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 علیرضا معزی معاون ارتباطات
و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهور شد

محم��ود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حکمی 
علیرض��ا مع��زی را ب��ه س��مت »مع��اون ارتباطات و 

اطالع رسانی دفتر رئیس جمهور« منصوب کرد.
متن حکم محمود واعظی به این شرح است:

جناب آقای علیرضا معزی
با عنایت به تعهد و تجربیات ارزش��مند جناب عالی در 
عرصه ارتباطات و اطالع رس��انی، به موجب این حکم 
به سمت »معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس 

جمهور« منصوب می شوید.
توفیق ش��ما را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول 
قانون م��داری، اعتدال گرایی و منش��ور اخالقی دولت 

تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت می نمایم.
واعظی همچنین در پیوس��ت این حک��م، از تالش ها و 
مس��اعی آقای پرویز اس��ماعیلی در ط��ول مدت تصدی 
معاونت ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهور تشکر 
کرد. طرح جدید مجلس برای ضابطه مند کردن سفرهای 
خارجی مسئوالن عضو کمیسیون »امور داخلی کشور و 
شورا ها« در مجلس از تهیه طرحی جدید با عنوان »اصالح 

قوانین سفر های خارجی مسئوالن« در مجلس خبر داد.
 حس��ن کامران از تهیه طرحی جدید با عنوان »اصالح 
قوانین سفر های خارجی مسئوالن« در مجلس خبر داد.

وی افزود: این طرح تاکید دارد که اگر مسئولی قرار بود 
به س��فر خارجی برود باید مجوز الزم را دریافت کرده 
و گزارش��ی از سفر خود ارائه دهد. کامران بیان داشت: 
برخی مسئولین برای انجام سفر های خارجی هیچ گونه 
اجازه ای دریافت نمی کنند و اما به این سفر ها می روند 
که شرکت های زیر ۵۰ درصد، فدراسیون ها و مسئولین 
مناطق آزاد از جمله آن ها هستند. این نماینده مجلس 
تاکید کرد: طبق برخی از اطالعات کس��ب ش��ده این 
س��فر ها میلیارد ها توم��ان هزینه برم��ی دارد و باید از 

بسیاری از آن ها جلوگیری کرد. میزان

اخبار

 من فریدون اخوی حسن آقا 
چند سال حکم دارم

عض��و هیات رییس��ه مجلس: تا کن��ون ۲۱۱ صندلی در 
دانشگاه های پزشکی  به فروش رسیده که در آن پول هایی 
رد و ب��دل ش��ده وما قصد نداریم بگوییم خ��دای ناکرده 

سازمان سنجش در این موضوع دخالتی داشته است.
با توجه به این اظهارنظر و دخالت نداش��تند مسئوالن 
محت��رم وزارت بهداش��ت در ای��ن پرون��ده "صندلی 
فروشی" کدام یک از گزینه های زیر مقصر اصلی این 

اتفاق به شمار می روند؟
الف( کارگران قراردادی نیشکر هفت تپه

ب( شوهر عمه رهبر کره شمالی
ج( اتحادیه تولیدکنندگان صندلی

د( راننده اسکانیا خط تهران – نجف
وزیر بهداشت: ما می دانستیم که بحث انتقال از سرنگ 
آلوده، علمی نیس��ت. من به عنوان ایمونولوژیست که 
۳۰ سال اس��ت در این حوزه معلمی می کنم، می دانم 

که چنین حرفی علمی نیست.
ب��ا توجه ب��ه اظهارنظر وزیر محت��رم و مدیران وزارت 
بهداش��ت در چن��د روز اخی��ر نتیجه م��ی گیریم که 

بیماری ایدز از طریق ... منتقل می شود.
الف( تحریک دشمنان مزدور

ب( تلقین ناهالن داخلی
ج( باد هوا و آب چشمه ها

د( بیماری ایدز اصوال وجود ندارد و ش��ایعه اس��تکبار 
جهانی است.

