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پرونده سایپا از بهارستان هم قربانی گرفت

دو نماینده در تله
توصیهنامههای سفارش خودرو

نخســت وزیر اســرائیل اعالم کرد که این رژیم به فعالیت
خــود در ســوریه و عــراق بــرای نــاکام گذاشــتن «اهــداف
ایران» ادامه میدهد.
بــه گــزارش ایســنا ،بنیامیــن نتانیاهو ادامه داد :ایران کشــوری اســت که
ایــده تخریب اســرائیل را دنبال میکند و هدف آن فعالیت علیه ما اســت.
نتانیاهو گفت :ما در عراق چه الزم باشــد یا نباشــد ،فعالیت میکنیم و در
جبهههــای مختلفــی علیــه هر کشــوری که خواهــان از بین بردن ما باشــد،
فعالیــت میکنیم .در مقابل اما نــوری المالکی رئیس ائتالف دولت قانون
عراق با هشــدار به رژیم صهیونیســتی اعالم کرد کــه اگر حمالت این رژیم
ادامه یابد ،عراق به میدان جنگی تبدیل خواهد شــد که بیش از یک کشــور
از جمله ایران در آن شرکت خواهند کرد.

خبر

خطیب جمعه تهران :صدا و سیما به جای مداحی و سینه زدنها ،زندگی اهل بیت را  نمایش دهد
خطیب نمازجمعه تهران گفت:
مجامــع مــا و صــدا وســیما کــه
دستش باز است حرکات و الفاظ
افــرادی مانند مســلم بــن عقیل
را نمایــش بدهــد کــه صدهــا بار
از مداحیهــا و کــف زدن و ســینه
زدنها ارزش بیشتری دارد.
بــه گــزارش ایســنا ،آیــتاهلل
امامــی کاشــانی در خطبههــای

نمــاز عبــادی -سیاســی جمعــه
تهران ،با اشــاره عید غدیر افزود:
نبــوت ،والیــت و امامــت یــک
حقیقــت اســت .بــه قــول شــیخ
شــهابالدین ســهروردی گفتــه
میشــود والیت و امامــت ،کتاب
و ســنت در آســمانها یکــی بــود
و روی زمیــن دو تــا شــد .اینها در
عالــم غیــب یــک حقیقــت بود.

واقــع هــم همیــن اســت .متن و
تفســیر یک کتاب یکی است .اگر
کســی کالمــی گفــت و آن کالم
روشــن نبــود و شــخصی آن کالم
را روشــن کرد ،کالم همان اســت
کــه مبهــم بــوده و حــاال روشــن
شــده اســت .پیامبــر(ص) مأمور
ابــاغ وحــی و امیرالمؤمنین(ع)
مأمــور تبییــن وحی اســت .آنچه

مهــم اســت ،این اســت کــه باید
از نعمــت والیت کــه بزرگترین
نعمــت اســت ،بهــره بــرد .بهره
نعمت ،همان هماهنگ بودن و
در ارتباط بودن با ولی خدا است.
همه چیز را باید با نعمت والیت
مقایسه کرد و تراز گرفت .معنای
عیــد غدیــر و والدت موســیبن
جعفر(ع) و ائمه و شــهادتها و

وفاتها همین اســت .اگر نسبت
به والیت غفلت شود ،اصل دین
از دست رفته است.
امامــی کاشــانی افــزود :پیــر
شــدن در بدیهــا خطــر بزرگــی
اســت .ایــام عاشــورا نزدیــک
اســت .بایــد زندگــی اهــل بیــت
علیهمالســام را بــه نمایــش
گذاشت.

