پاسداران

ادامه بررسی پالرمو در جلسات آتی

نمایشگاه اقتدار ۴۰فرصتی برای آشنایی مردم با توان نظامی

فرمانده نیروی هوافضای س��پاه گفت :نمایش��گاه دستاوردهای دفاعی برای
اولین بار به این ش��کل و با این ویژگیها تش��کیل شده و فرصت بسیار مناسبی
برای آشنایی مردم با مجموعه توانمندیهای نیروهای مسلح است.
سردار امیرعلی حاجیزاده در حاشیه بازدید از نمایشگاه «اقتدار  »۴۰افزود:
این نمایشگاه برای اولینبار است که به این شکل و با این ویژگیها تشکیل شده
و فرصت بس��یار مناسبی برای ملت شریف ایران اس��ت تا با مجموعه توانمندیهای
نیروهای مسلح در  ۴۰سال گذشته آشنا شوند.
وی افزود :البته تجهیزاتی که در این نمایشگاه به نمایش عموم گذاشته شده ،تمامی
توان و داش��تههای نیروهای مسلح نیست ،اما در این نمایشگاه تعدادی از دستاوردهای
دفاعی در یک محل به نمایش گذاشته شده که میتواند فرصت خوبی باشد که مردم با
سپاه نیوز
زحمات و دستاوردهای بخشهای مختلف نیروهای آشنا شوند.
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دیدگاه

مصلحت

تحول اساسی در شاخصهای بهداشت و درمان طی  ۴۰سال

عضو کمیس��یون بهداش��ت مجلس تحول در حوزه بهداش��ت و درمان را از
ثمرات عمر  ۴۰ساله انقالب اسالمی خواند.
یعقوب ش��یویاری درباره دستاوردهای  ۴۰س��ال اخیر انقالب گفت :پس از
انقالب در همه حوزههای س�لامت ،بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی شاهد
تحوالت اساس��ی بودیم .وی ادامه داد :قبل از انقالب پزش��کان پاکستانی و هندی
در مراکز درمانی کشور فعالیت میکردند اما امروز از همه منطقه مردم برای درمان به
کشور ایران سفر میکنند و بهترین متخصصان در دانشگاههای کشور آموزش میبینند و
در شهرها و روستاهای کشور به مسائل درمانی و بهداشتی مردم رسیدگی مینمایند.
نماین��ده م��ردم میانه در مجلس گفت :قبل از انقالب کمت��ر از  ۱۰درصد داروهای
مصرفی کشور در داخل تولید میشد و امروز بیش از  ۹۵درصد داروهای مصرفی کشور
مهر
در داخل تولید میشود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اعضای مجمع امروز جلسه
ندارند ،گفت:ادامه بررسی الیحه پالرمو در جلسات آتی مجمع انجام میشود.
حجتاالسالم غالمرضا مصباحیمقدم درباره ادامه بررسی الیحه الحاق ایران به
کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی گفت :قرار بود بررسی الیحه پالرمو
شنبه دو هفته آینده یعنی  20بهمن ادامه داشته باشد و با توجه به اینکه این روز تعطیل
رسمی است تاکنون تاریخ جدیدی برای برگزاری جلسه به اعضا اعالم نشده است.
الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی «پالرمو» ،در
 2جلسه اخیر مجمع بررسی شد و هفته گذشته نیز به رایگیری نرسید .آیتاهلل مجتهد
شبستری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود ،گزارش کمیسیونهای سیاسی
و امنیتی دفاعی و کمیسیون حقوقی قضایی مجمع در آخرین جلسه مجمع ارائه شد که
تسنیم
هر دو کمیسیون نظرشان نسبت به تصویب الیحه پالرمو منفی بود.

رویـداد
پارلمان

استانی شدن انتخابات
باعث حاکمشدن گروههای خاص میشود

نماینده مردم فریدن در مجلس ش��ورای اسالمی
گفت :استانی شدن انتخابات باعث میشود تا گروههای
خاص��ی که اهرمهایی را دراختیار دارند حاکم ش��وند و
حتی ممکن است حاکمیت نظام را نیز خدشهدار کنند.
اکبر ترکی با اعالم مخالفت خود با طرح اس��تانی
ش��دن انتخابات مجلس گفت :زیرساختهای استانی
ش��دن انتخابات به ویژه در بخ��ش فعالیت احزاب در
کشور فراهم نشده است.
نماینده مردم فریدن در مجلس ش��ورای اسالمی
ادامه داد :برای اس��تانی ش��دن انتخابات باید احزاب از
یک فرهیختگی و یک رشد و عقالنیتی برخوردار باشند
که اینها هنوز در کش��ور ما محقق نش��ده اس��ت و اگر
انتخابات مجلس به صورت استانی برگزار شود ،حقوق
مردم شهرستانهای کوچک نادیده گرفته میشود.

