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فرمانده کل ارتش :در  5سال آینده
اتفاقات خوبی در نهاجا می افتد

...

ویژه های خراسان
قطع بی سر و صدای یارانه برخی نوزادان
بر اساس گــزارش مسئوالن برخی استان های کشور به
مدیران اجرایی در پایتخت ،مشخص شد به رغم پیگیری
های صورت گرفته ،یارانه نوزادانی که طی ماه های اخیر به
دنیا آمده اند ،به حساب سرپرست خانوار واریز نشده است
و مسئوالن دستگاه های مربوط در استان ها نیز دلیل به
وجود آمدن این مشکل را فقدان اعتبار الزم برای اجرای این
موضوع اعالم کرده اند که اکنون در حال پیگیری توسط دو
عضو کابینه است.

مجوز جدید دولت برای تشویق کارمندان
باانگیزه
یک مقام مهم اجرایی در بخشنامه جدید خود خطاب به
همه ادارات و سازمان های دولتی ،اعالم کرده با توجه به
مجوزهای ناشی از بند "پ" ماده  7قانون برنامه ششم و
تبصره  20قانون بودجه  ،97می توان  50درصد اعتبار
باقی مانده از محل صرفه جویی حاصل از اختالف قیمت
بین بهای تمام شده با مبلغ مــورد توافق در تفاهم نامه
دستگاه دولتی و واحد مجری و هزینه قطعی خدمت مندرج
در تفاهم نامه رسمی را به منظور ایجاد انگیزه ،در میان
کارکنان واحد مجری هزینه کرد.

چهره ها و گفته ها

اســحــاق جهانگیری مــعــاون اول رئیسجمهور
گفت :رسانهها و مطبوعات نقش بسیار پراهمیتی
در شفا فسازی و پیشگیری از
فساد دارنــد که الزم اســت از
رسانههایی که در چارچوب
قــانــون در زمینه مقابله با
فــســاد فــعــالــیــت دارنــــد،
حتم ًا حمایت شود.
/فارس
سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
گفت :امروز برخی نیروهای انقالبی در دفاع از انقالب
اسالمی و دستاوردهای آن دچار تعارف
شده اند در حالی که انقالب اسالمی
دســتــاوردهــای بسیار بــزرگ و قابل
دفاعی دارد که برخی از آن ها
در برخی کشورهای مدعی
نیزدیدهنمیشود/.فارس

شهیندخت مــوالوردی دستیار رئیس جمهور در
امــور حقوق شهروندی درخصوص احضار برخی از
داوطلبان کارشناسی ارشــد به برخی از نهادهای
امنیتی و دریافت تعهدنامه از آن ها گفت :من این
مــوضــوع را در اخــبــار رسانهها و
شبکههای اجتماعی دید هام
و اطــــاع چــنــدانــی از آن
ن ــدارم ولــی به وزیــر علوم
پیام خواهم داد تا ببینم
داستان چه بوده است.
/ایلنا

فارس-امیرسرلشکرموسویفرماندهکلارتشگفت:اطمینانداریمبامحاسباتدقیقواتکابهنیرویانسانیکمنظیر،درکمترازپنجسالآیندهدرنیرویهوایی
اتفاقاتبسیارخوبیخواهدافتادکهدرزمانخودارائهخواهدشد.موسویدرمراسمتکریمومعارفهفرماندهانسابقوجدیدنیرویهواییارتشباتقدیرازامیر
شاهصفیتصریحکرد:نیرویهواییدراین 10سالگاهیتحتفشارهایعجیبیقرارمیگرفتکههریکازآنهاقادربودیکسازمانرامتالشیکند.