روز پنجشنبه با حضور رئیس جمهوری انجام شد

رونمایی از سامانه بومی «باور »373

روحانی :آماده مذاکره و رفع سوءتفاهم هستیم
ســامانه بومی پدافنــد هوایی پیشــرفته
« بــاور  »373روز پنجشــنبه بــا حضــور
رئیــس جمهــوری رونمایی و به شــبکه
یکپارچــه پدافنــد هوایــی کشــور ملحق
شــد.حجت االسالم والمسلمین حسن
روحانی در حاشــیه مراسم گرامیداشت
روز صنعت دفاعی کشور  ،از این سامانه
بازدیــد و فرمــان رونمایــی آن را صــادر
کرد.
رئیس جمهور در ابتــدای حضور در
محل برگزاری مراســم گرامیداشت روز
صنعــت دفاعی کشــور ،پــس از نواخته
شــدن ســرود ملی جمهــوری اســامی
ایــران و ادای احتــرام بــه مقــام واالی
شــهیدان ،از یگان تشــریفات مستقر در
محــل ســان دید و ســپس از نمایشــگاه
دســتاوردها و توانمندیهــای وزارت
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بازدید
کــرد .روحانــی همچنیــن در بازدیــد از
قســمتهای مختلــف ســامانه بومــی
پدافنــد هوایــی بــاور  ،۳۷۳از جملــه
النچــر ،رادار جســتجوگر ،رادار ردگیــر،
موشــک صیــاد  ۴و مرکــز فرماندهــی و
کنترل با توضیح وزیر دفاع و پشــتیبانی
نیروهای مسلح و متخصصان صنعت
دفاعی کشور در جریان روند ساخت این
ســامانه بومــی و کارکرد آن قــرار گرفت.
رئیــس جمهوری در فرمــان رونمایی از
ســامانه بومی پدافند هوایی باور ،۳۷۳
گفت« :به حول و قوه الهی و با توسل به
روح امام هفتم موســیبن جعفر (ع) و
در آســتانه هفته دولت از ســامانه بومی
پدافنــد هوایــی بــرد و ارتفــاع بلنــد باور
 ۳۷۳رونمایــی و دســتور الحــاق آن را
به شــبکه یکپارچه پدافند هوایی کشــور
صادر مینمایم».
ëëهدیهبزرگنیروهایمسلح
به مردم ایران
رئیــس جمهــوری همچنیــن در
سخنانی ســاخت سامانه پدافند هوایی
بــاور  373را اقدامــی ارزشــمند  ،حائــز
اهمیت و هدیهای بســیار بزرگ از سوی
نیروهــای مســلح و وزارت دفــاع بــرای
مــردم عزیز کشــورمان دانســت و تأکید
کــرد :ایــن ســامانه پدافنــدی از ســامانه

اس  300قویتر و بســیار نزدیک به اس
 400اســت و نقــش مهمــی در پدافنــد
هوایی کشور دارد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
ریاســت جمهــوری ،روحانــی در ایــن
مراســم که با حضور مسئوالن عالیرتبه
کشــوری و لشــکری و برخــی ســفرا و
وابستگان نظامی کشورهای خارجی در
ایــران برگزار شــد ،بــا بیان اینکــه امریکا
از ســال  96توطئــه جدیــدی را علیــه
جمهــوری اســامی ایــران آغــاز کــرده
اســت ،گفــت :آنهــا در ابتــدا بــه دنبــال
برنامهریزیهایــی بــرای ایجــاد جنــگ
روانــی و سیاســی علیــه ملــت بودنــد و
ســپس به جنگ اقتصادی روی آوردند.
رئیس جمهوری ادامه داد :امریکاییها
در ســالهای  96و  97عالمتهایی هم
دریافــت کردنــد که شــاید مشــوق آنان
برای ادامه توطئهافکنی در این ســالها
بوده اســت اما ملــت ایران هیچــگاه در
برابر توطئههایی که دشمنان علیهشان
طراحــی کردهانــد نه غمناک شــده و نه
دلشــان گرفته اســت و همواره با روحیه
الزم در برابر توطئه دشمنان ایستادهاند.
روحانی با بیان اینکه توطئهگران در سال
 96موفق شدند از طریق عوامل خود در
داخــل کشــور اغتشاشــاتی را در تهران و
برخــی خیابانهای شهرســتانها به راه
بیندازنــد ،گفــت :آنها تصــور میکردند
کــه توانســتهاند اغتشــاش چندماههای
را در ایــران کلیــد بزننــد امــا بــا تدبیــر
مســئوالن و اقدامات بهموقــع نیروهای
امنیتی ،انتظامی و مســئوالن نظام این
شــلوغیها ظرف چند روز برچیده شد و
این موفقیت جمهوری اسالمی ایران در
برابر توطئهگران بود.
روحانــی در ادامــه بــه دیــدار خــود
بــا یکــی از ســران کشــورهای اروپایی در
حاشــیه مجمــع عمومی ســازمان ملل
در ســال گذشــته اشــاره کرد و گفــت :در
ایــن دیدار این مقــام اروپایی بــه نقل از
رئیس جمهوری امریکا میگفت که اگر
اروپاییهــا با ترامپ همراهــی کنند و با
ایران همکاری نداشــته باشــند ،سه ماه
دیگر ،نظامی به نام جمهوری اســامی

