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صنعتدفاعي
موتورپيشرانپيشرفتكشور

پیشرفت های شگرف و خیره کننده متخصصان عرصه صنعت دفاعي 
با پرچمداري وزارت دفاع و پش��تیباني نیروهاي مس��لح در شرايط 
تهديد و تحريم، در واق��ع نماد ش��كوهمند خودکفايي، خودباوري 
و مظهرتحقق اقتص��اد مقاومتي اس��ت. حاصل اين هم��ه افتخار  و 
پیشرفت های بي سابقه  چیزي جز تبعیت تالشگران عرصه دفاعي از 
رهنمودهاي حكیمانه فرماندهي معظم کل قوا و تالش و مجاهدت 
اين س��ربازان نیست  که س��ربلندي و افتخار در عرصه هاي مختلف 

دفاعي  را براي ملت ايران به ارمغان آورده است. 
بنابر اين بايد اي��ن موفقیت ه��ا را ضمن ارج نهادن ب��ه تالش های 
مسئوالن و دس��ت اندرکاران اين حوزه، مرهون رهبري آيندنگرانه، 
قاطعانه و امیدواران��ه مقام معظم رهب��ري در عرصه صنعت دفاعي 
و دس��تورات و فرامین ايشان به نهادهاي مس��ئول در اين عرصه در 
جهت دهی و مديري��ت راهبردها و نیز اتكا به ت��وان داخلي و نیروي 
انساني جوان عنوان نمود و بدون اغراق رهبر فرزانه انقالب را آغازگر 
تحول اقتصادي، پیشرفت و خودکفايي ملي در عرصه صنايع دفاعي 

نامید. 
در شرايط کنوني کشور که دولت های استكباري جهان سعي دارند 
با اعمال تحريم هاي ناجوانمردانه و ضد بش��ري اقتصادي، کشور ما 
را تحت فشار قرار دهند و دراين زمینه بر مسائلي همچون تعطیلي 
برنامه هاي بازدارندگي جمهوري اس��المي همچون تولید تجهیزات 
و س��الح هاي موش��كي تأکید مي کنند، در مقابل اين رهبر فرزانه و 
شجاع انقالب اسالمي است که از سیاست راهبردي نظامي جمهوري 
اسالمي مبني بر تولید اينگونه تس��لیحات راهبردي دفاع نموده و با 
بیانات و رهنمودهاي خود خط مشي هاي اساسي را تعیین و مديريت 
مي فرمايند. در اين زمینه، رهبر معظم انقالب اسالمي شهريور 1395 
در جمع وزير، مسئوالن، محققان و متخصصان وزارت دفاع، افزايش 
توان دفاعي و تهاجمي را حق مسلم جمهوري اسالمي ايران دانستند 
و تأکید کردند: »در جهاني که قدرت هاي زورگو، س��لطه گر و داراي 
کمترين جوهره  اخالق، وجدان و انسانیت حاکم هستند و از تجاوز به 
کشورها و کشتار انسان هاي بي گناه هیچ ابايي ندارند، توسعه  صنايع 
دفاعي و تهاجمي کاماًل طبیعي است، زيرا اين قدرت ها تا اقتدار ايران 

را احساس نكنند، امنیت تأمین نخواهد شد. «
امروزه صنعت دفاعي کش��ور ب��ا اس��تعانت از رهنموده��اي مقام 
معظم رهبري و ب��ا اتكا ب��ه ايم��ان و اراده و توانمن��دي نخبگان و 
انديشمندان جوان خود، توانسته است در عرصه هاي مختلف نظامي 
به دستاوردهاي شگرفي دست يابد که چشم جهانیان را خیره ساخته 
و هر انديشه تجاوزگرانه اي را کور ساخته است. اين حرکت جهادي 
که با احساس خودباوري و با ايمان به پیروزي و موفقیت و با الهام از 
تجارب جنگ به دست آمد، از همان سال های بعد از جنگ تحمیلي 

دستاوردهاي خود را به نمايش گذاشت.
 ساخت قطعات هواپیماهاي نظامي و غیرنظامي امريكايي و هم زمان 
طراحي و اجراي طرح ساخت هواپیماي جنگنده آذرخش، ساخت 
تانك ذوالفقار و نفربر کبرا، س��اخت نمونه مشابه ايراني موشك هوا 
به هواي دور برد ققنوس، بازس��ازي هلي کوپتر هاي آسیب ديده از 
جنگ که منجر به س��اخت هلي کوپتر شباويز ش��د، پروژه ساخت 
هواپیماي آنتونف 1۴۰ با همكاري اوکراي��ن و صدها پروژه ديگر از 
جمله دستاوردهايي بود که در دهه اول و دوم بعد از جنگ تحمیلي 

به ظهور رسید. 
در سال های بعد نیز صنعت دفاعي کش��ور با ادامه اين روند توانسته 
اس��ت در عرصه هاي راهبردي مختلف دريايي، هواي��ي، امنیتي به 
س��طح قابل توجهي از توانمندي در تولید سخت افزارهاي مختلف 
و قابل رقابت با تجهیزات به روز دنیا که توسط ابرقدرت های مدعي 
انحصار در اين عرصه ساخته مي شود، دست يابد و نه تنها اين انحصار 
را بشكند و وابستگي خود را قطع کند، بلكه خود به يكي از مدعیان 

