
عضو مجلس خبرگان:
بحران کرونا به برکت جهاد و تالش 

شبانه روزی مردم به فرصت تبدیل شد
عضو مجلس خبرگان با بی��ان اینکه بحران کرونا به 
برکت کار، جهاد و تالش شبانه روزی مردم کشورمان 
به فرصت تبدیل ش��د اس��ت گفت: در بحران کرونا 
مش��اهده کردیم روح همگرایی و همبس��تگی بین 

مردم به مرحله شکوفایی رسید.
آیت اهلل محسن حیدری، با اشاره به همدلی مردم در 
مقابل��ه با بحران کرونا بیان ک��رد: اگر چه کرونا بلیه 
منحوسی اس��ت که کشور ما و دنیا در حال دست و 
پنجه نرم کردن با آن اس��ت، اما به برکت کار، جهاد 
و ت��الش ش��بانه روزی مردم کش��ورمان به فرصت 
تبدیل شد است همچون سیل و حوادث غیرمترقبه 
دیگری که طی سال های گذشته شاهد بودیم. عضو 
مجلس خبرگان تصریح کرد: در بحران کرونا مشاهده 
کردی��م روح همگرایی و همبس��تگی بی��ن مردم به 
مرحله ش��کوفایی رس��ید و اقدامات مفی��د و زیادی 
در این بحران انجام ش��د که می تواند زمینه ای برای 

پیشرفت های آینده در کشور باشد.
از روز ۳۰ بهم��ن ۹۸ ک��ه ۲ روز به انتخابات مجلس 
یازده��م باقی مانده بود، به محض تش��خیص وجود 
ویروس کرونا در ایران، مسئوالن کشورمان بالفاصله 
موضوع را به اطالع مردم رسانده و تدابیر الزم را برای 

مقابله و مهار این ویروس اتخاذ کردند. میزان

اخبار

فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران 
انقالب اس��المی گفت: ام��روز جمهوری 
اسالمی ایران یک ابرقدرت است و آمریکا 
و بزرگتر از آن هم، هیچ غلطی نمی تواند 

بکند.
سردار سرتیپ امیرعلی حاجی زاده در برنامه گفت و گوی 
ویژه خبری ۵ ش��نبه ش��ب شبکه دو س��یما با بیان اینکه 
اظه��ارات مقامات آمریکایی مص��رف داخلی دارد افزود: به 
مل��ت ایران قول می دهیم فناوری فضایی را به پیش ببریم 
و روز به روز قوی تر ش��ویم به طوری که کشور بیمه شود و 

هیچ کس جرأت نگاه چپ به ایران نداشته باشد.
وی گفت: دفاع با نیرو های مس��لح است و همه ما پای کار 
هستیم، بنابراین مردم نگران هیچ چیزی نباشند و با خیال 

راحت به کار اقتصاد بپردازند.
فرمانده نیروی هوافضای س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی 
اف��زود: روزی ک��ه پایگاه امریکایی عین االس��د در عراق را 
می زدی��م فک��ر می کردیم آمریکا پاس��خ می ده��د و آماده 
ش��ده بودیم ۴۰۰ نقطه آن ها را در ه��م بکوبیم، زیرا زدن 
عین االس��د عملیاتی نبود و فقط چند موش��ک زدیم، اما 

آمریکایی ها جرأت نکردند کاری انجام دهند.
س��ردار حاجی زاده گفت: آمریکا ظاهری دارد و حرف هایی 
می زن��د، ام��ا باطن آن را ما می شناس��یم ک��ه هیچ غلطی 

نمی تواند بکند.
وی درب��اره پرتاب ماهواره نور ب��ه فضا افزود: این موفقیت، 
لط��ف الهی اس��ت و قدردان ش��رکت های دان��ش بنیان و 
دانش��گاه ها و س��ازمان هوافضای صنایع دفاع هستیم و یاد 

شهید تهرانی مقدم و یاران ایشان را گرامی می داریم.
س��ردار حاجی زاده افزود: چون می دانس��تیم دشمنان در 
تالش برای به دس��ت آوردن اطالعات از کار فضایی س��پاه 
هستند و ابعاد مختلف این کار و اطالعات آن برایشان مفید 

