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برخورد قاطع دستگاه قضا با مفسدان اقتصادی
نكــه هیــچ رأفتــی در برخــورد دســتگاه قضایــی با
رئیــس قــوه قضاییه بــا تاكیــد بــر ای 
مفســدان اقتصــادی وجــود نخواهد داشــت ،به همه كســانی كــه به فكــر ثروتهای
بادآورده و ســوء اســتفاده از التهابات اقتصادی هستند هشــدار داد قوه قضاییه به
ً
عنوان یكی از اركان نظام ســراغ آنها خواهد رفت و قطعا مجازات خواهند شد .آیتا...

داخلی /خارجی

آملیالریجانــی در جلســه مســؤوالن عالــی قضایــی ،گفــت :دســتگاه قضایــی ضمــن
حمایــت كامــل از ســرمایهگذاری ســالم و برخــورد بــا افــراد یــا نهادهایی كه بــه نحوی
بخواهند در مقابل این قبیل سرمایهگذاریها موانعی ایجاد كنند ،بشدت با كسانی
كه تالش دارند از رخنههای امنیتی و اقتصادی استفاده كنند مقابله خواهد كرد .وی

یادآور شد :بهتر است تا زمانی که راه بازگشتی وجود دارد این افراد از تخلفات و جرایم
ً
خود دست بردارند ،زیرا قطعا دستگاه قضایی بهعنوان یكی از اركان نظام با قاطعیت
در مقابــل مفاســد اقتصــادی ایســتاده و اجــازه نمیدهد برخــی با تالش برای كســب
ثروتهای بادآورده منافع عموم مردم را به خطر بیندازند/ .میزان

سایه روشن

تحریمها را دور میزنیم

پیش گرفتن سیاست مشروطسازی   از سوی اروپا

رئیسجمهــور گفــت :امــروز بــا وحــدت و تالش
مضاعف تحریمها را دور میزنیم و ســرمایههای
خارجی را برمیگردانیم و آمریكاییها را پشیمان
میكنیم.
حســن روحانی در دیدار مدیــران وزارت اقتصاد
گفــت :زما نــی كــه در نیویــورك بــودم رهبــران
چهار كشــور بــزرگ آمدنــد ،واســطه شــدند كه با
رئیسجمهور آمریكا مالقــات كنم .این موضوع
واســطه نمیخواهد .ما برای حرف زدن مشكلی
نداریم به شــرطی كه طــرف ما برای حــرف ،قول و
عهد خودش ارزش قائل باشد.
روحانی در بخش دیگری از ســخنان خود عنوان
كــرد :خیلــی غصــه نخور یــد فــان ســرمایهگذار
اروپایی رفته و برنمیگردد ،ســرمایهگذار در جای
دیگــر دار یــم و كشــورهای دیگــر هســتند .آنها را
جذب كنید / .ایرنا

الریجانی :نظر شورای نگهبان
در موعد مقرر ارسال شد

علــی الریجانــی ،رئیس مجلس شــورای اســامی
در جلســه علنــی د یــروز در پا ســخ بــه تذ كــر
محمــود صاد قــی ،نماینــده تهــران گفــت :نظــر
شــورای نگهبــان درمــورد الیحــه الحاق ایــران به
كنوانســیون بینالمللــی مقابلــه با تامیــن مالی
تروریســم ( )CFTدر مو عــد مقــرر بــه مجلــس
فر ســتاده شــد و هیــات رئیســه ،آن را بــه
كمیسیون ذیربط ارسال كرد.
همچنیــن اكبــر رنجبــرزاده ،عضــو هیأت رئیســه
مجلس شورای اســامی از بررســی مجدد الیحه
 CFTدر صحــن علنــی تــا كمتــر از یــك مــاه آینــده
خبرداد / .خانه ملت

برخورد با شبكه هرمی
«ورد واید انرژی»

