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| عباسعلى كدخدايى خطاب به نمايندگان مجلس در توييتر نوشت: بررسى هر مصوبه اى در مجلس نيازمند بيان ديدگاه هاى موافق سياست

و مخالف نمايندگان محترم است. مطابق اصل 86 قانون اساسى نمايندگان نيز در مقام ايفاى وظايف نمايندگى آزاد هستند. البته الزم است 
دغدغه هاى مردم عزيز مورد توجه نمايندگان قرار گيرد و از طرفى انتقاد ها نيز نبايد همراه با توهين باشد.

ایران و روسیه توافقی کامل در رابطه با 
مساله سوریه دارند

| رئيس مجلس شوراى اسالمى ايران 
با اعالم وجود توافق كامل ميان ايران و روسيه 
در رابطه با سوريه گفت كه بعيد مى دانم رژيم 
صهيونيســتى بتواند اقدامى جدى در ســوريه 

انجام دهد.
على الريجانى، رئيس مجلس شوراى اسالمى 
ايران در حاشيه نشست روساى مجالس اوراسيا 
كه در شهر آنتالياى تركيه برگزار شد، در گفتگو با روسيا اليوم گفت: ايران 

و روسيه توافقى كامل در رابطه با مساله سوريه دارند.
وى در رابطه با تهديد رژيم صهيونيستى براى هدف قرار دادن سامانه 
موشكى اس 300 كه مسكو بعد از ســرنگونى هواپيما ايلوشين 20 در 
سوريه به دمشق داد، گفت: به نظر من رژيم صهيونيستى قادر به انجام 
هرگونــه اقدام جدى نيســت. روس ها به خصوص بعــد از حمله رژيم 
صهيونيســتى به هواپيماى آنها به منظور دفاع از منافع خود حق دارند 

سامانه اس 300 را در سوريه قرار دهند، اين حق مشروع روسيه است.
رئيس مجلس شوراى اسالمى كشــورمان افزود: بعد از اينكه مسكو 
سامانه دفاع موشكى اس 300 را به دمشق تحويل داد بعيد مى دانم كه 

رژيم صهيونيستى بتواند اقدامى جدى در سوريه انجام دهد.
پيش از اين سرگئى شويگو، وزير دفاع روسيه به شركت كنندگان در 
نشست شوراى امنيت ملى اين كشور تحويل اس300 به سوريه را اطالع 
داد. گزارش ها حاكى از آن اســت كه چهار گــردان از پرتابگرهاى اين 
سامانه وارد خاك سوريه شــده و بقيه تجهيزات نيز وارد سوريه خواهند 
شــد. اين پرتابگرها قادر به رهگيرى هواپيماها، موشــك هاى كروز و 
بالستيك و نيز نابودى اهدافى از مسافت 200 كيلومترى در ارتفاع 25 

كيلومترى هستند.

 آماده سازی جت آموزشی »کوثر ۸۸«
در آینده نزدیک

| وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح، 
از آماده ســازى جت آموزشــى «كوثر 88» در 

آينده نزديك خبر داد.
امير سرتيپ امير حاتمى با اشاره به برگزارى 
همايش نقش قدرت هوايــى در اقتدار ملى كه 
امروز به ميزبانى ســازمان صنايع هوايى وزارت 
دفاع برگزار شد گفتند: بعد از پيروزى شكوهمند 
انقالب اسالمى، على رغم همه ى تحريم هاى بعمل آمده بر ملت بزرگ 
ايران اســالمى، تحريم هاى ويژه اى در حوزه ى نيروى هوايى و صنعت 
هوايى اعمال شد كه با خروج مستشاران نظامى خارجى از كشور، تصور 

