
پرتاب ماهواره نور موفقیتی بود که نه تنها از 
سوی دوستان ، بلکه از سوی دشمنان کشور 
هم مورد تحس��ین قرار گرف��ت با این وجود 
برخی در داخل تالش می کنند تا ماجرا را از 

نگاه دشمنان کشور به ترسیم بکشند.  
ب��ا این وجود محس��ن امی��ن زاده از معاون��ان وزارت امور 
خارج��ه دولت اصالحات و مصطف��ی تاج زاده در این مورد 

واکنش هایی را نشان دادند . 
آنه��ا در صفحات خود در فضای مج��ازی عنوان کردند که 
خوب اس��ت ما ماهواره به فضا پرتاب کنیم اما باید مراقب 
باش��یم که مثل شوروی نشویم و وضعیت به گونه ای نشود 

که اعتماد مردم را           از دست بدهیم!
اگرچ��ه این اظهارات به نرمی روی��ه منتقدان فعالیت های 
فضایی ایران را تکرار کرده اس��ت ، اما در حقیقت به نوعی 
تکرار خواس��ت دشمنان وبرنامه ریزی آنها برای هدف قرار 
دادن اقدامات عملی و پیشرفت های کشورمان است که در 
شرایط تحریم های اقتصادی و ش��یوع ویروس کرونا به بار 
نشسته است. چندی پیش نیز عده ای تالش می کردند تا 
در می��ان مردم این گونه عنوان کنند که در ش��رایط فعلی 
کش��ورمان این اقدامات چه سودی برای مردم و کشور در 
 پی دارد؟ و آیا نباید در مورد راهبردها و اولویت های کشور 
بیش��تر اندیشیده شود ؟ و در چنین شرایط اقتصادی نباید 

سرمایه های ملی کشور در این زمینه صرف شود.
جال��ب آنجاس��ت که امریکایی ه��ا هم از ای��ن ترفند برای 
جلب حمایت جه��ت تمدید تحریم های تس��لیحاتی علیه 
ایران اس��تفاده می کنند. س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا 
در ای��ن زمینه مدعی ش��د: پرتاب ماهواره ن��ور به مدار از 
س��وی ایران خالف قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان 
ملل محس��وب می شود و همپیمانانی چون فرانسه نیز آنها 

را تایید می کنند 
اما مقامات کشورمان در پاسخ به اینگونه اظهارات دشمنان 
اعالم کردند: ایران س��الح اتمی ندارد ک��ه بخواهد چنین 

موشکی را برای حمل آن طراحی کند.
 واکنش های داخلی 

این درحالی اس��ت که در داخل کش��ور بس��یاری با اتخاذ 
چنین سیاس��ت هایی مخالفند و ای��ن اظهارات را به مثابه 
جاده صاف کنی برای دشمنان کشور و همراهی با دشمنان 
می شناسند. از جمله عضو کمیسیون قضایی مجلس گفته؛ 
حرف های ت��اج زاده و امین زاده درواقع تکرار صحبت های 
دشمنان اس��ت و آنها هر وقت کشور موفقیتی را به دست 

می آورد این گونه انتقاد می کنند.
محمدعل��ی پورمخت��ار نماینده مردم به��ار و کبودرآهنگ 
افزود: اینها همان حرف هایی را           می زنند که مدنظر دشمنان 
اس��ت. وی افزود: پرتاب ماهواره ن��ور و تقویت بنیه دفاعی 
کشور ما را           از آس��یب ها مصون نگه می دارد و تجربه نشان 
داده هر کش��وری که از لحاظ نظامی و امنیتی ضعیف بوده 

مورد حمله آمریکا قرار گرفته است.
عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: همین آقایان 
که می گفتند به جای پرتاب موش��ک مذاکره کنیم، درواقع 
دیدی��م ک��ه آمریکایی ها در پای مذاکره امتی��ازات خود را           

گرفتند و وقفه ای را           هم در فعالیت های موش��کی ما ایجاد 
کردند. پورمختار خاطرنش��ان کرد: تجربه نش��ان داده که 
ق��درت دفاعی کش��ور باید در اولویت برنامه ها باش��د، کما 
اینکه دش��منان ما خودشان هم این موضوع را           در سرلوحه 