اصلي اين عرصه تبديل شود. 
با توجه به دستاوردهاي مهم صنعت دفاعي، بايد به جايگاه اين صنعت 
در عرصه رشد و پیشرفت همه جانبه کش��ور و بهره برداري از توان 
و ظرفیت دستاوردهاي اين صنعت در عرصه هاي ديگر توجه نموده 
و از آن به نحو شايس��ته اي بهره برد؛ چراکه امروزه و پس از تحوالت 
دهه هاي گذشته در عرصه نظامي کشورهاي جهان، صنعت دفاعي 
در تمام کش��ورها به دلیل برخورداري از پیشرفته ترين فناوری ها و 
برجس��ته ترين متخصصان و تجهیزات، و همچنین به دلیل اهمیت 
راهبردي، به عنوان صنعتي راهبردي و بنیادين محسوب می شود که 
به عنوان نمادي از قدرت ملي، در معادالت جهاني نیز بسیار تأثیرگذار 
است. اين موضوعي است که اقتصاددانان در حوزه توسعه بر آن تأکید 
داشته و معتقدند هزينه هاي نظامي باعث تولید زيرساخت ها و صنايع 
مادر شده و رشد اقتصادي کالن را موجب می شوند. چنانكه تحوالت 
اقتصادي و فناوري امريكا در دهه هاي گذشته، مرهون سرمايه گذاری 
در عرصه نظامي و رشد و ارتقاي آن و به خدمت گرفتن اين توانمندي 
در عرصه هاي ديگري همچون، عرصه فضايي، دريانوردي، فناوري 
اطالعاتي و فناوری های مخابراتي بوده اس��ت. ع��الوه بر اين ارزش 
افزوده حاصل از تولید و صادرات اين صنعت می تواند آورده خوبي را 

براي کشورها ايجاد کرده و درآمد ناخالص ملي را افزايش دهد. 
در اين رابطه عرصه صنعت دفاعي ايران با بهره گیري از اس��تعداد و 
خالقیت هاي نخبگان نظامي و متخصصان کش��ور به نقطه اي نائل 
آمده است که اين عرصه را به نمايشگاهي از عظمت، پويايي، چابكي، 
ورزيدگي و توانايي براي رفع نیازهاي نیروهاي مسلح مبدل ساخته 
اس��ت، به گونه اي که ارتق��اي ظرفیت هاي تولی��دي در بخش هاي 
مختلف، رشد حجم نخبگي و توسعه شبكه هاي دانش بنیان و افزايش 
سرعت دستیابي به سامانه ها و فناوری های پیشرفته دفاعي را مي توان 
در زمره دستاوردهاي آن قلمداد کرد که بايد در زمینه پیشرفت کشور 
از آن استفاده کرد. به عنوان نمونه يكي از دستاوردهاي صنعت دفاعي 
که می توان��د در عرصه هاي ديگر مورد اس��تفاده ق��رار گیرد، تولید 
خودروهاي نظامي پیش��رفته با عنوان خودروي »طوفان« اس��ت؛ 
خودروي حفاظت ش��ده و کامال اس��تاندارد که از بهترين مدل های 
خارجي آن پیش��رفته تر و کاراتر است. با استفاده از توان اين صنعت 
می توان در عرصه خودروسازي کشور تحولي عظیم ايجاد کرد و اين 

صنعت را از وابستگي نجات داد. 
در مجموع بايد گفت که رسیدن به خودکفايي حداکثري در صنعت 
دفاعي در کش��ور و همچنین طراحي و س��اخت محصوالت دفاعي 
نويِن هم تراز با کشورهاي پیش��رفته در سطح جهان و قابل رقابت با 
تهديدات و آرايش صحنه هاي نبرد در آينده، چند پیامد و دستاورد 
اصلي و قطعي در بر دارد: برآورده کردن نیاز هاي امنیتي در کش��ور 
و تأمین امنیت درون زا و برون زا و افزايش عمق راهبردي و امنیتي 
کشور، گذشتن از مرحله وابستگي به کشور ها و قدرت هاي خارجي 
در اين حوزه و خارج شدن از چرخه بي سود و فايده تولید و مصرف 
تولیدات نظامي کش��ورهاي غربي )معضلي که کشورهاي مختلف 
دنیا به ويژه کشورهاي منطقه همچون عربستان با آن درگیر بوده و 
ساالنه براي به روزرسانی نیروي نظامي خود مجبور به صرف هزينه 
بس��یار بااليي می باش��ند(، و همچنین حرکت در راستاي استقالل 
بیشتر در حوزه هاي گوناگون پیشرفت کشور و به ِويژه حوزه دفاعي 
و امنیتي؛ دستاوردهايي که شايسته و بايسته است در اين زمان که 
کشور نیازمند جهاد همگاني براي قطع وابستگي کشور است، بسیار 
جدی تر مدنظر قرار گرفته و بر استفاده از اين ظرفیت عظیم همتي 

همگاني و مبتني بر برنامه ريزی درست و بهینه گمارد. 

