
موفقیت ها در مبارزه با کرونا به ابزار 
متکی نیست

در  س��پاه  کل  فرمان��ده 
روز  گرامیداشت  مراس��م 
پزش��ک، اظه��ار داش��ت: 
موفقیت ه��ا در مبارزه با 
کرونا به ابزار متکی نیست 
و به فلسفه متکی است و 
این فلس��فه است که امید 

و روحیه می بخشد.
سرلشکر حسین سالمی افزود: پزشکی یک تفویض 
الهی اس��ت، مربوط به خداوند متعال اس��ت؛ یعنی 
بخش��ش زندگی، زنده کردن و روشن کردن چراغ 
های امید در خانه ها و کمک به جریان یافتن یک 

زندگی آرامش بخش.
وی افزود: ش��فا از خصوصیات قرآن عظیم اس��ت. 
اطباء ما پژواک این کلماتند و آنچه که امروز عامل 
اصلی س��رافرازی جامعه ما در مبارزه و جهاد علیه 
این بیماری همه گیر اس��ت، نشات گرفته از همین 
الهام مقدس اس��ت. به ابزار متکی نیست. به فلسفه 

پزشکی در جامعه ما مرتبط است.
فرمانده کل س��پاه همچنین گفت: برای اینکه این 
تمایز در فلس��فه طبابت اس��ت که به پزش��کان ما 
روحیه می دهد، عاطفه می بخشد و احساس ایجاد 
می کند، ایمان می افزاید، استقامت تولید می کند. 

از فراز خستگی ها آنها را عبور می دهد.
س��المی ادام��ه داد: در غرب فلس��فه پزش��کی بر 
درمان بیماری اس��ت اما در اینج��ا بر درمان بیمار 
متکی اس��ت نه بیماری. یعنی آن رابطه شفابخش 
میان پزش��ک و بیمار در اینج��ا اتفاق می افتد که 
در ش��رایط ترس اعتماد ایجاد می کند، در فضای 
ترس امید و آرامش ایجاد می کند. فلسفه متکی بر 
درمان بیماری یعن��ی مواجهه با یک موجود نفرت 
انگیز اما فلسفه متکی بر نجات بیمار یعنی مواجهه 

با عشق و با دوست داشتنی ها و این موفق است.
فرمانده کل سپاه تاکید کرد: حتی می گویند وقتی 
یک پزش��ک به صفح��ه کامپیوتر ن��گاه می کند با 
پزش��کی که به چهره بیمار ن��گاه می کند دو تاثیر 
متفاوت در شفابخش��ی ایجاد می کند. یکی جامعه 
گسسته تولید می کند؛ جامعه ای که بر اساس رنج، 
انزوا و جدایی دفاعی اس��ت، یعنی نقاط منفصلی از 
انسان ها هیچ رابطه معنابخشی با هم ندارند و تنها 
بر اساس ارزش های تخصصی و حرفه ای عمل می 
شود. این جامعه همان جامعه ای است که شما در 

غرب می بینید.
وی ادامه داد: با وجود این بیماری شاهد فروپاشی 
نظام س��المت بس��یاری از این کش��ورها بودید. در 
حال��ی که در ابزار، تخصص، فناوری و دانش جلوتر 
بودن��د ولی در فرآین��د درمان عق��ب افتادند. این 
نمایش با ش��کوه و هنرمندانه بیش از آنکه در روح 
ابزار که اجس��ام صلبی اند و فاقد روحیه و احساس 
ظهور پیدا کند در قلب پزش��ک ظه��ور پیدا کرد. 
پزشکی که بر اساس دلسوزی عمل می کند. یعنی 
پاس��خی عاطفی به رنج بیمار؛ این شفابخش است. 
در حالی که در غرب می گویند دلسوزی افسردگی 

و پوسیدگی می آورد.  مهر

کشف یک تن و ۱۲۰ کیلوگرم مواد 
مخدر توسط نیروی زمینی سپاه

 در سراوان

نیروی زمینی س��پاه در اطالعیه ای از کش��ف یک 
تن و ۱۲۰ کیلوگرم م��واد مخدر با اقدام اطالعاتی 
و عملیات رزمندگان تی��پ نیروی مخصوص ۱۱۰ 
سلمان فارسی ،در مناطق مرزی شهرستان سراوان 
خب��ر داد. ب��ا انجام اقدام��ات اطالعات��ی و کنترل 
نامحسوس سوداگران مواد مخدر، طی یک عملیات 
منس��جم و پیچیده یک هزار  و ۱۲۰ کیلوگرم مواد 
مخدر توس��ط رزمندگان تیپ نیروهای مخصوص 
۱۱۰ س��لمان فارس��ی، در منطق��ه م��رزی روتک 