ســربازان گمنــام ا مــام زمان( عــج) ،ضمــن
شناســایی و برخــورد با یك شــبكه هرمــی به نام
ورد وایــد انــرژی ،ده نفــر از مســؤوالن و اعضــای
فعــال ا یــن شــبكه نوظهــور را در ا ســتا نهای
تهــران ،همــدان و اصفهــان د ســتگیر كرد نــد
و تحو یــل مرا جــع قضا یــی داد نــد .ا ســتفاده از
ارز هــای رمز نــگار شــده بــرای امــور غیرقانو نــی
و پولشــویی ،ترغیــب و اغفــال ا فــراد از طر یــق
بر گــزاری همایشهــا ،ســمینارها و دور ههــای
آموزشــی در خــار ج از كشــور ،خــروج ارز از كشــور
و ا قــدام بــه شبكهســازی هر مــی ،بخشــی
از فعالیتهــای غیرقانو نــی و مخــرب ا یــن
مجمو عــه كالهبــرداری و اخاللگــر اقتصــادی
است /.روابط عمومی وزارت اطالعات

دستگیری  ۱۱تیم تروریستی
در ایام اربعین

وزیر اطالعات گفــت :در ایام برگــزاری راهپیمایی
اربعیــن ،دســتگاه اطالعاتــی توانســت اعضای۱۱
تیم تروریستی را شناسایی و دستگیر كند.
ســید محمود علوی ،وزیر اطالعات در همایش
ملــی پدافنــد غیرعامــل اظهــار كــرد :در چنــد ماه
اخیر و با درایت ســربازان گمنام امــام زمان(عج)
بیــش از  300تیم تروریســتی را كشــف و عملیات
آنها را خنثی كردیم /.خبرگزاری صداوسیما

وعده پیشین
اروپاییها برای
عملیاتی کردن
ساز و کار مالی
خود قبل از اعمال
تحریمهای آمریکا
همچنان خبری از
اقدامات اروپاییها
نیست

دیپلماسی ایران در برابر رفتار اروپا
در تحریمهای جدید آمریکاباید چگونه باشد؟

نقدی بر دیپلماسی «دستبهعصا»
گروه سیاسی

از زمان خــروج دونالــد ترامــپ از توافق

فشــارها و كارشــكنیهایی كه آمریكاییها در تمامی مراحل این

هستهای در  18اردیبهشت و باقی ماندن

كار داشتهاندبرخیاقداماتزمانبیشتریبردهاست».

ایران در این توافق ،قرار بود اروپاییها نفع

ظریف همچنیــن اول آبــان دربــاره ســامانه پولی و مالی مســتقل

بردنایراناز برجامراتضمین كنند.

اروپا بــرای نگهداشــتن ایــران در برجــام گفته بــود :هــر كار و تدبیر

اتحادیــه اروپــا از همــان ابتــدا عنــوان كــرده بــود بــرای مقابلــه بــا

جدی در این خصــوص باید قبل از چهــارم نوامبــر ( 13آبان) انجام

تحریمهــای آمریــكا ،ضمــن تضمیــن خریــد نفــت ایــران ،كانــال

و اتخــاذ شــود .بــا وجــود چنیــن تاكیداتــی بــرای عملیاتــی شــدن

ویــژه پرداخــت مالــی نیــز ایجــاد خواهــد كرد كــه امــكان تبــادل و

ســازو كارهای اروپا و در حالی كه در ابتدای خــروج آمریكا از برجام،

همكاریهــای اقتصــادی ایــران را فراهــم خواهــد كــرد .قــرار بــود

از مهلــت دو هفتــهای یــا  45روزه اروپا بــرای تضمین منافــع ایران

این كانال مالی پیــش از اعمــال تحریمهای نفتــی و بانكی ایاالت

صحبت میشد اینك بعد از گذشــت حدود شش ماه مشخص

متحده در  13آبان آغاز به كار كند امــا آمریكا تحریمها را بازگرداند  .