ایران در منطقه نخواهد بود.
رئیــس جمهــور تأکیــد کــرد :بــه آن
مقــام اروپایــی گفتم آقایی کــه این ادعا
را کــرده خودش خواهــد رفت و حزبش
هــم از قــدرت ســاقط خواهــد شــد ،اما
جمهــوری اســامی بــرای صدها ســال
دیگر مستحکمتر خواهد ماند.
ëëشرایط امسال نســبت به سال گذشته
بهتراست
روحانــی بــا بیــان اینکــه امــروز
شــاخصهای اقتصــادی ،فرهنگــی و
اجتماعــی بــه مــا میگوید کــه وضع ما
نسبت به ســال گذشــته به مراتب بهتر
اســت و مــردم آرامــش بیشــتر دارنــد
و ثبــات اقتصــادی بیشــتر شــده اســت،
گفت :آمارهای مربوط به تورم ،افزایش
صادرات غیرنفتی و رشد بورس ،بیانگر
این واقعیت اســت که شرایط امسال ما
بهتر از سال گذشته است.
رئیــس جمهــوری بــا اشــاره بــه
فعالیتهــای اقتصادی انجام شــده در
کشــور طی یک ســال گذشــته گفــت :به
رغم همه شــرایط سخت و تحریمهای
بیســابقه ،در یکســال گذشــته  11ســد
ملــی 30 ،تصفیــه خانــه فاضــاب و 6
تصفیهخانــه آب در کشــور افتتاح شــده

و چندیــن هزار مگاوات بــه میزان تولید
برق کشور افزوده شده و امروز صادرات
بــرق و گاز و فرآوردههــای نفتــی بــه
کشــورهای همســایه به باالترین ســطح
خود رسیده است.
روحانی افزود :سال گذشته در بنزین
قــدرت صــادرات نداشــتیم امــا امــروز
صادر کننده بنزین و گازوئیل هستیم .گاز
را به کشــورهای مختلف صادر میکنیم
و در زمینههــای مختلف پیشــرفتهای
قابــل مالحظــهای داشــتهایم .امــروز
تابســتانی را پشــت ســر میگذاریــم کــه
یک روز قطعی برق در کشــور نداشــتیم
و بــا وجود بارشهــا و با تقویت فرهنگ
صرفهجویــی مردم کشــور ،مشــکل آب
نداشتیم .رئیس جمهوری با بیان اینکه
در حــوزه علــم و فناوری و شــرکتهای
دانشبنیــان وضعیــت کشــور هــر روز
و هــر مــاه بهتر از گذشــته اســت ،گفت:
امروز تعــداد شــرکتهای دانش بنیان
از یکهزار شرکت به  4هزار و  400شرکت
افزایــش یافتــه و ایــن رونــد در حــال
پیشرفت است.
ëëدر روز خطــر ،امریکاییها اولین فراری
ازمنطقههستند
رئیــس جمهــوری تأکیــد کــرد :بــا