داشتند كه نيروى هوايى، زمين گير و مضمحل خواهد شد.
 وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح به نقش تعيين كننده و پيامبر 
گونه ى حضرت امام (ره) در پيشــرفت هاى صنعت دفاعى و پس از آن 
هدايت هاى حكيمانه مقام معظم فرماندهى كل قوا حضرت امام خامنه 
اى (مدظله العالى)، در تحوالت و پيشرفت هاى چشمگير و كارهاى بزرگ 
و متعدد در حوزه ى قدرت هوايى با رويكرد جهادى و انقالبى اشاره كرد 
و افزود: امروز شاهديم كه در حوزه هوايى با تحمل تحريم هاى شكننده 
تبديل به يك قدرت شده ايم.امير سرتيپ حاتمى گفت: امروز در شرايطى 
هستيم كه امكانات صنعت دفاعى شــركت هاى دانش بنيان، دانشگاه 
هاى بزرگ كشور با همدلى و هماهنگى دست در دست هم دارد و در يك 
سنگر در حال تقويت و پيشرفت حوزه ى هوايى كشور هستند.وى افزود: 
پيشرفت هاى صنعت هوايى به گونه اى است كه در حال حاضر صنعت 
هوايى ما موفق شد، جت جنگنده كوثر را با تكيه بر توانمندى هاى داخلى 
و بومى با حضور رياست محترم جمهورى اسالمى ايران رونمايى كند و 
اين در حالى است كه تمام تست هاى آزمايشى اين جت با موفقيت پشت 
سر گذاشته شده اســت و امروز صنعت دفاعى آماده است كه در صورت 
تأمين منابع مالى، توليد اين جت جنگنده را در دستور كار قرار داده و در 

اختيار سازمان رزم نيروى هوايى قرار دهد.

| وقتى مصوبه مجلس درباره منع بكارگيرى بازنشستگان به تأييد شوراى نگهبان 
رسيد، گمانه زنى ها درباره مصاديقش كليد خورد و سريع بسيارى از مديران كشور خود را 
در معرض يا مشمول اين قانون ديدند. البته برخى باورشان نمى شد كه وقت بازنشستگى  
فرارسيده بنابراين در مقام توجيه برآمدند اما متن قانون روشن و تأكيد مراجع نظارتى بر 

اجراى بدون غماض قانون است.
ضرورت كادرسازى براى حوزه مديريتى كشور بيش از هر زمانى احساس مى شود. نمودار 
ميانگين سن مديران سال به سال سير صعودى خود را حفظ مى كند و اين نشان مى دهد 
كه ورودى جوانان به اين حوزه ناچيز اســت و در اكثر قريب به اتفاق انتصابات شاهد جابه 
جايى ها مديران بين دستگاه هاى حاكميتى هستيم.محمدرضا باهنر به كنايه اعالم كرد: 

«كادرسازى در كشور خوب انجام نشده است و برخى به من انتقاد مى كردند چرا اين بار 
براى مجلس نامزد نشدى. به طنز پاسخ دادم بعضى از ما اين قدر مانده ايم كه بايد حضرت 
عزرائيل به داد برسد و ما را از صندلى مســئوليت جدا كند».قانون ممنوعيت بكارگيرى 
بازنشستگان با هدف جوان سازى كادر مديريتى كشــور در جلسه علنى سه شنبه ششم 
شهريورماه 97 در مجلس شوراى اسالمى تصويب شــد و در تاريخ 21 شهريورماه جارى 
به تاييد شــوراى نگهبان رسيد.على الريجانى رييس مجلس شــوراى اسالمى شنبه 24 
شهريور 97 طى نامه اى قانون ممنوعيت به كارگيرى بازنشستگان را براى اجرا به رييس 

جمهورى ابالغ كرد.
براساس اين قانون بكارگيرى بازنشستگان در دستگاه هاى اجرايى به استثناى روساى قوا، 

معاون اول رييس جمهورى، نواب رييس مجلس، اعضاى شوراى نگهبان، وزيران، نمايندگان 
مجلس و معاونان رييس جمهورى ممنوع است.