عبارت زیر از کیست؟
الزاماً هر کسی که در دادگاه محکوم می شود گناهکار 
نیست و هر کسی که حکم برائت برای او صادر میشود 

بی گناه نیست.
الف( سرسلسله سوفسطائیان

ب( مارتین هایدگر
ج( جالینوس حکیم

د( وکیل برادر فریدون اخوی آقای رییس جمهور

ننجون

آیا داشتن چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی 
نظام ولی ناکارآمد به مصلحت کشور است؟ اصوال سیاست 
های کلی تدوین سیاس��ت های کلی نظام چیست؟ آیا 
وجود اسناد فرادستی که در سایر بخش های تقسیم کار 
ملی در اداره امور کشور مورد استفاده قرار نگیرد منطبق 
ب��ا مصالح نظام اس��ت؟ برای حل مش��کالت روزافزون 
در زندگ��ی مردم چاره ای ج��ز بازبینی اصول راهبردی 
و کاربردی تدوین و تصویب اس��ناد فرادس��ت کش��ور 
نیس��ت. پرسشگری از تقس��یم کار ملی در حوزه قانون 
و قانونگذاری بویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای 
ثبت در حافظه تاریخی کشور و پاسداشت سنت حسنه 
امر بمعروف و نهی از منکر و نمونه بارز »آتش به اختیار« 
بصورت مستمر و با هدف زمینه سازی موثر برای ایجاد 

تحول در قانونگذاری کشور تداوم خواهد داشت. 

سرمقاله

هویت دعوت کنندگان مشاور سوروس به ایران مشخص شود
نماینده محالت در مجلس در تذکری به هیات رئیس��ه گفت: با آنکه س��خنرانی 
مش��اور پدر انقالب های رنگین در دانش��گاه الزهرا)س( لغو شد اما باید مشخص 

شود چه کسانی او را به ایران دعوت کردند.
حجت االسالم علیرضا سلیمی نماینده مردم محالت در مجلس شورای اسالمی 
در تذکری ش��فاهی خطاب به هیات رئیسه مجلس گفت: افرادی که مشاور جرج 
س��وروس پدر انقالب های رنگین جهان را به ایران دعوت کردند باید مشخص شوند، 
هر چند که سخنرانی وی در دانشگاه الزاهر)س( لغو شد اما باید دعوت کنندگان مشخص 
ش��وند چه کس��انی بوده اند. وی افزود: هیات رئیس��ه مجلس باید دس��تور پیگیری این 
موضوع را صادر کند که چه کس��انی در پشت پرده دعوت کننده مشاور پدر انقالب های 
رنگین جهان حضور دارند. نماینده محالت در مجلس تصریح کرد: باید مش��خص ش��ود 

این افراد به کجا وصل هستند و نفوذی ها در کشور چه می کنند.  فارس

در مرز مهران مشکل توزیع آب و تغذیه وجود ندارد
اس��تاندار ایالم با اشاره به انتشار برخی اخبار مبنی بر کمبود آب و وسایل نقلیه 
در نقاط مرزی ایران و عراق و بازگشت مسافران از مرز مهران گفت: تا عمق ۱۵ 
کیلومتری آن طرف مرز، کار توزیع آب و سایر خدمات بهداشتی و تغذیه ای به 

زائران اربعین صورت می گیرد و مشکلی از این بابت وجود ندارد.
قاس��م س��لیمانی دش��تکی با بیان اینکه اتوب��وس هم به ان��دازه کافی به آن 
س��وی مرز فرس��تاده ایم، افزود: هماهنگی بس��یار خوبی بین مرزبانی، گمرکات، 
نیرو ه��ای انتظامی و امنیتی و همچنین اس��تانداران مرزی دو کش��ور ایران و عراق 

وج��ود دارد.
وی با بیان اینکه هم اکنون نیز ش��اهد تراکم زائران در مرز مهران هس��تیم، عنوان کرد: 
جمعیت نس��بت به قبل کمتر شده است، تعداد تردد روزانه به ۳۰۰ تا ۳۲۶ هزار نفر در 

روز رسیده است و روز شنبه هم ۲۹۷ هزار نفر بود.  میزان

49 زائر در عراق فوت شده اند
 رئیس ستاد مرکزی اربعین با اشاره به ازدحام در نجف و کربال گفت: زائرانی که 

زودتر به کربال و نجف رفته اند، زودتر بازگردند.
حس��ین ذوالفقاری با بیان اینکه تراکم جمعیت در مرز خسروی وجود دارد اما 
در سایر مرزها، تردد عادی انجام می شود، اظهار کرد: وضعیت مرزها نسبت به 
چند روز پیش آرام تر است و ترددها تقریبا به آسانی انجام می شود. از اول محرم 
۳ میلیون زائر به عراق رفته اند که یک میلیون نفر به کش��ور بازگشته اند و در حال 

حاضر ۲ میلیون نفر در عراق هستند. 
وی ادامه داد: 4۹ زائر در عراق فوت شده اند که ۲۹ نفراز این تعداد در حوادث رانندگی 
فوت کرده اند. ۵۱ زائر در بیمارس��تان های عراق بستری هستند.۲۱8 زائر به بیمارستان 
های ایران متقل شده اند و در داخل کشور هم حوادثی داشته ایم و از زائران می خواهیم 