گذشت یکســال و با تحریمهای سخت
دشــمنان روشن شــد که امریکا در هیچ
برنامــهای در منطقه علیــه ایران موفق
نبــوده اســت و امــروز هیچکــس در این
زمینــه تردیــد نــدارد و حتــی برخــی از
همسایههای ما که به امریکا دل خوش
کرده بودند ،اعتــراف میکنند که در روز
خطــر اولیــن فــراری از منطقه مــا خود
امریکاییهاهستند.
روحانــی افــزود :بیچارههایــی که به
هواپیماها ،ناوچههــا ،پهپادها و ناوهای
هواپیمابــر خــود تکیــه کــرده بودنــد،
آرزوهایشــان بــر بــاد رفت و طرفــداران
امریــکا در منطقــه خودشــان بــه مــا
میگوینــد که امریکاییها فقــط در برابر
ما شیر هستند اما در مقابل شما (ایران)
خرگوش و یا همان موش هستند.
روحانی با بیان اینکه مبنای ما رأی و
نظر مردم و احترام به آراء و افکار مردم
در همه جای دنیا اســت ،اظهار داشت:
امــروز با کشــورهایی مواجه هســتیم که
این مبانی را قبول ندارند.وی ادامه داد:
امروز و در چنین شرایطی نمی توان در
برابــر زور بــا منطــق جواب دهیــم ،باید
خود را قوی کنیم .نمیتوان با سخنرانی
با پرتابکننده موشک صحبت کرد.

«باور  »373چیست و چه میکند؟

ســامانه بومــی پدافند
هوایــی بــاور ،۳۷۳
برش میتوانــد اهــداف
هوایــی را در صحنــه نبــرد بــا اصابــت
مستقیم موشک یا با اصابت ترکشهای
سرجنگی موشک ســاقط کرده و مانع از
ورود اهداف هوایی به محدوده عملیاتی
خــود شــود؛ از جملــه قابلیتهــای این
ســامانه میتوان به تحــرک باال ،حجم
آتــش زیــاد ،توانایی درگیری بــا اهداف
متنــوع (هوایــی و کــروز) ،بــرد و ارتفــاع
بلنــد ،احتمــال برخــورد و کشــندگی
مناســب ،عملکــرد مناســب در برابــر
جنــگ الکترونیک ،تعمیــر و نگهداری
بومــی و ســاده ،عملیــات در شــرایط
حمالت ش.م.ﻫ (شیمیایی ،میکروبی و
هستهای) و قابلیت مقابله با بمبهای
الکترومغناطیس ،عملیات در شــرایط
مختلــف آب و هوایــی کشــور ،توانایــی
مقابلــه بــا اهــداف روز دنیــا ،ارتبــاط با
الیههــای پدافنــدی کشــور ،قابلیــت
اطمینــان و نیــز قیمــت بســیار کمتر از
نمونههای مشــابه خارجی اشــاره کرد.
از این بین تحرک ،حجم آتش و ارتباط
بــا الیههــای پدافندی کشــور بــرای یک
ســامانه پدافنــدی هوایی بســیار حیاتی
هســتند .ســامانه ســاح بــاور 373
یــک سیســتم پدافنــدی هوایــی بــرد و
ارتفاع بلند اســت کــه قابلیت مقابله با
اهدافــی از جمله هواپیماهای شــکاری
و پنهــانکار ،هواپیماهــای راهبــردی
و بمبافکنهــا ،هواپیماهــای بــدون