کار و برنامه های خود قرار داده اند.
وی گفت: مقایس��ه ایران با شوروی اشتباه است؛ چراکه در 
این کشور اقتصاد و سایر مسائل هم در دست دولت بود ولی 
در کش��ور ما شرایط با کش��وری مثل شوروی فرق می کند 
و از هم��ه مهمتر این نظام پش��توانه مردم در دارد و دارای 
تمدن چند هزار ساله است. از سوی دیگر سخنگوی هیأت 
رئیسه مجلس گفت:  وضعیت امروز اقتصاد کشور ما حاصل 
تفکرات افرادی مانند تاج زاده و امین زاده است و این افراد 

به جای انتقاد باید پاسخگوی این وضعیت باشند.
اسداهلل عباسی نماینده مردم رودسر در مجلس، با اشاره به 
اظهارات اخیر تاج زاده و امین زاده در مورد پرتاب ماهواره 
نور گفت: پرتاب ماهواره نور یک موفقیت بزرگ اس��ت که 
در س��طح جهان حتی دشمنان ما به موفقیت ایران در این 
کار اذعان داش��تند. وی افزود: از س��وی دیگر مسؤول امور 

اقتصادی دولت اس��ت و کار پرتاب ماهواره توسط نهادهای 
حاکمیتی انجام شده و اینها دو مقوله جدا از هم هستند و 

نمی توان هر دو را           یک جا مورد بررسی قرار داد.
س��خنگوی هیأت رئیسه مجلس اظهار داش��ت: اگر امروز 
اقتصاد کش��ور ما مش��کل دارد، این مشکل نتیجه تفکرات 
افرادی مثل تاج زاده و امین زاده اس��ت و آنها به جای این 

گونه انتقادات باید پاسخگوی این وضعیت باشند.
عباس��ی خاطرنش��ان کرد: البته این افراد به دلیل این که 
در انزوای سیاس��ی قرار دارند به دنبال بازیابی اعتبار خود 
هس��تند و به همین خاط��ر در فضای مجازی این اظهارات 
را           مط��رح می کنند. وی گفت: بها دادن به صحبت های این 
گونه افراد و پاسخ دادن به اظهاراتشان درواقع بزرگ کردن 

آنهاست و نباید بیش از حد به حرف های آنها توجه کرد.
حس��ینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در 
مجلس ش��ورای اسالمی نیز با اش��اره به اظهارات اخیر تاج 
زاده و امین زاده از فع��االن اصالح طلب درباره ماهواره نور 
گف��ت: اظهارات این افراد در م��ورد موفقیت صورت گرفته 
در پرت��اب ماهواره نور به فضا در واق��ع تکرار صحبت های 

دش��منان در داخل کشور اس��ت. وی افزود: این اولین بار 
نیس��ت که این آقایان این گونه اظهارات را مطرح می کنند 
و ما بار ها ش��اهد ای��ن رفتار ها و عملکرد ها از س��وی آنان 
بوده ایم. نماینده مردم ش��اهین ش��هر اظهار داشت: ممکن 
است بعضی اوقات اظهارات این قبیل افراد برخالف مصالح 
ملی و امنیت کش��ور نباشد، اما اظهارات این افراد در مورد 
ماهواره نور که چش��م همه دشمنان را به خود خیره کرده، 
در واقع علیه امنیت ملی است. حاجی دلیگانی خاطرنشان 
کرد: دستگاه های قضایی و امنیتی باید به موضوع اظهارات 
تاج زاده و امین زاده در مورد ماهواره نور ورود پیدا کنند و 

این موضوع را مورد پیگیری و رسیدگی قرار دهند.
وی در پای��ان گف��ت: متأس��فانه این گونه اف��راد در مواقع 
مختلف س��عی دارند تا با تکرار صحبت های دش��منان در 

داخل دستاورد های ملی ما را کم رنگ جلوه دهند.
 چرایی پرتاب ماهواره نور

به عقیده کارشناس��ان کش��ورمان پرتاب این ماهواره آغاز 
استفاده نظامی ایران از فضا به شمار می رود که مهم ترین 
خاصیت آن رس��یدن به سطحی کامال جدید و بی سابقه از 
اش��راف اطالعاتی بر فضاهای اختصاصی و مشترک جهانی 
اس��ت. این گروه نمونه ای از توانمندی کشورمان را در این 
مس��یر فضا پایه شدن حراست از کش��ور می دانند که این 

دستاورد بسیار بزرگی برای مقابله با دشمنان است . 
کش��ورمان  در ادامه این مس��یر می تواند شکل گیری یک 
تهدید موشکی را همان لحظه آغاز در هر کجای جهان که 
باش��د، رصد کند که  این امر توان دفاع موشکی کشور در 

