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ویژه های خراسان

تذکرشدیددرباره«پرداخت
خارجازشمول»بهمدیران
بر اساس گزارش یک نهاد نظارتی به تعدادی از
سازمان ها و ادارات ،مقرر شده با توجه به ضرورت
نظارتدقیقبرپرداختهایپرسنلیبهکارمندان
ومدیرانبهویژهپرداختهاییکهاحتمالمیرود
از محل اعتبارات خارج از شمول صورت بگیرد،
مــدیــران مربوطه موظفاند ضمن بررسی این
موضوع که تمامی پرداخت ها در فیش حقوقی
کارکنان درج و در سامانه مربوط ثبت شود ،توجه
داشتهباشندچنانچهدستگاهیازمحلاعتبارات
خارجازشمولعلیالخصوصاعتباراتعمرانی،
پرداختی به کارکنان داشته باشد که در زمینه
اجرای پروژه ها نیست ،موضوع به صورت جدی و
فوریموردپیگردقراربگیرد.

خبرهایخوشازادغام
حسابهایدولتی
پس از دستورات سالهای گذشته رئیس جمهور
و مسئوالن ارشد اجرایی برای تمرکز حسابهای
سازمانها و شرکتهای دولتی در بانک مرکزی
و انسداد حسابهای مختلف در بانکهای دیگر،
گزارش یک مقام مسئول نشان می دهد تنها در
یکی از بررسی ها مشخص شده ،بیش از پنج هزار
حساب دستگاههای اجرایی به  850حساب نزد
بانکمرکزیتقلیلیافتهاستکههمینموضوعبه
ارتقایشفافیتوبرقراریهرچهبهترانضباطمالی
دربخشهایمختلفکمکشایانیخواهدکرد.

چهره ها و گفته ها

الریجانی؛ازقمیاتهران؟
حجت االســام محسن غرویان استاد حــوزه و
دانشگاه :معتقدم اگر آقای الریجانی از تهران
نامزد انتخابات مجلس شود احتمال رأی آوری
اش خیلی بیشتر است/آقای الریجانی خودش
از آن ذکــــاوت الزم و بــاال
برخوردار است که ارزیابی
کند ولــی فــضــای تهران
بــرای او و افکارش بستر
مناسبی اســـت/ .
نامه نیوز
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رونماییازچترجدیددفاعیایران

گزارش خبری

سامانه راهبردی «باور »373به عنوان یکی از پیچیده ترین سامانه های پدافندی کشور باالخره پس از 10سال عملیاتی شد
محمدی – روز پنج شنبه و همزمان با روز
صنعت دفاعی ،سرانجام از سامانه پدافند
هوایی «باور»373کهحاصلدرخشانصنعت
دفاعی کشورمان است توسط رئیس جمهور
رونمایی شد و با این کار بزرگ ایران در مدار
معدود کشورهایی قرار گرفت که توان طراحی
و ساخت راهبردی ترین سامانه های پدافندی
را در جهان دارد ،سامانه ای که می تواند در
پهنه وسیعی ازآسمان اعمال حاکمیت داشته
باشد و به صورت همزمان شش هدف را در 65
کیلومتری از سطح زمین ساقط کند .صبح روز
پنج شنبه حجت االسالم والمسلمین حسن
روحانی برای شرکت در مراسم رونمایی از
این سامانه پدافندی به وزارت دفــاع رفت و
این سامانه پدافندی را از سامانه روسی «اس
 »300قوی تر و بسیار نزدیک به سامانه «اس
 »400توصیف کرد.
▪دعــوت از همسایگان بــرای خرید های
نظامی از ایران

