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تازههای مطبوعات

••وطن امروز-اینروزنامهبااشارهبهمراسمتشییع
پیکر شهید امر به معروف (شهید محمدی) نوشت :
«مردانگیزندهاست»
••آفــتــاب یـــزد  -مــدیــر مــســئــول ایـــن روزنــامــه
نوشت:آقایوزیربهداشتنمیتوانی،نمیگذارند،
نمیشود ...استعفا را بــرای همین مواقع خلق
کردهاند اما اگر ناز کردن است ،حجت بر شما تمام
اســت حداقل از رسانه انتظار نداشته باشید که
نظاره گر دعواهای حیدری ـ نعمتی و ثبتکننده
فرصت خریدنهای آینده نگرانه باشد گفتیم که
بدانید میدانیم ،ما نه! مردم میدانند کاش یک
روز زمان میگذاشتید و پای پیام گیر روزنامهها ـ به
انتخابخودتانـمینشستیدوخودتانمیشنیدید.
••فرهیختگان –این روزنامه در گزارشی نوشت:
چینیها به این نتیجه رسیدهاند که همکاری با
حاکمیت و نظام جمهوری اسالمی ایران نسبت به
دولت ،بهتر جواب میهد .برای قرارداد بلند مدت
[ق ــرارداد  ۲۵ساله] چینیها میخواهند با کل
نظامبهتفاهمبرسندواینگونهکارراجلوببرند.باور
نداشتنچینبهعزمدولتروحانیدرپیشبردروابط
راهبردی ،جدی شدن قرار داد۲۵ساله را به تاخیر
انداختهاست.
••ایران -سعید معدنی ،جامعهشناس درباره تاثیر
سفربرشیوعکرونانوشت«:معمو ًالدرجاییکهثابت
زندگیمیکنیمرفتوآمدهایاطرافیانرامیدانیم
وتوجهبیشتریهمبهمسائلروزانهدرمحیطزندگی
خود داریم ،اما در مسافرت و رفتن به شهرهای دیگر
ناخودآگاه توجه ما در خصوص رعایت بهداشت هم
کاهش پیدا میکند یا ممکن است به افراد جدیدی
کهباآنهابرخوردداریمبهدلیلحفظحرمتنتوانیم
تذکرات الزم بهداشتی را بدهیم و همین حفظ
حرمتها میتواند به راحتی از یک ناقل ،بیماری را
بهماانتقالدهد».

انعکاس
••عصر ایران نوشت :آمریکا سفیر ایران در عراق
را تحریم کرد .وزارت خزانه داری آمریکا همزمان با
تحریم مسجدی 5 ،نهاد شامل  3سازمان رسانهای
ایران را هم به اتهام دخالت در روند انتخابات آمریکا
در لیست تحریمهای خود قرار داده است .ایران
در واکنش به ادعای تالش ایران برای مداخله در
انتخابات آمریکا ،ضمن تکذیب این اتهام سفیر
سوئیس در تهران را به عنوان حافظ منافع ایاالت
متحدهآمریکابهوزارتخارجهاحضارکردهاست.
••الف نوشت  :محمود واعظی ،رئیس دفتر رئیس
جمهور هم به قرنطینه رفت .او در توئیتر نوشت:
با مثبت شدن نتیجه تست کرونای دخترم ،من و
همسرمنیزتستدادیمکهنتیجهتستایشانمثبت
و تست من منفی بود و باوجود این که هیچ گونه
عالیمی تاکنون نداشتهام ،تصمیم گرفتم تا تکرار
تست در هفته آینده و روشــن شدن نتیجه آن ،در
قرنطینهخانگیبمانم.
•• مشرق مدعی شد :نیویورک تایمز نوشت :سه
سالپسازآغازجنبش#من_هم،شناختهشدهترین
چهرهای که تاکنون با چنین اتهاماتی روبه رو شده
هنرمندسرشناس ۸۰سالهباشهرتجهانیاست.
سیزده زن در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز
آیدین آغداشلو نقاش معروف ایرانی را به سوءرفتار
جنسیدرطولبیشاز ۳۰سالمتهمکردند.اکثر ًا
از شاگردان قدیمی و برخی از روزنامهنگاران فعال
در حوز ه فرهنگ و هنر هستند .این در حالی است
که آغداشلو با قاطعیت هر گونه عمل خالف را انکار
کردهاست.
••جام نیوز نوشت  :خبرگزاریروسیاسپوتنیک،
درتحلیلیپیرامونسخناناخیرترامپ،علیهایران
نوشت:برخیکارشناسانباوردارندترامپدلواپس
استکهایرانیهایامتحدینآنهادرمنطقهدستبه
کاریبزنندکهتیرخالصبرکالبدبیجانانتخاباتی
ترامپباشد.

