابله ای 
ارتش در مواجهه با ویروس کرونا، گفت: ارتش و همه 
نیروهای مسلح واحدهای کامًا آماده ای هستند که 
این آمادگی برای اجرای مأموریت ها است که اهمیت 

بسیاری هم نیز دارد.
وی افزود: مأموریت نیروهای مسلح ما حفظ تمامیت 
ارضی و امنیت کش��ور اس��ت، البته ب��رای مقابله با 
وی��روس کرونا مقدار قابل توجهی امکانات درمانی و 

بهداشتی در اختیار دارند.
وزی��ر دفاع گفت: نیروهای مس��لح به همان ش��کل 
که در موضوعات و مش��کات گوناگوِن کشور مانند 
س��یل و زلزله حض��ور پیدا می کند؛ ب��رای مقابله با 
کرون��ا هم امکانات بهداش��تی و درمان��ی خود را به 
می��دان آوردند. امیر حاتمی با بی��ان اینکه ارتش و 
نیروهای مس��لح در موضوع مقابله با کرونا نیز وارد 
میدان شدند، خاطرنشان کرد: نقش نیروهای مسلح 
و ارتش اهمیت بسیاری دارد، به این دلیل که هم در 
پش��تیبانی روحی و روانی از مردم و سامانه بهداشت 
کش��ور و هم ب��ه عنوان یک ام��کان و ظرفیت قابل 
توجهی که کار واقعی بس��یاری را انج��ام داد مورد 
توجه اس��ت. وی تجهی��زات مقابله ب��ا کرونا که در 
ارتش ساخته ش��ده را همگام با فناوری روز دانست 
و تاکی��د کرد: تجهیزاتی که در ارتش برای مقابله با 
کرونا ساخته ش��ده از فناوری روز دنیا بهره می برد، 
یعن��ی همان فناوری که در دنی��ا هم برای مقابله با 

کرونا استفاده می شود.
وزیر دفاع تاکید کرد: ارتش جمهوری اسامی ایران 
و سایر نیروهای مسلح کشورمان نیز این فناوری ها را 
در اختیار دارند و از این نوع تجهیزات نوین به میزان 
کافی در اختیار نیروهای مس��لح و کش��ورمان قرار 
دارد. امیر حاتمی در پایان اظهار کرد: خوشبختانه ما 
تا امروز توانستیم در مقابله با کرونا مقاومت کرده و 

آن را مدیریت کنیم. مهر

فرمانده قرارگاه جنوب غرب ارتش اعالم کرد 
 کمک های مومنانه با توزیع  روزانه 

بیش از هزار بسته غذا 
فرمانده قرارگاه منطقه ای جنوب غرب ارتش با اشاره 
به اقدامات این قرارگاه در زمینه کمک مؤمنانه، گفت: 
روزانه بیش از هزار بسته غذا توسط این قرارگاه طبخ 
می ش��ود و با وسایل نقلیه ارتش و با هماهنگی های 
کمیته امداد در اختیار نیازمندان قرار می گیرد. امیر 
حمزه بیدادی ، گفت: چند روز است که در راستای 
لبی��ک به فرمان فرمانده معظم کل قوا در راس��تای 
کمک مؤمنانه به نیازمندان، روزانه بیش از هزار بسته 
غذا توسط قرارگاه منطقه ای جنوب غرب ارتش طبخ 
می ش��ود و با وسایل نقلیه ارتش و با هماهنگی های 
کمیته امداد در اختی��ار جامعه هدف قرار می گیرد. 
وی افزود: قرارگاه منطقه ای جنوب غرب ارتش طی 
روزهای اخیر ظرفیت پخت پرس های خود را بیشتر 
کرده و حتی آمادگی دارد تعداد بیش��تر از یک هزار 
و 100 پرس غذا در روز را نیز طبخ کند و به دست 

خانواده های نیازمند برساند.
فرمانده قرارگاه منطقه ای جنوب غرب ارتش همچنین 
با بیان اینکه اقدام قابل تحس��ین نیروهای ارتش در 
منطقه جنوب غرب کشورمان که در روزهای ابتدایی 
اردیبهشت امسال انجام شد، اهدای خون توسط آنها 
بود، خاطرنشان کرد: این اقدام خداپسندانه بر روی 
تخت های نقاهتگاه پیش بین��ی ارتش برای بیماران 

کرونایی صورت گرفت. میزان

خبر

نخستین ماهواره نظامی ایران با موفقیت در مدار زمین قرار گرفت

درخشش نور در عرصه فضایی ایران