نیستابتكار اتحادیهاروپاباچهسرانجامیروبهروخواهدشد.

دیروز هم  «سوئیفت» اعالم کرد دسترسی برخی بانکهای ایرانی

چند روز قبل رویترز ادعا كرد راهاندازی این ســازوكار برای تسهیل

به ایــن ســامانه پیامرســان بانکــی را تعلیق کــرده اســت؛ اقدامی

مبــادالت مالی بــا ایــران تــا تاریــخ  13آبــان بــه طــور نمادیــن انجام

کــه بــه اعتقــاد کارشناســان ،نشــاندهنده ناکارآمــدی «قوانیــن

خواهد شــد ،اما انتظار مــیرود عملیاتی شــدن آن تا اوایل ســال

مسدودســاز» اتحادیه اروپاســت .دیروز همچنین وزیرخارجه و

آینــده میــادی طــول بكشــد .امــا حتــی ایــن اقــدام نمادیــن هم

وزیر خزانــهداری آمریکا در نشســت خبری مشــترک ،تحریمهای

از ســوی اروپاییهــا انجــام نشــده و اروپــا در مقابــل اعالم رســمی

آمریکا علیه کشورمان را تشــریح کردند .به گفته وزیر خزانهداری

بازگشــت تحریمهــا از ســوی آمریــكا ،تاكنــون فقــط یــك بیانیــه

آمریــکا در ایــن تحریمهــا  700فرد ،گــروه ،هواپیمــا و کشــتی ایران

منتشــر كرده كه در آن نســبت به خروج آمریكا ابراز تأســف شده

مورد تحریم قرار گرفته اســت و این تحریمهــا در حوزههای نفت،

است.

بانک و ســوخت اســت .اســتیو منوچین گفت :بیش از  50بانک

هفتــه گذشــته روزنامه فایننشــال تایمز گــزارش داد كشــورهای

ایرانیوبیشاز  50شرکتزیرمجموعههدفتحریمقرار گرفتند.

اتحادیه اروپا در مســیر ایجــاد كانال ویــژه پرداخت مالی بــه ایران

در چنین شــرایطی همچنان خبری از سازوکار اروپاییها نیست.

بیمیــل هســتند و ایــن مســاله بــه مانــع تــازهای بــرای ایجــاد این

محمدجواد ظریف ،وزیر خارجه كشــورمان هفته گذشــته گفته

ســازوكار بــدل شــده اســت .حتــی برخــی خبرهــا حكایــت از ایــن

بــود« :ســازوكارهایی كــه اتحادیــه اروپا در نظــر داشــته ،در همین

دارد كه هیچیك از ســه كشــور بزرگ اروپایی عضو برجــام حاضر به

چند روز عملیاتی خواهد شــد .ممكن اســت تا زمانی كه بشود از

میزبانــی دفتر ســازو كار مالی اروپا بــرای حفظ برجام نیســتند و در

این سازوكارها استفاده كرد ،مقدار دیگری طول بكشد .بهخاطر

چنینشرایطیآیندهاینساز و كار بیشاز قبلدر ابهاماست.

دیپلماسی «دست به عصا» جواب نمیدهد
همزمــان با تعلــل اروپاییهــا در عملیاتــی کردن ســاز و کار
مالی ،سخنگوی وزارت خارجه دیروز در نشست خبری در
پاسخ به ســوالی در این زمینه گفت :این ســازوكار بخوبی
پیــش م ـیرود و امیدوار یــم در زمــان كوتاهتــری بــه مرحله
اجــرا برســد .بــه گــزارش ایرنــا ،بهــرام قاســمی در پاســخ به
اینكه آیــا ســازوكار مالی اروپا مشــمول مرور زمان نشــده
اســت ،عنوان كرد :این فرآیند مشــمول مرور زمان نشده
و به خوبی پیش میرود.
وی با بیان این كه ما با اتحادیه اروپــا و  4+1در تماس دائم
هســتیم ،افــزود :ایــن نــوع ســازوکارهای جدیــد بویــژه در