اولین جنگنده رزمی آموزشی نسل  4با نام «کوثر» رونمایی شد

اخبار

غرش بمب افکن مافوق صوت ایرانی در آسمان

بهرام قاسمی :بودجه  18میلیون یورویی
اروپا ربطی به برجام ندارد

چرا جنگنده کوثر تفاوت های جدی با  F5دارد ؟
طاهری -اولین جنگنده رزمی و آموزشی بومی مجهز به
سامانههایاویونیکوکنترلآتشبومینسل 4بانامکوثر
با حضور رئیس جمهور رونمایی شد .این هواپیما از نوع
جنگنده های بمب افکن مافوق صوت به شمار می رود .به
گزارش فارس ،بهره گیری از معماری یکپارچه پیشرفته و
اویونیک و کنترل آتش با استفاده از شبکه داده دیجیتال
نظامی منطبق با نسل  ،4بهره گیری از رایانه محاسبات
بالستیکسالحوسامانهپیشرفتهنشانهرویمقابلخلبان
( )HUDبه منظور افزایش دقت اصابت سالح و مهمات،
بهره گیری از رادار پیشرفته و چندمنظوره کنترل آتش
برای باال بردن دقت کشف اهداف و تهدیدات و بهره گیری
از ناوبری دقیق به صورت رادیویی و مستقل و استفاده از
سامانه نقشه متحرک هوشمند از مهم ترین ویژگی های
این جنگنده است .در ادامه مراسم رونمایی از برخی طرح
ها و دستاوردهایصنعت دفاعیدر سازمانصنایعهوایی
وزارتدفاع،اینهواپیمابادستوررئیسجمهورپروازکرد.
اینهواپیمادردونوعتککابینودوکابینقابلتولیدبوده
کهنوعدوکابین عالوهبرقابلیترزمی،برایآموزشخلبان
درمرحلهپیشرفتهنیزکاربرددارد.بنابراینگزارش،ساخت
جنگنده کوثر ،ایران را در زمره معدود کشورهای دارای
فناوریطراحیوساختجنگندهباسامانههایاویونیکو
کنترلآتشنسل 4قرارمیدهد.
▪آیاجنگندهکوثرهمان   F5است؟

رونمایی از جنگنده بومی کوثر بازتاب بسیار زیادی در
محافل رسانهای داخل و خارج از کشور داشت و بسیاری
از کارشناسان به تحلیل این دستاورد ایران پرداختند .اما
عدهای در فضای مجازی از همان ساعات اولیه با انتشار
شایعاتی اقدام به شبههافکنی درباره توان ایران در حوزه
ساخت جنگندهها کردند تاجایی که جنگنده کوثر کپی
جنگنده اف 5آمریکا توصیف شد که 50-40سال پیش
ساخته شده است .براساس گزارش تسنیم ،آن چه درباره
کوثر واضح است ،این است که این جنگنده شباهت بسیار
زیادی به جنگنده اف  5آمریکا دارد یا اگر بخواهیم بهتر
بگوییم ،کوثر در واقع ارتقای سنگین همان طرح اف 5
است که توسط وزارت دفاع اجرایی شده است .پرواضح
است که جمهوری اسالمی ایران سالیان درازی است که
در شرایط تحریم نظامی کامل از سوی غرب قرار دارد و
ایران سالهاست که نمیتواند تجهیزات نظامی مدرن به
خصوص جنگنده خریداری کند ،البته تالشهای زیادی
انجام شده اما تاکنون درباره خرید جنگنده خارجی به
نتیجهنرسیدهایم.درچنینشرایطی،ایرانیککاربیشتر
نمیتواند انجام دهد و آن این که خودش دست به کار شود

▪امیربنیطرفی 75 :درصدکارجنگندهکوثردربخش
خصوصیصورتگرفت

وجنگندهبسازدیااینکهجنگندههایموجودراارتقادهد
تا مدرنتر شوند .قاعدتا ساخت جنگنده بسیار خطیر و
پیچیدهاستوقطعاکشورمانتاسالیانمتمادینمیتواند
جنگندهای در حد جنگندههای مدرن نسل  4+یا نسل 5
بسازد چرا که برای رسیدن به مرحلهای که جنگنده مدرن
بسازیم،سالیانمتمادیتحقیقوایجادزیرساختو...نیاز
است ،دقیقا راهی که سازندگان بزرگ دنیا شاید نزدیک
به  100سال طول کشید تا به آن جا برسند .آن چه امروز
درباره جنگنده کوثر رخ داده ،همین است و متخصصان
کشورمانتوانستهاندجنگندهاف 5آمریکارااساس ًاتبدیل
به یک جنگنده مدرنتر کنند و در واقع امروز میتوان گفت
که ایران یک استاندارد مدرن برای جنگندههای اف 5
دارد .این اقدام نه امروز ،بلکه سالهاست که در کشور در
حال انجام است و پروژههای متعددی در این باره تعریف
شده است ،از آذرخش گرفته تا صاعقه  1و 2؛ یعنی این
جنگنده ،ماحصل تالش بیش از دو دهه ایران برای تولید
یک جنگنده است که در نتیجه به کوثر ختم شده است.
▪موتورکوثرساختکجاست؟

