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بازداشت دو نماینده مجلس به اتهام اخالل در 
بازار خودرو تایید شد؛

و باز خودر

سياست 2

دستش را باال آورده به نشانه »ســام! من دارم می آیم«؛ با 
نگاهی به دوردست، از آن نگاه هایی که در پوسترهای تبلیغاتی 
به معنی امید به آینده و کاربلد بودن است. زیر نامش هم در یک 
کادر قرمز نوشته است: »اتحاد، اقتصاد، نگاه عادالنه«؛ این البته 
سکانس اول است؛ سکانس دوم آن جایی است که به جای این 
پوستر تبلیغاتی، خبر بازداشت آقای نماینده در حوزه انتخابیه 
و البته کل ایران می پیچد و منابع َمگو به رسانه ها می گویند که 
»یکی از آقایان نماینده، واسطه خرید چند هزار خودرو از یکی 
از خودروسازهای کشور توسط یک فرد خاص بوده است!« یعنی 
همان موقعی که میلیون ها نفر روی سایت فروش خودرو خیمه 
زده بودند تا ارابه مرگ بخرند و آخر هم دستشان از همان ارابه 
هم کوتاه می ماند، دست های پشــت پرده بدون اینکه گرفتار 
سرعت اینترنت و باال آمدن سایت باشند، در حال خودروبازی 

بودند.
دومینوی برخورد با مفاســد اقتصادی از طال و ارز و موسسات مالی 
اکنون به خودرو رسیده و خودروســاز و خودروباز را با خود برده است. 
19 مرداد نامه ای منتسب به دســتورالعمل اداره دعاوی حقوقی بانک 
مرکزی و حکم قضایی بازپرس شعبه 1۴ ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی و 
انقالب تهران در مورد پرونده مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در 
فضای مجازی منتشر شد که نشان می داد بانک مرکزی به تمام بانک ها 
نامه زده و دستور داده که تمام حساب های هاشم یکه زارع، مدیرعامل 

شرکت ایران خودرو را مسدود کنند و هیچ خدمات بانکی به او ندهند.
10 روز بعد علی ربیعی، ســخنگوی دولت اعالم کرد که یکه زارع از 

سمت خود برکنار شده است...

رئیس هیات مدیره شبکه یاری کودکان کار در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

جمع آوری کودکان کار مخالف پروتکل های بین المللی است
فاطمه قاسم زاده: طرح جمع آوری با »کودک کار« مقابله می کند؛ نه با »کار کودک«

گفت وگو 5،4

ســامانه بومی پدافند هوایی برد و ارتفاع 
بلند باور ۳۷۳، به عنوان یکی از  پیشرفته ترین 
و منحصربــه فرد ترین ســامانه های دفاعی 
کشــور با فرمان رئیس جمهور رونمایی و به 
شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور ملحق 

شد.
به گــزارش ایلنا، حســن روحانی صبح 
پنجشنبه در حاشیه مراسم گرامیداشت روز 
صنعت دفاعی کشور، از سامانه بومی پدافند 
هوایی برد و ارتفاع بلند بــاور ۳۷۳ بازدید و 

فرمان رونمایی از این سامانه را صادر کرد.
رئیســجمهور در ابتدای حضور در محل 
برگزاری مراسم گرامیداشــت روز صنعت 
دفاعی کشــور، پس از نواخته شــدن سرود 
ملی جمهوری اسالمی ایران و ادای احترام 
به مقام واالی شــهیدان، از یگان تشریفات 
مســتقر در محــل ســان دید و ســپس از 
نمایشــگاه دســتاوردها و توانمندی های 
 وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح 

بازدید کرد.
روحانــی همچنیــن در بازدیــد از 
قسمت های مختلف ســامانه بومی پدافند 
هوایــی بــاور  ۳۷۳، از جمله النچــر، رادار 
جســتجوگر، رادار ردگیر، موشک صیاد ۴ و 
مرکز فرماندهی و کنترل با توضیح وزیر دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مســلح و متخصصان 
صنعت دفاعی کشور در جریان روند ساخت 

این سامانه بومی و کارکرد آن قرار گرفت.
رئیس جمهور در فرمان رونمایی از سامانه 
بومی پدافند هوایی باور  ۳۷۳، گفت: به حول 
و قوه الهی و با توسل به روح امام هفتم موسی 
ابن جعفر )ع( و در آســتانه هفتــه دولت از 
سامانه بومی پدافند هوایی برد و ارتفاع بلند 
باور  ۳۷۳ رونمایی و دســتور الحاق آن را به 
شــبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور صادر 