حوزه پولی و مالــی ،مكانیســم پیچیدهای بــوده و تا حدی
زمانبر هســتند و وقتی قرار است ســاز و كار جدیدی به كار
گرفته شود ،باید با دقت الزم كار شود.
ســخنگوی وزارت خارجــه ادامــه داد :بخصــوص ایــن كــه
ایران شرایط مشخصی را از گذشته مطرح كرده و باید این
شــرایط آمــاده میشــد .قاســمی افــزود :چنین ســازوکاری
بخصوص وقتی قرار اســت تعداد زیادی از كشــورها مانند
اعضــای اتحادیه اروپــا روی آن تفاهم كننــد و تضمینهای
مورد نیــاز ایــران را هــم مدنظر قــرار دهنــد پیچیدگیهایی
دارد و طبیعی است كه زمانبر است.

ظریف :سندی غیر از برجام امضا نشده است
وزیر امور خارجه كشــورمان تاكید كرد :پس از برجام سندی امضا نشده است ،بلكه چند
توافق در حوزه هستهای صورت گرفته است.
به گزارش ایرنــا ،محمد جــواد ظریف كــه دیروز برای پاســخ به ســواالت شــش نماینده در
جلســه علنی مجلس حضور یافتــه بود ،در پاســخ بــه یكی از ســواالت حســینعلی حاجی
دلیگانی نماینده شاهین شــهر در مورد این كه براســاس چه مجوز قانونی بعد از اجرایی
شــدن برجام توافــق محرمانه بــا نماینــده آمریكا امضا شــد و آیا مــردم و مجلــس نامحرم
بودند؟ گفت :مذاكره این نیست كه تمام خواســته هایتان را به طرف مقابل دیكته كنید
و آن طرف هم خواســتههای شــما را اجابت كنــد و همه چیز بــر وفق مرادتان باشــد بلكه
مذاكره رسیدن به توافق و توازنی است كه براســاس آن بتواند درخواستهایتان را حفظ
كند .وی در مورد امضای اسنادی بعد از برجام كه در این سوال مطرح شد ،عنوان کرد :هر
سندی كه امضا شده در معرض دید عموم قرار گرفته اســت كه آن را میتوانید در سایت
وزارت خارجه یا اروپاییها یا محافل خبری مشاهده كنید.
ظریف در پاســخ به ســوال مشــترك شــش نماینده ســوالكننده مبنی بر اینكه چرا این
وزارتخانه در ردیابی امــوال بابك زنجانی در خارج از كشــور با قوه قضاییــه همكاری نكرد؟
گفت :این وزارتخانــه در ردیابی امــوال بابك زنجانی در خارج از كشــور مســؤول پیگیری و
تسهیل انجام امور است و اقدام عملی در این زمینه با دستگاه قضایی است.
نماینــدگان مجلس شــورای اســامی از پاس ـخهای محمدجواد ظریــف وزیر امــور خارجه
به ســه ســوال مشــترك شــش نماینده قانــع شــدند .همچنیــن محمدجــواد ظریــف ،در
گفتوگویــی با تاكید بر اینكه ســفیر ایــران در دانمــارك به موجــب ادعاهای اخیــر اخراج
نشــده اســت ،گفت :طرح چنین ادعاهایی در مورد دخالت ایــران در این حادثه ســاخته
موساد است.