حسن رشوند

پيشرفته ترين سامانه دفاعي ايراني رونمايي شد

رئيس جمهور: در برابر زورگويي ميز مذاكره جواب نمي دهد

شليکباورايراني
نامش باور است، نش�اني از مردمي كه به خود 
و توانايي هاي ش�ان اعتق�اد دارن�د؛ با عددي 
در ادامه عدد حروف ابجد »يا رس�ول اهلل« به 
نش�انه اعتقاد ايرانيان به پيامبري كه س�ايه 
رحمت�ش از 1400 س�ال پيش ت�ا همين االن 
بر س�ر ماس�ت؛ ب�اور 373. پيش�رفته ترين 
س�امانه دفاعي تاري�خ ايران ك�ه در خدمت 
امنيت مردم س�رزمين ماس�ت و ديگر نيازي 
نيست براي داشتن س�امانه پدافندي در اين 
سطح، قرارداد خارجي ببنديم و منتظر عمل 
كش�وري ديگر به تعهداتش باشيم. باور 373 
امروز در دس�تان ايرانيان است، چشم اندازی 
كه ب�ه آن رس�يده ايم و از روزي هدف گذاری 
ش�د كه فرمانده كل ق�وا فرمودن�د: »برويد و 
خودت�ان اي�ن كار را ملي كني�د. « و فرزندان 
متخص�ص اي�ران رفتن�د و مل�ي اش كردند. 
 ايران مي خواست اس3۰۰ داش��ته باشد و براي 
همین هم قرارداد خريد با روس��یه امضا کرد اما 
روسیه به تعهدات خود در زمان مقرر عمل نكرد و 
مثل همیشه اين بدعهدي براي ايراني ها نقطه آغاز 
يك پیشرفت شد. گرچه روسیه پس از چند سال 
به تعهد خود عمل کرد و سامانه پدافند موشكي 
اس3۰۰ را ب��ه ايران تحوي��ل داد اما متخصصان 
صنعت دفاعي کش��ور راهي را براي بومی سازی 
آغاز کرده بودند که ديگر قاب��ل توقف نبود. خبر 
ساخت س��امانه پدافندي باور3۷3 را براي اولین 
بار در سال 139۰ امیر فرزاد اسماعیلي، فرمانده 
وقت قرارگاه پدافند هوايي خاتم االنبیا اعالم کرد و 
اين فرمانده با اشاره به اختاللي که در روند فروش 
اس3۰۰ از سوي روس��یه پیش آمده بود، گفت: 
»البته همان ابتدا و زماني که اولین بحث ها مبني 
بر تحويل ندادن   اس-3۰۰ مطرح ش��د و نفرات 
ما هنوز در روس��یه دوره مي ديدند، مقام معظم 
رهبري به وزارت دفاع دستور دادند که "برويد و 
خودتان اين کار را ملي کنید" و از همان زمان اين 

کار در دستور کار قرار گرفت. «
پس از آن روند س��اخت و تكمیل اين س��امانه و 
همچنین آزمايش آن در دستور کار صنايع مختلف 
دفاعي کشور از جمله س��ازمان صنايع هوافضا، 
ش��رکت صناي��ع الكترونیك��ي ايران)صاايران(، 
س��ازمان صنايع دفاع)س��اصد( و نیروي پدافند 
هوايي ارتش قرار گرفت تا آنكه در س��ال 1395 
و در جري��ان بازديد رئیس جمهور از نمايش��گاه 
دستاوردهاي صنعت دفاعي، براي نخستین بار، 
اجزايي از س��امانه پدافندي ب��اور3۷3 از جمله 

پرتابگرهاي موشك آن به نمايش درآمد. 
   ويژگي هاي فني اس 300 ايراني

شايد برخي باور 3۷3 را اس3۰۰ ايراني بنامند، اما 
آنچه اينك رونمايي شده، پیشرفته تر از اس3۰۰ 
است و ايراداتي که به آن سامانه روسي وارد بود، 
رفع شده اس��ت. باور3۷3 قابلیت مقابله با طیف 
وس��یعي از اهداف مانند هواپیماهاي شكاري و 
پنهانكار، هواپیماهاي بدون سرنشین، موشك هاي 
کروز، بالستیك و موشك هاي ضدتشعشع)رادار( 
و همچنی��ن هواپیماهاي جن��گ الكترونیك و 

بالگرد را دارد. 
از سوي ديگر کنار هم قرار گرفتن پرتابگر چهار 
فرون��دي گوياي اين موضوع اس��ت که س��امانه 
باور3۷3 مي تواند چند نوع موشك را در آن واحد 
براي شلیك به س��مت طیف مختلفي از اهداف 
در اختیار داش��ته باش��د، موضوعي که پیش تر 
نیز مس��ئوالن و فرماندهان بر آن صحه گذاشته 

و از مجهز بودن اين س��امانه به دو يا س��ه نوع از 
موشك هاي پدافندي براي درگیري در اليه هاي 
مختلف خبر داده بودند. براي مثال اين س��امانه 
قادر خواهد ب��ود براي مقابله ب��ا اهداف مختلف 
در برد ۷5 کیلومتري از موش��ك صیاد ۲، در برد 
1۲۰ کیلومتري از موشك صیاد 3 و در برد ۲۰۰ 