احتیاط کافی را داشته باشند.  روابط عمومی وزارت کشور

مراس��م س��االنه دانش آموختگی دانش��جویان 
دانش��گاه افس��ری و تربی��ت پاس��داری ام��ام 
حسین)ع( صبح امروز با حضور حضرت آیت اهلل 

خامنه ای فرمانده معظم کل قوا برگزار شد.
رهبر انقالب اس��المی در ابتدای ورود به میدان، 
با حضور بر مزار شهیدان گمنام و قرائت فاتحه، 
یاد و خاطره ش��هیدان دفاع مق��دس را گرامی 

داشتند.
فرمان��ده کل قوا س��پس از یگانه��ای حاضر در 

میدان سان دیدند.
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای همچنین جانبازان 
سرافراز حاضر در میدان را مورد تفقد قرار دادند 
و با تعدادی از خانواده های معظم شهیدان دیدار 

و گفت وگو کردند.
رهبر انقالب اسالمی در این مراسم دانشگاه امام 
حسین را دانشگاهی مهم و از برکات بزرگ الهی 
خواندند و با اش��اره به ضرورت تمرکز مسئوالن 
س��پاه پاس��داران بر اعتال و ارتقای این دانشگاه 
افزودند: به موفقیتهای دانشگاه افتخار می کنیم 
اما قانع نیس��تیم و ادامه پیشرفت آن را در همه 

سطوح و ابعاد ضروری می دانیم.
ایش��ان توجه به نظام جذب، عمق یافتن برنامه 
های آموزش��ی، توجه خاص به مس��ائل و علوم 
نوپدی��د، تربی��ت جام��ع، مدیری��ت تخصصی، 
ارتب��اط عاطف��ی  وضابط��ه گرای��ی در عی��ن 
فرمانده��ان و مدی��ران ب��ا بدنه دانش��گاه را از 
جمله مسائلی خواندند که باید مورد توجه ویژه 
مسئوالن س��پاه قرار گیرد تا این دانشگاه نقش 
خ��ود را به خوبی ایفا کن��د. فرمانده کل قوا در 
محور دوم سخنانشان، عزت سپاه را در داخل و 
خارج یادآوری کردند و افزودند: آمریکایی ها نیز 
با چهره خصمانه و عبوس خود به س��پاه، عزت 
آن را افزون تر کردند، چرا که دش��منی دشمنان 

خدا، بندگان مؤمن را عزیزتر می کند.
 ایش��ان با استناد به آیه شریفه »َو أَِعّدوا لَُهم َما 
ٍة َو ِمن ِرباِط الَخیِل تُرِهبوَن بِِه  اس��َتَطعُتم ِمن ُقوَّ
ِ َو َعُدوَُّکم« تاکید کردند: این فرمان الهی  َعُدوَّ اهللَّ
باید به عنوان درس��ی دائم، هم��واره در اولویت 

سپاه پاسداران باشد.
فرمان��ده کل قوا ه��دف این آیه ش��ریفه درباره 
ض��رورت آمادگ��ی هرچه بیش��تر را ترس��اندن 
دشمنان خدا و دشمنان مس��لمانان برشمردند 
و افزودند: ترس��ی که پ��روردگار ایجاد آن را در 
قلب دش��منان فرمان می دهد، ت��رس بازدارنده 
اس��ت یعن��ی باید به گون��ه ای عم��ل کنیم که 
دش��منان از هیبت مردان جوان، مؤمن، فداکار 
و پرانگیزه بیمناک شوند که این مهمترین عامل 

بازدارندگی خواهد بود.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای در تبیین نکات 
مهم و برجس��ته دستور جاودانه پروردگار درباره 
آمادگ��ی روزاف��زون افزودند: معن��ای »َو أَِعّدوا 
ٍة« این اس��ت که باید  لَُه��م َما اس��َتَطعُتم ِمن ُقوَّ
تا می توانید قدرت س��ازمانی را با ایجاد سازمانی 

قوی، مس��تحکم و جامع افزایش دهید، تقویت 
ق��درت علمی و تخصص��ی را هم��واره مد نظر 
داش��ته باش��ید، در قوت تاکتیک��ی و راهبردی 
مدام رو به جل��و حرکت کنید، قوت عملیاتی را 
ب��ا بیداری و آماده به کاری دائم و پرهیز از حتی 
ی��ک لحظه غفل��ت همراه کنید و ق��وت ایمانی 
س��پاه را با تربیت جوانانی مؤمن، مصمم، خالص 