در چنیــن شــرایطی آنچــه آشــكار اســت اینكــه اروپــا در
عملیاتــی كــردن ســاز و كار مالی خــود بیش از حــد تعلل
میورزد و بــه نوعــی امــروز و فــردا میکنــد .آمریكاییها از
زمــان خــروج از برجام تــا كنــون تمــام تحریمهــای قبلی را
در دو نوبــت برگرداندهاند و انتظــار این بود كه ســاز و كار
اروپاییها پیــش از برگردانده شــدن تحریمهــای آمریكا
عملیاتی شــود .این موضوعی اســت كه خود اروپاییها
هم به آن اذعــان داشــتند و وعدههایی هم كــه مقامات
اروپایــی در ما ههــای قبــل مطــرح میكردنــد همیــن بود
كه ایــن ســاز و كار مالــی حداقــل بــه دور دوم تحریمهای
آمریكا كــه از چنــد روز قبل اعمال شــده اســت میرســد
اما با این اوصــاف همچنان خبری از رونمایی این ســاز و
كار نیست.
نوذر شــفیعی ،اســتاد دانشگاه
دربــاره دلیــل تعلــل اروپــا در
اجرایی كردن تعهدات خود به
جامجــم گفــت :اروپاییــان
سیاســت مشروطســازی را در
پیــش گرفتهانــد و هــر گونــه
همــكاری با ایــران را منــوط به انجــام برخی كارها از ســوی
ایــران از جملــه تصویب لوایــح مربــوط بــه اف.ای.تی.اف
كردهانــد .وی همچنیــن یكــی از دالیــل تعلــل اروپــا را

موضوعات فنی و فراهم نشدن شرایط و زیرساختهای
الزم برای ســاز و كار مالی عنوان كرد و در عین حال گفت:
خرید وقــت از ســوی اروپاییــان را میتــوان از دالیل دیگر
تاخیــر و تعلــل در ایــن اقــدام عنوان كــرد .ضمــن اینكه
برخــی اتفاقــات هــم در داخــل اروپــا از جملــه ادعاهــای
دانمارك و طرح ادعاهای بیاســاس علیه ایران بهانهای
برای رفتار سختگیرانهتر اروپا با ایران شــد و فضایی را در
اروپا به وجود آورد كه مشكالتی را در مسیر ساز وكارهای
ویژه مالی اروپا ایجاد کرد.
محمدجواد جمالینوبندگانی،
عضو كمیســیون امنیت ملی
هم در گفتوگو بــا جامجم ،با
بیــان اینكــه اروپــا بشــدت از
نظــر نظامــی ،اقتصــادی و...به
آمریــكا وابســته اســت ،ا یــن
مساله را یكی از ریشــههای تعلل اروپا دانست و گفت:
اروپا میداند بــرای تامین منافعش بایــد هزینه بپردازد
امــا در عیــن حــال نمیخواهــد همــه هزینههــا را یكجــا
پرداخــت كنــد و بــه همیــن دلیــل شــاید اروپــا بــه ایــن
ســادگی ســاز و كار مالی را اجرایــی نكنــد .وی تاكید كرد:
نفــوذ البــی صهیونیســتی در حاكمیتهــای اروپــا را نیز
نباید نادیده بگیریم.

ساز و كار اروپایی قرار است چه كند؟
هــر چنــد ســاز وكار مالــی اروپــا بــرای حفــظ برجــام هنــوز
رونمایــی نشــده امــا بــر اســاس برخــی خبرهــا میتــوان
ارزیابــی كلــی نســبت بــه آن پیــدا كــرد .ســازوكاری كــه
مهــای ایران پیشــنهاد
یهــا بــرای مقابلــه بــا تحری 
اروپای 
كردهاند ،ایجاد یــك صندوق برای انجام مبــادالت مالی و
كاالیی بین ایران و اروپاست.
براســاس این طــرح ،قــرار اســت یك نهــاد حقوقــی مالی
جدید ایجاد شــود كه امكان انجــام معامــات مالی بین
ایران و شــركتهای نفتی و ســایر فعالیتهای تجاری را
فراهم كند.
گفته میشــود با این طــرح ،اروپاییها بــه واردات نفت از
ایران ادامــه میدهنــد و پول نفــت را در صنــدوق مذكور
واریز میكننــد ،آنگاه پول صــادرات اروپــا به ایــران از این
صندوق برداشته میشــود به عبارتی نوعی تهاتر صورت
میگیرد.
بــا اینكــه ایــن طــر ح در روی كاغــذ ،عملیاتــی اســت و
كشــورهای اروپایــی عــزم راهانــدازی آن را دارنــد امــا برخی
كارشناســان معتقدنــد شــركتهای بــزرگ اروپایــی
همچنان از ترس آمریكا به بازار ایران باز نخواهند گشت
و معامــات خود با ایران را از ســر نخواهنــد گرفت چراكه
آمریكا براحتی میتواند آنها را جریمه كند.
برخــی كارشناســان هــم معتقدند تــا زمانــی كــه جزئیات
ســازوكار اروپایــی مشــخص نشــود نمیتــوان ارزیابــی