کیلومتري از موشك هاي صیاد ۴ استفاده کند. 
   فناوري هاي جانبي باور 373

دستیابي به فناوري هاي نوين و به روز دفاعي از ديگر 
ثمرات ساخت س��امانه پدافندي باور3۷3 است، 
موش��ك صیاد۴ که در اين س��امانه مورد استفاده 
قرار مي گیرد، مجهز به سیستم کنترل بردار رانش 

)TVC( براي چرخش موش��ك پس از شلیك به 
س��مت هدف اس��ت که آن را قادر خواهد ساخت 
نسبت به محیط جغرافیايي اطراف، پوششي 3۶۰ 
درجه داشته و همچنین در برابر اهداف با سرعت باال 
مانند موشك هاي بالستیك و کروز، از قدرت مانور 

بیشتري برخوردار باشد. 
دومین فناوري که در خالل س��اخت اين س��امانه 
توسط صنايع دفاعي کشور احصا شده است، فناوري 
پرتابگر عمودي موشك )VLS( است و النچر اين 
 )VLS( سامانه مجهز به چهار فروند پرتابگر عمودي
از نوع شلیك گرم است که از اين حیث، فصلي جديد 
در دستیابي جمهوري اسالمي ايران به فناوري هاي 
جديد دفاعي آغاز شده است. حامل هاي مجموعه 
سامانه باور3۷3 شامل حامل رادارها و حامل پرتابگر 
نیز، از جمله خودروهاي تاکتیكي تولید ش��ده در 

داخل کشور است. 
    چش�مان تيزبي�ن و رهگي�ري 60 هدف 

همزمان
در سامانه باور3۷3، دو رادار جست وجوگر و رهگیر 
وجود دارد که حداکثر برد رادار جست وجو و کشف 
بر اس��اس اطالعات اعالم ش��ده 3۲۰ کیلومتر و 
حداکثر برد رادار رهگی��ري ۲۶۰ کیلومتر خواهد 
بود. رادار جست وجو و کشف سامانه باور3۷3 قادر 
است 3۰۰ هدف را به طور همزمان شناسايي کند؛ 
از سويي رادار رهگیر اين سامانه نیز قادر به رهگیري 
۶۰ هدف به طور همزمان است. از جمله ويژگي هاي 
بارز رادار رهگیر باور3۷3، قابلیت کش��ف اهداف 
پنهان کار با سطح مقطع راداري بسیار کم است که با 
اين قابلیت، عمالً هدف پنهان کاري براي اين سامانه 

وجود نخواهد داشت. 
ويژگي بارز و مهم ديگر رادارهاي سامانه باور3۷3، 
مقاومت در برابر جنگ الكترونیك و حتي بمب هاي 
الكترومغناطیسي است که کارآيي آن را در مقابل 
حمالت ECM و EMP حف��ظ مي کند. از ديگر 
قابلیت هاي رادار اين س��امانه، کشف موشك هاي 
ضد تشعشع و راداري است که براي سرکوب پدافند 
هوايي استفاده مي شوند. س��هولت در آماده سازی 
و نگهداري، عم��ر انبارداري ب��اال و ضريب ايمني 
اپراتوري، ضريب باالي برخورد، عملیات در شرايط 
حمالت ش��یمیايي، میكروبي و هسته اي، قیمت 
کمتر نسبت به نمونه هاي مشابه خارجي و حجم 
آتش زياد از جمله ديگر ويژگي هاي سامانه پدافند 

موشكي »باور3۷3« است. 
   برتري�ن ويژگ�ي ب�اور 373؛ ش�بكه 

نرم افزاری امن
نتیج��ه بومي بودن ب��اور 3۷3 صرف��اً غرور ملي 
و نشانه پیش��رفت علمي کشور نیس��ت؛ يكي از 
اصلی ترين نتايج آن بحث امنیتي س��امانه است. 
يكي از حساسیت هاي ويژه تجهیزات و سامانه هاي 
پدافندي، موضوع کدها و سیستم هاي نرم افزاری 
آنهاست که شاکله نرم افزاری آن در دست کشور 
سازنده است و در خصوص سامانه هاي پدافندي 
غیربومي همواره اين موضوع که کدهاي ش��بكه 
پدافندي يك کش��ور در دس��ت بیگانگان باشد 
از نقاط ضعف محسوب مي ش��ود. از آنجايي که 
تمام اجزاي نرم افزاری و س��خت افزاری س��امانه 
باور3۷3 در داخل کشور طراحي شده و همچنین 
از پروتكل هاي امن بین رادارها، اهداف و موشك ها 
اس��تفاده ش��ده اس��ت، اين مزيت براي شبكه 
پدافندي کش��ورمان فراهم است که يك سامانه 
پدافند موشكي با شبكه اي کاماًل امن را در اختیار 

خواهد داشت. 