دستاورد

اولین پهپاد جت پهنپیکر ایرانی رونمایی
شد

نخس��تین ج��ت پهنپیک��ر نیروی هوای��ی ارتش
جمهوری اسالمی ایران با نام پهپاد خودکار در نمایشگاه
دستاوردهای هوایی نیروهای مسلح رونمایی شد.
این پهپاد در حقیقت نمونه بیسرنشین هواپیمای
آموزش��ی تی 33است که به یک پهپاد جت پهنپیکر
ارتقا یافته است .این پهپاد از دو دوربین بهره میبرد؛
یک دوربین در سکان عمودی آن برای دید جایگزین
خلبان و یک دوربین هم زیر بدنه برای فاز نشس��ت و
برخاست تعبیه شده است.
ای��ن پهپاد همچنین از آنتن گیرنده "جیپیاس"
و "گلوناس" و آنتن فرس��تنده دیتا در دو باند مختلف
بهره میبرد ،عالوه بر این ،این پهپاد از آنتنهای آرایه
ف��ازی و قابلیت ضبط اطالعات نی��ز بهره میبرد .این
پهپاد از موتور " "J85بهعنوان پیشرانه بهره میبرد.

سرمقاله
رکن چهارم دموکراسی
ادامه از صفحه اول

غربیه��ا این نوع برگ��زاری انتخاب��ات را تودهوار
ی��ا  ...وار مینامند .نتیجه این ن��وع برگزاری انتخابات
در ای��ران باعث پیدای��ش دو جریان عمده سیاس��ی
در کش��ور ش��ده ک��ه در مقاط��ع مختل��ف بنامهای
گوناگون  -جناح راس��ت و جن��اح چپ ،اصولگرایان و
اصالحطلبان و - ...در س��پهر سیاس��ی کشور ظهور و
بروز مییابد .این دو جریان عمده سیاسی به جای کار
تشکیالتی ،سازماندهی و آموزش نیروها ،اندیشهورزی
وآمادهس��ازی آنه��ا برای قبول مس��ئولیت در جامعه،
ب��رای ایجاد انگیزه و نگهداری هواداران مدام همدیگر
را متهم و دشمنس��ازی مینماین��د .گروه اول اصالح
طلب��ان را ب��ه ساختارش��کنی ،وادادگ��ی و ارتباط با
بیگانگان که قصد واگذاری کش��ور به اجنبی را دارند.
گروه دوم ،اصولگرایان را به رانتخواری و سوءاستفاده
از اعتقادات مردم و پنهان ش��دن در نهادهای خارج از
نظارت عامه و پاس��خگو نبودن درپیشگاه مردم متهم
میکنند .در کل بجای ایجاد فضای باز و آزاد رقابت و
مسابقه در خدمت گذاری به دشمن تراشی مشغولند،
غافل از آن که در نظامهای دموکراسی وجود اکثریت
و اقلی��ت با س��لیقههای متفاوت جه��ت رقابت امری
ضروری و اجتنابناپذیر است.
پنجم) ناکارآمدی رکن چهارم (احزاب ،رسانهها و)...
و احس��اس تکلیف بیش از حد برخ��ی دولتمران دارای
گرایشهای سیاسی موجب شده است تا در هر دوره از
برگ��زاری انتخابات به جای آن که رقابت بین گروههای
سیاس��ی صورت گرفته و ورزیدگی و رشد آنها را درپی
داشته باشد .رقابت به ارکان و برخی نهادهای حاکمیتی
کشیده میشود .در این بازی برنده هر کدام از جناحهای
سیاس��ی که باش��ند یقینا هزینه اش بلید از س��رمایه
اجتماعی  -اعتماد عمومی  -پرداخت ش��ود .ادامه این
روند عالوه بر تضعیف تشکلهای مردمنهاد باعث کاهش
مش��ارکت مردم خواهد ش��د .بر این باورم که چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی فرصت مغتنمی خواهد
بود که کارگزاران جمهوری اس�لامی در ارکان نظام به
تاسی از رهبر فرزانه رکن چهارم دموکراسی را در عمل
به رسمیت بشناس��ند و به جای دخالت زمینه و بستر
حضور تشکلهای مردمنهاد را فراهم نمایند.
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در نشست تخصصی بارورسازی ابرها مطرح شد؛