بود به صورت چراغ خاموش حرکت کردیم.
وی گف��ت: بدون حضور در فضا از بس��یاری ظرفیت ها در 
حوزه های نظامی و غیر نظامی محروم هستیم و بعد پنجم 
ام��ور نظام��ی، حضور در فضاس��ت، زیرا ب��دون فضا نه در 

حوزه های دفاعی و نه در ابعاد غیرنظامی کامل نیستیم.
فرمانده نیروی هوافضای س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی 
اف��زود: محدودیت های��ی که ما در عرص��ه هوایی و زمینی 
برای اش��راف اطالعاتی داریم در حوزه فضایی بسیار کمتر 

است، زیرا ماهواره می تواند همه جا برود.
س��ردار حاجی زاده گفت: اکنون ماهواره نور به طور دقیق 
کار می کند و هر ۹۰ دقیقه یکبار به دور زمین می چرخد.

وی افزود: زمان پرتاب این ماهواره از ایس��تگاه های تهران، 
زاه��دان و چابهار آن را کنترل کردی��م و به طور دقیق در 

مدار تزریق و سیگنال های آن دریافت شد.

فرمانده نیروی هوافضای س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی 
گف��ت: ۹۰ دقیق��ه پس از ق��رار گرفتن ماه��واره در مدار، 
س��ینگال های آن در ش��مالغرب کش��ور نیز دریافت شد و 

ساعت ۲۳ چهارشنبه نیز دوباره این اتفاق افتاد.
سردار حاجی زاده افزود: سه روز تا یک هفته، پایدار سازی 
ماهواره و ارس��ال برخی فرمان ها ب��رای این موضوع زمان 
دارد البته برای برخی ماهواره ها این زمان دو ماه اس��ت که 
متخصصان ما اعالم کرده اند زمان پایدار سازی ماهواره نور 
حدود یک هفته برای عملیاتی شدن صدرصد زمان می برد. 
فرمانده نیروی هوافضای س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی 
افزود: ماهواره نور نخس��تین ماهواره ای بود که خودمان آن 
را در مدار قرار دادیم، اما به جز این ماهواره در فضا ماهواره 
داریم که کار مشترک با دیگر کشورهاست و از آن استفاده 
می کنیم. س��ردار حاجی زاده گفت: همانگونه که مجموعه 
موش��کی سپاه در سال ۶۳ با دو سکو کار خود را آغاز کرد 
و امروز مجموعه ای بس��یار گسترده و قدرت نظام اسالمی 
است روزی خواهد آمد که مجموعه فرماندهی فضایی سپاه 
نیز جایگاه ویژه ای در کش��ور پیدا کند و ما در پی توس��عه 

این فرماندهی هستیم.
س��ردار حاج��ی زاده در مدار ق��رار دادن ماه��واره را یک 
ابرپروژه خواند و افزود: هر مرحله از س��اخت یک ماهواره، 
پروژه بزرگی اس��ت مانند موتور های پی��ش ران که اگر از 
فلز یا مواد س��نگین ساخته ش��ود نمی تواند به نقطه هدف 
برس��د بنابراین بدنه موتور ها را از مواد کامپوزیت ساختیم 

که بسیار پیچیده است. وی افزود: کشور هایی که به دانش 
در مدار قرار دادن ماهواره رسیده اند شکست های بسیاری 
را تحم��ل کرده اند، اما نخس��تین کار م��ا در این زمینه به 
لط��ف الهی با موفقیت انجام ش��د و اکن��ون می توانیم این 
مس��یر را آس��ان تر ادامه دهیم. فرمانده نی��روی هوافضای 
س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی افزود: مس��ئله تحریم در 
نظام دفاعی کش��ور مانند بیماری کرونا است که اگر اتفاق 
نمی افتاد م��ا متوجه توان باالی بخش بهداش��ت و درمان 