سرنشــین ،موشــکهای کروز ،موشــک
ضــد رادار و موشــکهای بالســتیک،
هواپیماهــای جنــگ الکترونیــک
خــاص ،هواپیماهای شناســایی و انواع
هلیکوپترهــا و مــوارد مشــابه را دارا
است.ســرعت در عملیــات ،ســهولت
در آمادهســازی و نگهــداری ،حداقــل
بودن تجهیــزات جانبی ،باال بودن عمر
انبــارداری و ضریــب ایمنــی اپراتــوری،
مطابقت با تکنولــوژی روز دنیا و امکان
جایگزینــی و تأمیــن لوازم یدکــی و ...از
ویژگیهــا و نــکات قابــل توجــه و مهــم
سامانه ســاح پدافند هوایی باور 373
اســت.قابلیت عملیاتــی ایــن ســامانه
با بهرهگیــری از تکنیکهای مناســب و
پروتکلهــای امن بیــن رادارها ،اهداف
و موشــکها و همچنین بکارگیری یک
جســت وجوگر رادیویی بســیار پیشرفته
و بــه روز ،بــه نحــو مطلوبی ارتقــا یافته
اســت.این ســامانه میتوانــد همزمــان
تعداد  300هدف را شناســایی و تعداد
 60هــدف را ردگیری نموده و با  6هدف
بــه طور همزمان درگیر شــود.در مســیر
طراحــی و دســتیابی بــه ایــن ســامانه
ســاح ،فناوریهــای بســیاری ماننــد
فناوری موشــک عمود پرتــاب ،فناوری
چرخــش موشــک بــه ســمت هــدف
جهت پوشــش  360درجــه جغرافیای
تهدیــد و ...احصا و به صورت عملیاتی
بکار گرفته شــده اســت .این ســامانه با
وجــود توانمندیهــای بیش از ســامانه
مشــابه خارجی ،با هزینهی بسیار کمتر