رييس جمهورى نيز اين قانون را براى اجرا به دســتگاه هاى اجرايى ابالغ كرد و از اول 
مهرماه اين قانون به اجرا گذاشته شد و بازنشستگان تا پايان آبان مهلت دارند، مسئوليت 
هاى خود را ترك كنند.حاال ابوالفضل رضوى معاون توســعه روســتايى و مناطق محروم 
اسحاق جهانگيرى معاون اول رييس جمهورى چراغ اول را روشن و از سمت خود كنارگيرى 
كرد، او در پنجمين همايش ملى روز روستا و عشاير اظهار داشت: اين آخرين همايشى است 
كه در خدمت روستاييان عزيز هستم زيرا قانون بازنشستگى ما را از ادامه خدمت محروم 

مى كند. از همه دوستان بابت همه قصورها عذرخواهى مى كنم.

کدخدایی: دغدغه های مردم مورد توجه نمایندگان قرار گیرد

خبرنامه

کادرسازی بی کادرسازی؛

 باید حضرت عزرائیل
به داد برسد

 تعامل رییس جمهور با جریانات سیاسی
به پیشبرد اهداف کشور کمک می کند

| يك عضو فراكسيون مســتقلين مجلس گفت: تعامل رييس جمهور با 
جريانات سياسى مختلف مى تواند يك وفاق و همدلى را ايجاد كرده و ما را در جهت 

پيشبرد اهداف خود سوق دهد.
شهرام كوسه غراوى با اشاره به ديدار اخير آقاى روحانى با طيفى از اصالح طلبان، 
بيان  كرد: اين تعامل مى تواند بســيار خوب باشد و بايد به سمتى حركت كند كه 
مردم منفعت ببرند و يك وفاق بين تمام جريانات سياسى و مجموعه دولت، مجلس 

شوراى اسالمى و قوه قضاييه شكل بگيرد.
وى در ادامه  با بيان اينكه آقاى روحانى مى تواند با همه جريانات سياسى، علما 
و روحانيون سراسر كشور جلســاتى برگزار كند، تصريح كرد: اين ديدارها بايد در 
جهت تعامل و پيشبرد اهداف پيش رو در حوزه هاى مختلف اجتماعى و اقتصادى 

باشد.
نماينده مردم مينودشت در مجلس شوراى اسالمى، ادامه  داد: ما از آقاى روحانى 
انتظار داريم كه اين جلسات بيشتر برگزار شود. بنده يكى از درخواست كنندگان 
برگزارى جلسه هستم، اما متاسفانه بعد از يك سال هنوز نتوانسته ايم يك جلسه با 
آقاى روحانى برگزار كنيم. من فكر مى كنم اين جلسات مى تواند به پيشبرد اهداف 

بلند مدت كشور كمك كند و باعث وفاق و همدلى بين جريانات مختلف شود.
اين عضو فراكسيون مستقلين مجلس در پايان گفت: تعامل با جريانهاى مختلف 
مى تواند همه را براى عبور از بحران بسيج كند و قطعا بار مثبتى براى جامعه دارد 

كه مى تواند ما را به اهداف خود برساند.