کشور و پای کار بودن آن ها نمی شدیم.
س��ردار حاجی زاده گفت: م��ا از فرصت هایی که تحریم ها 
ایج��اد کرد اس��تفاده حداکثری کردی��م و اکنون در حوزه 
هواپیما های بدون سرنش��ین، در حوزه موشکی و در حوزه 
پدافن��د در جایگاه باال و در تراز چند کش��ور نخس��ت دنیا 
هس��تیم. وی افزود: اینکه موتور مرحله اول ماهواره بر را از 
س��وخت مایع قرار دادیم به دلیل ارزان تمام شدن کار بود، 
زیرا موتور مرحله دوم و س��وم را بیرون جو آزمایش نکرده 
بودی��م و اطالعات م��ا در این زمینه دقیق نب��ود و امکان 
آزمایش با هزینه س��نگین را نیز نداش��تیم بنابراین موتور 
مرحله نخست را که مربوط به یک موشک قدیمی است از 

انبار آوردیم و استفاده کردیم.
س��ردار حاجی زاده با بی��ان اینکه س��وخت جامد موجب 
کوچک ش��دن موشک می ش��ود، افزود: پرتاب ماهواره را با 
سکوی متحرک انجام دادیم و نیاز به سکوی ثابت نداریم و 

می توانیم هر جای کشور ماهواره به فضا پرتاب کنیم.

فرمانده نیروی هوافضای س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی 
افزود: اکنون موش��ک رعد ۵۰۰ که ۵۰۰ کیلومتر برد دارد 
بدنه آن کامپوزیت اس��ت و به ای��ن دلیل ۲۰۰ کیلومتر از 
موش��ک های مش��ابه خود که بدنه فلزی دارد برد بیشتری 
دارد. وی افزود: کش��وری که به توانمندی فضایی می رسد 
در ردی��ف ابرقدرت ها قرار می گی��رد و همین قدر که جیغ 
و داد آمریکایی ها در آمده اس��ت نشان می دهد پروژه ما به 
نتیجه رس��یده است. س��ردار حاجی زاده افزود: به فناوری 
ن��ازل متحرک ب��رای هدایت و کنترل موتور ها با س��وخت 
جامد دست یافته ایم و تبادل داده با ماهواره نور و ارتباط با 
سنسور هایی که در آن کار گذاشته شده است با سامانه های 

مخابراتی تولید کشورمان انجام می شود.
وی گفت: ممکن است آمریکایی ها پشت تریبون، حرف های 
مفتی بزنند، اما اکنون فقط در یک ناو هواپیما بر آمریکایی 
۷۰۰ نفر به کرونا مبتال هستند و برای یک جا به جایی در 

عراق، از همه التماس می کنند و وحشت زده هستند.
فرمانده نیروی هوافضای س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی 
اف��زود: آمریکایی ها در این ش��رایط می بینند که جمهوری 
اس��المی ایران یک ماهواره در مدار قرار داده اس��ت و همه 
سیس��تم اطالعاتی غرب ج��ا مانده اند و اص��ال از این کار 
خبر نداش��تند. س��ردار حاجی زاده همچنین گفت: آمریکا 
می توانس��ت با یک گروه تروریس��تی یا بمب کنار جاده ای 
سردار سلیمانی را به شهادت برساند، اما ترامپ این جنایت 

را برای دنبال کردن اهداف مهمی بر عهده گرفت.
وی افزود: آن ها می خواس��تند بگویند نماد مقاومت را ترور 
کردی��م تا دیگر فرماندهان و رهبران مقاومت حس��اب کار 
خود را بکنند. سردار حاجی زاده افزود: با اراده محکم رهبر 
معظم انقالب اسالمی و تصمیم ایشان عملیات عین االسد 
انجام شد و معظم له برای نخستین بار برنامه حسینیه امام 

خمینی )ره( را با پخش مستقیم برگزار کردند.
وی گف��ت: آمریکایی ها در پی بی آبرو و بی حیثیت کردن 
ایران بودند، زیرا فکر می کردند جمهوری اس��المی پاس��خ 
آن ه��ا را نمی دهد، اما ایران با موش��ک ب��اران پایگاه عین 
االسد نزد جهانیان عزیز و بزرگ و مشخص شد حرف های 