سراوان کشف شد.
در ادامه این اطالعیه آمده است: مواد مخدر کشف 
ش��ده توس��ط رزمندگان تیپ نیروهای مخصوص 
۱۱۰ سلمان فارسی، به منظور سیر مراحل قانونی 

تحویل مراجع قضایی شد.
 روابط عمومی نیروی زمینی سپاه

اخبار
روحانی: 

برگزاری پرشور مراسم 
عزاداری محرم آزمونی 

برای همه است

رئیس جمهور گفت: برگزاری پرشور مراسم عزاداری 
س��رور و ساالر شهیدان امام حس��ین)ع( با رعایت 
دستورالعمل بهداشتی، آزمونی برای همه ما است.

حس��ن روحانی رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی 
مقابل��ه با کرونا گفت: اول ش��هریور مصادف با روز 
بزرگداشت پزشک و سالروز تولد حکیم ابوعلی سینا 
که از افتخارات بزرگ کش��ور ما و جامعه پزش��کی 
است. امسال باید تبریک جانانه تری تقدیم پزشکان 
جامعه م��ان کنیم. رئیس جمهور بیان کرد: امس��ال 
ویژگی خاص خود را دارد و ما شش ماه است که با 
این ویروس مقابله کرده ایم و وارد ماه هفتم شدیم 
و مدافعان سالمت در این مقابله کار بزرگی را انجام 
دادند. کار پزشکی یک زنجیره پیوسته ای است که 
ه��ر گوش��ه آن اهمیت دارد و ما هم��ه را به عنوان 
خط مقدم س��المت مردم می دانیم. از عزیزانی که 
در زمین��ه این بیماری، ش��بانه روز ت��الش کردند؛ 
حتی اس��اتید و افرادی که می توانس��تند به محیط 
بیمارس��تانی نیایند ولی تالش کردند و پزش��کانی 
که حتی ممکن اس��ت به طور رش��ته تخصصی آنها 
عفونی و یا مانند آن هم نبوده است، ولی به میدان 

آمدند و یاری رساندند قدردانی می کنم.
روحانی گفت: از سوی دیگر به خانواده های عزیزانی 
ک��ه در مقابله با این ویروس جان خود را از دس��ت 
دادند، تسلیت می گوییم و برای آنان آرزوی توفیق 
داریم. وی عنوان کرد: در جلس��ه ام��روز به عنوان 
نمونه سه خانواده از خانواده های پزشکانی که جان 
خ��ود را در ای��ن راه فدا کرده بودند و به ش��هادت 
رس��یده بودند، از آنها تقدیر و تش��کر ش��د و البته 
تقدیر ما نس��بت به همه این خانواده هاس��ت و در 
برابر همه ای��ن خانواده ها که صبر و تحمل کردند، 