 ëëدر برابــر زورگویــی میز مذاکــره جواب
نمیدهد
رئیــس جمهور تأکیــد کــرد :در برابر
زورگویــی باید تمام قدرت خود را به کار
بگیریــم ،اینجا دیگر میــز مذاکره جواب
نمیدهــد .وقتــی دشــمن از موشــک و
هواپیما علیه ما استفاده میکند ،ما هم
بایــد به دنبــال باور قــدرت نظامی خود
باشــیم و اینجاســت که به «باور »373
نیــاز داریم و بایــد سیســتم قدرتمندی
بســازیم که حرکت دشــمن را رصد کند
و سیســتم نظامــی آن را قفــل کنیم و با
موشــک آن را هــدف قرار دهیــم و از کار
بیندازیــم .رئیــس جمهــور خطــاب بــه
امریکاییهــا گفــت :اگــر میخواهید در
منطقه ثبات و امنیت برقرار باشــد و به
قــول خودتان کمتر در ایــن منطقه پول
خــرج کنیــد ،راه دیگــری دارد و آن راه
منطق ،ادب ،کرامت مردم و تواضع در
برابر انقالب و مردم ایران اســت.بیایید
تحریمها را بردارید و به راه و اراده ملت
ایران احترام بگذارید در این صورت راه
فرق میکند.
روحانی با تأکید بر اینکه بدون ایران
امنیت منطقه تضمین نمیشود گفت:
ایــران تأمینکننده امنیت منطقه ،تنگه
هرمز ،خلیج فارس اســت و در صورتی
که شــما از مسیر اشــتباه خود برگردید و
دســت از تجــاوز برداریــد ،بــرای تأمین
امنیت همه منطقه آماده است.
رئیس جمهور با بیان اینکه ما آماده
مذاکره و رفع سوءتفاهم هستیم ،گفت:
دست از تجاوز و فشار و تحریم بردارید و
دوستان خود را تشویق نکنید که با ایران
ارتباط نداشته باشند،منطقه امن به نفع
همه اســت .همزیستی مســالمتآمیز
بــه نفع همــه ملتهای منطقه اســت.
آبراههــای بینالمللــی از تنگــه هرمــز
گرفتــه تــا جبلالطــارق و اقیانوس هند
باید برای همه امن باشــد ،زیرا شــرایط
اقتصــاد دنیا ایــن را میخواهد.روحانی
در پایان سخنان خود تأکید کرد ما برای
دفاع و دوســتی آمادهایــم .همچنان که
در مقابــل هر تجــاوزی میایســتیم و با
قدرت تجاوز را دفع میکنیم.
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در عراق و سوریه  علیه ایران
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بــاور  ۳۷۳را در دســتور کار داریم که در
آینده درباره آن خبررسانی میکنیم.
ëëدستیابی به سالح لیزری
امیــر شــهرام ادامــه داد :در حــوزه
ســامانههای توپخانــهای کــه بتوانیــم
حجــم آتــش و تحــرک را بیشــتر کنیــم
و هــم دقــت را بــاال ببریــم ،در دو ُبعــد
از لیــزر اســتفاده میکنیــم؛ یکــی بــرای
آمادهســازی ســامانه توپخانهای و دوم
در حــوزه ُکشــندگی بــا لیــزر توانســتیم
بــه جایــی برســیم کــه اهدافــی را کــه از
جنسهــای خاصــی هســتند ماننــد
هواپیماهــای رادارگریــز بــا بدنههــای
کامپوزیتی که در برابر لیزر آســیبپذیر
هســتند ،بــا لیزرهــای پرتــوان بتوانیــم
منهــدم کنیــم .وی افــزود :امــروز ایــن
ســامانه در اختیــار اســت و در مناطــق
حساس و حیاتی استفاده میشود.
مدیرعامــل ســازمان صنایــع
الکترونیــک ایــران بــا بیــان اینکــه لبــه
تکنولــوژی دنیــا در حــوزه لیــزر بــرای
ســامانههای دفاعی در دست نیروهای
مسلح و وزارت دفاع جمهوری اسالمی
ایران اســت ،گفت :در موضوع ماهواره
و ماهوارهبر جزو  10کشور مطرح جهان
هســتیم .امیر شــهرام افزود :توســعه و
تحقیق ســاخت موشکهای ماهوارهبر
و ســاخت ماهــواره بــا مأموریتهــای
مختلــف از برنامههــای ماســت و در
صــورت نیــاز ،آنهــارا پــس از ســاخت،
آزمایش میکنیم و نیازی نیست حتماً
رسانهای کنیم.
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گــروه سیاســی /دو نماینــده مجلــس پنجشــنبه و جمعه
گزارش را در زنــدان اوین ســپری کردند؛ محمد عزیــزی نماینده
خبری ابهــر و فریــدون احمــدی نماینده زنجان .خبر بازداشــت
آنها شامگاه چهارشنبه منتشر شد و آنطور که دیروز یکی از اعضای هیأت
رئیســه مجلــس بــه «ایــران» گفت ،بــه دلیل تعطیــات آخر هفتــه امکان
تودیع وثیقه برای آزادی این دو مهیا نشــده است .آن طور که روز پنجشنبه
علیرضا ســلیمی ،عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به «فارس» خبر
داده بود ،این دو نماینده مجلس در ارتباط با پرونده «تخلف» در شــرکت
سایپا بازداشت شدهاند.
اولیــن بــار خبــر بازداشــت عزیزی و احمــدی را یاشــار ســلطانی ،فعال
رســانهای در صفحــه توئیتر خود منتشــر کرد .ســاعاتی پــس از آن این خبر
توســط علیرضا ســلیمی عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان تأیید شــد
و شــامگاه پنجشــنبه هم غالمحســین اســماعیلی ،ســخنگوی قــوه قضائیه
در یــک گفتوگــوی تلویزیونــی توضیحات بیشــتری درباره این بازداشــت
داد .ســخنگوی قــوه قضائیــه گفــت :دو نماینــده در ارتباط بــا پروندهای که
درخصوص فروش محصوالت شــرکت سایپا از مدتها قبل در دادگستری
و دادســرای تهــران تشــکیل شــده بــود ،بازداشــت شــدند .وی افــزود :ایــن
دو نماینــده در فرآینــد تحقیقــات دادســرا مکــرراً احضــار شــده بودنــد و از
آنهــا تحقیقــات الزم بــه عمــل آمــده بود.