هزین ه بارورسازی ابرها با  2درصد افزایش بارش جبران میشود

کارشناسان حوزه بارورسازی
گــ�زارش دو
ابره��ا در نشس��تی علم��ی و
تخصص��ی اعالم آمادگی و حضور نیروی هوافضای
سپاه در پروژه بارورس��ازی ابرها را فرصتی مغتنم
و طالیی برای بهرهگیری کشور از این امکان مهم
برشمردند و با بیان اینکه در خاورمیانه تنها ایران
ب��ه این فناوری دس��ت یافته اس��ت ،تاکید کردند
:هزینههای بارورس��ازی ابرها با ی��ک تا دو درصد
افزایش بارش از این طریق جبران خواهد شد.
نشست تخصصی بارورسازی ابرها ،چالشها و
انتظارات با حضور جمعی از مدیران ،صاحبنظران
و کارشناس��ان این حوزه در موسسه تحقیقات آب
برگزار شد.

کسی ادعا نکرده که بارورسازی ابرها راهحل
تمام مشکالت آب کشور است
در ای��ن نشس��ت علمی که با حض��ور زهرایی
مدیرکل دفتر مديري��ت مصرف و ارتقاي بهرهوري
آب و آبفای وزارت نیرو ،فرید گلکار مدیر مرکز ملی
تحقیقات و مطالعات بارورسازی ابرها ،جمشیدی
نماینده نیروی هوافضای سپاه در پروژه بارورسازی
ابره��ا ،ابراهی��م میرزای��ی مع��اون فنی و ش��بکه
ایستگاههای س��ازمان هواشناس��ی ،علی عابدینی
معاون توس��عه و پیشبینی س��ازمان هواشناسی و
جمعی از کارشناسان حضور داشتند ،مدیرکل دفتر
مديريت مص��رف و ارتقاي به��رهوري آب و آبفای
وزارت نی��رو با بیان اینکه مرک��ز ملی باروری ابرها
برای ارزیابی پروژههای باروری انجام ش��ده تاکنون
از ظرفیتهای مختلف مشاوره و تحقیقاتی کشور و
روشهای مرسوم و متداول در کشورهای پیشرفته
اس��تفاده کرده است ،گفت :کشورهای توسعهیافته
با امکانات پایش پیش��رفتهتر و گس��تردهتر ،به این
نتیجه رس��یدهاند که ارزیابی نتایج عملیات باروری
ابرها بحثی تقریبی اس��ت و روش��ی ک��ه بتوان از
طریق آن ،نتایج عملیات بارورسازی ابرها را بهطور
دقیق ارزیابی کرد ،شناسایی نشده است.
وی ب��ا رد برخ��ی ادعاه��ا مبن��ی ب��ر صرف

هزینههای هنگفت برای بارورسازی ابرها و با بیان
اینکه هزینههای سنگینی برای باروری ابرها نشده
اس��ت ،گفت :س��ال گذش��ته تمامی بودجه مرکز
باروری ابره��ا  10میلیارد تومان بوده ،امس��ال 6
میلیارد تومان ش��ده و برای سال آینده  8میلیارد
تومان در الیحه بودجه پیشنهاد شده است.
وی افزود :وزارت نیرو هیچگاه به دنبال اجرای
گس��ترده عملیات بارورس��ازی ابرها در کل کشور
نبوده اس��ت و هیچگاه ادعا نشده که این فنآوری
میتواند مشکل کمآبی در مناطق مختلف کشور را
حل کند .رویکرد وزارت نیرو برای سازگاری با کم
آبی مدیریت توأمان تامین و مصرف آب است.
زهرایی اظهار کرد :در س��ه سال گذشته ،مبلغ
ک میلیارد و  500میلیون دالر از صندوق توس��عه
ی 
ملی برای توس��عه آبیاریهای تحت فشار و با هدف
افزایش بهرهوری مصرف آب در بخش کش��اورزی و
مدیریت مص��رف آب در این بخش تخصیص یافته
اس��ت .بنابراین بودجهای که به مرک��ز باروری ابرها
اختصاص یافته در مقایسه با سایر برنامههای دولت
در رابطه با آب بسیار محدود است.
وی خاطرنش��ان کرد :هیچ ادعایی وجود ندارد
که باروری ابرها تمام مش��کالت کم آبی کش��ور را
حل میکند ولی به عنوان یک راهکار با اثربخش��ی
محدود میتواند در کنار سایر راهکارهای سازگاری
با کمآبی مورد استفاده قرار گیرد .زهرایی با تاکید
بر اینکه ارائه مخالفتهای یکطرفه در رسانهها اثری
ج��ز ابهامزایی برای مردم ن��دارد ،اظهار کرد:اعالم
آمادگ��ی نی��روی هوافضای س��پاه در همکاری در
بارورس��ازی ابرها فرصتی مغتن��م و طالیی جهت
بهرهگیری کشور از این پروژه به شمار میآید.
مدی��ر مرک��ز مل��ی تحقیق��ات و مطالع��ات
بارورس��ازی ابرها نیز در این نشست با بیان اینکه
در صورتی که در نتیجه عملیات بارورس��ازی ابرها
یک تا دو درص��د افزایش بارش صورت گیرد ،کل
هزینههای بارورسازی جبران میشود ،خاطرنشان
کرد :هیچگونه هزینه کالنی برای بارورسازی ابرها
در کشور انجام نشده و آنچه که در این زمینه عاید

