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سامانه بومی پدافند برد و ارتفاع بلند »باور۳۷۳« با حضور حجت 
االس��ام والمسلمین حس��ن روحانی رئیس جمهوری در حالی 
رونمایی ش��د که این سیستم ساخته شده به دست متخصصان 
ایرانی کارآمدتر  از پاتریوت آمریکایی و اس ۳00 روسی است. 

جوانان ایران زمین گامی دیگر برای حراس��ت از کش��ور و ملت 
برداشتند تا آنانی که گاهی از روی بی فکری ادعای اقدام نظامی 
علیه ایران س��ر می دهن��د دیگر حتی خیال چنی��ن توهمی را 
نداش��ته باش��ند. زمانی در دوران دفاع مقدس، ایران برای تهیه 
س��اده ترین ادوات نظام��ی و دفاعی با مش��کل مواجه بود اما به 
برکت ایستادگی و تاش جوانانش توانسته از چنان توان دفاعی 
برخوردار ش��ود که هر روز ابعاد جدیدی از برتری دفاعی کشور 
را به رخ جهانیان می کش��ند و این هش��دار را آشکارا به دشمن 
می دهند که دوران بزدن در رو تمام شده و نمی توانند علیه ایران 
اقدامی داشته باش��ند چنانکه پهپاد متجاوز آمریکایی با پدافند 
ایران منهدم شد و مقر تروریست ها در دیرالزور با یگان موشکی 
ه��دف قرار گرف��ت و جهانیان را متهیر توان دفاعی و موش��کی 
کش��ور کرد. در ادامه همین مس��یر حجت االسام والمسلمین 
حس��ن روحانی صبح پنجشنبه در حاش��یه مراسم گرامیداشت 
روز صنعت دفاعی کش��ور، از س��امانه بومی پدافند هوایی برد و 
ارتف��اع بلند باور ۳۷۳ بازدید و فرمان رونمایی از این س��امانه را 

صادر کرد.
رییس قوه مجریه تصریح کرد: اگر بخواهیم سامانه پدافند هوایی 
جدید را با پدافند هوایی معروف اس ۳00 و اس 400 مقایس��ه 
کنیم، این سامانه از اس ۳00 قوی تر و به اس 400 بسیار نزدیک 

است.
جزئیات از باور 373

در همی��ن چارچوب معاون وزیر دفاع گفت: س��امانه باور ۳۷۳ 
قابلی��ت دفاع از فضای کش��ور از س��طوح پائین ت��ا ارتفاع ۶۵ 
کیلومت��ری را دارد، برد آن حدود ۳00 کیلومتر اس��ت، قابلیت 

کش��ف و شناسایی و اولویت بندی همزمان ۱00 هدف را داشته 
و می تواند با ۶ هدف به طور همزمان درگیر شود.سردار قریشی 
معاون وزی��ر دفاع  با حضور در برنامه بحث روز گروه سیاس��ی 
رادیو ایران به مناسبت فرارسیدن روز صنعت دفاعی با اشاره به 
رونمایی از سامانه پدافند هوایی باور ۳۷۳ در روز صنعت دفاعی 
)۳۱ مرداد( به ویژگی های برجس��ته این دستاورد دفاعی اشاره 
کرد و گفت: ایده طراحی این س��امانه ب��ه زمانی برمی گردد که 
بدلیل تحریم ها برای دریافت سامانه "اس ۳00" مشکل داشتیم؛ 
اما اکنون سامانه باور ۳۷۳ با اتکا به توان بومی طراحی و ساخته 

شد. 
وی افزود: سامانه باور ۳۷۳ قابلیت دفاع از فضای کشور از سطوح 
پائین تا ارتفاع حدود ۶۵ کیلومتری که ارتفاع  بلند به حس��اب 
می آید را دارد؛ برد آن حدود ۳00 کیلومتر است؛ قابلیت کشف و 
شناسایی و اولویت بندی همزمان ۱00 هدف را داشته و می تواند 
با ۶ هدف در آن واحد درگیر ش��ود. سردار قریشی ویژگی دیگر 
این س��امانه به نسبت مشابه خارجی آن همچون اس ۳00 را به 
روز بودن آن عنوان کرد و گفت: طراحی سامانه ایی همچون اس 
۳00  برای چند دهه گذشته است. در حالی که سامانه باور ۳۷۳ 