اســماعیلی ادامــه داد :تأمینی کــه مدنظر
بازپــرس دادســرا بــوده صــادر شــده و
نماینــدگان مــورد اشــاره وثیقــه مــورد نظر
دادگاه را نتوانســتند بســپارند و در نتیجــه
بــه موجــب قانــون بازداشــت شــدند .وی
خاطرنشــان کرد :هرگاه وثیقه تعیین شده
را بسپارند از زندان تا پایان جلسه دادرسی
آزاد خواهند شد.
احمدی نماینده زنجان
پیشتــر روز  22تیرمــاه احمــد توکلــی،
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام در
نامــهای به رئیس قوه قضائیه از بازداشــت
چند ســاعته محمد عزیزی خبــر داده بود.
توکلی در آن نامه فاش کرده بود که دادگاه
مبــارزه با مفاســد اقتصــادی روز  20تیرماه
محمــد عزیزی ،نماینده ابهر در مجلس را
احضار و برای او وثیقه پنج میلیارد تومانی
صادر کــرده بود امــا این نماینــده از تودیع
وثیقه خودداری کــرده و در نهایت «التزام
عزیزی نماینده ابهر
به حضور با قول شرف» آزاد شده است .در
آن نامه هیچ اشــارهای به اتهــام این نماینده مجلس صــورت نگرفته بود.
ایــن در حالی بود که پیــش از این برخی وبســایتهای خبری و همچنین
برنامه تلویزیونی «پایش» شــبکه یک ســیما ،محمد عزیزی را متهم کرده
بودند که خواســتار ترخیص سریع کاالهای شرکت «پارس حیات» صاحب
برند «مولفیکس ،پاپیا و تِنو» ،به عنوان یکی از تأمین کنندگان بازار پوشک
ایران شده است ،در حالی که ترخیص این کاالها «غیرقانونی» بوده است.
بازداشت این نمایندگان در حالی اتفاق افتاده که روز پنجشنبه علیرضا
سلیمی در گفتوگوی خود با «فارس» تأکید کرد که هیأت نظارت بر رفتار
نمایندگان از این موضوع مطلع نبوده اســت .اســداهلل عباســی ســخنگوی
هیأت رئیســه مجلس نیز در گفتوگو با ســایت «موج رســا» ،از رسانههای
محلی اســتان زنجانبا بیان اینکه خبر دستگیری دو نماینده استان زنجان
از کانال موثقی به دســتما نرســیده اســت ،اظهار کرده بــود« :ما این خبر
را شــنیدیم امــا خبر یا نامه رســمیدریافت نکردیم.» دیــروز نیز یک عضو
هیأت رئیسه مجلس به «ایران» گفت که پیگیری وضعیت این دو نماینده
بــه صــورت پراکنــده در حال انجام اســت اما بــه دلیل تعطیلــی مجلس و
نبودن نمایندگان در تهران هنوز هیأت رئیســه اقدام رســمی در این باره را
آغاز نکرده است.
آنطــور کــه این عضــو هیأت رئیســه بــه «ایران» دربــاره جزئیات بیشــتر
اتهامــات ایــن دو نماینده گفــت ،احمدی و عزیــزی به دلیــل توصیههایی
که برای برخی از مشــتریان عمده و نمایندگیهای خاص ســاپیا داشــتهاند
هــم اکنــون در مظان اتهــام هســتند .گویا ایــن توصیهنامههــا در چارچوب
ســفارشهای عمــده خودرو صورت گرفتــه بود .وی توضیــح داد که هیأت
رئیســه مجلس از مدتی پیشــتر و به دنبال نامه تیرمــاه احمد توکلی قدری
این پرونده را پیگیری کرده بود.
در جریان بازداشت محمد عزیزی در تیرماه اسداهلل عباسی ،سخنگوی
هیــأت رئیســه مجلــس بــه ایــن اقــدام اعتــراض کــرده بــود و گفته بــود که
«نماینده مصونیت دارد زیرا نماینده فرار نمیکند و در اختیار است از این
رو نبایــد با نماینــده همچون تبهکار برخورد شــود ».آن زمــان هم به گفته
عباســی بازداشــت محمد عزیزی بدون اطالع هیأت رئیسه مجلس انجام
شده بود .حتی در جلسهای که در همان تاریخ هفته آخر تیرماه اعالم شد،
قرار بر این بود که مسعود پزشکیان ،نایب رئیس مجلس برای بررسی این
اتفاق با رئیس قوه قضائیه هم دیدار داشته باشد و دلیل بازداشت نماینده
مجلس بدون اطالع هیأت رئیسه را پرس و جو کند .جلسهای که هیچگاه از
برگزاری آن خبری منتشر نشد.
روز پنجشــنبه در شــرایطی اتهــام ایــن دو نماینــده مجلــس مرتبــط بــا
تخلفاتی در شــرکت خودروســازی «سایپا» اعالم شــد که خبرگزاری فارس
روز  19مــرداد گــزارش داده بــود کــه جــواد ســلیمانی ،مدیرعامــل گــروه
خودروســازی سایپا ،به مدت شــش ماه ممنوعالخروج شده است .پیش از
آن هم غالمحســین اســماعیلی ،ســخنگوی قوه قضائیه ،درباره بازداشــت
مدیران ارشــد سایپا گفته بود پروندهای که تشکیل شده « ۲۵متهم دارد که
شش نفر بازداشت هستند».
محمــد عزیــزی و فریــدون احمدی هــر دو از اعضای کمیســیون صنایع
مجلــس هســتند .فریــدون احمــدی در دولتهــای نهــم و دهــم معــاون
وزیــر بازرگانــی ،قائم مقام وزیــر صنعت ،معدن و تجــارت و رئیس هیأت
عامل ســازمان ایمیدرو بــود .محمد عزیزی هم در همان دولتها مشــاور
مدیرعامل سایپا و مشاور وزیر اقتصاد بود.
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از نمونههای مشابه خارجی تولید شده
است.
ëëباور  ۳۷۳برتر از «پاتریوت» امریکا
امیــر ســرتیپ شــاهرخ شــهرام،
مدیرعامل ســازمانصنایع الکترونیک
ایــران در برنامــه گفــت و گــوی ویــژه
خبــری شــبکه دو ســیما بــا اشــاره بــه
رونمایی از ســامانه باور  ۳۷۳با حضور
رئیس جمهــوری افزود :این ســامانه با
توجه به نیاز کشــور بــه پدافند دفاعی با
برد باال طراحی و ســاخته شد و با توجه
به اینکــه تنفیذ ســاخت این ســامانه از
ســوی رهبــر معظــم انقــاب و اینکه با