گرچــه برخــی كارشناســان سیاســی از جملــه محمدجــواد
جمالی ،عضــو كمیســیون امنیت ملی بــا پذیرفتــن موانع
پیــش روی ا جــرای ســازوكار ما لــی ارو پــا ،معتقدنــد در
چنین مــواردی نیاز بــه صبر و تحمــل وجــود دارد اما برخی
كارشناسان معتقدند وزارت خارجه بیش از حد در مقابل
اروپا نرمش نشان میدهد.
نــوذر شــفیعی ،اســتاد دانشــگاه در همیــن زمینــه گفــت:
متاســفانه وزارت خارجــه هنــوز در مقابــل اروپــا دســت به
عصا حركــت كــرده و ایــن دغدغــه را دارد كــه مبــادا رفتاری
بــروز دهــد كــه بــه گسســت در روابــط ایــران و اروپــا منجــر
شــود .شــفیعی حتی بخشــی از رفتار فعلی اروپا را ناشــی از


همكاری
شمخانی:
ایران و روسیه ادامه مییابد
دبیــر شــورایعالی امنیت ملــی گفت :ســطح همكاری
و مواضــع مشــترك ایــران و روســیه نشــان میدهــد،
بازیگــری منفی رژیــم صهیونیســتی و اقدامــات ایذایی
و مذبوحانــه آنــان تأثیــری بــر همــكاری دو كشــور
نــدارد .بــه گــزارش میــزان ،علــی شــمخانی در دیــدار بــا
الكســاندرالورنتیف ،نماینــده ویــژه رئیسجمهــور
روســیه كــه بــرای ارائــه گزارشــی از نشســت چهارجانبه
اســتانبول به تهران ســفر كرده بــود هماهنگی بســیار
مناســب میان ایــران ،روســیه و ســوریه را عامــل اصلی
ایجــاد برتری میدانــی ارتش ســوریه و اضمحــال طیف
دشــمنان و مخالفان این كشــور و ایجاد شكاف میان
آنها عنوان كرد و ادامه داد :ایران و روســیه در چارچوب
ائتــاف موجــود عــاوه بــر پیگیــری فعــال روندهــای
سیاســی به تقویت نیروهای مســلح ســوریه در مبارزه
بــا تروریســم ادامــه خواهنــد داد .وی گفــت :مجموعه
كشــورها و گرو ههــای مردمی كه مــورد تحریــم ظالمانه
آمریكا قــرار گرفتــه انــد و یــا بــا آن مخالف هســتند باید
فرآیندهــای مبتنــی بــر پایــان دادن بــه اســتفاده ابزاری
آمریكا از ســاح مخــرب دالر علیه اســتقالل كشــورها را
طراحی و به سرعت اجرا کنند.