تواضع می کنیم.
وی با اشاره به عزاداری در ماه محرم گفت: عزاداری 
در این ماه برای ما مهم است و ایران می تواند برای 
همه ش��یعیان و مس��لمانان جهان الگو ش��ود. این 
آزمونی برای همه ماس��ت که ع��زاداری را چگونه 
برگزار کنیم، باید تمام اصول بهداش��تی را مراعات 
کنیم. ما باید ماه محرم پرشوری را بگذرانیم و بعد 
از عاش��ورا در این نموداره��ا پیک جدید بیماری را 
نبینی��م، آن وقت همه ب��ه آن آمار و نمودار افتخار 
می کنن��د. رئیس جمهور هم چنین گف��ت: به وزیر 
ارتباطات تاکید می کنم در این ماه پهنای باند باید 
در بهترین وضعیت باش��د و هیئات در اعالمیه های 
خود می گویند که مراسم شان با استفاده از اینترنت 
پخش زنده می شود و ملزومات این باید فراهم باشد. 
از وزیر ارتباطات می خواهم به هیچ مسئولی که در 
ای��ن امر وظیفه مهمی دارد مرخصی داده نش��ود و 
تاس��وعا و عاشورا بمانند و مراقبت کنند تا مشکلی 
در ای��ن زمین��ه پیش نیاید. صدا و س��یما و فضای 
مج��ازی وظیف��ه مهمی در عزاداری امس��ال دارند 
و بای��د امکانات خود را بکار بگیری��م تا عزاداری ها 
پخش ش��ود و فضای جامعه حس��ینی تر شود. باید 
امکانات در اختیار گذاش��ته شود تا مردم ما بتوانند 
ش��اهد محرمی پرشور و با دلی پر از عزا برای ساالر 
ش��هیدان باشند و با رعایت پروتکل ها اطمینان هم 
داشته باش��ند که س��المت خود و عزیزان شان که 
در حس��ینیه ها و مس��اجد می روند، حفظ می شود. 
خداون��د در این ایام به همه اجر عزاداری بدهد که 
امام ص��ادق)ع( فرمود این عزاداری ه��ا احیای امر 
ماس��ت. وی با بیان اینکه ممکن است واکسن این 
ویروس چهار و یا ش��ش ماه دیگر ساخته شود و یا 
درمان آن مشخص شود، خاطرنشان کرد: باید خود 
را به سبک زندگی جدید عادت بدهیم؛ فاصله گذاری 
فق��ط برای امروز و ماه محرم نیس��ت بلکه تا ماه ها 
باید مراعات کنیم، در سفرها و در جمع خانوادگی 
مراقبت کنیم. در یکی از کشورهای اروپایی آمار را 
دیدیم که تعداد این بیماری خیلی باال رفته است، 
یک��ی از اعالمیه ه��ا می گوید که ی��ک عامل بزرگ 
برای شروع مجدد بیماری ها، رفت وآمدهای فراوان 
دوس��تانه و خانوادگی بوده و دوستان و اقوام با هم 

رفت وآمد می کردند. 

جانش��ین فرمان��ده کل س��پاه گف��ت: شکس��ت آمریکا و 
متحدانش در س��وریه ب��ه دلیل حضور دل��دادگان انقالب 

اسالمی در میدان مبارزه با جبهه باطل است.
س��ردار دریادار علی فدوی در س��ومین کنگره بزرگداشت 
وزرا و ش��هدای کارمن��د که در مرک��ز همایش های صدا و 
س��یما برگزار شد، ضمن تسلیت فرارس��یدن ماه محرم، با 
بی��ان اینکه ذهن و فکر ما تصور آن چیزی که بر اهل بیت 
پیامبر اکرم )ص( وارد ش��د را ندارد، گفت: انقالب اسالمی 
نتیجه انتظار برای ظهور امام زمان )عج( است و ان شاءاهلل 

این انقالب را به صاحب اصلی اش تحویل می دهیم.
وی گفت: زب��ان نمی تواند درباره بزرگی و عظمت ش��هدا 
صحبت کند و بهتر اس��ت که از صحبت معصومیت درباره 
ش��هدا کمک بگیریم. شهدا در مقام و منزلت بسیار باالیی 
ق��رار دارند که در بی��ان و کالم معصومین )ع( بارها به آن 
اش��اره شده است. جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه 
بیش از ۴۱ س��ال است که ملت ش��ریف ایران به بهترین 

ش��کل محک خورده و سربلند بیرون آمدند، اظهار داشت: 
م��ردم هرگاه نیاز ش��د جان خود را در دس��ت گرفته و به 
میدان آمدند و با اهدای بیش از ۲۰۰ هزار شهید حقانیت 
و ثبات قدم خود را نش��ان داند. س��ردار فدوی با اشاره به 
مسائل به وجود آمده در سوریه گفت: رئیس جمهور آمریکا 
در قضیه س��وریه ایس��تاد و گفت ما و همه متحدان خود 
خواس��تیم که در سوریه این دولت نباش��د اما نتوانستیم، 
چرا که ایران نخواس��ت. چرا ایران توانست این کار را کند؟ 
برای اینکه دلدادگان حق تا پای جان به میدان رفتند و سر 
عقیده و ایمان خود ماندند و از خداوند متعادل و معصومین 
تبعیت کردند. وی اظهار داش��ت: در دفاع مقدس در خط 
مقدم جبهه، بزرگان اجرایی کشور را می دیدیم که هرچند 
می توانستند در جبهه حضور نیابند، اما چون نمی توانستند 
خ��ود را راضی کنند که در کنار رزمندگان اس��الم  حضور 
نداشته باشند، در خط مقدم جبهه حاضر می شدند. سردار 
ف��دوی با بیان اینکه در ه��ر عرصه ای که تقابل جبهه حق 