تصویب CFT بهانه را از آمریکا گرفت
| يك فعال سياســى اصالح طلب با اشــاره به اينكه تصويب CFT بهانه 
را از آمريكا عليه كشــورمان گرفت گفت: كشــورهاى حامى ما موافق پيوستن 
ايران به FATF بودند و دشــمنان ما مخالف آن.محســن رهامى درباره تصويب
CFT در مجلس شــوراى اســالمى اظهار كرد: اقدام مجلس يكــى از قدم هاى 
بزرگى بود كه تاثير مثبتى در ارتباط مناســب و قانونمنــد با بانكهاى بزرگ دنيا 
دارد، عدم تصويب CFT بهانه اى بود كه آمريكا به وســيله آن مى توانست ايران 
را حامى تروريســت و مخالف شــفافيت مالى معرفى كرده و بدين وسيله زمينه 
هاى تحريم ايران را فراهــم كند.تصويب CFT اين بهانه را از آمريكا گرفت. وى 
در ادامه افزود: كشــورهايى مثل چين،كره و هند پيش از اين اعالم كرده بودند 
كه اگر ايران به FATF نپيونــدد آن ها در تعامل با ايــران دچار محدوديت مى 
شوند ، كشورهاى اسالمى و همسايه نيز ما را تشــويق مى كردند هرچه زودتر به 
اين كنوانســيون بپيونديم و بهانه را از آمريكا بگيريم.اين اســتاد دانشگاه با بيان 
اينكه با تصويب CFT ما ضررى نكرده ايم تصريح كرد: ايران هيچگاه بنايى براى 
همكارى با سازمان هاى تروريســتى و يا جريان پولشويى نداشته، بلكه همواره با 
آن ها برخورد كرده است بنابراين با پذيرفتنCFT ما ضررى نكرده ايم اميدوارم 
هرچه زود تر شــوراى نگهبان اين اليحه را تاييد كند تا هرگونه بهانه از دســت 
آمريكا گرفته شود مخصوصا در مقطعى كه رييس جمهور آمريكا اعالم كرده است 
تحريم هاى جديدى را عليه كشور اعمال مى كند.مالك در تصويب هر اليحه اى 
بايد منفعت عمومى كشور، گشايش هاى اقتصادى و رفع موانع گردش پولى باشد 
شــوراى نگهبان بايد اين مالك ها را درنظر گرفته و قطعا گرفتار ديدگاه سياسى 

عليه CFT و FATF نخواهد شد.

پیوستن به FATF اعتماد جهانی را به ایران 
تحکیم می بخشد

| يك عضو فراكســيون اميد مجلس گفت: تصويب CFT و پيوســتن به 
FATF اعتماد جهانى را به كشورمان تحكيم بخشيده و تقويت مى كند.

محمد فيضى اظهار كرد: هر چند برخى ها مى خواهند اطالعات غلطى را در اين 
زمينه به مردم بدهند تا به نوعى نگرانى ها و دغدغه عمومى را دامن بزنند اما اين 
اصل اساســى را نبايد فراموش كرد كه تصويب اين اليحه زمينه اى را فراهم كرد 
تا جمهورى اســالمى ايران در عرصه هاى جهانى و بين المللى با شفافيت بيشتر 

عمل كند.
وى با بيان اينكه در قالب اين اليحه و پيوستن ايران به FATF در حقيقت نوعى 
اعتمادسازى كشورهاى غربى به سمت جمهورى اســالمى ايران رقم مى خورد، 
خاطرنشان كرد: ما همانطورى كه شعار مقابله با تروريسم را به عنوان قربانى اين 
امر سر مى دهيم بايد به شكل شفاف در اين زمينه ديدگاه جمهورى اسالمى ايران 
را اعالم كنيم كه به هيچ وجه در حمايت و تامين مالى تروريسم ها نقشى نداريم.

نماينده مردم اردبيل، نير، نمين و سرعين در مجلس شوراى اسالمى افزود: با 
تصويب اين اليحه ما با سربلندى تمام به دنيا اعالم كرديم كه در مقابله با تروريسم 
از تمام ظرفيت هاى قانونى خود اســتفاده خواهيم كرد و اجازه نمى دهيم عده اى 
به ناحق عليه كشــورمان جو روانى ايجاد كنند.فيضى رأى مثبت نمايندگان به 
مهمترين اليحه FATF و حركت مجلس در تصويبCFT را يادآور شد و بيان كرد: 
عليرغم همه مباحث مطرح شــده در مجلس نمايندگان با واقع بينى و با توجه به 
شرايط كشور با تصويب اين اليحه جلوى بهانه جويى هاى آمريكايى ها را گرفتند.