از مهم ترین اتفاقاتی که در پروژه کوثر رخ داده است ،نصب
«موتور توربوجت بومی اوج» روی جنگنده کوثر است؛ اوج
اولینموتورجتساختایراناستکههمتایموتور J85به
شمارمیرودومتخصصانکشورمانآنقدربهاینمحصول
اطمینان داشتهاند که حاال آن را برای اولین بار روی یک
جنگنده سوار کردهاند .موتور توربوجت ملی اوج ،قابلیت
عملکردپروازیتاارتفاع 50هزارپاراداردومجهزبهسامانه
های متعددی است که در شرایط مختلف عملیاتی و آب و
هوایی از توانمندی باالیی برخوردار است و قابلیت نصب
رویانواعپرندههایباوزنبرخاستحداکثر 10تنرادارد.
اینموتوربابیشاز 14هزارقطعهوبافناوریبسیارپیچیده

موجب ایجاد یک جهش بلند در دانش طراحی و فناوری
ساخت در صنعت هوایی کشور شده و به عنوان یک پلتفرم
مرجع میتواند زمینه ورود کشور به فاز طراحی و ساخت
موتورهای توربوفن و توربوشفت نیمه سنگین و سنگین
کالسهواییوصنعتیرانیزفراهمکند.
▪تغییراتدرقلبکوثر

غیر از موتور که شاید مهم ترین بخش جنگنده و قلب
آن است ،متخصصان کشورمان تغییرات بسیار زیادی
به نسبت جنگنده اف  5روی کوثر انجام دادهانــد که از
آن جمله میتوان به تبدیل نمایشگرهای بسیار قدیمی
آنالوگ به دیجیتال چندمنظوره ( ،)MFDتبدیل سایت
نشانهگیری قدیمی به سایت مدرن دیجیتال (،)HUD
نصب رایانه محاسبات بالستیک ،ارتقای رادار جنگنده
و تبدیل آن به یک رادار پیشرفته چندمنظوره کنترل
آتش بــرای باالبردن کشف اهــداف و تهدیدات ،نصب
سامانه نقشه متحرک هوشمند روی جنگنده و ...اشاره
کرد .در پروژه کوثر 10 ،دانشگاه برتر کشور 72 ،شرکت
پیمانکار 44 ،شرکت تامین کننده و  63شرکت دانش
بنیان همکاری داشتهاند و این یعنی ارتباط خوبی در
مسیر طراحی و تولید پروژههای نظامی میان صنعت و
دانشگاه برقرار شده است.
▪وزیر دفاع :جنگنده کوثر بخش زیادی از نیاز ما را رفع
میکند

امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلحدرهمایشروزصنعتدفاعیبااشارهبهجنگندهبومی
کوثرگفت:هواپیماییکهامروزبافرمانرئیسجمهورپرواز
کرد،بخشزیادیازنیازمارارفعمیکندکهباعثمیشود
هواپیماهایقبلینیزبهروزشوند.