میشود ،فقط سود قابل توجه است.
گلکار افزود :خوشبختانه در ایران این پتانسیل
وجود دارد که عملیات بارورسازی ابرها با استفاده
از توان متخصصان داخل کش��ور انجام ش��ود ،در
حالی که کش��ورهای همس��ایه و اغلب کشورهای
دیگر فاقد این پتانس��یل ب��وده و نیازمند حمایت
کشورهای پیشرفته در این زمینه هستند.
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه بارورس��ازی ابرها از
دهه  50در آمریکا آغاز ش��ده و هر س��ال در حال
پیش��رفت است ،ادامه داد :طبق اعالم یک شرکت
فعال آمریکایی ،براساس مستندات آماری ،عملیات
بارورسازی ابرها در زمینه تگرگزدایی بین  25تا
 40درصد و در زمینه افزایش بارش  20درصد در
این کشور موثر بوده است.
عابدینی معاون توس��عه و پیشبینی سازمان
هواشناس��ی نیز در این نشست گفت :باروری ابرها
بعن��وان راه��کاری ب��رای تعدیل وضع ه��وا بویژه
بص��ورت مقطعی و در مقیاسه��ای کوچک مورد
تایید سازمان جهانی هواشناسی است ولی نیازمند
ابزارهای��ی از جمله رادارهایی با طول موج کوتاه و
آزمایشگاه بمنظور تحقیقات اولیه میباشد.
میرزایی معاون فنی و شبکه ایستگاههای سازمان
هواشناسی ضمن تایید موضوع باروری به عنوان یک
اصل علمی ابراز داش��ت :در امکان استحصال آب از
ابر به روش بارورسازی ابرها شکی نیست اما چالش
موج��ود در مراحل بعدی اس��ت که در اذهان عموم
انتظار آتی ایجاد کرده که منجر به تبعات اجتماعی
و فرهنگی در زمینه مصرف میگردد.
در ادام��ه این نشس��ت ش��هاب جمش��یدی
نماین��ده نی��روی هوافضا به تش��ریح اقدامات این
نی��رو در عملی��ات بارورس��ازی ابره��ا پرداخت و
گفت :در ابتدای همکاری نیروی هوافضای س��پاه
با وزارت نیرو ،گروهی  ۲۰نفره متش��کل از اساتید
و دانشجویان رش��تههای مرتبط در کنار مجموعه
عملیاتی نیروی هوافضا برای کمک به وزارت نیرو
سازماندهی شدند.
وی اف��زود :در یکس��ال اخیر تم��ام امکانات

آیتاهلل امامیکاشانی:

حدادعادل:

گرانفروشی و نپرداختن مالیات «ظلم» است
ام��ام جمع��ه موقت ته��ران گفت :اگر
تر يبــــو ن
حکوم��ت کاالیی را برای م��ردم تهیه
کن��د و آن را در اختیار زیرمجموعه خ��ود برای توزیع قرار
دهد اما آن زیرمجموعه آن کاال را به صورت آزاد بفروش��د،
این بغی و ظلم است.
آیتاهلل محمد امامیکاش��انی با اشاره به دو نوع معرفت
«جمالیه» و «جاللیه» ،گفت :معرفت جاللیه برای احترام به
حجت خدا بر روی زمین است و معرفت جمالیه یعنی جمال
حجت خدا و کانون عدالت بودن حجت خدا را بشناسیم.
وی با تاکید بر اینکه شناخت حجت خدا به معنای احترام
او به حقوق ملت ها ،ارزشهای اجتماعی و مردم است ،اظهار
داشت :اگر حکومت کاالیی را برای مردم تهیه کند و آن را در
اختیار زیرمجموعه خود برای توزیع قرار دهد اما آن زیرمجموعه
آن کاال را به صورت آزاد بفروشد ،این بغی و ظلم است
آیتاهلل امامیکاشانی همچنین پرداخت نکردن مالیات را
از مصادی��ق ظلم عنوان کرد و ادامه داد :در حالی که مردمی
در این کشور هس��تند که برای اجاره یک اتاق معطلند ،اگر
کسی پولی را که باید مالیات به دولت بدهد تا دولت هم آن را
به دست مردم برساند ،پرداخت نکند این ظلم و بغی است.
خطی��ب نماز جمعه این هفته تهران خاطرنش��ان کرد:
دولت و مجلس برای مس��ئله مالیات باید فکر اساسی کنند
ت��ا جلوی رانتخواری گرفته ش��ود .خم��س و زکات نیز از
اهمی��ت برخوردار اس��ت و یک پنجم پولی ک��ه در اختیار
ش��خصی اس��ت متعلق به امام زمان است و اگر در جیبش
بگذارد ،حرام است.