اخطار صریح سردارشکارچی
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح :با هرگونه تعرض و تهدید در مرزهای
مشترک ایران با ارمنستان و آذربایجان برخوردی سخت خواهیم کرد

میرزارضا توکلی  -این روز ها آتش جنگ دو
کشور همسایه گریبانگیر مرزهای شمال غرب
کشورمان هم شده و گاه و بی گاه خبرهایی مبنی
بر اصابت راکت و خمپاره های جنگ قره باغ به
نقاطیازسرزمینمانیاعبورپهپادهایجاسوسی
و نظامی از مرز های شمالی کشورمان شنیده می
شود .تجاوز هایی که پیشتر هم مقامات سیاسی
و نظامی کشورمان هشدار داده بودند که نباید
صورت بگیرد و اگر ادامه یابد با پاسخ قاطع و تند
ایرانبهطرفمتجاوزهمراهخواهدشد.هشداری
کهدوبارهواینبارازسویسخنگویارشدنیروهای
مسلح تکرار شد  .همین چهارشنبه هفته گذشته
بودکهمعاونسیاسیوامنیتیاستاندارآذربایجان
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شرقی از رشد چشمگیر اصابت راکت های جنگ
قره باغ بر مرزهای کشورمان خبرداده بــود «:از
ابتدای جنگ قره باغ تا به امــروز در مجموع ۶۸
گلوله راکت طرف های درگیر جنگ قره باغ به
مناطقمرزیکشورمانبرخوردکردهبود،اماتنها
امروز  ۷۱گلوله راکت اصابت کرد».حاال این بی
اعتنایی ها به حفظ حریم مرزی کشورمان با ورود
جدی یکی از مقامات بلند پایه نظامی ایران یعنی
سخنگویارشدنیروهایمسلحکشورمانواردفاز
جدیدی شده است «:در این زمینه به هر دو کشور
درگیر یادآور میشویم که او ًال مراقب آتش افروزی
و شیطنت های بیگانگان باشند؛ ثانیا مشکالت
فیمابینراازطریقمسالمتآمیزوگفتوگوحل

و فصل کنند و ثالثا با بی دقتی در عملیات نظامی
خود ،مرزهای سرزمینی جمهوری اسالمی ایران
و امنیت و آسایش هموطنان ما را که خط قرمز
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران است ،به
مخاطرهنیندازندوباجدیتودقتدراینخصوص
مراقبت کنند .رعایت حسن همجواری و صبوری
ایراناسالمیبادوکشور،نبایدموردسوءاستفاده
قرارگیرد؛ بنابراین هشدار میدهیم با هرگونه
تعرضوتهدیدبرخوردیسختخواهیمکرد ».به
گزارشایسناسردارشکارچیدربخشدیگریاز
سخنان خود مجدد یاد آور شد که چنان چه طرف
های درگیری بخواهند به این رویه ادامه بدهند،
قطعا پشیمان خواهند شد «:در پی درگیریهای
اخیرنظامیاندوکشوردرمنطقهقرهباغ،نخجوان
وارمنستانبهدلیلشیطنتبرخیبازیگرانمنطقه
ایوحمالتراکتیوتوپخانهایطرفهایدرگیر،
برخی مناطق مــرزی جمهوری اسالمی ایــران
تحت تاثیر قرار گرفته و خساراتی به هموطنان
مرزنشینواردکردهاست؛بنابراینتاکیدمیکنیم
دو کشور مشکالت خود را از طریق گفتوگو حل
کنند و به خطوط قرمز ایــران ورود نکنند که در
غیر این صورت قطع ًا پشیمانی بهدنبال خواهد
داشت».حال باید دید دو طرف جنگ قره باغ که تا
کنونبهرغمهشدارهایقبلیمقامهایکشورمان
همچنان مناطقی از کشورمان را هدف قرار داده
اند در مقابل این هشدار صریح سخنگوی ارشد
نیروهای مسلح کشورمان چگونه عمل خواهند
کرد و واکنش مقامات ایرانی در مقابل تکرار این
حوادثچهخواهدبود.سردارشکارچیهمچنین
درسخنانخود اسمیاز کشورهایبیگانهایکه
در این موضوع شیطنت به خرج می دهند نیاورده
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است اما بی شک روی سخن او به سمت همسایه
غربی ایــران یعنی ترکیه اســت .ترکیه ای که بر
خالفمواضعجمهوریاسالمیدربیطرفیدر
این مناقشه و پس از گذشت دو هفته از جنگ قره
باغهمچنانآتشبیارمعرکهشدهاست.ترکیهکه
پیشازاینتعدادزیادیازتروریستهاراازمناطق
اشغالیسوریهبهجمهوریآذربایجانمنتقلکرده
بود حاال هم پای شمار دیگری از تروریست ها را به
نوار مرزی شمالی ایران باز کرده است  .در همین
زمینه مشرق براساس گزارش های میدانی خود
ازافزایشدوبرابرینیروهایتروریستیخبرداده
است «:در روزهای گذشته تعداد عناصر گروهک
های تروریستی (سلطان مراد ،جیش الشرقیه،
الحمزه،ارتشالنخبه،جبههالشام،تیپالفرقان
و )...در جمهوری آذربایجان از  ۹۰۰تن به هزار
و  ۲۰۰تن افزایش یافته و در خطوط مقدم جنگ
با نیروهای تحت فرمان دولت ارمنستان مستقر
شدهاند .با این توضیح نقشه های به دست آمده از
پیشرویهاینیروهایآذربایجانبدینمعناست
که تروریست هایی که توسط ترکیه پشتیبانی
می شوند در امتداد مرز ایــران با همسایه های
شمالی آرایــش گرفته اند .حضوری که پیامد
های امنیتی خطرناکی را نیز برای کشورمان
درپی خواهد داشت  .مسئله ای که باعث شد
رئیس جمهور کشورمان در تماس تلفنی اخیر
خود با رجب طیب اردوغان همتای ترک خود
به آن اشاره کند؛ روحانی با بیان این که موضع
جمهوری اسالمی ایــران در این زمینه کامال
روشن است و « معتقدیم جنگ راه حل نیست»
تاکید کرد که  گروههای تروریستی میتوانند
خطر بزرگی برای منطقه باشند.