روحانی دراین مراسم به عنوان رئیس شورای
امنیت ملی یک پیشنهاد جالب نیز داشت
و خطاب به کشورهای همسایه ایــران گفت
که اگر بتوانیم با کشورهای دوست در تمام
صنایع دفاعی مشارکت کنیم ،هزینههای ما
کمتر خواهد شد ،اصل این است که در اقتصاد
و سرمایهگذاری با همسایگان و کشورهای
دوســت مشارکت کنیم و بــه صــورت عملی
فعالیت مشترک داشته باشیم .نکته رئیس
جمهور را سردار عزیزی رئیس اداره تحقیقات و
امورصنعتینیروهایمسلحهمبهزبانیصریح
تر اظهار کرد و با اشاره به این که در سامانه باور
 ،373عدد  373در حروف ابجد «یا محمد
رسول ا »...است ،گفت که خرید این سامانه
بــرای دیگر کشورها جــذاب است و منع بین
المللی برای صادرات آن نداریم .دراین زمینه،
سردار قریشی معاون وزیر دفاع نیز به عالقه
مندی بسیاری از کشورها برای خرید پهپاد از
ایران اشاره و بیان کرد :ما با لحاظ مجوزهای
صادر شده از سلسله مراتب نیروهای مسلح و
در نظر گرفتن مالحظات بین المللی در زمینه

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

جدایی  2نفر از شورای عالی
اصالح طلبان
ناصری:منومحمدرضاخاتمیبهدلیل
مدیریتعارفازشورایعالیسیاستگذاری
جداشدیم

حفظ صلح ،ثبات و امنیت در نقاط مختلف دنیا
به برخی از کشورها این تجهیزات را صادر کرده
ایم و میکنیم .پیش از سخنان رئیس جمهور
 ،امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح نیز در آمار جالبی نیز به نقل از
برخی مؤسسات غربی نظامی رتبه کشورمان
در ایــن حــوزه را در ســال  ، 2018سیزدهم
جهان بیان کرد.
▪ویژگی های منحصر به فرد «باور »373

«باور  »373را باید پیچیده ترین و مهم ترین
سامانه پدافند هوایی موشکی ساخت داخل
(و حتی پیچیده ترین پروژه دفاعی تاریخ ایران)
به حساب آورد که کار طراحی ،ساخت ،تست
و عملیاتی شــدن آن در کمتر از یک دهــه به
دســت متخصصان ایــرانــی در داخــل کشور
انجام شده است .طراحی این سامانه با نگاه
به سامانههای روز دنیا و با تکیه بر دانــش و
تجربیات متخصصان ایرانی و با بهرهگیری از
فناوریسامانههای بومی صیاد  ۲و  ۳انجام
شــده اســت .ایــن سامانه مـیتــوانــد اهــداف
هوایی را در صحنه نبرد با اصابت مستقیم
موشک یا با اصابت ترکشهای سرجنگی
موشک ساقط کند و مانع از ورود اهــداف
هوایی به محدوده عملیاتی خود شود.این
سامانه قابلیت مقابله با اهداف هواپیماهای
شکاری و پنهانکار،هواپیماهای راهبردی و
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بمبافکنها،هواپیماهای بدون سرنشین،
مــوش ـکهــای کــــروز ،مــوشــک ضـــــدرادار و
موشکهای بالستیک ،هواپیماهای جنگ
الکترونیک خاص و هواپیماهای شناسایی،
انواع بالگردها و موارد مشابه را داراست .این
سامانه میتواند همزمان تعداد  ۳۰۰هدف را
شناسایی و تعداد  ۶۰هدف را ردگیری کند و با
شش هدف به طور همزمان درگیر شود .امیر
سرتیپ شاهرخ شهرام رئیس سازمان صنایع
الکترونیک وزارت دفاع نیز با بیان این که این
سامانه در مقابله با موشک های بالستیک
کاربرد دارد ،اظهار کرد :سامانه موشکی باور
 373از سامانه «پاتریوت» آمریکا بسیار برتر
است زیرا سامانه موشکی «تاد» بیشتر سامانه
مراقبتی به شمار می رود و خانواده سامانه باور
 373در کالس باالتر از آن است.
▪توان شلیک  2یا  3نوع موشک به صورت
همزمان

اما خبرگزاری فارس نیز در این زمینه نوشت:
موشک مورد استفاده در سامانه «باور»۳۷۳
از نوع صیاد ۴-بوده که در حقیقت جدیدترین
عضو از خانواده موشکهای پدافندی صیاد
است که قادر به انهدام اهداف در فاصله ۲۰۰
کیلومتری و در ارتفاع  ۲۷کیلومتری خواهد
بود .از سوی دیگر کنار هم قرار گرفتن پرتابگر
 ۴فروندی گویای این موضوع است که سامانه