عض��و مجم��ع تش��خیص
نظــــ�رگاه
مصلحت نظام گفت :مش��کل
کش��ور ما امروز به علت نبود منابع مالی و انس��انی
نیست بلکه ناشی از ناکارآمدی است.
محمدباق��ر قالیب��اف در نخس��تین اجالس��یه
سراسری مسئولین کانونهای بسیج اساتید دانشگاه
آزاد اسالمی گفت :چهل س��ال از انقالب اسالمی را
پش��ت سر گذاشتیم و چهلسالگی در فرهنگ الهی
نقط��ه اوج حوزههای جس��مانی و م��ادی با ترکیب
مسائل عقلی و روحی است و در همین چهلسالگی
انق�لاب این فرصت را پی��دا کنیم که یک نگاهی به
گذشته خودمان داشته باشیم.
وی با اش��اره به اعمال ان��واع فتنه و توطئهها
علیه نظام جمهوری اس�لامی ایران افزود :اگر یک
درص��د ای��ن توطئهها علیه کش��وری دیگر اعمال
میش��د قطعاً فروپاشی پیدا میکرد ،ولی وضعیت
ما در اس��تقالل ،آزادی ،جمهوریت و اسالمیت به
س��مت عالی درپیش اس��ت و ما در این حوزه در

مجمع در بررسی پالرمو به مصلحت کلی توجه دارد

آیتاهلل امامیکاش��انی همچنین در خطبههای دوم نماز
جمعه اظهار داش��ت :اگر قیام امام نبود ،نظام شاهنشاهی به
مراتب بدتر و کثیفتر از حکومت آلسعود بود و از نظر حقارت
و عقبافتادگی و کوچکی در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی،
نظام شاهنشاهی از آن نظام آلوده سعودی هم بدتر بود.
وی اظهار داشت :امام(ره) توانست حرکتی ایجاد کند که
مانند س��ایر حرکتها و قیامهای در دنیا نباشد ،بلکه انقالبی
برای زمینهس��ازی انقالب حضرت مهدی(عج) باشد .اگر این
حرکت به همین صورت ادامه یابد میتواند دشمن را به زانو
در بی��اورد و بحمداهلل درآورده اس��ت ،ام��روز آمریکا با همه
جنایاتی که مرتکب میش��ود ،شکس��ت خورده و زبون شده
اس��ت و این عظمتی است که در سایه رهبری کشور ،والیت
فقیه که همان والیت امام است به وقوع پیوسته است.
خطیب نم��از جمعه این هفته ته��ران تاکید کرد :باید
همه با هم باشیم و با یک هدف حرکت کنیم و در روزهای
آینده ک��ه راهپیمایی  ۲۲بهمن اس��ت ،انش��ااهلل با حضور
گس��ترده ملت با همه مکتبها ،س��لیقه و روشها دش��من
بیش از پیش را مایوس خواهند کرد.
آی��تاهلل امامیکاش��انی در پایان گفت :امروز دش��منان
اسالم و در راس آنها رژیم جانی صهیونیستی ،دولت پست
آمریکای جنایتکار و پول و ثروت مردم بیچاره عربس��تان که
به دست یک حاکم زبون و ذلیل و آلوده افتاده است ،وضع را
به این صورت پیش میبرند .بحمداهلل این مثلث ش��وم دارند
در چاه لجنهایی که ایجاد کردهاند دست و پا میزنند و امید
است که خداوند ذلت شان را بیش از پیش کند .میزان