حراست از آسمان کشور را ‘فضا پایه’ می کند. 
ایران با اس��تفاده از این توان  دفاعی این قدرت را دارد که 
آرایش دش��من، تغییرات و اهداف آن و عملیاتی بودن این 

تهدیدات را ارزیابی کند. 
 مقایسه فعالیت های فضایی ایران و دیگر کشورها 
در توس��عه فناوری های فضایی، کش��ورهای پیشرفته دنیا 
پس از ش��وروی و آمریکا روش��های مختلف��ی را در پیش 
گرفتند. از طرفی کش��وری مث��ل  چین با صرف هزینه های 
باال برای طی کردن مراحل زیرس��اختی ام��روز خود را به 
سطح آمریکا و روسیه رس��انده است. از طرف دیگر برخی 
از کش��ورهای اروپایی با اس��تفاده از کاربردهای مداری  و 
قراردادن  ماهواره در مدار برای ضمن صدور  دانش پرتاب 
ماه��واره ای  ، از آن برای توس��عه فعالیت های فضایی خود 
اس��تفاده می کنند. بس��یاری بر این باورند که در سالهای 
آینده بازار اس��تفاده از تجهی��زات و فن آوری هایی فضایی 
توسعه بیشتری یافته و کشورهایی که به این موضوع توجه 

نکنند از قافله روند توسعه باز می مانند .
این نوع وابستگی ها عالوه بر صرف هزینه باال برای دریافت 
خدمات موجب وابس��تگی کشورمان به این کشورها شده و 
عماًل در هر موردی می توانند از این وابستگی به نفع خود 
استفاده کنند. تالشهای فضایی، گستره وسیعی از کاربردها 
را در ب��ر میگیرد که می توان به مواردی چون کش��اورزی، 
راه و شهرسازی، اکتشاف معادن،  کنترل منابع، هواشناسی، 
پیش بینی و کنترل حوادث طبیعی را نیز ش��امل می شود، 

استفاده کرد.

گزارش

امیر سرتیپ نامی خبر داد؛
 ایران در زمره کشورهای فراکروی 

قرار گرفته است
اس��تاد دانشگاه عالی دفاع ملی به ۴ مرحله ساخت 
بدنه ماهواره تا ایستگاه پرتاب ماهواره نور۱ توسط 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی اشاره کرد.
امیر سرتیپ محمدحسن نامی ، درباره تأثیرگذاری 
پرت��اب ماه��واره ن��ور۱ به فض��ا ب��ر افزایش عمق 
اس��تراتژیک جمهوری اس��المی ایران اظهار کرد: 
کشورها را براس��اس وزن ژئوپلیتیک به کشورهای 
فرومل��ی، کش��ورهای مل��ی، منطق��ه ای، کروی و 

فراکروی تقسیم بندی می کنند.
وی افزود: کشورهای فروملی به کشورهایی اطالق 
می ش��ود که توان اعمال حاکمی��ت در چهارچوب 
مرزهای شناخته شده سیاس��ی خودشان را ندارند 
ک��ه در این خص��وص بای��د از کش��ورهایی مانند 

افغانستان و سومالی نام برد.
استاد دانشگاه عالی دفاع ملی یادآور شد: کشورهای 
منطقه ای به کش��ورهای تأثیرگ��ذار و قدرتمند در 
منطقه گفته می ش��ود که ایران هم در این دس��ته 
قرار می گیرد، اما کشورهای فراکروی به دلیل وزن 
ژئوپلیتیکی باال و نیز به دلیل حضور در فضا دارای 