آمریکایی ها عملیات روانی است.
س��ردار حاجی زاده گفت: مجموع��ه ما مجموعه محدودی 
اس��ت، اما شرکت های دانش بنیان و بخش خصوصی به ما 

کمک می کنند تا این کار های بزرگ انجام شود.
وی اف��زود: مدی��ران و متخصصان کش��ور نباید خس��ته و 
متوقف ش��وند و اگر در جایی نامهربان��ی نیز دیدند بدانند 

این جزو کار است و به آن توجه نکنند.
حلجی زاده گفت: همه موشک های زمین به زمین و ماهواره 
بر ها را شهید تهرانی مقدم بنیان گذاشت و شاگردان او کار 

را ادامه می دهند. خبرگزاری صدا و سیما

علیرضا زاکانی منتخ��ب مردم قم در مجلس یازدهم در 
جمع خبرنگاران گفت: پیش نویس برنامه تحول مجلس 
ش��ورای اس��المی با همکاری جمعی از منتخبین مردم 
تهیه ش��ده است که پس از ارس��ال و کسب نظر از همه 

نمایندگان منتخب سراسر کشور منتشر خواهد شد.
زاکان��ی در بیان ضرورت ن��گارش برنامه تح��ول تاکید 
کرد: مجلس به عن��وان جایگاه قانونی اش در رأس امور 
است مگر مجلسیان درک درستی از این جایگاه نداشته 
باشند و خود را در رأس امور ندانند یا نخواهند. متأسفانه 
مجالس گذشته جز در مقاطع کوتاهی اینچنین بوده اند 
و مجل��س دهم در میان آنه��ا ضعیف ترین و دورترین از 

جایگاه حقیقی خود بوده است. 
این ضعف بی��ش از آنکه به نماین��دگان مجلس مرتبط 
باش��د به فقدان رویکردهای انقالبی، نداشتن برنامه های 
مش��خص و نقای��ص و معایب س��اختار مدیریتی، روش 
و م��دل اداره مجلس مربوط اس��ت که ام��روز تحول در 
آن ب��رای تغییر وضع مردم، حکوم��ت و جریان انقالبی 

ضرورتی انکارناپذیر قلمداد می شود.
زاکانی تصریح کرد: این برنامه با بررس��ی نظام مس��ائل 
ملی و آس��یب شناس��ی مجالس گذش��ته و ب��ا نگاهی 
تحول گرا نس��بت به آینده در گام دوم انقالب اس��المی 
و براساس جایگاه مجلس ش��ورای اسالمی تنظیم شده 
و رویک��رد اصلی آن حل مش��کالت مردم و تس��ریع در 

پیشرفت کشور است.
زاکانی با بی��ان اینکه برنامه پیش��نهادی تحول مجلس 

دارای س��ه افق یک س��اله، سه س��اله و چهارساله است 
افزود: در برنامه یک ساله امیدآفرینی و تأمین زیرساخت 
توسعه عدالت، در برنامه سه ساله اعتمادسازی و توسعه 
عدالت و در افق چهار ساله تحول در نظام قانون گذاری 
و نهادینه کردن مدیریت صحیح حاکمیت در حوزه های 

مختلف و تقویت انسجام ملی برنامه ریزی شده است.
نماین��ده ادوار مجل��س ش��ورای اس��المی در تش��ریح 
محوره��ای اساس��ی برنامه تح��ول پیش��نهادی گفت: 
پنج مح��ور )۱( احیا جایگاه مجل��س و نمایندگان، )۲( 
نج��ات اقتصاد ایران، )۳( تعمیق فرهنگ و ارتقا س��طح 
زندگ��ی، رف��ع محرومیت ها و معض��الت اجتماعی، )۴( 
تقویت زیرس��اخت های پیش��رفت کش��ور و )۵( تقویت 
جای��گاه منطقه ای و بین المللی ایران به عنوان ام القرای 
جهان اس��الم، رئوس اصلی برنامه تحول پیش��نهادی به 
نماین��دگان منتخب مردم در یازدهمی��ن دوره مجلس 