میز خبر

| وى گفت: به جهت راه آســفالته 
بيــش از 92/. از جمعيت روســتايى راه 
آســفالته دارند. در دو دولــت يازدهم و 
دوازدهم ميزان آمار راه آســفالته افزايش 
يافت. به 7500 روســتا در اين دوره آب 

اشاميدنى و بهداشتى رسيد .
معاون اول رئيس جمهــور اظهار كرد: 
در ســال 95 به اندازه ده سال پيش آب 
آشاميدنى به روستاها رسيد. وزير محترم 
نفت تدبيرى انديشــيد تا از بودجه دولت 
استفاده نشــود اما به روستاها گاز رسانى 

شود.
جهانگيرى در ادامه يادآور شد: در حوزه 
بهداشــت 99/. جمعيت روستايى كشور 

زير نظر مراكز درمانى برده شده است.
وى با اشاره به آمار قبولى دانش آموزان 
در رشته پزشكى در شهرســتان سراوان 
گفت: اين ها استعداد هاى كم نظير كشور 

هستند.
معاون اول رئيس جمهور در ادامه با بيان 
اينكه «رساندن اينترنت به شهرستان ها و 
روستاها پرداختن به كاالى لوكس نيست» 
گفت: مــا بايد كارى كنيم كه روســتايى 
توانمند شــود و اين امر در دولت مطرح 
شد. توانمند ســازى به اين معنا كه مراكز 
درمانى و آموزشــى و فنى و حرفه اى به 

مردم مهارت ياد بدهد.
وى ادامه داد: زنجيره كشــاورزى بايد 

طورى باشــد كه بيش ترين بــازده آن به 
خود روستاييان داده شود. شبكه توزيع ما 
به گونه اى است كه قيمت توليد كننده با 
مصرف كننده فاصله زيادى دارد. به همين 
دليل بخش زيادى از محصوالت ما در راه 

رساندن به مصرف كننده از بين مى برد.
وى افزود: بســته بندى ما هم مشــكل 
دارد. 90/. توليد زعفران در ايران است اما 
سهم ايران در بازار جهانى كم است. بخش 
خصوصى ما هنوز به سمتى نرفته كه از اين 

محصول استفاده كنند.
جهانگيرى با اشــاره بــه كمبود آب در 
كشــور گفت: 90/. آب كشــور در بخش 
كشاورزى مصرف مى شود؛ اگر كشاورزى 
به جايى برسد كه 10 تا 20/. صرفه جويى 
كند مشــكالت ما در كمبود آب حل مى 
شــود. كســانى كه از آب رســانى مدرن 
استفاده مى كنند توســط دولت حمايت 

خوبى مى شوند.
وى بــا بيان اينكــه كشــت گلخانه اى 
موضوع مهمى اســت گفت: هركس با هر 
نيتى كه در اجراى طرح هاى ملى اخالل 

ايجاد مى كند كار خالف انجام مى دهد.
معــاون اول رئيــس جمهــورى گفت: 
در جلســه اى به ضرورت ايجاد اشــتغال 
روستايى اشاره كرديم؛ مقام معظم رهبرى 
موافقت كردند يك و نيم ميليارد دالر براى 
اشتغال روستايى برداشت كنيم . با توجه 
به دوران انتخابات براى اينكه شــائبه اى 

پيش نيايد هر دو طرف كمى تعلل كرديم. 
سال گذشــته اين قانون در اختيار ما قرار 
گرفت. توافق با بانك ها شد كه اين مقدار 
تبديل به ريال شود با كارمزد 4تا 6/. وام 

داده شود.
وى در همين راستا ادامه داد: اين مقدار 
به صورت وام نصفش با ارز قبلى ارائه شده 
و از االن به بعد با ســامانه نيما در اختيار 
روســتاييان قرار مى گيــرد، رقمش قابل 

توجه است .
جهانگيرى همچنين گفــت: بايد دقت 
شود عده اى رانت جو نيايند سو استفاده 
كند ؛ كســى تخلف كرد بايد با او بر خورد 
قاطع شود. اين پول متعلق به كسانى است 
كه در مناطق روســتايى ايجاد اشــتغال 

