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واکنش ظریف به ادعای فتوشاپ
بودن توان موشکی ایران!

...

ویژه های خراسان
کشف وزارتخانه ای که بیشترین
خانه سازمانی را دارد
طبق گــزارش یک مسئول اقتصادی در
دولــت به تــعــدادی از نهادهای نظارتی،
اعالم شده با توجه به تبصره  2قانون بودجه
 98و تصمیمات اتخاذ شده برای واگذاری
خانه هــای سازمانی جهت تسویه بدهی
های موجود به سازمان تامین اجتماعی و
صندوق های بازنشستگی ،مشخص شده
بیشترین خانه های سازمانی ،متعلق به
وزارت راه و شهرسازی است که به همین
دلیل مقرر شده با استعالم از این وزارتخانه،
فهرست کامل خانه های قابل واگــذاری
برای انجام اقدامات بعدی به وزارت اقتصاد
اعالم شود.

تصمیم جدید دولت برای
شفاف سازی واردات تراریخته ها
یک مسئول ارشد اجرایی با ابالغ دستوری
بــه تــعــدادی از اعــضــای کابینه ،از آن ها
خواسته است با توجه به تاکیدات مندرج
در مــاده  31قانون برنامه ششم توسعه
مبنی بر ضرورت اقدام الزم برای آزمایش
مواد غذایی وارداتی و فراوردههای غذایی
وارد شده به کشور به منظور تشخیص مواد
تراریخته و اطــا ع رسانی به مــردم ،برای
تنظیم و ابالغ آیین نامه های مربوط به این
موضوع مهم توسط وزیران و معاونان رئیس
جمهور که در این حوزه مسئولیت قانونی
و اداری دارند ،در اسرع وقت اقدام کنند.

چهره ها و گفته ها

مصلحت کشور
محسن هاشمی رئیس ش ــورای شهر
تــهــران مصلحت کشور را در کاهش
اختالفات و افزایش وحــدت دانست و
گفت :نه تقدیس و غلو رهبری موجب
تعمیق و تقویت رابــطــه مـیشــود و نه
تــخــریــب و تضعیف
والیــت فقیه موجب
تــقــویــت ایـــران
میشود/ .
ایلنا

تحویلمدرنترینسامانهپدافندهواییکشوربهارتش
هادی محمدی  -سامانه پدافند هوایی
 15خرداد به عنوان مدرن ترین سامانه
موشکی پــدافــنــدی کــشــور کــه قابلیت
تــوانــایــی و کشف و انــهــدام همزمان 6
موشک را از فاصله  85کیلومتری دارد،
همزمان با سالروز قیام 15خــرداد و با
حضور وزیر دفاع و فرمانده نیروی پدافند
ارتش رونمایی و تحویل ارتش جمهوری
اسالمی شد .به گزارش خراسان ،سامانه
موشکی  15خرداد که از موشک صیاد-
 3بهره می گیرد می تواند  6موشک را
همزمان در  85کیلومتری رهگیری و در
فاصله  45کیلومتری منهدم کند .این
سامانه اولین سامانه تحویلی به ارتش
پس از تشکیل "نیروی پدافند هوایی"
اســت کــه هفتم خـــرداد مــاه امــســال با
پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای
مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا(ص)
بهعنوان چهارمین نیروی ارتش تشکیل و
با حکم فرمانده کل قوا امیر صباحی فرد
نیز بهعنوان فرمانده این نیرو منصوب
شــد.از دیگر ویژگیهای ایــن سامانه،
میتوان به قابلیت تحرکپذیری آن اشاره
کرد ،بهگونهای که زمان حاضر به جنگ و
عملیاتی شدن آن کمتر از  5دقیقه است.
عالوه بر این ،سامانه  15خرداد میتواند
اهدافی مانند جنگند ه و پهپاد را در فاصله
 150کیلومتری کشف و در فاصله 120
کیلومتر آن ها را ردگیری کند .کشف
انــواع اهــداف پنها نکار در فاصله 85
کیلومتری و ردگیری آن ها در فاصله 45
کیلومتری از دیگر خصوصیات اعالمشده
این سامانه پدافندی اســت .نکته قابل
توجه دیگر در سامانه  15خرداد ،افزایش
توان کشف و انهدام اهــداف و همچنین
برد عملیاتی موشکهای صیادــ 3است
که نسبت به نمونههای قبلی افزایش
بهمراتب بیشتری داشته است.
به گــزارش تسنیم ،سامانههای تالش