شورای اسالمی است.
زاکان��ی در پای��ان اضاف��ه کرد: ب��رای پیگی��ری اجرای 
محوره��ای اساس��ی برنامه تحول مجل��س یازدهم، ۲۵ 
راهبرد اصلی و ۳۲ اقدام ذیل راهبردها تعیین شده است 
که همگی با توجه به این نکته پیش��نهاد شده است که 
مجلس یازدهم اولین مجلس در گام دوم انقالب اسالمی 
و ب��ه عبارت دیگر خش��ت اول نظ��ام تقنینی جمهوری 
اسالمی در گام دوم است. لذا باید سعی شود دارای تمام 
ویژگی های مثبت چهل سال گذشته و فاقد نکات منفی 

تمام ده مجلس گام نخست ایران اسالمی باشد.

فرمانده کل س��پاه گفت: ما پیش��مرگان م��ردم بزرگوار 
ای��ران و نیز پاس��دار انقالبش��ان، برای س��ربلندی ملت 
مظلوم و مقاوم خود، آنچه در توان و اختیار داش��ته را به 
کار بسته ایم. سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اس��المی در پیامی از ابراز لطف و پیام 
روحیه بخش و محبت آمیز رهبر معظم انقالب اس��المی 
و فرمانده��ی کل قوا امام خامنه ای به آحاد فرماندهان، 

مسئولین و پاسداران حریم والیت قدردانی کرد.
متن پیام فرمانده کل سپاه به این شرح است:

محضر مب��ارک رهبر عظیم الش��أن انقالب اس��المی و 
فرمان��ده معظ��م کل قوا حضرت آی��ت اهلل العظمی امام 

خامنه ای )مدظله العالی(
با اهدا س��الم و تحیات الهی و تبریک ماه نورانی رمضان 

در راه
صمیمان��ه پیام پر مهرت��ان که موجی از ایم��ان و امید 
را در دل فرزندان پاس��دارتان و خانواده های صبورش��ان 
به راه انداخت را بر چش��م نهاده و خ��دا را بر رضایتتان 
سپاس گزاردم. چرا که در ملک والیت بر این باوریم که 
بعد از ش��هادت توفیقی برای پاس��داران باالتر از رضایت 
حضرتعالی، آن سرچشمه حکمت و مولی و مقتدای الهی 

نخواهد بود و خداوند بر این نعمت، شکر بی پایان.
به استحضار می رسانم، س��پاه پاسداران انقالب اسالمی 
تدبیر و فرمان "باید قوی ش��ویم" را که ترجمان "واعدوا 
لهم ما اس��تطعتم من قوه" اس��ت را دریافت نموده و با 
ایمان به وعده های الهی، در مس��یر تأسیس تمدن نوین 

اس��المی، لحظه ای غفلت و سستی را به خود راه نداده و 
با تولی��د مداوم قدرت و اقتدار، به دنبال تحقق گام دوم 
انقالب اسالمی است و اخراج و ازاله آمریکای تروریست 
از منطق��ه و افول هیمنه پوش��الی آن، ابتدای کار و راه 
مظلومان و مس��تضعفان جهان می باش��د. ما پیشمرگان 
م��ردم بزرگوار و نجیب ایران و نیز پاس��دار انقالبش��ان، 
مفتخریم که برای س��ربلندی ملت مظلوم و مقاوم خود، 
آنچ��ه در ت��وان و اختیار داش��ته را به کار بس��ته ایم تا 
انش��ااهلل آنان را برای رس��یدن به آرزوهای بزرگش��ان از 
جمله فروپاش��ی نظام سلطه و استقرار عدالت و معنویت 
در جه��ان کمک کنی��م. امروز بحمداهلل ب��ا هدایت های 
قرآنی و حکیمانه حضرتعالی، آزادیخواهان و مستضعفان 
عال��م به حقانی��ت مقاومت و تأثیر آن در س��قوط نظام 

