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روز خبرنگار، مجالی برای 
پاسداشت شفافیت و حق 
مردم بر دانستن است
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 آیا میتوان
 به توافق هسته ای

خوشبین شد؟
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ماهواره خیام که از پایگاه بایکونور قزاقستان 
به فضا پرتاب ش�د یکی دیگ�ر از پروژه های بر 
زمین مانده کشور بود که طی یک سال گذشته 

و با پیگیری دولت سیزدهم به نتیجه رسید.
گروه سیاس��ی ایرنا: ماهواره خیام از پایگاه فضایی 
بایکونور قزاقستان توسط ماهواره بر روسی سایوز به 
فضا پرت��اب و با موفقیت در م��دار ۵۰۰ کیلومتری 
زمی��ن تزری��ق ش��د و پ��س از آن نی��ز نخستی��ن 
سیگنال های تله متری این ماهواره در پایگاه فضایی 
ماهدش��ت دریافت شد که حاکی از تزریق صحیح و 

سالم این ماهواره به مدار خود بود.
از زمان اعالم اخبار مربوط به پرتاب ماهواره خیام 
توسط روسیه، رسانه های غربی و جریان معاند تالش 
خود را معطوف فضاسازی علیه همکاری های فضایی 
ایران و روس��یه و همچنین تحت شع��اع قرار دادن 
کارکردهای ای��ن ماهواره برای جمهوری اس��المی 
ایران کردند که از جمله آنها طرح ادعاهایی از جمله 
بهره برداری از این ماهواره توسط روسیه برای جنگ 
اوکراین، شکس��ت برنامه فضایی ایران و توس��ل به 
روس��یه برای پیشبرد برنامه فضایی و ... است که در 

ادامه به این ادعاها پاسخ داده خواهد شد.
یک��ی از ادعاهای مطرح شده پیرامون ماهواره خیام 
مربوط به گزارش روزنامه واشنگتن پست است که در 
آن ادعا شده روس��یه ابتدا از ماهواره ایران برای مقاصد 
نظامی در جنگ اوکراین استفاده خواهد کرد و کنترل 
ماه��واره در هفته   های اول در اختیار ایران نخواهد بود؛ 
ادعای��ی ک��ه در آن فاکتورهای یک خبرس��ازی تمام 

عیار با اس��تفاده از تکنیک های ژورنالیستی و استفاده 
از کلیدواژه هایی مانند جن��گ اوکراین به وضوح قابل 
مش��اهده اس��ت. در پاس��خ به این ادعا باید گفت که 
ایستگاه کنت��رل و بهره برداری ماهواره خیام در خاک 
ایران اس��ت و از لحظه پرتاب در روز اول کلیه فرامین 
مربوط به کنترل و به کارگیری این ماهواره صرفا توسط 
ایستگاه ایرانی به ماهواره ارس��ال می شود و تصاویر آن 
هم توسط ایستگاه های موجود در خاک ایران دریافت 
می شود. همچنی��ن کلیه فرامی��ن و داده هایی که به 
ماهواره ارس��ال و یا از آن دریافت می شود توسط یک 
ماژول رمزنگار، رمزگذاری می شود که این ماژول توسط 
ای��ران تهیه و در ماهواره قرار گرفته اس��ت و کلید آن 
نیز در دس��ت ایران اس��ت و رمزگذاری آن به گونه ای 
اس��ت که حتی در مرحله کالیبراسیون و تست اولیه 
هم مهندسان روس فرامین را از طریق ایستگاه ارسال 

فرامین ایران به ماهواره ارسال می کنند.
مضاف بر اینکه در رد ادعای بهره برداری روس��یه 
از ماهواره خیام برای جن��گ اوکراین باید گفت که 

روس��یه خود از کشورهای پیش��تاز حوزه فضایی و 
دارای فناوری ماهواره های سنجش��ی دقیق اس��ت 
و کش��وری ک��ه خودش س��ازنده ماه��واره و دارای 
چرخه کامل فناوری فضایی است، اساسا نیازمند به 

کارگیری ماهواره های سایر کشورها نیست.
برنامه توسعه حامل های ماهواره در ایران یک برنامه 
م��دون و از پیش تعریف شده و با تکیه بر فناوری های 
بومی است که با شدت و قوت بیشتر در دولت سیزدهم 
در حال پیگیری اس��ت. ای��ران در حال حاضر پرتاب و 
تزریق ماه��واره با وزن ۵۰ کیلوگ��رم را در مدار ۵۰۰ 
کیلومتری را تثبیت کرده اس��ت، اما بر اس��اس برنامه 
جامع ده س��اله فضایی تا انتهای س��ال ۱۴۰۱ بناست 
که پرتاب و مدارگذاری ماهواره ها تا وزن ۱۰۰ کیلوگرم 
تثبیت و تا انتهای ۱۴۰۲ امکان مدارگذاری تا وزن ۲۰۰ 
کیلوگرم در مدار ۵۰۰ کیلومتری محقق شود. همچنین 
بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته می بایست تا انتهای 
دولت س��یزدهم امکان دس��تیابی به مدار ۵۰۰ برای 
اوزان تا ۵۰۰ کیلوگرم محقق شود. در خصوص صنعت 
س��اخت ماهواره نیز جمهوری اسالمی ایران هم اکنون 
توانایی طراحی و ساخت ماهواره های سنجشی با دقت 
تصویرب��رداری ۵ تا ۱۰ مت��ر را در در اختیار دارد و در 
حال طی مسیر به سوی طراحی و ساخت ماهواره هایی 
با دقت یک متر و بهتر از آن است که پروژه های مربوطه 
نیز هم اکنون در جریان اس��ت. ماه��واره خیام قابلیت 
تصویرب��رداری در مقیاس یک متر مربع را دارد و عمر 
کاری آن ۵ سال است، با این حال از هم اکنون باید به 