جایگاه ویژه ای در معادالت جهانی هستند.
نام��ی ادامه داد: برای رس��یدن به فضا الزم اس��ت 
چهار مرحله در دس��تورکار قرار گیرد؛ مرحله اول 
ساخت ماهواره بر اس��ت که خوشبختانه جمهوری 
اس��المی ایران در این زمینه به خودکفایی دس��ت 
یافت��ه، مرحله دوم مربوط به س��اخت ماهواره بوده 
که امروزه سازمان های دولتی، نظامی و دانشگاه ها 
با قدرت به این حوزه وارد شده اند و توانایی ساخت 
انواع ماهواره ها را دارند. مرحله س��وم ایس��تگاه ها 
یا س��ایت های گیرن��ده و کنترل کننده اس��ت که 
خوش��بختانه در این زمینه هم خودکفا هس��تیم و 
چهارمین مرحله که یکی از مراحل مهم محس��وب 
می ش��ود، ایستگاه های پرتاب است و در این زمینه 
ه��م جمه��وری اس��المی ای��ران دارای توانایی و 
خوداتکاس��ت. وی با بیان اینکه جمهوری اسالمی 
ایران در هر چهار مرحله توانایی رس��یدن به فضای 
ماورای جو را دارد، گفت: بس��یاری از کش��ورها از 
چنین توانمندی ای محروم هس��تند، البته شاید در 
منطقه ما کش��وری صاحب ماهواره باش��د، اما باید 
توجه داشت که آن ماهواره را کشورهای دیگر برای 
آنها س��اخته اند، پرتاب آن ماهواره را کشور دیگری 
انجام داده و حتی کش��ور دارای آن ماهواره سایت 
دریافت یا کنترل هم ندارد؛ لذا چند کش��ور معدود 
در جهان هستند که توانایی انجام این چهار مرحله 
را دارن��د که جمهوری اس��المی ایران هم جزء این 

معدود کشورها محسوب می شود.
عضو هیئت علمی دانش��گاه عالی دفاع ملی با بیان 
این مطلب که هر عمل و عکس العملی که در زمین 
رخ می ده��د، اقداماتش در فضای ماورای جو انجام 
می ش��ود، عنوان کرد: حضور در فضا یک الزام بود 
که س��پاه پاس��داران با پرتاب ماهواره نور توانست 
چرخه را تکمیل کند و این مس��ئله موجب ارتقای 

توان دفاعی ما در منطقه و جهان خواهد شد.
نامی گفت: بسیاری از تحلیل گران بر این باورند که 
جمهوری اسالمی ایران در زمره قدرت های جهانی 
قرار گرفته؛ چون در فضا حضور پیدا کرده اس��ت و 
با این اق��دام به جرئت می ت��وان گفت که در همه 

زمینه ها قدرتمند هستیم.
وی خاطرنشان کرد: پرتاب ماهواره نور در موقعیتی 
به فضا پرتاب ش��د که کش��ورهای بزرگ در زمینه 

مبارزه با کرونا تقریباً زمین گیر شده اند. آنا

خبر
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شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را ، از طریق مناقصه عمومی دو مرحله اي به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید .

مدت دریافت اسناد مناقصه : از روز شنبه مورخ 99/02/13  تا ساعت 10:30 صبح پنج شنبه  مورخ 99/02/18 بصورت الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
(ستاد)

مدت تحویل پیشنهادات : از روزپنج شنبه مورخ 99/02/18  تا ساعت 10:30 صبح روز دو شنبه مورخ 99/02/29 بصورت الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
(ستاد)

محل تحویل پیشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)
تضامین مورد قبول :پیشنهاددهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر یا فیش واریزي به حساب جاري سپهر صادرات به شماره 

0101673314007  ویا اوراق مشارکت بى نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید(موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)
نام شرکت توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند . به پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده هاي کمتر از میزان مقرر و چک شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

سایر توضیحات : 
1- هزینه درج آگهی مناقصه در صفحات  داخلی روزنامه هاي سیاست روز و عصر رسانه  بعهده برنده مناقصه میباشد.

2- داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-6273011 3داخلی  4274 و 4275 واحد مناقصات تماس حاصل نمایند.
3- اسناد و مدارك و اطالعات این مناقصه  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir قابل دسترسی میباشد وهمچنین آگهی این مناقصه 
در سایت  اینترنتی معامالت توانیر به آدرس http://tender.tavanir.org.ir   و در سایت پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس  http://iets.mporg.ir و سایت شرکت توزیع 

برق استان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir  قابل دسترسی می باشد . 
4- به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الك گرفته شده با الك غلطگیر و یا پیشنهاداتی که پس از تاریخ تعیین شده واصل 

گردد مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- کلیه فرایند مناقصه بصورت الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) انجام خواهد گرفت اما ارسال سپرده شرکت در مناقصه بصورت الك و مهر شده 

قبل از برگزارى مناقصه الزامى است . 
6- آدرس : اصفهان خیابان شریعتى – شرکت توزیع برق استان اصفهان – دبیرخانه

7- الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و دریافت گواهى امضاى 
الکترونیکى راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 
- مرکز تماس12141914 -دفتر ثبت نام 33999818 و  3319189

شرکت توزیع برق استان اصفهان

بازگشایی شماره مناقصهموضوع مناقصهردیف تاریخ 
پاکات مناقصه

بازگشایی  ساعت 
پاکات مناقصه

مبلغ ضمانتنامه(ریال)