و باطل وجود داش��ته، پیروزی متعلق به انقالب اس��المی 
بوده اس��ت، اف��زود: امروز دل��دادگان انقالب اس��المی به 
چنان پیشرفت هایی در حوزه هایی مثل دفاعی دست پیدا 
کرده اند که وقتی از موش��ک های تولیدشده خود استفاده 
می کنند، جبهه باطل، چون انتظار آن را ندارد، پیش��رفت 
دلدادگان انقالب اس��المی را به ایران نس��بت می دهد؛ در 
حالی که آن ها در محاصره هستند به نحوی که حتی دارو 
هم نمی توانند وارد کنند. جانش��ین فرمانده کل س��پاه با 
بیان اینکه اگر امروز گرفتاری هایی داریم  به دلیل این است  
که به اصطالح پ��ای کار نرفتیم، گفت: به عنوان مثال، هم 
امام خمینی )ره( و هم رهبر معظم انقالب اس��المی تأکید 
کردند که نباید نفت را به صورت خام بفروش��یم، ولی طی 
این مدت، چون پای  کار انجام این کار نرفتیم، این موضوع 
محقق نشده است؛   اگر سخنان امام )ره( و رهبری محقق 
می ش��د، امروز دشمنان این مردم، نمی توانستند نفت ما را 

تحریم کنند.  سپاه نیوز

موشک »قاس��م« با برد ۱۴۰۰کیلومتر را 
می توان اولین موشک بالستیک تاکتیکی و 
سوخت جامد ایرانی دانست که به  راحتی 
توان رس��یدن به س��رزمین های اشغالی را 
دارد. از جمله دستاوردهای مهمی که روز 
پنجشنبه 3۰ مرداد ماه در حوزه محصوالت 
دفاعی س��اخت وزارت دفاع رونمایی شد، 
موش��ک بالستیک راهکنش��ی )تاکتیکی( 
»قاس��م« بود که به یاد سردار شهید حاج 
قاسم س��لیمانی نام گذاری شده است و در 
واق��ع آخرین محصول موش��کی رونمایی  
شده کشور در دسته موشک های زمین به 

زمین بالستیک محسوب می شود.
این موش��ک دارای سوخت جامد ترکیبی 
اس��ت و به ص��ورت مایل پرتاب می ش��ود. 
مش��خصات کلی این موش��ک به شرح زیر 

است:
طول: ۱۱ متر

جرم: حدود 7 تُن
وزن: سر جنگی 5۰۰ کیلوگرم

نوع سر جنگی: جداشونده و هدایت پذیر تا 
انتهای مسیر )قابلیت نقطه زنی(

سرعت ورود به جو: ۱۲ ماخ
سرعت اصابت به زمین: 5 ماخ

برد: ۱۴۰۰ کیلومتر
ای��ن مش��خصات، موش��ک قاس��م را یک 
موش��ک قدرتمن��د نش��ان می ده��د که 
س��ر جنگ��ی آن قابلی��ت انه��دام اهداف 
محافظت شده با سطوح مقاوم بتنی را نیز 
به راحتی دارد. به گفته مس��ئوالن، بُرد این 
موش��ک قابل افزایش تا حدود ۱7۰۰ الی 
۱8۰۰ کیلومتر است. موشک قاسم از یک 
مرحله پیش��ران س��وخت جامد برخوردار 
است که در داخل بدنه استوانه ای همچون 
سایر موش��ک های بالس��تیک قرار گرفته 
اس��ت. بالک های پایدارساز در انتهای بدنه 
و سر جنگی جداشونده مجهز به بالک های 
کنترلی با قطری کمتر از قطر بدنه از دیگر 

شاخصه های این موشک است.
طول بدنه ۱۱متری و قطر بدنه حدود 85 
تا 95س��انتی متری این موشک جدید آن 
را در رده موش��ک هایی با نس��بت طول به 
قطر کمتر همچون موش��ک خرمشهر قرار 
می دهد. این عدد برای موش��ک قاسم در 

حدود ۱۱.6 تا ۱۲.۴ قابل تخمین است.
کاهش نس��بت طول به قطر موش��ک که 
 Slenderness به آن نس��بت الغری ی��ا
ratio نیز گفته می شود، مزیت هایی برای 
صلبیت بیش��تر س��ازه موش��ک و کاستن 
 )buckling( موضع��ی  کمانش ه��ای  از 
به هم��راه دارد و در نتیج��ه می توان برای 
رسیدن به قابلیت های سازه ای مشخص، تا 

حدودی وزن سازه را نیز کاهش داد.