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام
درحـــاشيه
گف��ت :مجم��ع تش��خیص مصلحت با
حساس��یتهای ویژهای الیحه پالرمو را بررس��ی کرده و در
آن به مصلحت و سود کلی ملت نظر دارد.
غالمعل��ی حدادعادل اظهار داش��ت :دس��تاوردهای 40
س��اله انقالب باید بهدرستی به مردم معرفی شود .وی افزود:
آن چیزی که امنیت کش��ور را تضمین کرده توان موش��کی
و بالستیکی کشور اس��ت ،قدرت موشکی کشور در شرایطی
به این اندازه از رش��د رس��یده که کش��ور در شرایط تحریم
قرار داش��ته است ،توان موشکی ایران غرب عالم را به هراس
انداخته اس��ت .در حال حاضر ایران تنها نماد ایس��تادگی در
برابر زورگویی امریکا و نظام سلطه در سطح بینالملل است.
عضو مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام عن��وان کرد :در
وضعی��ت فعلی عرص��ه بینالملل هیچ کش��وری مانند ایران
استقالل کامل نداشته و روی پای خود نیستاده است ،استقالل
ایران در شرایطی رقم خورده که تا دو قرن اخیر کشور درگیر
و مرعوب س��لطه کش��ورهای خارجی بود .قدرت بازدارندگی
و اس��تقاللطلبی کش��ور در حدی بوده که امروز هیچ ملتی
نمیتواند اراده و خواست خود را به ایران تحمیل کند.
وی را از دس��تاوردهای انق�لاب دانس��ت و تصری��ح
کرد :لجامگس��یختگی اخالقی و فرهنگی ب��ا آزادی واقعی
تف��اوت دارد ،آزادی در منط��ق انق�لاب تعیین سرنوش��ت
کش��ور به دست مردم یک کش��ور بوده و مراد از این کلمه
افسارگسیختگی اخالقی و فرهنگی نیست
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :هدف دشمن

قالیباف:

مذاکره را به روش مبارزه باید انجام داد

میان کشورهای دیگر بینظیر هستیم.
عضو مجمع تش��خصی مصلحت نظ��ام ادامه
داد :البته م��ا ضعفهایی هم داریم و این ضعفها
در گرایشه��ای و اعتقادات نیس��ت بلکه در حوزه
ساختاری است اینجاست که در چهلمین سالگرد
انق�لاب باید ب��ه آن بپردازیم و متاس��فانه یکی از
اش��کاالت جدی ما این اس��ت که از دولتسازی و
اداره کشور مدلی را طراحی نکردیم.
وی ابراز کرد :هر کش��وری با هر مبانی فکری
و باوری که دارد اداره میش��ود و در اداره کار و در
محیط اجرایی الزاماتی وجود دارد که باید اجرا شود
و درجای��ی این الزامات با آرمانهای ما تعارض پیدا
میکند که یا باید این تعارضات را حل کرد و یا آن

و ظرفیته��ای هوافضای س��پاه ب��ه منظور کمک
به این مس��ئله آماده کمک به وزارت نیرو ش��د و
هماکنون برای اج��رای عملیات هیچ محدودیت و
مانعی نداریم .تنها مانع در اس��تفاده ی کش��ور از
برکات فناوری بارورس��ازی ابرها ،حواشی سیاسی
حاکم بر این مسئله علمی است.
جمشیدی افزود :نیروی هوافضای سپاه تعداد
هواپیماهای تخصیص یافته به بارورسازی ابرها را
از یک فروند به سه فروند افزایش داده است.
وی با اعالم اینکه در گذشته تیم پروازی از کشور
تاجیکس��تان با هزینه باال برای بارورس��ازی به ایران
میآمدند ابراز داش��ت :هماکنون تمام تیم عملیاتی
از عزیزان م��ا در مجموعه نیروی هوافضا هس��تند.
جمش��یدی اظهار کرد :یگان پهپ��ادی با ماموریت
بارورسازی در نیروی هوافضای سپاه تشکیل و توسط
وزارت نیرو آموزشهای مرتبط با بارورس��ازی ابرها
طی شد و هماکنون این یگانها در  ۵منطقه کشور
مستقر و آماده اجرای عملیات هستند.
وی با بیان اینکه هزینههای کم و قدرت مانور
باالی پهپاد  ،این وس��یله را به گزینهای طالیی در
بارورس��ازی ابر تبدیل کرده اس��ت ،گفت :ظرفیت
مجموع��ه فضای��ی نی��روی هوافضا ب��رای کمک
ب��ه ارزیابی عملی��ات بارورس��ازی و تعیین میزان
موفقیت آن ب��ه روش س��نجش از دور در اختیار
وزارت نیرو قرارگرفته است.
جمش��یدی در ادامه اعالم کرد :در س��ال ۹۶
در تولید مواد مورد نیاز بارورسازی به تولید نمونه
با کیفیت توس��ط یکی از اساتید دانشگاهی دست
پیدا کردیم که این مواد با ارسال به روسیه توسط
آزمایشگاه مرجع کش��ور روسیه تست شد .جهت
بهینهس��ازی عملکرد مواد ،آزمایش��گاه فیزیک ابر
طراحی و س��اخته ش��د .این آزمایشگاه هم اکنون
قادر به انجام عمده تستهای مورد نیاز است.
وی تصری��ح کرد :برای اولین ب��ار ژنراتورهای
زمین��ی بارورس��ازی ابرها ک��ه در ارتفاعات نصب
میش��وند در مراک��ز تحقیقات��ی نی��روی هوافضا
طراحی و س��اخته ش��د و انش��ااهلل آماده نصب در