امیرسرتیپبنیطرفیرئیسسازمانصنایعهواییوزارت
دفاع در خصوص جنگنده کوثر اظهار کرد :برای تست این
جنگنده28سورتیپروازدرنظرگرفتیمکهتاکنونحدود20
سورتیآنانجامشدهواکنونآخرینتستهایخودراپیش
از واگذاری به نیروی هوایی ارتش به عنوان نیروی کاربر می
گذراند.وی افزود :آن چه رونمایی شد ،جنگنده آموزشی-
رزمی مافوق صوت با نام کوثر است که تمام سیستم های آن
پیشرفته و بومی است .بنی طرفی با بیان این که خط تولید
جنگندهکوثرآمادهوهماکنوننیزدرحالتولیداست،افزود:
با تولید این جنگنده ،در کل هواپیما 16.5 ،میلیون دالر و
در بخش اویونیک  7.5میلیون دالر صرفه جویی می شود.
وی درخصوص همکاری با بخش خصوصی و شرکت های
دانشبنیاندراینموضوعنیزتصریحکرد ۷۵:درصدکاراین
هواپیمادربخشخصوصیصورتگرفتومادروزارتدفاع
آنراهدایتکردیم.بنیطرفیاضافهکرد:ازسرریزفناوری
هایصنایعدفاعیدرحوزهغیرنظامیاستفادهمیشودوما
نیزبهدلیلتحریمهاییکههواپیماهایغیرنظامیماشدند
دربخشهایتامینقطعاتاینهواپیماهابهاینحوزهکمک
می کنیم.در همین حال سردار محمد عزیزی دلشاد معاون
تحقیقات صنعتی وزارت دفاع هم با حضور در برنامه گفت و
گوی ویژه خبری تأکید کرد :پنج هزار شرکت دانش بنیان و
خصوصیبرایهمکاریباوزارتدفاعاعالمآمادگیوحدود
دوهزارو 600مادهتحریمیرادرداخلتولیدکردهاند.برای
نمونهموادانفجاریازموادتحریمیاستاما ۷۵۰نوعازاین
مواددرداخلتولیدشدهاست.
▪آشنا:جنگندهکوثرافتخاریملیاست

حسام الدین آشنا مشاور رئیسجمهور هم در گفت و گو با
باشگاه خبرنگاران با اشاره به این که جنگنده کوثر افتخار
ملی است ،گفت :اقدامات مهمی در حوزه دفاعی اتفاق
افتادهاستکهنمونهآنرونماییوپروازجنگندهکوثربود.
▪دفاعمهاجرانیازهواپیمایجنگندهکوثر

سیدعطاءا...مهاجرانیوزیرلندننشیندولتاصالحات
هم در صفحه توئیتر خود نوشت :بعد از رونمایی هواپیمای
جنگنده «کوثر» موجی شده است که این هواپیما تقلبی
اســت و شــوآف اســت و. ...رادیــوهــای فارسی خارجی و
سایتها هم نقش بــازی کردند .در انکارشان فرهنگ
حقارت و زبونیپذیری آشکار است .همینها غنیسازی
اورانیوم و ساخت پهپاد و موشک دوربــرد را هم مسخره و
انکارمیکردند.

میرزایینیکو:موسویورهنوردبهمالقاتفرزندانخودرفتهاند
عضو فراکسیون امید مجلس شــورای اسالمی گفت:
اجـــازه خـــروج بــه مــوســوی و رهــنــورد بـــرای دیـــدار با
فرزندانشان داده شده است.
قــاســم میرزایینیکو در گفت وگــو بــا ایــلــنــا ،دربـــاره

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

گشایشهای صورت گرفته در خصوص حصر میرحسین
موسوی و زهــرا رهنورد گفت :زهــرا رهنورد به همراه
میرحسین موسوی به تازگی به دیــدار فرزندانشان
رفتهاند .وی افــزود :به هر حال من احساس میکنم

قــرار اســت در ایــن بــاره گشایشهایی صــورت بگیرد؛
چرا که الزمه وحدت و وفاق ملی حل این مسئله است.
ایــن نماینده اصــا حطــلــب مجلس ادامـــه داد :البته
دیدارهایی که خانم رهنورد به همراه مهندس موسوی