نیروی پدافند هوایی ارتــش و صیا دــ2
سپاه توانایی کشف و درگیری همزمان
با  3هدف را داشتند که در سامانه 15
خــرداد این توانایی به کشف و درگیری
همزمان بــا  6هــدف ارتــقــا یافته اســت،
همچنین مــوشــک صــیــاد 2 -توانایی
انــهــدام اه ــداف در بــرد  75کیلومتر را
داشــت کــه ایــن قابلیت نیز در موشک
صیاد 3 -به  120کیلومتر رسیده ضمن
این که سامانه  15خــرداد با بهر هگیری
از پرتابگرهای  4فروندی توان مضاعفی
را در اختیار آن قرار میدهد.همچنین
به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع ،در
این مراسم امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع
و پشتیبانی نیروهای مسلح با تشریح پروژه
سامانه سالح پدافند هوایی « 15خرداد»
که توسط متخصصان ســازمــان صنایع
هوافضای وزارت دفاع طراحی و ساخته
شده ،گفت :در شبکه جامع پدافند هوایی
کشور الزم است گسترهای از سامانههای
پــدافــنــد هــوایــی بــا بــردهــای مختلف از
چند کیلومتر تا چند صد کیلومتر بهکار
گرفته شوند و با وجود تحریم و در اختیار
نداشتن ایــن گونه سامانه ســا حهــا از

طــرف کــشــورهــای دیــگــر ،بــومـیســازی
این سامانه از طریق طراحی و توسعه در
داخل کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد
تا بتوان پوشش دفاعی مناسبی را در
مقابل تهدیدهای مختلف هوایی با قابلیت
عملیاتی باال بــرای مقابله با سال حهای
استراتژیک دشمن از جمله هواپیماهای
جنگنده ،بمبافکنهای رادارگــریــز،
مــوشـکهــای بالستیک ،موشکهای
کروز و انواع پهپادها ایجاد کرد ،در این
میان نقش سامانههای برد بلند و متوسط
کشور در بازدارندگی از تهاجم دشمنان
و تهدید اهداف هوایی برای محافظت از
تأسیسات حیاتی و شهرهای بزرگ بسیار
حائز اهمیت است.امیر سرتیپ حاتمی،
قابلیت کارایی باال در سطوح کنترل و
هدایت عملیات ،قدرت تحرکپذیری باال
و زمان عکسالعمل کوتاه را از ویژگیهای
دیگر سامانه " 15خــرداد" اعــام کرد و
گفت :این سامانه در برد عملیاتی باال و
ناحیه کشندگی گسترده (با اهدافی که
در محدوده ارتفاع تا  27کیلومتر و در
برد  7کیلومتر تا  75کیلومتر قرار دارند)
میتواند درگیر شود.

ایسنا  -وزیر خارجه کشورمان در واکنش به ادعای برایان هوک  ،مسئول گروه اقدام علیه ایران در وزارت خارجه آمریکا که تصاویر منتشر شده از
توان دفاعی و موشکی جمهوری اسالمی را فتوشاپ دانسته بود ،فقط به این گفته بسنده کرد که «خواهیم دید!» محمد جواد ظریف همچنین در
زمینه سیاستهای آمریکا اظهار کرد :سیاستهای دولت واشنگتن فقط ایران را هدف قرار نداده بلکه کل کشورهای دنیا هدف قرار گرفتهاند.