نقاط مناس��ب اعالمی توس��ط وزارت نیرو خواهد
ش��د و پایگاههای س��پاه در ارتفاع��ات مورد نظر،
آماده نصب این تجهیزات شده اند.
جمش��یدی با بی��ان اینک��ه تجهی��زات مورد
نی��از جهت نص��ب فلرها روی هواپیم��ا در یکی از
ش��رکتهای تخصصی خدمات هوای��ی در تهران
طراحی و س��اخته ش��د ،اظهار ک��رد :طرح یکی از
اساتید دانشگاه برای استفاده از نانوذرات بیواسفنجی
بعنوان جایگزین یدید نقره در هستهزایی در ابر در
مرحله آزمایشگاهی تست و آماده تولید شد.
وی طیف گس��ترده اقدام��ات در این خصوص
را نشان از بسیج شدن تمام ظرفیتهای مرتبط با
نیروی هوافضا در کشور جهت کمک به حل بحران
آب دانست و از آمادگی نیروی هوافضای سپاه برای
همکاری در استفاده از جنبههای دیگر این فناوری
مانند ضد تگرگ و از بین بردن آن را اعالم کرد.
جمشیدی در توضیح موارد مالی این همکاری
اف��زود :در تمام مراحل همکاری ب��ا وزارت نیرو با
دستور فرماندهی محترم نیروی هوافضا از هرگونه
مذاکره مالی و هزینهای منع ش��ده بودیم و اجرای
این عملیاتها و رف��ع موانع آن بعنوان الویت اول
هوافضای س��پاه اعالم ش��د و با وجود امضا نشدن
تفاهمنامه بین وزارت نیرو و نیروی هوافضا تاکنون،
فرماندهی نیروی هوافضا دس��تور دادند نباید هیچ
اقدامی معطل امضای تفاهمنامه بماند.
وی رضایتمندی باالی متخصصان وزارت نیرو
از همکاری با س��پاه را نشانه رویکرد حمایتی سپاه
در این مس��ئله دانس��ت و تصریح کرد :ورود سپاه
به بارورسازی هزینههای اجرای این عملیات را به
گواه کارشناس��ان وزارت نیرو بسیار کاهش داده و
این امر موجب افزایش صرفه اقتصادی اجرای این
روش استحصال آب شده است.
نماینده نیروی هوافضای سپاه در بخش دیگری
از سخنان خود اعالم کرد ،فناوری بارورسازی ابرها
ای��ن ظرفی��ت را دارد تا از طری��ق ارائه خدمات به
کشورهای همس��ایه برای کش��ور ارزآوری داشته
باشد .سپاه نیوز

را کنار گذاشت که اگر کنار گذاشته شود نسبت به
باورهای مردم خلل ایجاد خواهد شد و اگر بخواهیم
آن را حل کنیم چگونگی حل آن مهم اس��ت اینکه
با روشهای مبتنی بر ارزشها حل کنیم یا براساس
فرهنگ سرمایهداری و لیبرالیسمی؟
قالیب��اف ادام��ه داد :م��ا در مباح��ث اجرایی
درخصوص الزامات اجتماع��ی هیچوقت بهصورت
دقیق و روش��ن ننشستهایم آن را حلوفصل کنیم
لا در بحث فیلترینگ بهج��ای حلوفصل ،این
مث� ً
موضوع آن را سیاسی کردهایم وگرنه فیلترینگ در
همه کشورها وجود دارد.
وی تصری��ح کرد :هنوز معلوم نیس��ت پارادایم
اقتصادی ما چیس��ت و هن��وز روی این موضوع به