 امام جمعه موقت تهران: 
مردمبامشكالتاقتصادي
دستازانقالبنميكشند

دش�منان بدانند م�ردم ما با مش�كالت اقتص�ادي دس�ت از انقالب 
اسالمي نمي كش�ند، اما مس�ئوالن هم بايد فكري براي مردم كنند. 
به گزارش فارس، آيت اهلل محمد امامي کاش��اني، امام جمعه موقت تهران 
در نماز عبادي � سیاسي جمعه اين هفته تهران، مسئله اقتصاد را از جمله 
موارد مهم مورد تأکید در ديدار دولت با رهب��ري عنوان و تأکید کرد: بايد 
صادرات را رونق و کشور را از فقر نجات داد. رهبري توصیه کردند و فرمودند 
کشور ما نبايد مثل کشورهايي که سرمايه داري است، باشد؛ مانند امريكا که 

سرمايه داران يك طرف و فقرا و کاخ نشینان يك طرف هستند. 
امامي کاشاني همچنین يادآور شد: بايد مراقب سرمايه گذاشتن، تولید کردن 
و کار ايجاد کردن باشیم. البته بحثي در آن شخصي که پول دارد و سرمايه 
مي گذارد مي خواهد سود ببرد نیست، اما نكته اين است که اين کار به چه 
صورت انجام مي شود و پول صرف چه کارهايي مي شود که براي کشور مفید 

است مانند تولید خريد و فروش. 
وي ادامه داد: از طرفي هم دولت بايد نسبت به سرمايه گذار آنچه در قوانین و 
مقررات دست و پاگیر است توجه کند و اين مقررات را مجلس بردارد، موانع 
نیز برداشته و امنیت در کشور زياد شود تا در اين صورت سرمايه دار از سرمايه 
خود استفاده کند و کار زياد شده و اشتغال افزايش يابد. اين همه فساد در 
کشور ناشي از غفلت از خداست که انسان از خدا غفلت مي کند بنابراين براي 

آن در آخرت آتش و در دنیا هم بدبختي و ذلت است. 
وي افزود: دشمن خیال مي کند با مشكالت اقتصادي و جنگیدن در مقابل 
ما، ملت ما دست از انقالب بر مي دارد در حالي که به فضل خدا دست امام 
عصر باالي سر اين کشور و ملت ما است و امید به آينده داريم. اين ملت ايثار، 

فداکاري و صبر دارند اما مسئوالن هم بايد براي مردم فكر و تأمل کنند. 
وي با عنوان اينكه امروز مي توان اظهار عجز نسل ستم پیشه امريكا را ديد، 
خطاب به رئیس جمهور امريكا تصريح کرد: ترامپ! خودت و هم  پیمانان تو 
ابله هستند؛  ابلهي و حماقتت را به دنیا هم نشان دادي، اما جمهوري اسالمي 
شجاع و قوي است و رهبر معظم انقالب و امام راحل اين شجاعت را در تمام 

جوانان و ملت ما تزريق کردند. 
امام جمعه موقت تهران بیان کرد: پیروي از اهل بیت علیه السالم و ايثار و 
فداکاري مسلماناني که در دوران اهل بیت علیه السالم بودند به اين کشور 

رسید و ان شاءاهلل از تمامي گردنه ها اقتصادي هم نجات پیدا خواهیم کرد. 

عارف:»جوانگرايي«
دردولتروحانيمحققنشد

در دول�ت اول آق�اي روحان�ي وع�ده جوانگراي�ي محق�ق نش�د 
اگرچ�ه در دول�ت دوم ايش�ان تالش هاي�ي در اي�ن زمين�ه صورت 
گرف�ت ول�ي انتظ�ارات در اي�ن خص�وص ب�رآورده نش�ده اس�ت. 
 محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس دهم در جمع اعضاي شاخه 
جوانان جامعه اسالمي مهندسین در سلسله نشست هاي »بررسي آينده 
گفتمان هاي سیاسي در نظام جمهوري اسالمي ايران« گفت: رمز موفقیت 
و پیروزي از س��ال ۴۲ تا س��ال 5۷ وحدت فرماندهي راهبردي، انسجام و 
همبستگي مردم و همراهي مردم با رهبري انقالب بود.  وي همچنین راه 
حل فائق آمدن بر چالش هاي کنوني را باور به جوانان و میدان دادن به آنها 
دانست و با اشاره به بیانیه گام دوم رهبر معظم انقالب اين بیانیه را نقشه راه 
کشور در دهه پنجم انقالب و حاکمیت علم و فناوري در اين دهه دانست و 
گفت: در تمامي مسئولیت هايی که داشته ام تالش کردم به جوانان میدان 
دهم، به خصوص در مسائل علم و فناوري. در دولت اول آقاي روحاني وعده 
جوانگرايي محقق نشد اگرچه در دولت دوم ايشان تالش هايی در اين زمینه 
صورت گرفت ولي انتظارات در اين خصوص برآورده نش��ده است و هنوز 

مقاومت هايی در سپردن مسئولیت ها به جوانان مي شود. 