جشن تولد ملکه انگلیس
از جیب مردم ایران!
جشنتولدملکهانگلستانکهقراراست 23خردادهمزمانبادیگر
کشورهادرسفارتاینکشوردرتهراننیزبرگزارشود،هنوزبرگزار
نشده حاشیه ساز شده است .در هفته های گذشته هم برگزاری
افطاریدرسفارتانگلیسخبرسازشدهبودوحاالخبرگزاریفارس
در گزارشی از برگزاری جشنی برای بزرگداشت روز ملی انگلیس
و تولد ملکه انگلیس خبر داده است .البته برگزاری این جشن تولد
زمانیتعجببرانگیزخواهدبودکهقراراستفعاالناقتصادیایرانی
هزینهبرگزاریاینجشنرابپردازند!بهگزارشفارس،سفارتخانه
لندن در تهران در ایمیلی گستاخانه به فعاالن اقتصادی کشورمان
که با لحن تحقیرآمیزی تنظیم شده ،از آن ها خواسته در صورتی که
میخواهنددراینمراسمشرکتکنند،بایدمبلغ 1000تا2500
پوند بپردازند و در عوض از خدمات «خوشامدگویی سفیر انگلیس»
برخوردار شوند و بتوانند استند محصوالت خود را در این مراسم
قرار دهند! این در حالی است که هزینه این جشن در دیگر کشورها
ازسویشرکتهایانگلیسیحاضردرآنکشورهایاسایرحامیان
مالیتأمینمیشود،امادرایرانباتوجهبهبیرونرفتنشرکتهای
انگلیسی ،سفیر این کشور دست به یک ابتکار عجیب زده و بنا بر
گزارشفارس«باادبیاتیتحقیرآمیزواستعماری،بیانداشتهنمی
تواند پول مالیات دهندگان انگلیسی را در ایران هزینه کند و خود
ایرانیهابایدهزینهاینمراسمرابپردازند!»بنابرگزارشفارس ،در
خصوص میزان واکنشهای مثبت به این درخواست توهین آمیز
سفارتانگلیسعدددقیقیدردستنیست،اماخبرهاحاکیاست
متأسفانهتعدادیازدریافتکنندگاناینایمیلازمشارکتدراین
مراسم استقبال کردهاند .نمونه دعوتنامه و ایمیل سفارت انگلیس
برای فعاالن اقتصادی و برندهای ایرانی که توسط یکی از دریافت
کنندگانایمیلمنتشرشدهدرادامهآمدهاست.

...
اخبار

انتخاباتسیاسیترینکمیسیون
مجلسبهتاخیرافتاد
به رغم برگزاری انتخابات هیئت رئیسه اکثر
کمیسیون های تخصصی مجلس ،اعضای
کمیسیون امنیت ملی به دلیل اختالف نظر
میان اعضا برای انتخاب رئیس در نشست روز
گذشتهبهتاخیرافتاد.طبقتوافقصورتگرفته
میانفراکسیونهایامیدومستقلیندرسال
گذشته قرار برآن شده است که اعضای این
کمیسیونباتوافقبرسرریاستفالحتپیشه
برایسال 97وکواکبیاندرسال 98رایخود
رابهنفعبروجردی ندهنداماطبقشنیدههابا
اعالمآمادگیذوالنوربهعنوانعضوفراکسیون
والییمجلسوتمایلبروجردیبرایحضوردر
ایندورهبهنظرمیرسد،توافقصورتگرفتهبه
نتیجهدلخواهدرسالدومنرسد.

حملهدوبارهقالیبافبهاصولگرایان
محمدباقر قالیباف بــا انــتــقــاد از پویش
انتخاباتی اصولگرایان در سال  96گفت:
«چه کسی باید کناره گیری کند؟ آیا اصل
را باید این موضوع قرار دهیم که کدام یک
از این دو نفر با رقیب بهتر مبارزه می کنند؟
یا آن که میان خودشان چه وضعیتی دارند؟
یعنی زمان نظرسنجی باید بگوییم بین این
دو نفر کدام یک برتر است یا این که از جامعه
سوال کنیم کدام یک از این دو نفر در برابر
آقای روحانی بهتر رأی می آورد؟ قطعا هر
کــدام که قــدرت رقابت بیشتری با رقیب
دارد باید بماند ».شهردار اسبق تهران که
با پایگاه بصیرت گفت و گو می کرد ،افزود:
تجربه دنیا نشان داد ،در انتخابات میان
دوره ای ،موفقیت بــرای کسانی است که
شعار اقتصادی دادند به استثنای کارتر که
با چالش انقالب ایــران رای نیاورد ،اما در
جریان اصولگرایی موضوع سیاسی شد.