سلطه به یقین رسیده و به آنها امیدها بسته اند.
اماما؛ حضور مقتدرانه س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی 
در فضا، آس��مان، زمین و دریا، اگر چه حکایت از ایمان 
عمل��ی و قدرت علمی مقلدان و س��ربازان ش��ما دارد و 
برای ایرانیان چتر امن و برای مظلومان نور امید اس��ت، 
ولی بی ش��ک برای دش��منان پیام آور رعب و وحش��ت 
ُک��ْم َوآَخِریَن ِمْن  و ترجم��ان "تُْرِهُبوَن بِِه َعُدَوّ اهلَلِهّ َوَعُدَوّ
ُدونِِهْم اَل تَْعلَُمونَُهُم اهلَلُهّ یَْعلَُمُهم" اس��ت و به خواست خدا 
و ب��ا امامت حضرتعالی، به نابودی آنها و رهایی جهان از 
ظلم��ت و ظالمان خواهد انجامی��د و نظم جدید انقالب 
اسالمی بر سرش��ت و فطرت بشریت حاکم خواهد شد. 

انشااهلل.« سپاه نیوز

زمان شناسی در پرتاب ماهواره نور
ادامه از صفحه اول

پرتاب ماهواره نظامی نور، پاس��خی به برداش��ت ها و 
تحلیل ه��ای غلطی ب��ود که آمریکایی ها از ش��رایط 
ایران داش��تند. ترام��پ و تیم جنگ اف��روز او تصور 
می کردند، ش��رایط کرونای��ی در ایران، باعث درگیر 
شدن نیروهای مسلح برای مقابله با کرونا شده است 
و ظرفیت ارتش و س��پاه اکن��ون در بخش مبارزه با 
کرونا مشغول است، اما واکنش قاطع نیروی دریایی 
س��پاه به ناوگان آمریکای��ی در خلیج فارس و پرتاب 
موفق ماهواره نور، آمریکایی ها را روش��ن تر کرد که 
آمادگی نظامی و دفاعی نیروهای مس��لح ایران ، صد 
در صدی اس��ت و تنها کافی است، آمریکا دست از پا 
خطا کند تا در قبال یک ضربه، ده ها ضربه را دریافت 
کند. دونالد ترامپ اگر در پی جبران شکس��ت های 
خ��ود در عرصه های گوناگون همچون شکس��ت در 
مبارزه با کرونا، شکست در عرصه تبلیغات انتخابات 
ریاس��ت جمهوری و هرج و م��رج در ایالت های این 
کشور و بس��یاری ضعفها و کاستی های دیگر است، 
عقل و منطق حکم می کند، دست از نظامی گری بر 
دارد و هزینه های سنگین و سرسام آور نظامی خود 
را کاه��ش دهد و برای م��ردم خود مصرف کند، این 
تصمیم به زودی گرفته خواهد شد حتی اگر برخالف 
میل س��ردمداران آمریکایی باشد. آنها مجبور به این 

کار خواهند شد و راه گریزی نیز ندارند. 
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گزارش

پرتاپ ماهواره نور گام بلند در جهت خودکفایی کشور است
نماین��ده کلیمیان ایران در مجلس ش��ورای اس��المی با اش��اره به پرتاب 
موفقیت آمیز ماهواره نور گفت: اقدام سپاه در پرتاب ماهواره نور گامی بلند 

در جهت توسعه، پیشرفت و خودکفایی کشور به شمار می رود.
س��یامک مره صدق افزود: امروزه برای دس��تیابی به علوم روز باید در این 
حوزه بتوانیم فعال باش��یم و توفیقاتی را به دس��ت آوریم و اال کشوری که 
نتواند در این حوزه موفق باشد برای کسب دانش باید از ماهواره  دیگر کشورها 
استفاد کند. مره صدق خاطرنشان کرد: عالوه بر این با توجه به تأکیدات مکرر رهبر 
انقالب بر دس��تیابی به عل��وم روز پرتاب ماهواره نور در راس��تای تحقق این بخش 
از فرمای��ش رهبری اس��ت. وی در پایان گفت: ما آمادگ��ی داریم تا بدون هیچگونه 
تنگ نظری و کوته بینی و تنها با هدف توس��عه علم و دانش تجربیات علمی خود را 