عضو فراكسيون نمايندگان واليي: 
دولتگرايشزيادي

بهاستفادهازبازنشستگاندارد
دول�ت تاكن�ون نش�ان داده اس�ت ك�ه گراي�ش زي�ادي ب�ه 
اس�تفاده از بازنشس�تگان دارد ام�ا مجل�س از هم�ه ابزاره�اي 
نظارت�ي خ�ود ب�ه خوب�ي اس�تفاده مي كن�د تا تم�ام كس�اني 
ش�وند.  بازنشس�ته  هس�تند،  قان�ون  اي�ن  مش�مول  ك�ه 
محمدجواد ابطحي  عضو فراکسیون نمايندگان واليي مجلس  در گفت وگو با 
مهر، ضمن انتقاد از نحوه اجراي قانون منع به کارگیري بازنشستگان، گفت: 
متأسفانه قانون منع به  کارگیري بازنشستگان از ابتدا محكم و متقن نوشته 
نشد و به همین دلیل بسیاري از بازنشستگان به هر نحوي تالش مي کنند 

که اين قانون را دور بزنند. 
وي با بیان اينكه عمالً قانون منع به کارگیري بازنشستگان بي خاصیت شده 
است، افزود: مدتي است که جمعي از نمايندگان خواستار بررسي اجراي 
قانون منع به کارگیري بازنشس��تگان در دس��تگاه هاي مختلف شده اند و 
به رغم اينكه اين درخواست به کمیس��یون اجتماعي ارجاع شده اما هنوز 
بررسي نشده است که بايد هر چه سريع تر رسیدگي شود.  عضو فراکسیون 
نمايندگان واليي مجلس با تأکید بر اينكه همه دستگاه ها ملزم به اجراي اين 
قانون هستند و نمي توانند آن را دور بزنند، تصريح کرد: مسئوالن بازنشسته 
بايد از سمت هاي خود کناره گیري کنند چرا که در شرايط جنگ اقتصادي 
توان و انگیزه کافي براي فعالیت ندارند و نمي توانند اقدامات درخوري را براي 
عبور از اين مرحله سخت انجام دهند. تجربه نشان داده است که اگر به جوانان 
متعهد و متخصص اعتماد شود، راحت تر مي توانیم از سد مشكالت عبور و بر 
حربه هاي شوم دشمنان نظام و انقالب به ويژه در زمینه اقتصادي غلبه کنیم.  
وي درباره عملكرد دولت در اجراي قانون منع به کارگیري بازنشستگان، 
گفت: دولت تاکنون نش��ان داده اس��ت که گرايش زيادي به اس��تفاده از 
بازنشستگان دارد اما مجلس از همه ابزارهاي نظارتي خود به خوبي استفاده 

مي کند تا تمام کساني که مشمول اين قانون هستند، بازنشسته شوند. 

نماينده مجلس: 
گزارشیازبودجه۱۴ميليارددالري

كاالهاياساسيندادهاند
ب�ا گذش�ت پن�ج م�اه از س�ال دول�ت گزارش�ي درب�اره 
ب�ه  دالر  ميلي�ارد   14 اختص�اص  ب�راي  مجل�س  مصوب�ه 
اس�ت.  نك�رده  ارائ�ه  نماين�دگان  ب�ه  اساس�ي  كاال ه�اي 
نادر قاضي پور، عضو کمیسیون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي در 
گفت وگو با تسنیم، با طرح اين سؤال که دولت با بودجه 1۴ میلیارد دالري براي 
تأمین کاال هاي اساسي چه کرده است، گفت: با گذشت پنج ماه از سال، دولت 
گزارشي درباره مصوبه مجلس براي اختصاص 1۴ میلیارد دالر به کاال هاي 
اساسي به نمايندگان ارائه نكرده است.  وي با بیان اينكه اگر تیم مديريتي دولت 
منسجم و داراي برنامه بود در چند وقت اخیر شاهد افزايش بي رويه قیمت 
کاال ها و اجناس ضروري نبوديم، افزود: يك روز گوشت، يك روز سیب زمیني 
و روز ديگر مرغ دچار تغییر قیمت مي شود.  عضو کمیسیون صنايع و معادن 
مجلس با تأکید بر اينكه توزيع کاالي اساسي با نرخ  ارز دولتي حق عموم مردم 
اس��ت، ادامه داد: مردم بايد بتوانند با کارت هاي الكترونیكي سهمیه خود از 
کاال هاي اساسي را دريافت کنند، با گذشت حدود نیمي از سال، متأسفانه هنوز 
1۴ میلیارد دالر بودجه مصوب براي تأمین مايحتاج به دست مردم نرسیده 
است. مسئوالن ذي ربط نام اشخاصي را که براي واردات کاال هاي اساسي ارز 
۴۲۰۰ توماني دريافت کرده اند، اما با آن کاالهاي ديگري وارد کرده و يا کاال را با 

قیمت باال به دست مردم رسانده اند، به قوه قضائیه اعالم کنند. 
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       جوابیه

درپي درج گزارشي در روزنامه جوان تحت عنوان » ابعاد پنهان شرکت 
بازرگاني پتروشیمی را آشكار کنید« که در آن علیرضا زاکاني در نامه ای 
به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگي به ابعاد پنهان تخلفات اين شرکت 
شده بود، شرکت بازرگاني پتروش��یمي در جوابیه ای به روزنامه جوان، 
ادعاهاي دکتر زاکاني را فاقد مستند قانوني دانسته و کذب خوانده است. 