می نمایم.
جمهــوری اســالمی ایــران بــا توجه 
بــه تحریم ظالمانه دشــمنان و عدم امکان 

تأمین ســامانه های پدافند هوایی برد بلند، 
بومی سازی این سامانه ها را از طریق طراحی و 
توسعه در داخل کشور در دستور کار قرار داد.
نقش ســامانه های برد بلند کشــور در 
بازدارندگــی از تهاجم دشــمنان و تهدید 
اهداف هوایی برای محافظت از تأسیســات 
حیاتی و مراکز مهم شــهری بســیار حائز 

اهمیت است.
ســامانه بومی پدافند هوایی باور ۳۷۳، 
می تواند اهــداف هوایــی را در صحنه نبرد 
با اصابت مســتقیم موشــک یا بــا اصابت 
ترکش های سرجنگی موشک ساقط نموده 
و مانــع از ورود اهداف هوایی بــه محدوده 
عملیاتی خود شود؛ از جمله قابلیت های این 
ســامانه می توان به تحرک باال، حجم آتش 
زیاد، توانایی درگیری با اهداف متنوع )هوایی 
و کروز(، برد و ارتفــاع بلند، احتمال برخورد 
و کشــندگی مناســب، عملکرد مناسب در 
برابر جنگ الکترونیــک، تعمیر و نگهداری 
بومی و ســاده، عملیات در شرایط حمالت 
ش.م.ه )شــیمیایی، میکروبی و هسته ای( و 
قابلیت مقابله با بمب های الکترومغناطیس، 
عملیات در شــرایط مختلــف آب و هوایی 
کشــور، توانایی مقابله با اهــداف روز دنیا، 
ارتباط با الیه های پدافندی کشــور، قابلیت 
اطمینان و نیز قیمت بسیار کمتر از نمونه های 
مشابه خارجی اشاره کرد. از این بین تحرک، 
حجم آتش و ارتباط بــا الیه های پدافندی 
 کشــور برای یک ســامانه پدافندی هوایی 

بسیار حیاتی هستند.

ســامانه ســالح باور ۳۷۳ یک سیستم 
پدافندی هوایی برد و ارتفاع بلند اســت که 
قابلیت مقابله با اهدافی از جمله هواپیماهای 
شکاری و پنهان کار، هواپیماهای راهبردی و 
بمب افکن ها، هواپیماهای بدون سرنشین، 
موشــک های کروز، موشــک ضــدرادار و 
موشــک های بالســتیک، هواپیماهــای 
جنگ الکترونیــک خــاص، هواپیماهای 
 شناسایی و انواع هلی کوپترها و موارد مشابه 

را دارا است.
سرعت در عملیات،سهولت در آماده سازی 
و نگهداری، حداقل بودن تجهیزات جانبی، 
باال بودن عمــر انبــارداری و ضریب ایمنی 
اپراتوری، مطابقت با تکنولــوژی روز دنیا و 
امکان جایگزینی و تأمین لــوازم یدکی و ... 
از ویژگی ها و نکات قابل توجه و مهم سامانه 

سالح پدافند هوایی باور ۳۷۳ است.
قابلیت عملیاتی این سامانه با بهره گیری 
از تکنیک های مناســب و پروتکل های امن 
بین رادارها، اهداف و موشک ها و همچنین 
بکارگیری یک جســتجوگر رادیویی بسیار 
پیشــرفته و به روز، به نحــو  مطلوبی ارتقاء 

یافته است.
ایــن ســامانه می تواند همزمــان تعداد 
۳00 هدف را شناسایی و تعداد ۶0 هدف را 
ردگیری نموده و با ۶ هدف به طور همزمان 

درگیر شود.
در مســیر طراحــی و دســتیابی به این 
سامانه ســالح، فناوری های بسیاری مانند 
فناوری موشــک عمــود پرتــاب، فناوری 
چرخش موشــک به ســمت هدف جهت 
پوشــش ۳۶0 درجه جغرافیــای تهدید و 
 ...احصاء و به صورت عملیاتــی بکار گرفته 

شده است.
شایان ذکر اســت این ســامانه با وجود 
توانمندی هــای بیش از ســامانه مشــابه 
خارجی، با هزینه ی بسیار کمتر از نمونه های 

مشابه خارجی تولید شده است.

خبر

با دستور رئیس جمهور انجام شد؛

رونمایی از سامانه بومی پدافند هوایی پیشرفته باور ۳۷۳

نخست وزیر انگلیس به دیدار مرکل و ماکرون رفت؛
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