میالد پیامبر اکرم (ص) همزمان شــد،
عدد  ۳۷۳عدد ابجد پیامبر اکرم (ص)
اســت و کلمــه «باور» هــم به تبــرک از
کالم مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر
خودبــاوری ،نامگــذاری شــد.وی ادامه
داد :بــا توجــه بــه افزایــش تهدیــدات،
بــه ســامانه ای قویتــر از اس  ۳۰۰نیــاز
داشــتیم از ایــن رو ســامانه بــاور ۳۷۳
طراحــی و ســاخته شــد.این ســامانه در
مقایســه بــا ســامانه اس  ۳۰۰از بــرد
ردگیری ،کشــف و بــرد درگیری و قدرت
جنگندگی و کشندگی بیشتری برخوردار
است.

بــه گفتــه معــاون وزیــر دفــاع ایــن
ســامانه بیــش از  ۱۰هزار المان (چشــم
مرکــب) داردکــه هــر کــدام یــک رادار
محســوب میشــود.وی بــا بیــان اینکــه
ایــن ســامانه در مقابله با موشــکهای
بالســتیک کاربــرد دارد ،اضافــه کــرد:
ســامانه موشــکی بــاور  ۳۷۳از ســامانه
«پاتریــوت» امریــکا بســیار برتر اســت.
ســامانه موشــکی «تاد» بیشــتر سامانه
مراقبتــی اســت و خانواده ســامانه باور
 ۳۷۳در کالس باالتر از آن است.رئیس
ســازمان صنایــع الکترونیــک وزارت
دفــاع گفــت :فرازهایــی برتر از ســامانه