نکت��ه مهم دیگری که ب��ا نگاهی به منابع 
علم��ی می ت��وان دریافت، این اس��ت که 
موشکی با نسبت طول به قطر کمتر، برای 
پرواز در س��رعت های باال مناسب تر است. 
البته قطر بیشتر سبب افزایش نیروی پسا 
در فاز اوجگیری نیز می شود که با پیشران 
قوی تر قابل جبران است؛ پیشرانی که بدنه 
بزرگتر موشک جدید جای کافی برای قرار 

گرفتن آن را دارد.
اندازه گیری ه��ا نش��ان می ده��د که قطر 
قسمت پایه س��ر جنگی موشک »قاسم« 
مشابه موش��ک »ذوالفقار« است و این امر 
گمانه استفاده از همان سر جنگی را روی 
موش��ک جدی��د تقویت می کن��د، در غیر 
این صورت، لزومی نداش��ت قطر پایه س��ر 

جنگی از قطر بدنه کوچک تر باشد.
همچنی��ن احتم��االً همچون س��ر جنگی 
موش��ک »ذوالفقار« یک رانشگر داخل سر 
جنگی قرار گرفته که پس از جدا شدن از 

پیشران مرحله اول به کار می افتد. 
به خالف تصور اولیه مبنی بر اینکه موشک 
»قاسم«، نمونه جدیدی از نسل فاتح است، 
اما افزایش قطر ب��دون افزایش قابل توجه 
طول که س��بب تفاوت محس��وس نسبت 
الغری این موشک شده، اولین وجه تمایز 
آن ب��ا خانواده فاتح اس��ت، ای��ن در حالی 
اس��ت که در موش��ک »ذوالفق��ار« �� که 
نمونه بزرگتری از موش��ک های فاتح است 
�� همراه با افزایش طول، افزایش قطر نیز 
رخ داده و در نتیجه نس��بت طول به قطر 
تقریباً مشابه موشک های فاتح باقی مانده 
اس��ت. دومین وجه تمایز طراحی موشک 
»قاسم« با نسل فاتح، اختالف قطر پایه سر 
جنگی با بدنه اصلی موشک است که به آن 

پرداخته شد.
اما مهمترین وجه تمایز موش��ک »قاسم«، 
اس��تفاده از یک طراحی جدید و تا حدود 
زی��ادی منحصر به فرد بین موش��ک های 
بالستیک و آن هم استفاده از 8 بالک ثابت 

پایدارساز در انتهای بدنه است.

در موش��ک های خانواده فاتح، چهار بالک 
پایدارس��از و چهار بال��ک مثلثی کوچکتر 
جلوی پایدارس��ازها، در حکم شناس��نامه 
ظاه��ری این موش��ک ها هس��تند. اما در 
موشک جدید از بالک های مثلثی کوچک 
خبری نیست و تعداد بالک های پایدارساز 
نی��ز از ۴ ب��ه 8 عدد افزایش یافته اس��ت. 
بالک ه��ای پایدارس��از 8تایی در موش��ک 
شهید حاج قاسم این امر قطعاً برای تأمین 
نیروی کافی برای پایدارسازی بدون افزایش 
بیشتر مساحت بالک های پایدارساز صورت 
گرفته اس��ت، در واقع خود این بالک ها نیز 
دارای طراحی مشابه نمونه مورد استفاده از 
نسل فاتح هستند که باز هم سبب کاهش 
زمان و هزینه توسعه موشک شده اما تعداد 
آنها و همچنین زوایای چیده شدن آنها به 
دور بدنه متفاوت از قبل شده است که یک 