كنند.
وى افزود: روندش نســبت به آنچه كه 
آقاى رئيس جمهور انتظار داشتند كندتر 
اســت. در كنار اين منابــع منابع خوبى 
با تدبير آقاى ســعيدى كيــا و رضوى با 
همكارى بانك درنظر گرفته شــده كه وام 
8/. بدهند. 2400 طرح تصويب شــده و 
1600 تاى آن هم به بهره بردارى رسيده 

است.
معاون اول رئيس جمهــور گفت: طرح 
هاى كوچك و صنايع كوچــك راه ايجاد 
اشتغال در كشور هستند به شرطى كه هم 
اقتصادى باشند و هم كسى كه مى خواهد 
اين كار را انجام دهد اهليت داشته باشند.

مدير با انگيزه بن بست ها را مى شكند.
وى در ادامــه ســخنانش با اشــاره به 
ضرورت برخــورد با فاســدين اقتصادى 
گفت: راهش اين است كه همه كار كنيم و 
هركس خيانت كرد مهر خيانت بر پيشانى 
اش بزنيم. اين كشــور كشــور بزرگ و با 

استعدادى است.
وى گفت: در اين وضعيــت كه مردم با 
مشكل رو به رو هستند تالش كنيم با راه 
هاى خوب و مديران با انگيزه از اين دوران، 

با انگيزه عبور كنيم.
جهانگيرى با اشاره به تالش هاى دولت 
براى گســترش كســب و كار روســتايى 
گفت: جوانى كه مى توانســت ابزار دست 
قاچاقچى قــرار بگيرد با تــالش عده اى 
كه صندوقــى جهت ايجاد كســب و كار 
كوچك ايجــاد كرده بودنــد تعميرگاهى 
افتتاح كرد، در اوايــل دولت به ديدن اين 

كسب و كارها رفتم ، عده اى در تهران در 
روزنامه هايشــان نوشتند معاون اول رفته 
و تعميــرگاه افتتاح كرده؛ ايــن تعميرگاه 
ارزشــش از خيلى طرح هاى بزرگ بيش 

تر است.
معــاون اول رئيس جمهــور در بخش 
ديگرى از اظهاراتش با بيــان اينكه براى 
حل مشــكالت تنهــا راه برطــرف كردن 
آن مدير نيســت گفت: مديران با انگيزه 
بن بست ها را مى شكنند و مدير بايد راهكار 
ايجاد كند وگرنه پول به اندازه كافى وجود 
داشته باشد ننه جان من هم مى تواند كار 

پيدا كند.
جهانگيرى گفت: در شرايط فعلى عرصه 
براى زندگى مردم تنگ شده و فشارهاى 
اقتصادى زياد شــده اســت. مديران بايد 
تصميمات خوبى بگيرند تا از اين شــرايط 

بتوانيم با سربلندى عبور كنيم.

داغ ننگ!

| رئيس ستادكل نيرو هاى مسلح با اشاره به اين 
كه پهپاد ها امروزه چه در جبهه استكبار و چه در كشور 
عزيز ما در حال توسعه است، گفت: ما خوشبختانه در 
اين مسير توســعه متوازن و خوبى را داشته ايم و اين 
توسعه به سال هاى دفاع مقدس برمى گردد كه از سال 
1363 آغا ز. شد و امروز ايران اسالمى جزء 7 قدرت اول 

جهانى در اين زمينه محسوب مى شود.
رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح گفت: در زمان صلح 
قدرت هوايى ماموريت هاى زيــادى دارد از جمله اگر 

مجموعه تروريستى در نزديكى مرزهاى كشور مقر ايجاد 
كند ما ساكت نخواهيم نشست.