دقیقی از كارآمدی آن داشت.
محمدرضا پورابراهیمی ،رئیس
كمیسیون اقتصادی مجلس
بــا اشــاره بــه وعــده اروپــا بــرای
پیگیــری مــراودات بانكــی بــا
ایــران براســاس یــك برنامــه
خاص بــه جامجم گفــت :البته
جزئیات این برنامه و اینكــه اقدامات كوتاه مدت ،میان
مدت و بلند مــدت اروپاییها چه مســیری را طی خواهد
كرد هنوز اعالم نشده و نیازمند این است كه آنها برنامه
جامع خود را ابالغ كنند.
وی بــا تاكید بــر ضــرورت پیگیــری دولت برای مشــخص
شــدن جزئیات این ســاز و كار ،این مســاله را یك مطالبه
قانونــی خوانــد و گفــت :مــا ایــن مســاله را بهعنــوان یك
همكاری با اروپــا قلمداد نمیكنیــم بلكه آن را بــه عنوان
یــك مطالبــه جــدی و قانونــی بهواســطه توافــق برجــام
میدانیم.
پورابراهیمی افــزود :اگر ســازوكار اعالمی اروپــا به صورت
جدی اجرایی شــود به نظــر میآیــد آمریكاییهــا در حوزه
عمل هم در مسیر اجماع علیه ایران ناكام خواهند ماند
بنابراین باید منتظر باشیم تا بجز كلیتی كه مطرح شده،
اقدامــات عملی آنها را نیز شــاهد باشــیم تا براســاس آن
تصمیمگیریكنیم.

انفعال دیپلماسی ما میداند.
چنیــن رفتــاری از ســوی اروپــا و رفتــار وزارت خار جــه
در حالــی اســت كــه ماهیــت غــرب در ســا لهای
گذشــته بخوبــی ثابــت كــرده هرقــدر در مقابــل آن
انعطــاف نشــان داده شــود بــه پیشــروی خــود ادا مــه
میدهند.
در چنیــن شــرایطی بــه نظــر میرســد دســتگاه سیاســت
خارجی كشــورمان بایــد قاطعانهتر بــا اروپا برخــورد كند و از
موضــع طلبكارانــه ،اجــرای ســریعتر تعهداتــش را مطالبــه
كند و در صورت ادامه تعلل اروپا ،از مســیرهای دیگری به
این رفتار اروپا واكنش نشان دهد.

آغاز رزمایش مشترك پدافند هوایی والیت ۹۷
رزمایش مشــترك پدافنــد هوایی
والیت بــا رمز یــا خاتــم االنبیا(ص)
در بخشهای وســیعی از شــمال،
مركز و غرب كشور آغاز شد.
به گــزارش خبرگزاری صداوســیما،
امیــر دریــادار حبیــبا ...ســیاری،
معاون هماهنگكننــده ارتش در
منطقه عمومی ســمنان گفت :رزمایش در وســعت  ۵۰۰هــزار كیلومتر مربــع از مناطق
شرق ،شمال ،مركز و غرب كشور به مدت دو روز برگزار میشود.
وی گفــت :قــرارگاه پدافند هوایی حضــرت خاتم بــا عملیات و اقتــدار نیروهــای پدافند
هوایــی ارتــش ،هوافضای ســپاه پاســداران و نیــروی هوایی ارتــش جمهوری اســامی
ایران جدیدترین دستاوردهای بومی را در این رزمایش آزمایش میكنند.
معــاون هماهنگكننــده ارتــش جمهــوری اســامی ایــران تاكید كــرد :ایــن رزمایش با
ســایر تمرینهای سالهای گذشــته متفاوت است و موشكها ،ســامانهها ،مهمات
و آموزشهای تئوریكــی كه در ایــن رزمایش تمرین میشــود بر اســاس تهدیدات روز،
بهروز رسانی شده است .
در این رزمایش ،عالوه بر شــلیک ســامانه موشــکی تالش ،ســامانه توپخانهای سراج
رونمایی و آزمایش شــد .این ســامانه ،یك توپ  ۳۵میلیمتری اســت كه تــوپ و گلوله
آن بهینه شــده و این ســامانه عالوه بــر اســتفاده از رادار ،از یك ســامانه جدیــد اپتیكی
نیز بهره میبرد .سامانه توپخانهای ســراج میتواند انواع اهداف ازجمله ریز پرندهها را
كشف و مورد اصابت قرار دهد.