از تحریمهای اقتصادی جدایی ملت از نظام است ،تحریمهای
اقتص��ادی میخواهد نارضایتیهای عموم��ی در بین مردم به
وج��ود آورده و از این طریق بین نظام و امت جدایی به وجود
بیاورد ،دشمن آرزوی جدایی بین مردم و نظام را به گور میبرد.
دشمن امروز مجاری اقتصادی کشور را تنگتر کرده است.
حدادعادل ادامه داد :به هر میزان که از تنگ شدن مجاری
اقتصادی کشور باید نگران بود باید از باز بودن لجامگسیخته
فضای مجاز نیز باید نگران شد ،افرادی که از افسارگسیختگی
فضای مجازی دفاع میکنند چگونه میخواهند پاسخ خدا را
بدهند .حقیقت این است که فضای مجازی پیوست فرهنگی
غ��رب برای اثرگ��ذاری تحریمهای اقتص��ادی و القای حس
ناامیدی و تأثیر شدید تحریمهای اقتصادی بر روی معیشت
و اقتصاد کش��ور اس��ت ،عدهای بر این مطلب که انگشت ما
هرگز روی دکمه فیلترینگ نمیرود افتخار نکنند.
وی افزود :دش��من برنامه ویژهای ب��رای قم و ضربه زدن
ب��ه حوزه و جدای��ی آن از انقالب اس�لامی دارد ،با حمایت و
هوشمندی علما و فضالی حوزه علمیه دشمن نخواهد توانست
صدم��های به قم و جایگاه انقالب اس�لامی وارد کند .حقیقت
این است که امروز بزرگترین دستاورد انقالب اسالمی تشکیل
حکومت دینی در وضعیتی است که نظام غرب و شرق مقدمات
برچیده شدن دین از ساحت سیاست را اندیشیده بودند .مجمع
تشخیص مصلحت نظام با حساسیتهای ویژهای الیحه پالرمو
را بررس��ی کرده و در آن به مصلحت و س��ود کلی ملت نظر
دارد ،الیحه پالرمو در حال حاضر در سطح کارشناسی در حال
بررسی بوده و اظهارنظر نهایی درباره آن صورت نگرفته است.

بحث ننشس��تهایم .در  ۴۰۳میلیون حساب سپرده
بیش از  ۳۰۰هزار میلیارد سود سپرده است .اینها
مال چه کسانی است؟ همه این افراد براساس قانون
از مالیات معاف هستند بیش از  ۸۵درصد این سودها
به کمتر از  ۲درصد صاحبان سهام تعلق میگیرد و
این سیستم بانکداری و نقدینگی ماست!
عضو مجمع تشخصی مصلحت نظام ادامه داد:
ما  ۱۲هزار قانون داریم که در تضاد هم هستند که
قانونمندان قانونشکن از همه این قانونها استفاده
و از وامهای کالن استفاده میکنند ،ولی کسی که
 ۵میلیون وام درخواست دارد نوبت به او نمیرسد.
وی خاطرنشان کرد :مشکل ما نداشتن منابع
انسانی و مالی نیست بلکه ناکارآمدی است و امروز
دانش��گاه محل حل مش��کالت جامع��ه ،حکومت
و مش��کالت بی��ن جامعه و حکومت اس��ت .امروز
بیتوجهی ب��ه نخبگان و جوانان و عدم اس��تفاده
از ظرفیت آنان س��بب ش��ده مانتوانیم مش��کالت
پیشرو را حل کنیم .سیستم مدیریت ما در کشور

یک سیس��تم خسته و بس��ته و منفعل است و اگر
کاری نکنیم باید زیر ذلت دشمن برویم.
قالیباف با اش��اره به مسئله اف.ای.تی.اف بیان
داشت :هدف اف.ای.تی.اف که در راس آن امریکا و
انگلیس اس��ت این است که میخواهد هر کشوری
که در برابر خواستههای سرمایهداری بایستد آن را
از چرخه اقتصاد جهانی ح��ذف کند .امریکا وقتی
نتوانست هژمونی و سیطره خود را با شورای امنیت،
سازمان ملل ،بانک جهانی و قدرت سخت در ایران
پیاده کند رویکرد خود را به قدرت نرم و هوشمند
تغییر داد و بحث اف.ای.تی.اف را مطرح کرد.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام تاکید
کرد :ما نظامی داریم که در مقابل استکبار ایستاد و
بای��د موضوع اف.ای.تی.اف را دقیق دنبال کند ما از
اف.ای.تی.اف نباید عبور کنیم بلکه باید نسبت به آن
تصمیمگیری نماییم .اساس مذاکره با امریکا را نظام
تصمیم گرفت ،ولی در چگونگی برای اجرا مذاکره را
به روش مبارزه انجام ندادند .بسیجنیوز