در اختیار دیگر کشورها قرار دهیم.  فارس 

اولین ماموریت ماهواره نور «شناسایی« است 
فرمانده فضایی نیروی هوافضای س��پاه گفت: ماه��واره نور ۱ در ارتفاع 
۴۳۰ کیلومت��ری قرار گرفته و تاکنون ۱۶ ب��ار دور کره زمین چرخیده 
است. س��ردار علی جعفرآبادی با حضور در بخش خبری صداوسیما در 
خصوص پرتاب موفقیت آمیز ماهواره نظامی نور توسط ماهواره بر قاصد، 
اظهار داشت: ماهواره ای که پرتاب شد بخشی از یک پازلی بود که در این 
پازل قرار اس��ت عملیات های شناسایی، پشتیبانی راهبردی در عملیات های 
شناس��ایی، ارتباطی و ناوبری انجام ش��ود و این همان ضرورت دستیابی به فضا 
است.  س��ردار جعفرآبادی اظهار داش��ت: اولین ماموریت این ماهواره شناسایی 
اس��ت، درحوزه دفاع��ی الزم داریم که آگاه��ی موقعیتی و آگاه��ی وضعیتی از 
پیرامون خود داشته باشیم که سنسورهایی که روی این ماهواره نصب شده اند، 

این کار را انجام می دهند.  خبرگزاری صدا و سیما

پرتاب ماهواره نور ارزشمند و مبارک است
رئیس جمهور با بیان اینکه تالش س��پاه پاسداران در پرتاب ماهواره برای 
مردم ما مبارک اس��ت، گفت: داریم به دنیا نشان می دهیم که علی رغم 
س��ختی ها، فعالیت های ما ادامه دارد. حجت االسالم حسن روحانی در 
آیی��ن بهره برداری از طرح های ملی و زیربنایی اس��تان فارس که صبح 
)پنجش��نبه( به صورت ویدئو کنفرانس در مجموعه سعدآباد برگزار شد،با 
اش��اره به پرتاب ماهواره نور از س��وی س��پاه پاس��داران اظهار داشت: شهید 
سلیمانی از قهرمانان بزرگ تاریخ دفاع کشور ماست که به روح او درود می فرستیم. 
وی افزود: این اقدام برای مردم عزیز ما مبارک است و نشان دهنده ارزشمند بودن 
همه تالش های پیگیر در این شرایط سخت است. ما داریم به دنیا نشان می دهیم 
علیرغم کرونا و سختی مردم و مشکالت اقتصادی به حمداهلل فعالیت های تولید و 

سازندگی ما ادامه پیدا می کند. پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

فرمانده هوافضای سپاه روند ساخت و پرتاب ماهواره نور را تشریح کرد

بی خبری مطلق آمریکا از ساخت و پرتاب ماهواره نور

زاکانی:

پیش نویس برنامه تحول مجلس با همکاری جمعی 
از منتخبین تهیه شده است

پیام قدردانی فرمانده سپاه از رهبر انقالب

ما پیشمرگان مردم و انقالب هستیم

از هر چه بگذری سخن عمه 
خوشتر است

برای مردم ایران کدام یک از اخبار زیر اهمیت 
بیشتری دارد؟

الف( توهین یک بازیگر سینما به یک پاکبان
ب( بالک ش��دن یک فس��قل بچه توسط یک 

ستاره فوتبال
ج( اهانت یک پلنگ چشم قشنگ به یک تتو 

باز حرفه ای
د( باال رفتن آمار مبتالیان به کرونا

کدام یک از فرآورده های شتری برای سالمت 
گاو مفیدتر است؟

الف( جگرشتر
ب( شیر شتر
ج( دوغ شتر

د( خاک توسری شتر
ی��ک مقام بلندپایه: اگر در خانه نمانی زنجیره 

کرونا پاره نخواهد شد.
با توجه به این اظهارنظر کدام یک از اشخاص 
زیر تصمیم گرفته مردم از خانه بیرون بروند؟

الف( ننجون
ب( عمه رهبر کره شمالی

ج( سفیر میانمار در گواتماال
د( همان مقام بلندپایه