در جوابیه شرکت بازرگاني پتروشیمي آمده است:
1- ادعاهاي مطرح شده توسط آقاي علیرضا زاکاني اساساً کذب محض 
بوده و مايه تعجب است که ايشان چگونه و براساس چه مستنداتي هرگونه 
تهمت و افترايي را که به ذهنشان رس��یده، نه تنها به مديران شرکت 
بازرگاني پتروشیمي نس��بت داده بلكه مديران وقت وزارت اطالعات و 
برخي مسئولین دستگاه قضايي را نیز به مشارکت در فساد متهم کرده اند. 
شرکت بازرگاني پتروش��یمي و تمامي افرادي که توسط دکتر زاکاني 
مورد هجمه و انواع تهمت ها قرار گرفته اند، در محاکم قضايي از ايشان 
خواهند خواست تا مستندات خود را براي اثبات ادعاي عجیب و خالف 

واقع ارائه دهند. 
۲- متأسفانه آقاي زاکاني طي سال هاي اخیر به دفعات وقوع فساد در 
شرکت بازرگاني پتروشیمي را رسانه اي کرده اند اما يك بار هم سندي 
براي ادعاهاي خود ارائه نداده، ايشان حتي يك بار هم به مديران وقت 
و فعلي اين شرکت مراجعه نكرده اند تا پاسخ سؤاالت و ابهامات خود را 
دريافت نمايند بلكه همواره صالح ديده اند به صورت يك طرفه به قاضي 
رفته و به شكلي ناپس��ند، هرگونه افترايي را که مدنظرشان بود، به اين 
شرکت و مديران آن نسبت دهند.  3- ايشان در بخشي از نامه خود، اعالم 
نموده که برخي مديران شرکت بازرگاني پتروشیمي در روند بازپرسي و 
تهیه کیفرخواست پرونده اخیر پتروشیمي، اعمال نفوذ کرده اند و براي 
ادعاي خود مباحث غیرواقعي را مطرح کردند. اين ادعا در حالي مطرح 
مي شود که پرونده س��یر مراحل قانوني خود را طي و هم اکنون دادگاه 
متهمان پتروشیمي در حال رسیدگي است و امید است القاي اينگونه 

مطالب براي ايجاد انحراف در مسیر پرونده و منافع برخي نباشد. 

۴- ريشه يابي مباحث مطرح شده توسط آقاي دکتر زاکاني، کار سختي 
نیست و کساني که به موضوعات بخش پتروشیمي و تجارت محصوالت 
تولیدي آگاه هستند به راحتي مي توانند تشخیص دهند متن نامه آقاي 
زاکاني از سوي چه افرادي و جرياني نشئت مي گیرد. شرکت بازرگاني 
پتروش��یمي اين حق را براي خود محفوظ مي داند تا از اين افراد که در 
محافل عمومي و خصوصي اتهامات دروغي را مطرح کرده اند، به دستگاه 
قضا شكايت برده و براي همیشه به تهمت هايي که در شبكه هاي مجازي 

و به خصوص معاند و ضد انقالب منتشر شده است پايان دهد. 
5- آقاي زاکاني در بخشي از نامه منتشره خود به موضوع بدهي شرکت 
بازرگاني پتروش��یمي به ش��رکت هلدينگ خلیج فارس پرداخته و در 
اين باره مدعي شده فس��اد رخ داده اس��ت. در اين خصوص بايد گفت 
اوالً ۴5درصد از سهام شرکت بازرگاني پتروشیمي متعلق به هلدينگ 
خلیج فارس مي باشد و اعضاي هیئت مديره و مجامع عمومي مشترك با 
هم دارند و کلیه تصمیمات در ارکان شرکت اتخاذ گرديده و مي گردد، 
ثانیاً اختالف در مس��ائل مالي بعد از 3۰سال فعالیت تجاري فیمابین، 
يك بحث تجاري میان دو بنگاه اقتصادي است که هم در مراکز داوري و 
محاکم قضايي مطرح و پیگیري شده و هم طرفین در بخش عمده اي از 
آن به مصالحه رسیده اند، هرچند که کماکان طرفین ادعاهايي در اين باره 
دارند. اين اختالفات صرفاً تجاري بوده و اساساً ارتباطي به فساد و ارتشا 
ندارد که آقاي زاکاني قصد دارند از اين مقوله مصداقي براي فسادستیزي 

ارائه نمايند!
۶- ايشان بي محابا به مديران شرکت بازرگاني پتروشیمي حمله کرده و از 
تباني مديران اين شرکت با آقاي طبري گفته اند ولي به اين پرسش پاسخ 
نداده اند اگر چنین تباني ای وجود داشت چرا زودتر آن را علني نكرده و 
مستندات آن را منتشر نكرده اند؟ در روزهايي که شبكه هاي ضدانقالب با 
القاي فساد سیستماتیك در جمهوري اسالمي ايران، به گستره شايعات 
و دروغ ها مي افزايند، بازي در پازل دشمن که قصد ناامید کردن جامعه را 
دارد، منطقي است؟ کدام مأمومي جلوتر از امام خود مي ايستد؟ مگر مقام 

معظم رهبري بارها بر اين نكته تأکید نكرده اند که فساد سیستماتیك ابزار 
دشمن براي ناامید کردن است، پس چگونه است که آقاي زاکاني صرفاً به 
ادعاهايي که از سوي جرياني خاص دنبال مي شود، اينگونه به کارآفرينان 