سردار سرلشكر محمد باقرى رئيس ستادكل نيروهاى 
مسلح در اولين همايش «نقش قدرت هوائى در اقتدار 
ملى» كه صبح ســه شــنبه در ســالن همايش هاى 
نمايشگاه هوايى سازمان صنايع هوايى نيروهاى مسلح 
وابسته به وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح برگزار 
شد، ضمن قدرانى از ايثارگران و جهادگران عرصه هاى 
هوايى در سطوح مختلف عملياتى و تعميراتى، گفت: 

اينگونه همايشها ارزشمند اســت و بستر مناسبى در 
خصوص قدرت هوايى و هم انديشــى و هم افزايى در 

مسير روشنى براى آينده كشور فراهم مى كند.
وى افزود: در اين ايــام حوادث مهمى در پيش روى 
داشتيم از جمله تالش ارزشــمند و مقتدرانه عمليات 
ضربت محرم كه توسط نيروى هوافضا سپاه با موشكهاى 
ساخت وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح به قلب 
تروريســت ها صورت گرفت و نشان داد كه جمهورى 
اسالمى ايران در برابر تجاوز و ظلم ساكت نمى نشيند و 

امنيت كشور را خط قرمز خود دانسته و بدين وسيله از 
ترويست ها انتقام سختى گرفتند.

رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح اظهار داشت: بسيج 
مستضعفين شهريور ماه را با رنگ بوى ديگرى در كشور 
متجلى كرد و در سراســر كشــور همايش و رزمايش 
عاشورائيان را با حضور يكصد هزار نفر در حضور فرمانده 
معظم كل قوا حضرت امام خامنه اى (مد ظله العالى) 
برگزار و اقتدار، آمادگى و در صحنــه بودن ملت را به 
نمايش گذاشتند و نشان دادند مجموعه بسيج مظهر 

قدرت ملت ايران اسالمى است.
باقرى با بيان اينكه قدرت هوايى به عنوان بخشى از 
قدرت كشور كه با هدف ارائه اراده ملى متجلى مى شود 
در راستاى منافع كشور اســت، تصريح كرد: برگزارى 
اولين همايش «نقش قدرت هوائى در اقتدار ملى» از 
اهميت و ارزش بســيارى برخوردار است و بايد به آن 

توجه شود.
وى تصريح كرد: در قرن بيستم و بعد از جنگ جهانى 
اول و دوم هواپيماهاى دورپرواز 2000 و 3000 كيلومتر 
قدرت پروازى شوروى و آمريكا را افزايش داد به گونه 
اى كه به يكى از عوامل قدرت تغيير كننده مبدل شد 
و نظريه پردازى در اين جنگ قدرت، نقشه جديدى از 
كره زمين ارائه كرد و نشان داد كه پرواز از قطب شمال 

و قطب جنوب اهداف را نزديكتر مى كند.
رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح با بيان اينكه در بخش 
هوايى در سالهاى بعد، بازدارندگى نقش اساسى خود را 
در نيروهاى مسلح جهان نشان مى دهد، گفت: در جنگ 
1990 آمريكائيها با بهره گيرى از بمب هاى حجم باال 
با بمباران رژيم عراق، آنها را وادار به تسليم كرد، اما در 
جنگ 2003 تعداد پروازها كاهش پيدا كرد و در كنار 
آن از بمب هاى هوشمند كنترل از راه دور استفاده شد، 
البته درست است كه اين نوع قدرت هوايى نقش تعيين 
كننده اى در نبرد كالسيك داشته، اما اين نوع قدرت 
هوايى در جنگ 33 روزه رژيم اشــغالكر قدس برعليه 
حزب اهللا نشان داد كه كارايى خود را از دست داده است.
وى در ادامه خاطرنشــان كرد: بحــث ريزپرنده ها 
و تجهيزات نوين هوايى در حال پيشــرفت اســت و 
هواپيماهاى بدون سرنشين رادارگريز مسير پيشرفت 
خــود را طى مى كنــد و خوشــبختانه ريزپرنده ها و 
تجهيزات نوين هوايى در دســترس كشورهاى مانند 
ايران اســالمى قرار دارد به گونه اى كه هزينه كمتر و 