با فرزندانشان داشتند به همراه تشریفات امنیتی بوده
است اما دیدار با دخترشان قبال میسر نبود که به تازگی
به وقوع پیوست و خانم رهنورد و آقای موسوی با یکدیگر
به دیدار فرزند خود رفتند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان درباره بودجه ۱۸
میلیون یورویی اروپا که به تازگی تصویب شده ،توضیحاتی
ارائهوتصریحکردکهاینبودجهمربوطبههمکاریهایایران
بااتحادیهاروپاستوربطیبهبستهاقتصادیپیشنهادیاروپا
کهقراراست در چارچوببرجام ارائهشود ،ندارد .بهگزارش
ایرنا،بنا بر اظهارات بهرام قاسمی ،این میزان بخش اول
بودجه 50میلیون یورویی است که از سوی کمیسیون اروپا
به این منظور اختصاص داده شده است .همچنین به نوشته
سایت اتحادیه اروپا تصویب بسته  18میلیون یورویی برای
حمایت از توسعه اجتماعی و اقتصادی ایران ،اولین پروژه
بسته حمایتی  ۵۰میلیون یورویی اروپا در حمایت از ایران
است .اینها بخشی از همکاریهای دو طرف بعد از توافق
برجاماست.براساسآنچهدرسایتاتحادیهاروپاآمدهاست،
فعالیتهای بخش خصوصی شامل حمایت از بنگاههای
کوچک و متوسط ایرانی ،گسترش زنجیره ارزش منتخب و
کمک فنی به سازمان توسعه تجارت ایران است .کمیسیون
اتحادیه اروپا در بخشی از این کمک  ۱۸میلیون یورویی،
هشت میلیون یورو برای حمایت فنی در زمینه چالشهای
محیط زیستی و دو میلیون یورو برای حمایت کاهش آسیب
موادمخدراختصاصمیدهد.

روحانی:نداشتنبازدارندگیدفاعی،یعنی
چراغسبزبهدشمن
رئیسجمهورآمادگیدفاعیایرانرانهبهمعنیجنگطلبی،
بلکهبهمعنایصلحطلبیپایداربرشمردوبابیاناینکهتاریخ
بهماآموختهاستاگرقدرتمندواستوارنباشیم،ماراازپایدر
می آورند ،تاکید کرد :عدم بازدارندگی دفاعی ،یعنی چراغ
سبز به دشمن وهمه موظف هستیم امنیت ،قدرت و عزت
ملت ایران را با کمترین هزینه تامین کنیم .به گزارش پایگاه
اطالعرسانیریاستجمهوری،حجتاالسالموالمسلمین
دکتر حسن روحانی روز سه شنبه گذشته در مراسم سالروز
صنعت دفاعی گفت :تاریخ به ما میگوید که اگر قدرتمند
نباشیمورویاهدافخوداستوارنایستیم،دیگرانیهستند
که ما را از پای در خواهند آورد .رئیس جمهور با بیان این که
ساختار دفاعی کشورمان ،ساختاری مردمی است ،خاطر
نشان کرد :بار بزرگ و اصلی نیروهای مسلح کشورمان ،بر
دوش بخش مردمی آن یعنی سربازان وظیفه است و از سوی
دیگردر کشورمان نیرویی به اسم بسیج داریم که به عنوان
یک قدرت بزرگ عالوه بر آن که باعث تقویت بخش مردمی
نیروهایمسلحمیشود،مردمرانیزکام ً
البانیروهایمسلح
کشور،متصلمیکندوهرجانیروهایمسلحومردمکشوری
این چنین پیوندهای مستحکم و گسترده داشته باشند،
شکستناپذیر خواهند بود .دکتر روحانی اضافه کرد :اگر
درکناراینویژگیها،فرماندهینیروهایمسلحنیزمردمی
باشد ،یعنی منتخب و مورد اعتماد مردم باشد و عالوه بر این
اسالمشناس ،مدیر ،مدبر و مورد اعتماد دینی مردم باشد،
توانمندی و قدرت نیروهای مسلح مضاعف خواهد شد .در
زمانجنگوقتیامامراحلفرمانیصادرمیکردند،بافرمان
یک فرمانده نظامی معمولی فرق داشت چرا که مردم به این
رهبرمردمیودینیازعمقجاناعتمادداشتندوبهاوعشق
میورزیدند و میدانستند که آن چه او میگوید برای تأمین
مصالحعمومیکشوراستونهتأمینمنافعفردی.
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