فکر جایگزین بومی آن برای ۵ سال آینده بود.

علیرغ�م آن که مورا متن م�ورد نظر خود را 
ب�ه عنوان »مت�ن نهای�ی« توصیف ک�رده، اما 
تصمیم گی�ری درب�اره آن در ح�وزه صالحیت 
طرف های مذاکره اس�ت و تا زمان عدم توافق 
بر روی همه چی�ز، نمی توان از حصول توافق و 

متن نهایی صحبت کرد.
به گزارش خبرنگار سیاس��ت خارجی ایرنا،با پایان 
دور اخی��ر گفتگوهای رفع تحری��م در وین، اخباری 
مبن��ی بر آماده شدن »متن نهایی« نحوه بازگش��ت 

آمریکا به برجام در رسانه های غربی منتشر شد.
ای��ن اخبار ب��ه طور ویژه ب��ر »نهای��ی و غیرقابل 
مذاک��ره« بودن متن مذک��ور تاکید داشت��ه و ادعا 
می کن��د پیش نوی��س مذکور مبن��ای تصمیم گیری 

طرف های گفتگو است.
اما آنچه به عنوان متن نهایی از جانب طرف غربی 

در رس��انه مطرح شده، چند پیشنهاد مورا است که 
به طرف ه��ای درگیر در مذاک��رات ارائه شده و این 
پیش��نهادات را به هیچ عنوان نمی توان متن نهایی و 

غیرقابل مذاکره قلمداد کرد.
در آغاز این دور از گفتگوها، مواضع و دیدگاه های 
اصولی جمهوری اسالمی در خصوص موضوعات مورد 
اختالف از جمله رفع پایدار تحریم، تضمین های الزم 

در ح��وزه رفع تحریم ها و مسائل مورد ادعای آژانس 
به هماهنگ کننده اتحادی��ه اروپا ارائه شد و انریکه 
م��ورا در روز دوشنبه برخی پیش��نهادات خود را در 

مورد موضوعات اختالفی ارائه کرده است. 
ی��ک منبع آگاه به روند مذاکرات، به خبرنگار ایرنا 
در این رابطه گفت که با وجود آن که هیات مذاکره 
کنن��ده ایران نقطه نظرات خود درباره پیش��نهادات 
اخی��ر مورا را شفاهی به او منتقل کرده، اما همچنان 
با هماهنگ کننده در ارتباط بوده و مواضع تفصیلی 

خود را به صورت مکتوب به وی ارائه خواهد کرد.
علیرغم آن که مورا متن مورد نظر خود را به عنوان 
»متن نهایی« توصیف کرده، اما تصمیم گیری درباره 
آن در ح��وزه صالحیت طرف های مذاکره اس��ت و 
ت��ا زمان عدم توافق بر روی هم��ه چیز، نمی توان از 

حصول توافق و متن نهایی صحبت کرد.

پاسخ به ۴ پرسش اساسی درباره ماهواره خیام

پیشنهادات مورا یا متن نهایی توافق !؟

 آغاز همکاری بانک کارآفرین 
و دانشگاه تهران
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عصرآزادی / س�رویس بانک و بیم�ه: تفاهم نامه همکاری بین 
بان�ک کارآفرین و دانش�گاه تهران با ه�دف »ترویج فرهنگ 
کارآفرین�ی« و ب�ا محوریت ش�رکت عصر امی�ن کارآفرین و 

دانشکده تجارت و مالیه منعقد شد...

شهردار تبریز خبر داد؛
 بهره برداری از صفه شمالی

مقبره الشعرای تبریز
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عصرآزادی / سرویس شهرس�تانها: صفه شمالی مقبرةالشعرای 
شهر تبریز به بهره برداری رس�ید. عصرآزادی؛ یعقوب هوشیار 
اظهار کرد: پروژه نیابتی مقبره الشعرا به صورت جدی در دستور 
کار مدیریت ش�هری ق�رار گرفت و با ۲۰ میلی�ارد تومان هزینه 
صفه ش�مالی این مجموعه تاریخی و فرهنگی در هفتم شهریور 

به بهره برداری می رسد...

»عصرآزادی« از تداوم تولید خودروهای بی کیفیت داخلی علیرغم هشدار کارشناسان گزارش می دهد؛

ضربه چینی بر خودروی داخلی
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