كارآمدى بااليى دارد.
رئيس ستادكل نيروهاى مســلح با اشاره به اين كه 
پهپادها امروزه چه در جبهه اســتكبار و چه در كشور 
عزيز ما در حال توسعه است، عنوان كرد: ما خوشبختانه 
در اين مسير توسعه متوازن و خوبى را داشته ايم و اين 
توسعه به سالهاى دفاع مقدس برمى گردد كه از سال 
1363 آغا ز شد و امروز ايران اسالمى جزء 7 قدرت اول 

جهانى در اين زمينه محسوب مى شود.
باقرى افزود: در مسئله توسعه قدرت هوايى نظامى 
كشور هيچ ترديدى وجود ندارد و اين پيشرفت بايد به 
گونه اى باشــد كه در صورت درگيرى با دشمن به آنها 

اجازه ندهيم حاكميت هوايى ما را به مخاطره بيندازند 
و نيروهاى هوايى بتوانند عمليات خود را انجام داده و 

از نيروهاى دريايى و زمينى پشتيبانى نزديك كنند.
وى گفت: در زمان صلح قدرت هوايى ماموريت هاى 
زيادى دارد از جمله اگر مجموعه تروريستى در نزديكى 
مرزهاى كشور مقر ايجاد كند ما ساكت نخواهيم نشست 
و ماموريت هاى از اين دست براى حفاظت از مرزهاى 
هوايى و همكارى با پدافند كه موضوع بديهى است بسيار 

حائزاهميت مى باشد.
رئيس ســتادكل نيروهاى مسلح بيان كرد: دكترين 
قدرت هوايى ما در صورتى كارآمد است كه بومى باشد 
و با تاثير ناپذيــرى از تحريم هاى نظامى، داراى تداوم، 

پايدارى و تجهيزات آن در دسترس باشد.
باقرى تصريح كرد: بهره گيرى از مزيت هاى اساسى 
مانند نيروى انسانى متخصص از جمله دانشمندان كوشا، 
شركت هاى دانش بنيان و مراكز پژوهشى بايد در حوزه 

قدرت هوائى مورد توجه قرار گيرد.
وى در ادامه عنوان كرد: در اين زمينه توجه به شيوه 
هاى خالقانه بسيار با اهميت است و فقط نبايد دنبال 
تقليد و يا مهندسى معكوس باشيم و خروج از راه هاى 
سنتى و خوددارى از مسابقات تسليحاتى از موضوعاتى 

است كه بايستى در اين راستا مورد توجه قرار گيرد.
رئيس كل نيروهاى مســلح در پايان با ارزشــمند 
قلمداد كردن اقدام سازمان صنايع هوائى وزارت دفاع 
در برگزارى اين همايش تأكيد كرد: دبيرخانه همايش 
«نقش قدرت هوائى در اقتدار ملى» بايد دائمى شود و 
دبيرخانه علمى به مسير خود ادامه دهد، بايد پژوهشهاى 
نيروى هوايى، طرح ســوال و ميزگرد علمى خود را در 
طول ســال ادامه دهد و دو ســال يك بار اين همايش 
برگزار و در جمع هاى تخصصــى روى موضوعات آن 

كاركرد و جمع بندى ها را مورد بررسى قرار داد.

در زمان صلــح قدرت 
هوایــی ماموریت های 
زیادی دارد از جمله اگر 
مجموعه تروریستی در 
نزدیکی مرزهای کشور 
مقر ایجاد کند ما ساکت 
نخواهیم نشست و ماموریت های از این دست 
برای حفاظت از مرزهــای هوایی و همکاری 
با پدافند که موضوع بدیهی اســت بســیار 

حائزاهمیت می باشد

سرلشکر باقری:

جهانگیری: هرکس خیانت کرد، ُمهر خیانت بر پیشانی اش بزنیم 

جزء ۷ قدرت اول پهپادی جهان هستیم
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