تجدید مناقصه واگذارى پروژه هاى مربوط به طرح تملک دارایى هاى 1
سرمایه اى  سال 98  توزیع برق استان اصفهان بصورت کلید دردست

11/301,018,000,000 صبح1779/9999/02/29

شرکت آب و فاضالب  استان کردستان

 شرکت آب و فاضالب استان کردستان در نظر دارد پروژه هاي ذیل را  از طریق مناقصه عمومی یک مرحله اي به پیمانکاران ، تامین کنندگان 
و تولید کنندگان واجد صالحیت واگذار نماید.

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه ازسایت: ساعت 19 روز شنبه مورخ 99/02/20
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد قیمت: ساعت 19 روزسه شنبه مورخ 99/02/30 

زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 99/02/31
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت (الف)

الف: آدرس سنندج، بلوارشبلى، جنب اداره کل بهزیستى، شرکت آب و فاضالب شهرى استان کردستان، تلفن 08733280732  
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه: مرکز تماس : 41934-021      دفترثبت نام: 88969737 و 85193768 

 مهلت تحویل پاکت الف(ضمانتنامه شرکت درمناقصه)تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 99/02/30 به دفترحراست و امور محرمانه شرکت آب 
و فاضالب شهرى استان کردستان مى باشد.        

 

تکرارسخناندشمناناززبانبرخیداخلیها

درخشش ماهواره نور را نمی بینند! 

ترقی:

 جریان های سیاسی در موضوع »کرونا« 
جهادی عمل کردند

یک عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اس��المی گفت: در موضوع کرونا تکلیف 
قانونی بر عهده جریان های سیاس��ی نبود، اما جریان ها در این موضوع به صورت 
جهادی عمل کردند. حمیدرضا ترقی درباره نقش احزاب و جریان های سیاس��ی 
در مقابله با کرونا و کمک به اقش��ار آس��یب دیده، اظهار کرد: هنوز تکلیف احزاب 

در عرصه سیاس��ی هم مشخص نیست چه برسد به مسائل اجتماعی و بهداشتی 
و درمانی. در بحران کرونا هر تش��کل سیاس��ی بر اساس س��لیقه و تعهد خود به 
موضوع ورود کرد، اما هیچ جایگاه قانونی برای احزاب در این مس��ائل مش��خص 
نش��ده اس��ت. وی ادامه داد: اگر قانونی وجود داشته باش��د انتظار و فعالیت های 
جریان های سیاس��ی بر اس��اس آن قانون انجام می ش��ود، اما هیچ قانونی در این 
زمینه وجود ندارد تا تکلیف جریان های سیاسی را مشخص کند. در موضوع کرونا 
هم تکلیف قانونی بر عهده جریان های سیاسی نبود، اما جریان ها در این موضوع 

به صورت جهادی عمل کردند.
این فعال سیاس��ی یادآور شد: ما بیانیه ای توس��ط اتحادیه احزاب آسیایی صادر 
کردی��م تا غرب و آمریکا تحری��م ایران را بردارند. اینگونه اقدامات ما بر اس��اس 

احس��اس مس��ئولیت بود، در حالی که هیچ جایگاه قانونی برای این فعالیت ها در 
دستگاه دیپلماسی مشخص نشده است.

ترقی در بخش دیگری از این گفت وگو درباره تأثیر ماه رمضان بر فضای سیاسی 
کش��ور تصریح کرد: در این ماه مردم بیش��تر مقید هستند که از غیبت و تهمت 
بپرهیزند؛ بنابراین فضای سیاس��ی کشور هم تلطیف شده و پرخاش ها و تنش ها 
کاهش می یابد و قدری رفتارهای سیاسی جنبه تقید دینی پیدا می کند و فضای 
سیاسی کشور سالمت بیشتری می یابد. وقتی سیاست ما بر اساس دیانت تنظیم 
می شود، باید ماه رمضان چنین اثری هم داشته باشد. با این حال شاهدیم که بعد 
از اتمام ماه رمضان، س��المت رفتارهای سیاس��ی کاهش می یابد، اما باید همیشه 

فضای سیاسی کشور مبتنی بر دیانت و تقوای سیاسی باشد.  ایسنا

w w w . s i a s a t r o o z . c o m

siasatrooz@تلفنیآگهیمیپذیردروزنامه
8 8 0 0 6 6 7 7