متناسب با شرایط روز طراحی و ساخته شده است. 
برتری باور 373 بر نمونه های خارجی

فرمان��ده نی��روی پدافند هوایی ارتش جزئیات��ی از قابلیت های 
س��امانه باور ۳۷۳ را تش��ریح کرد و گفت: این سامانه در میدان 

رزم برتری بسیار بیشتری نسبت به نمونه های خارجی دارد.
 امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی 
ارتش در مراس��م رونمایی س��امانه ارتفاع بلند باور ۳۷۳ اظهار 
داشت: سامانه باور ۳۷۳ محصول تاش مشترک کارکنان جوان 
نی��روی پدافند هوایی ارتش، کارشناس��ان متعهد وزارت دفاع و 
مجموعه های دانش��گاهی و شرکت های دانش بنیان است و در 
میدان رزم برتری بس��یار بیشتری نسبت به نمونه های خارجی 

دارد.فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با اشاره به توانایی های 
این س��امانه تصریح کرد: س��امانه باور ۳۷۳ توانایی شناس��ایی 
همزم��ان ۳00 هدف و اولویت بندی ۱00ه��دف را دارد و می 
تواند به صورت همزمان با ۶ هدف درگیر ش��ود که این توانایی 
قابل افزایش اس��ت. صباحی فرد افزود: سامانه باور ۳۷۳ قابلیت 
درگی��ری با ان��واع هواپیماهای پناهنکار، موش��ک های کروز و 
بالستیک را دارد و مخصوص شرایط جغرافیایی کشور طراحی 
ش��ده اس��ت و توانایی دارد تا به پس از درگیری با دش��من به 

سرعت جابجا شود.
باور 373 و افزایش ضریب نفوذناپذیری 

در همی��ن چارچوب نیز س��خنگوی ارتش گفت: س��امانه باور 
۳۷۳، ضری��ب نفوذناپذیری به مرزهای هوایی میهن اس��امی 

را در سطح قابل توجهی افزایش داده است.
امی��ر تقی خانی معاون فرهنگی و روابط عمومی و س��خنگوی 
ارت��ش با اش��اره به رونمایی از س��امانه بومی پدافن��د بردبلند 
باور ۳۷۳ و قابلیت های این س��امانه، گفت: تولید این س��امانه 
و رونمایی از آن در روز صنعت دفاعی کش��ورمان، تنها نش��ان 
دهن��ده گوش��ه ای از توانمندی های داخلی و ق��درت ابتکار و 
خاقی��ت ما در مجموعه صنایع دفاعی کش��ور اس��ت. معاون 
فرهنگی و روابط عمومی ارتش در ادامه با اشاره به قابلیت های 
س��امانه بومی باور ۳۷۳،تصریح کرد: این س��امانه قدرت شبکه 
یکپارچ��ه پدافند هوایی -تحت کنترل عملیاتی قرارگاه پدافند 
هوایی خاتم االنبیاء ) ص( -را افزایش خواهد داد؛ این س��امانه 
ضری��ب نفوذ ناپذیری به مرزهای هوایی میهن اس��امی را در 
سطح قابل توجهی افزایش داده و باوِر توانستن و عبور از موانع 
تحری��م را در جوانان مبتکر ح��وزه صنایع دفاعی تقویت کرده 
اس��ت. وی با اشاره به پروژه های در دس��ت طراحی و اجرا در 
مجموع��ه نیروه��ای ارتش تصریح کرد: ۱۵0 پروژه  در س��طح 
ملی و داخلی  مجموعه ارتش در دس��ت اجراست که طراحی، 

ساخت و تولید نیاز ها در حوزه های رزم زمینی، پدافند، هوایی 
و دریایی با به��ره گیری از بهترین فناوری ها و با تکیه بر توان 
جوانان و با اس��تفاده از فناوری های روز دنیا در مجموعه ارتش 