تغییر در طراحی به شمار می رود.
اس��تفاده از 8 بالک پایدارس��از در این رده 
از موش��ک ها تقریباً منحصر به فرد است. 
با توجه به کاهش طول موش��ک و کاهش 
فاصل��ه بالک های انته��ای بدنه ب��ا مرکز 
جرم، احتماالً نیاز به س��طح بیشتری برای 
پایدارسازی اس��ت اما متخصصان سازمان 
صنای��ع هوافض��ای وزارت دف��اع به جای 
افزایش مساحت بالکهای چهارتایی �� که 
هم مشکالت انبارداری، حمل ونقل و نصب 
موش��ک روی س��کو را به دنبال دارد و هم 
نیازمند صرف هزینه و زمان برای طراحی و 
شبیه سازی مجدد است �� اقدام به افزایش 
تع��داد بالکها کرده اند. موش��ک »قاس��م« 
پ��س از موش��ک های »دزف��ول« ب��ا برد 
۱۰۰۰ و »ذوالفق��ار« با برد 7۰۰ کیلومتر، 
بالس��تیک سوخت  موش��ک  دوربردترین 
جامد تاکتیکی کش��ور است. )الزم به ذکر 
است که موشک دومرحله ای سجیل با برد 
۲۰۰۰ کیلومت��ر در رده موش��ک های برد 

بلند و راهبردی قرار می گیرد.(
در واقع صنعت دفاعی کش��ور مس��یری را 
که با موش��ک های »فاتح ���� ۱۱۰« با برد 

3۰۰ کیلومت��ر، »فاتح �� 3۱3« با برد 5۰۰ 
کیلومتر و س��پس »ذوالفقار« با برد 7۰۰ 
کیلومتر طی کرده است، امروز و در کمتر 
از ۴ س��ال پس از موش��ک »ذوالفقار«، با 
یک افزای��ش ۱۰۰درصدی در ب��رد ادامه 
داده است. موش��ک »قاسم« با برد ۱۴۰۰ 
کیلومتر را می توان اولین موشک بالستیک 
تاکتیکی و سوخت جامد ایرانی دانست که 
به راحتی توان رس��یدن به س��رزمین های 
اش��غالی را دارد. پی��ش از ای��ن، موش��ک 
»دزفول« با برد ۱۰۰۰ کیلومتر در صورت 
ش��لیک از برخی نقاط م��رزی �� که خود 
مش��کالتی در زمین��ه عملیات��ی به دنبال 
داش��ت �� می توانست برخی نقاط محدود 
در س��رزمین های اش��غالی را ه��دف قرار 
دهد ولی امروز با موش��ک جدید »قاسم« 
به راحتی می توان از عمق بیشتری از خاک 
کشور، هر نقطه از سرزمین های اشغالی را 
که محل اس��تقرار صهیونیس��ت ها است با 
دقت کم نظی��ری هدف قرار داد. صرف نظر 
از امکان افزایش برد موش��ک »قاسم« به 
برد ۱8۰۰ کیلومتر، این موشک با توجه به 
ابعاد و وزن بس��یار کمتر نسبت به موشک 
»سجیل«، عملکرد تاکتیکی و لجستیکی 
بهت��ری نیز دارد که ام��ر اختفای پیش از 
ش��لیک و س��رعت باالتر فرایند شلیک را 
به واسطه عدم نیاز به عمودسازی موشک و 
تثبیت آن در این حالت به ارمغان می آورد. 
قابلیت هدایت س��ر جنگی تا نقطه اصابت 
به واسطه بالک های کنترلی آیرودینامیکی 
نیز امری تثبیت شده در این موشک است.

همان طور که اش��اره شد، موشک »قاسم« 
به واس��طه س��رعت باالی ورود ب��ه جو در 
مقایسه با موش��ک های با برد مشابه و نیز 
س��رعت هایپرس��ونیک 5 م��اخ در لحظه 
اصابت، شانس س��امانه های دفاع موشکی 
دش��من را برای رهگیری موف��ق و انهدام 