داخلي و جهادگران عرصه پتروشیمي مي تازند؟ 
۷- ايشان در بخشي از نامه خود، آقاي جلیل سبحاني مديرعامل شرکت 
اسپك را عامل تباني مي داند و از وي چهره اي ساخته اند که گويا ايشان 
سرنخ تمامي اتفاقات اخیر است، در شرايطي که سعي دارند خدمات ايشان 
و عملكرد شرکت اسپك )زيرمجموعه شرکت بازرگاني پتروشیمي( را 
ناديده بگیرند. امروزه به ياري خداوند و پیاده سازي طرح هاي استراتژيك 
در بخش پتروشیمي، کاتالیست هاي ده ها پااليشگاه و پتروشیمي توسط 
شرکت اسپك تأمین مي شود که تماماً  در داخل تولید مي گردد. معاون 
رئیس جمهور، وزير صنعت، معدن و تجارت و واحدهاي بازرسي وزارت 
نفت در گزارش هاي دقیق و پرشماري بر کیفیت و تولید داخلي بودن اين 
کاتالیست ها صحه گذاشته اند که اسناد آن قابل ارائه است. اين شرکت 
توانسته به انحصار دو شرکت امريكايي و فرانسوي در تولید کاتالیست ها 
پايان داده و با صرفه جويي يك میلیارد دالري در سال، کشور را از واردات 
»گران« کاتالیست ها رها سازد. محض اطالع آقاي زاکاني الزم به توجه 
است، کاتالیست يك محصول بسیار استراتژيك در صنعت پااليش و 
پتروشیمي است، به طوري  که اگر کاتالیست هاي شرکت اسپك وجود 
نداشت، امروز خبري از راه اندازي پااليشگاه ستاره خلیج فارس نبود که 
هم اکنون روزانه ۴5میلیون لیتر بنزين تولید مي نمايد، ضمن آنكه از اين 
توانمندي در صنعت خودروسازي و فوالد کشور نیز به زودي بهره مند 

خواهیم شد. 
8- بهتر بود آقاي زاکاني مباحث مورد اشاره خود را در جلسات با مديران 
شرکت بازرگاني پتروشیمي مطرح مي نمودند تا روش به کارگیري شده 
ايشان موجبات آثار زيانبار فعلي نمي گرديد. با رد تمامي مطالب منتشره 
از جانب آقاي علیرضا زاکاني که فاقد مستندات است شرکت بازرگاني 

پتروشیمي حق اقدام قضايي را براي خود محفوظ مي دارد. 

جوابيه شرکت بازرگاني پتروشيمي به گزارش جوان

 نماي نزديك

      رئيس جمهور: در برابر زورگويي ميز مذاكره جواب نمي دهد
 رئیس جمهور صبح پنج شنبه در مراسم گرامیداشت روز صنعت دفاعي کشور، از سامانه بومي 
پدافند هوايي برد و ارتفاع بلند باور 3۷3 بازديد و فرمان رونمايي از اين سامانه را صادر کرد. رئیس 
جمهور همچنین در بازديد از قسمت هاي مختلف سامانه بومي پدافند هوايي باور 3۷3، از جمله 
النچر، رادار جست وجوگر، رادار ردگیر، موشك صیاد ۴ و مرکز فرماندهي و کنترل با توضیح وزير 
دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح و متخصصان صنعت دفاعي کشور در جريان روند ساخت اين 

سامانه بومي و کارکرد آن قرار گرفت. 
حسن روحاني در اين مراسم که با حضور مسئوالن عالیرتبه کشوري و لشكري و برخي سفرا و 
وابستگان نظامي کشورهاي خارجي در ايران برگزار شد، با بیان اينكه صنعتگران دفاعي کشور، هر 
سال در روز صنعت دفاعي هديه اي ارزشمند را به ملت ايران تقديم مي کنند، گفت: سال گذشته 
از جنگنده کوثر که بدنه و موتور آن تماماً توسط متخصصان کشور در صنايع دفاعي ساخته شده 

بود، رونمايي شد و امسال هم باور 3۷3. 
روحاني با تأکید بر اينكه تا زماني که دنیا به اين منطق برنگردد، امنیت در جهان برقرار نخواهد 
شد، گفت: در شرايط امروز که دشمنان منطق را نمي پذيرند، براي تقويت خود بكوشیم. امروز و 
در چنین شرايطي نمي توان در برابر زور با منطق جواب دهیم، بايد خود را قوي کنیم. نمي توان 
با سخنراني با پرتاب کننده موشك صحبت کرد. در برابر زورگويي بايد تمام قدرت خود را به کار 
بگیريم، اينجا ديگر میز مذاکره جواب نمي دهد. وقتي دشمن از موشك و هواپیما علیه ما استفاده 
مي کند، ما هم بايد به دنبال باور قدرت نظامي خود باشیم و اينجاست که به »باور 3۷3« نیاز داريم.  
رئیس جمهور افزود: فرض کنید ما يكهزار بشكه نفت کمتر صادر کنیم چه چیزي به شما مي رسد 
جز اينكه کینه شما در دل ملت هاي منطقه بیشتر مي شود. اگر شما مي خواهید نظام ما را ساقط 

کنید و دوباره به کشور ما برگرديد، بدانید که اين يك خیال واهي است. 