جمهوری اسامی ایران را شامل می شود.
»باور 373« برتر از پاتریوت آمریکا

از س��وی دیگر مدیرعامل س��ازمان صنایع الکترونیک ایران با 
اش��اره به اینکه س��امانه پدافندی »باور ۳۷۳« برتر از س��امانه 
پاتریوت آمریکاس��ت، گفت: ما به سامانه ای قوی تر از اس ۳00 
نیاز داش��تیم. امیر سرتیپ شاهرخ ش��هرام  مدیرعامل سازمان 
صنای��ع الکترونیک ایران در برنامه گف��ت و گوی ویژه خبری 
 ش��ب شبکه دو سیما با اشاره به رونمایی از سامانه باور ۳۷۳ با 
حضور رئیس جمهور افزود: این س��امانه با توجه به نیاز کشور 
به پدافند دفاعی با برد باال طراحی و س��اخته شد و با توجه به 
اینکه تنفیذ س��اخت این سامانه از سوی رهبر معظم انقاب و 
اینکه با میاد پیامبر اکرم )ص( همزمان ش��د، عدد ۳۷۳ عدد 
ابجد پیامبر اکرم )ص( اس��ت و کلمه »ب��اور« هم به تبرک از 

کام مقام معظم رهبری مبنی بر خودباوری، نامگذاری شد.
معاون وزیر دفاع با بیان اینکه این س��امانه ابرس��امانه اس��ت و 
زیرس��امانه های��ی را همراه خود دارد و متحرک اس��ت، گفت: 
یک رادار جس��تجو دارد که بی��ش از ۳۲0 کیلومتر برد دارد و 
ی��ک رادار ردگیر با بیش از ۲۵0 کیلومت��ر برد دارد و با دقت 
بس��یار باال، هدف را دنبال می کند.امیر س��رتیپ شهرام افزود: 
این س��امانه بیش از ۱0 هزار اِلمان )چشم مرکب( دارد که هر 
کدام یک رادار محسوب می شود. وی با بیان اینکه این سامانه 
در مقابله با موش��ک های بالس��تیک کاربرد دارد، اضافه کرد: 
س��امانه موشکی باور ۳۷۳ از س��امانه »پاتریوت« آمریکا بسیار 
برتر است. معاون وزیر دفاع گفت: سامانه موشکی »تاد« بیشتر 
س��امانه مراقبتی است و خانواده س��امانه باور ۳۷۳ در کاس 

باالتر از آن است. 

یادداشت

نیروهای فرامنطقه ای به طور دائم رصد می شوند
فرمانده نیروی دریایی س��پاه پاسداران انقاب اسامی گفت: نیروهای فرامنطقه 
ای به طور دائم از س��وی س��امانه های کنترلی ایران رصد می ش��وند و ما برای 

رویارویی با هرگونه تهدید احتمالی آمادگی کامل داریم.
سردار دریادار پاسدار »علیرضا تنگسیری«، اظهارداشت: فرا منطقه ای ها برای ما 

امنیت ایجاد نمی کنند از این رو ما به همراه دیگر کشورهای منطقه باید امنیت 
را تامین کنیم.فرمانده نیروی دریایی سپاه به حضور نیروهای بیگانه در منطقه اشاره 

و عنوان کرد: نیروهای فرا منطقه ای در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان به طور 
دائم رصد می ش��وند و سامانه های کنترلی ما لحظه به لحظه تحرکات نیروهای نظامی 
فرامنطقه ای را تحت نظر دارند.وی با تاکید بر اینکه برای رویارویی با هر تهدید احتمالی 
در آمادگی کامل هستیم، گفت: نیروهای ما به منظور رویارویی احتمالی با دشمن و در 

نطفه خفه کردن تهدیدات آمادگی کامل دارند.   ایرنا

بی خاصیت شدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان
عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس گفت: متأسفانه قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان به راحتی دور زده می شود و عما بی خاصیت شده است. محمدجواد 
ابطحی ، ضمن انتقاد از نحوه اجرای قانون منع به کارگیری بازنشس��تگان، گفت: 
متاسفانه قانون منع به  کارگیری بازنشستگان از ابتدا محکم و متقن نوشته نشد و 

به همین دلیل بسیاری از بازنشستگان به هر نحوی تاش می کنند که این قانون 
را دور بزنند. وی افزود: مدتی اس��ت که جمعی از نمایندگان خواس��تار بررسی اجرای 