روزیتاریخی
برای پدافند
هوایی
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ویژه های خراسان

آنالینشدنحسابوکتابورود
کاالهایاساسی
پس از بروز برخی تالطم ها و ارائه آمارهای متفاوت
در خصوص ورود و توزیع کاالهای اساسی به کشور،
یک مسئول ارشد اجرایی در ابالغیه روزهای اخیر
خود به اعضای اقتصادی کابینه ،از آن ها خواسته
استضمنآنالینوجامعکردنتمامیمراحلورود
و ترخیص کاالهای اساسی به کشور ،دسترسی
مسئوالن مربوط به این آمارها فراهم شود و حتی
آمار انبارها و اطالعات میزان رسوب کاال در بنادر و
گمرکاتنیزدراختیارنهادهایمسئولقراربگیرد.

ضرباالجلفوریبهمدیراندرباره
ثبتاموالدولتی
یک نهاد نظارتی در نامه جدید خود خطاب به 10
عضو کابینه ،از آن ها خواسته با توجه به الزامات
قانونی و مصوبه های هیئت وزیــران پیرامون ثبت
تمامیاموالواراضیدراختیاردستگاههایاجرایی
در سامانه ملی در نظر گرفته برای این موضوع ،به
همه ادارات و سازمان های زیرمجموعه خود دستور
دهنداینمهمدراسرعوقتعملیاتیشوددرغیراین
صورت،اقدامقانونینسبتبهاینتاخیروعدماقدام
مسئوالندولتیبهعملخواهدآمد.

توئیت سیاسی

برای اولین بار سامانه باور  373با
رکوردزنی پیش چشم سازندگان
اس ،300با پرتابی موفق
عملیاتیشد

هادی محمدی – در روز آخر رزمایش پدافند
هوایی مدافعان آسمان والیت  ، 99برای اولین
بار ،سامانه راهبردی و بومی باور 373یک پهپاد
دشمن فرضی را به عنوان یک هدف دور ایستا
از فاصله بسیار دور در قلب کویر مرکزی ایران با
موفقیت هدف اصابت قرار داد ،روزی تاریخی
که نوید ظهور یک مدافع بسیار حیاتی برای
حراست از آسمان کشورمان را می دهد و با توجه
به بومی بودن آن می تواند بسیاری از مشکالت
نمونههایخارجیرانیزنداشتهباشد.بهگزارش
خراسانوبهنقلازپایگاهاطالعرسانیارتش،در
اجرایمرحهآخررزمایشوباتهاجمهواگردهای
راهبردی و دور ایستای نیروی حملهور ،سامانه
پدافند هوایی بومی باور ۳۷۳برای نخستین بار
در قالب شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور با
موفقیت هدف مد نظر را که سطح مقطع راداری
بسیار پایینی داشت ،کشف و شناسایی کرد و با
شلیک از فاصله دور هدف اصابت قرار داد.به
گفته سخنگوی رزمایش ،فاصله انهدامی هدف