بــاور ۳۷۳میتواند چند نوع موشک را در آن
واحــد بــرای شلیک به سمت طیف مختلفی
از اهــداف در اختیار داشته باشد .به عنوان
مثال این سامانه قادر خواهد بود برای مقابله
با اهــداف مختلف در بــرد  ۷۵کیلومتری از
موشک صیاد  ،۲در برد  ۱۲۰کیلومتری از
موشک صیاد  ۳و در برد  ۲۰۰کیلومتری از
موشکهای صیاد  ۴استفاده کند.
▪برترین ویژگی سامانه باور ۳۷۳چیست؟

برترین ویژگی سامانه باور ۳۷۳را باید طراحی
و ساخت تمام ایرانی آن برشمرد ،چراکه یکی
از حساسیتهای ویژه تجهیزات و سامانههای
پدافندی ،موضوع کدها و سیستمهای نرم
اف ــزاری آن هاست که شاکله نــرم اف ــزاری آن
در دســت کشور ســازنــده اســت و در خصوص
سامانه های پدافندی غیربومی همواره این
موضوع که کدهای شبکه پدافندی یک کشور
دردستبیگانگانباشدازنقاطضعفمحسوب
میشود.ازآنجاییکهبهگفتهمعاونوزیردفاعو
پشتیبانینیروهایمسلحتماماجزاینرمافزاری
وسختافزاریسامانهباور ۳۷۳درداخلکشور
طراحی و همچنین از پروتکلهای امن بین
رادارها،اهدافوموشکهااستفادهشدهاست،
اینمزیتبرایشبکهپدافندیکشورمانفراهم
است که یک سامانه پدافند موشکی با شبکهای
کامالامنرادراختیارخواهدداشت.

یــک فــعــال سیاسی
اصالح طلب در ادامه
انتقادات به عملکرد
رئــــیــــس شـــــــورای
ســیــاســت گـــــذاری
اصــاح طلبان اعالم
کرد که او و محمدرضا
خاتمی در انتقاد به عملکرد عــارف از این شورا
کناره گیری کرده اند .براساس گزارش نامه نیوز،
عبدا ..ناصری دربــاره انتقادها به نحوه مدیریت
محمدرضاعارفدرشورایعالیسیاستگذاری
اصالحطلبان گفت :من فقط دوره اول در شورای
سیاستگذاریبودمودورهدوموسومکنارهگیری
کــردم .دلیل اصلی کنارهگیری هم این بود که
عمال هیچ نوع رفتاری که بیانگر اعمال مدیریت
قاطع و در عین حال مدیریت سیاسی در شورای
عالی سیاست گذاری از سوی آقای عارف باشد،
ندیدم.ویافزود:اینشیوهمدیریتنهتنهاموجب
کنارهگیری من شد بلکه افــرادی همچون آقای
محمدرضا خاتمی هم به این دلیل از شورا کناره
گیری کردند .ایــن نقطه ضعف واقعیتی است
که نمیشود کتمان کــرد .مشاور رئیس دولت
اصالحات همچنین با تاکید بر این که عارف باید
در رفتار مدیریتیاش به طور جدی تجدیدنظر
کند ،افــزود :در غیر این صورت حاشیههایی که
برایلیستمجلسدهموشورایشهرایجادشد،
کماکانادامهخواهدداشت.بااینحالمحمدرضا
عــارف رئیس شــورای سیاست گــذاری اصالح
طلبانچهارشنبهگذشتهدرسخنانیدرخصوص
انتقادات داخلی اصالح طلبان ،آنان را به سرگرم
نشدن به حاشیه ها توصیه کرد و گفت :اختالف
نظرها در یک جبهه سیاسی طبیعی است ،ولی
بایدمراقبتکردگالیههاباعثشکافدرخانواده
اصالحات نشود .وی بدون آن که به طور مشخص
بهانتقاداتبهخوداشارهکند،تأکیدکردکهبرخی
هجمهها در ظاهر به یک فرد خاص است ولی در
نهایتگفتماناصالحاترانشانهگرفتهاست.