خود بسیار کاهش داده است.
در حالی این موشک به برد ۲ برابر موشک 
»ذوالفقار« دست یافته که طول آن نسب به 
»ذوالفقار« تنها 7۰ سانتی متر بیشتر است 
و این امر س��بب می شود از پرتابگرهایی با 
طول بیش��تر بی نیاز و از نظر قابلیت اختفا 
و لجس��تیک و جابه جایی های راهکنش��ی 
)تاکتیکی( نیز موش��ک »قاسم« عملکرد 
مناسبی داشته باشد. محاسبات مقدماتی 
نشان می دهد که ویژگی های سرعتی این 
موش��ک در محدوده خارج از جو، می تواند 
آن را ب��ه گزین��ه ای مطلوب ب��رای ایفای 
نق��ش ضدماهواره ت��ا ارتفاع م��داری زیر 
6۰۰ کیلومتر نی��ز در آینده بدل کند که 
پرداختن به آن از حوصله این مطلب خارج 

است.  تسنیم
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گزارش

شکایت نمایندگان مجلس به کمیسیون اصل 9۰ درباره قرارداد 
ویلموتس

مس��ؤول رس��یدگی به پرونده ویلموتس در مجلس با اعالم خبر ش��کایت 
نمایندگان مجلس به کمیس��یون اصل 9۰ درب��اره قرارداد ویلموتس گفت: 
بنده مسؤول رس��یدگی به این پرونده در کمیسیون شده ام. سیدنظام الدین 
موسوی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: به دنبال 
شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس از قرارداد مارک ویلموتس، کمسیون اصل 
9۰ مجلس به این مس��ئله ورود کرد. وی افزود: نخس��تین ش��کایت مربوط به احمد 
راس��تینه دبیر کمیته تربیت بدنی کمیس��یون فرهنگی مجلس بود که طرح شکایت 
کرد البته شکایات دیگری هم واصل شد، اما شکایت اولیه از طرف ایشان بود که ما در 
کمیسیون اصل 9۰ به این پرونده ورود پیدا کردیم. موسوی اضافه کرد: بنده مسئول 

پیگیری این پرونده در کمیسیون اصل 9۰ هستم.  فارس

اصالح بخش عمده ای از ایرادات طرح مالیات بر خانه های خالی 
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره به بررسی ایرادات 
شورای نگهبان بر طرح مالیات بر خانه های خالی گفت: در حال حاضر بخش 
عمده از ایرادات طرح مالیات بر خانه های خالی اعاده شده از سوی شورای 
نگهبان در کمیسیون اقتصادی اصالح شده است. محمدرضا پورابراهیمی 
با اشاره به بررسی ایرادات شورای نگهبان بر طرح مالیات بر خانه های خالی 
اظهار داشت: پیرو این موضوع کمیسیون اقتصادی جلسات متعددی را برگزار 
کرد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: پس از بررسی 
نهایی این طرح در کمیسیون جزییات موارد اصالحی به صحن مجلس ارجاع خواهد 
ش��د. پور ابراهیمی اظهار داشت: پس از نهایی کردن موارد اصالحی، جزئیات آن در 
صحن علنی مورد رای گیری قرار خواهد گرفت تا این طرح در راستای تصمیم گیری 

نهایی به به شورای نگهبان ارسال شود. میزان

آخرین وضعیت بررسی طرح نمایندگان برای ساماندهی مسکن 
عضو کمیسیون عمران مجلس آخرین وضعیت بررسی طرح نمایندگان 

برای ساماندهی بازار مسکن در این کمیسیون را تشریح کرد.
صدی��ف بدری با اش��اره به آخرین وضعیت بررس��ی ط��رح تولید انبوه 
مس��کن در این کمیس��یون گفت: حدود ۱8 جلس��ه حول این طرح در 
کمیس��یون عمران برگزار شد و از زوایای مختلفی این طرح بررسی شد 
و پس از بررس��ی های الزم، این طرح برای بررس��ی بیش��تر در صحن علنی 
پارلمان تقدیم هیئت رئیس��ه مجلس ش��ده اس��ت. وی با بیان اینکه این طرح با 
س��ه محور تامین زمین ارزان، منابع مالی و مصالح ارزان قیمت تهیه شده است، 
ادامه داد:بر اس��اس این طرح قرار اس��ت دولت اقدام به تولید چند میلیون واحد 
مس��کونی در کش��ور کند تا بتواند بخشی از التهابات بازار مسکن را کاهش دهد. 

 تسنیم

سردار فدوی:

آمریکا به  دلیل حضور دلدادگان انقالب اسالمی 
در سوریه شکست خورد

جدیدترین موشک بالستیک ایران چه مختصاتی دارد؟

»قاسم« برد موشک های تاکتیکی ایران را به اسرائیل رساند