تصویریازپرتابگردوفروندیسامانهباور			۳۷۳

مذکور ،رکــورد جدیدی در مقابله دورایستا با
اهداف هوایی در بین تمامی سامانه های پدافند
هواییکشوربود.نکتهمهماینجاستکهاینکار
نه توسط سامانه برد بلند روسی اس 300-بلکه
توسطسامانهبومیباورباموفقیتصورتگرفت.
بهنوشتهتسنیم،براساساطالعاتصفحهنمایش
کاربری و فیلم پخش شده در بخش خبری صدا
و سیما سامانه بــاور 373-انهدام هدف مذکور
در فاصله بین  125تا  150کیلومتری و به طور
تخمینیدرفاصله 135کیلومتریصورتگرفته
است.همچنین در این رزمایش رادارهای قدیر،
مراقبوبشیرنیرویپدافندهواییارتشونیروی
هوافضای سپاه ،اهداف پــروازی بر فراز منطقه
عمومیرزمایششاملجنگندههایباسرنشین
و بدون سرنشین نیروی هوایی ارتش و نیروی
هوافضایسپاهراکهازپایگاههایمختلفبهپرواز
درآمدهبودندباموفقیتکشفوشناساییکردند
واطالعاتاهدافپروازیکشفشدهرادراختیار
شبکهیکپارچهپدافندهواییکشورقراردادند.

اولینتصویرازلحظهشلیکموشکعمودپرتابصیاد ۴ازسامانهباور۳۷۳

فرا خبر
باور  373چه ویژگی هایی دارد ؟
سامانه راهبردی و بومی باور  373نخستین سامانه پدافند هوایی ارتفاع و بردبلند کشور و
خودکششی است که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران طراحی و ساخته شده
است کهمردادسالگذشتهباحضوررئیسجمهوررونماییشد.ماجرایساختاینپدافندبهسال
 ۸۷برمیگردد.درستزمانیکهدرروسیهبارویکارآمدندیمیتریمدودفازتحویلسامانهاس
 ۳۰۰خریداریشدهایرانخودداریشدودانشمندانجوانایرانیدرروزوالدترسولاکرم(ص)
دستبهکارشدندوبرایاینکهباورکنندکهمامیتوانیم،نام«باور»رابرایآنانتخابکردند.عدد
 ۳۷۳راهمکهابجدیکیازالقابرسولاکرم(ص)استبهآناضافهکردند.سامانهباور ۳۷۳ازهر
لحاظپیشرفتهترازسامانههاییهمچوناس ۳۰۰بودهامانکتهقابلتوجهیکهاینسامانهراازبقیه
متمایزمیکند،تواناییحملوشلیکانواعموشکهادربردهایمختلفاست،بهگونهایکهاگراس
 ۳۰۰دربرخیموضوعاتخألداشت،درباور،۳۷۳اینخألهابرطرفشدهوطراحیمفهومیروی
آنانجامگرفتهودرهمینزمینهوزارتدفاعپیشبینیکردهکهاینسامانهبادویاسهنوعموشکدر
الیههایمختلفبتواندواردعملشودوتواناییدرگیریبااهدافمتنوعدارد.موشکمورداستفاده
دراینسامانهازنوعصیاد ۴ومجهزبهیکسیستممانورپذیریپیشرفتهاست.همهاجزایسامانه
باور ۳۷۳-بر خودروهای ظفر و ذوالجناح سوار میشوند و متحرک هستند  .سامانه موشکی باور
 ۳۷۳ازفاصله ۳۵۰کیلومتریهدفراشناساییواز ۲۵۰کیلومتریرهگیریمیکندوتوانایی
هدفگیریازفاصله ۲۰۰کیلومتری،تاارتفاع ۲۷کیلومترراداراست.

چهره
محسنرضایی،دبیرمجمعتشخیصمصلحتنظام
در پاسخ به پرسشی دربــاره برخی ادعاها مبنی بر
ارجحیتپیروزیبایدندرانتخاباتریاستجمهوری
آمریکا برای کشورمان گفت «:ترامپ و بایدن هیچ
پیشنهادجدیدیبرایماندارند.بایدنمیگوید«اگر
رئیسجمهورشومبهبرجامبرمیگردم،اماایرانیها
باید برجام  ۲و  ۳را هم بپذیرند یعنی برد موشک
هایشان را محدود کنند و در منطقه حضور نداشته
باشند و در صورت پذیرش این شروط ،تحریمها را
برمی داریــم ».رضایی تاکید کرد«:مسئله اصلی،
لــغــو تــحــریـمهــا علیه
کشورمان است که
ترامپ و بایدن هیچ
پیشنهاد جدیدی
بــــــرای آن
ندارند».