قانون منع به کارگیری بازنشس��تگان در دس��تگاه های مختلف شده اند و علی رغم اینکه 
این درخواست به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده اما هنوز بررسی نشده است که باید هر 
چه س��ریع تر رسیدگی شود. وی تصریح کرد: مسئوالن بازنشسته باید از سمت های خود 
کناره گیری کنند چرا که در شرایط جنگ اقتصادی توان و انگیز کافی برای فعالیت ندارند 

و نمی توانند اقدامات درخوری را برای عبور از این مرحله سخت انجام دهند.   مهر

توضیحات درباره بازداشت دو نماینده مجلس
س��خنگوی قوه قضاییه گفت: دو نماین��ده در ارتباط با پرونده ای که در خصوص 
فروش محصوالت ش��رکت س��ایپا از مدت ها قبل در دادگس��تری و دادس��رای 
تهران تش��کیل شده بود، بازداشت شدند. غامحسین اس��ماعیلی با تایید خبر 
بازداش��ت دو نماینده مجلس اظهار کرد: این دو نماینده در ارتباط با پرونده ای 

که در خصوص فروش محصوالت ش��رکت س��ایپا از مدت ها قبل در دادگس��تری 
و دادس��رای تهران تشکیل شده بود، بازداشت ش��دند. وی افزود: این دو نماینده در 

فرآیند تحقیقات دادسرا مکررا احضار شده بودند و از آن ها تحقیقات الزم به عمل آمده 
بود. اسماعیلی ادامه داد: تامینی که مدنظر بازپرس دادسرا بوده صادر شده و نمایندگان 
مورد اش��اره وثیقه مورد نظر دادگاه را نتوانس��تند بس��پارند و در نتیجه به موجب قانون 
بازداشت شدند.وی خاطرنشان کرد: هرگاه وثیقه تعیین شده را بسپارند از زندان تا پایان 

جلسه دادرسی آزاد خواهند شد.  ایسنا 

به قدرت اول موشکی منطقه 
تبدیل شده ایم

توانایی دانش��مندان و متخصصان جوان کشور در تولید 
اورانیوم غنی ش��ده ی ۲0درصد، در ش��رایطی که طرف 
مقابل انواع ش��روط و مش��کات را برای تأمین اورانیوم 
۲0درصد جهت مصارف پزش��کی مطرح کرده بود، نماد 
قدرت علمی و فن��اوری و یک نقطه ی قوت بزرگ ملی 
است که برای کشور مایه ی آبرو شد. اکنون دشمن تاش 
دارد ت��ا با کار روانی و ریش��ه ای، این نقطه ی قوت ملی 
را به مس��ئله ای چالش برانگیز تبدیل و ملت را نسبت به 
آن بدبین کند. در دوران جنگ تحمیلی به دلیل آنکه ما 
ساح دفاعی و توان موشکی نداشتیم، از شهرهای مرزی 
تا تهران، ش��بانه روز زیر آتش موشکی بودند اما اکنون با 
همت متخصصان جوان، ما به قدرت اول موشکی منطقه 
تبدیل شده ایم و دشمن می داند که اگر یک موشک بزند، 
با ده موشک پاسخ خواهد گرفت.دشمن با یک عملیات 
روانی بر روی این نقطه ی قوت متمرکز ش��ده اس��ت و 
متأس��فانه عده ای هم در داخل، با او هم صدا شده اند. به 
حول و قوه ی الهی، ما دچار انفعال و ضعف نمی ش��ویم. 
هیجان زده و احساسی تصمیم نمی گیریم و به جای متن، 
وارد حاشیه ها نمی ش��ویم؛ به مردم و توانایی های آن ها 
به خص��وص جوانان اعتماد خواهیم کرد اما به دش��من 
مطلقاً اعتماد نمی کنیم؛ مردم عزیزمان را از دودستگی و 
دوقطبی برحذر می داریم و به نصرت الهی اطمینان داریم 
و شک نداریم که ملت ایران با این ایمان و انگیزه و با این 

امید، قطعاً پیروز خواهد شد.

مخاطب شمایید

"
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»باور 373 ایرانی « قوی تر از پاتریوت و اس 300
سامانه پدافند حراست از آسمان کشور تکمیل تر شد 

سخنرانی رهبر انقالب در مراسم بیست  و نهمین 
سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه اهلل(
14 خرداد 1397