و دارای انگیزه، هر روز بیشتر سازید.
فرمان��ده کل ق��وا در تبیی��ن بخ��ش دیگری از 
آیه درباره آمادگی تجهیزات��ی افزودند: خداوند 
در ق��رآن مجید امر کرده اس��ت که باید از همه 
تجهی��زات الزم دفاع��ی، عملیات��ی و اطالعاتی 
برخوردار شوید، البته این ابزار باید تولید و ابداع 
داخل باشد و با برخورداری از تنوع، همه نیازها 
در زمین، آس��مان، فضا، دریا، مرزها و در داخل 
کش��ور را تأمین کند که البته امروز حتی فضای 

مجازی نیز جزو ابزارهای الزم است.
ایشان در همین زمینه یادآور شدند: البته رژیم 
فاس��د و وابس��ته طاغوت، انبارها را پُر از سالح 
آمریکای��ی کرده ب��ود اما ایرانی ه��ا حتی حق 
نداش��تند بس��یاری از این تجهی��زات را باز و یا 
تعمی��ر کنند. در واقع رژیم طاغوت با پول ملت، 
کارخانه های تسلیحاتی آمریکا را رونق داده بود 
و انب��ار ها را پر از ابزار هایی کرده بود که بدون 
اجازه اربابانش، ایرانی ها نه حق اس��تفاده از آنها 
را داش��تند و نه حتی حق آش��نایی و تسلط بر 

آنها را.
رهب��ر انق��الب افزودند: رژیم طاغ��وت به تعبیر 
خودش دو مؤلفه قدرت داش��ت، یکی انبارهای 
س��الح و دیگری افتخار به اجرای دستور آمریکا 
و ایف��ای نقش ژاندارمی منطقه و س��رکوب هر 

صدایی که مخالف آمریکا بود.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای افزودند: البته امروز 

اوض��اع صددرصد برعکس ش��ده اس��ت و ملت 
ب��ا اراده خود و ب��رای تأمین مناف��ع و آنچه به 
مصلحت کش��ور اس��ت، کار و ت��الش و تصمیم 

گیری و اقدام می کند.
رهبر انقالب اس��المی با تأکید مجدد بر ضرورت 
مجهز ش��دن به همه ابعاد نرم افزاری و س��خت 
افزاری ق��درت، راهپیمایی اربعین را از مصادیق 
قدرت حقیقی خواندند و افزودند: اجتماع عظیم 
و میلیون��ی زائران در مس��یر حرک��ت به کربال 
یعنی »حرکت به سمت قله افتخار و فداکاری و 
شهادت«، قدرت اسالم و جبهه مقاومت اسالمی 

را تجلی دوباره می دهد.
رهبر انقالب اسالمی، اربعین را از اولین ظهورش 
در تاریخ اس��الم، »رس��انه پر قدرت عاش��ورا« 
دانس��تند و افزودند: در چهل روز فاصله حماسه 
عاش��ورا تا بازگشت اهل بیت )علیهم السالم( به 
کربال، فریادهای حض��رت زینب و حضرت امام 
س��جاد در ش��ام و کوفه رس��انه حقیقی عاشورا 
ب��ود و با تحقق فرمانروایی منطق حق در فضای 
ظلمانی حاکمیت بنی امیه و ُس��فیانی، عاش��ورا 

زنده ماند و در تاریخ جاری شد.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای، طوفان حرکت اهل 
بیت در فاصله عاش��ورا تا اربعی��ن را در اختناق 
عجی��ب آن دوران، باعث منقلب ش��دن اوضاع 
و در نهایت س��رنگونی رژیم س��فیانی خواندند و 
افزودند: امروز هم همین اتفاق در جریان است.

ایش��ان راهپیمایی عظیم مس��لمانان در اربعین 
حسینی از کشورهای مختلف، فرقه های مختلف 
اس��الم و حتی برخی ادیان دیگر را فریادی رسا 
و رسانه ای بی همتا در دنیای پیچیده تبلیغات 
و جهان پر هیاهوی بش��ریت ام��روز خواندند و 
افزودند: شعار پر معنای »الُحسین یجمعنا« یک 
حقیقت ناب اس��ت چرا که حسین این اجتماع 

ب��ی نظیر را ب��ه راه انداخته اس��ت و همه را به 
سمت سرچش��مه معنویت و آزادگی به حرکت 

درآورده است.
رهب��ر انق��الب با تاکی��د بر گس��ترش وتعمیق 
روزافزون معنویت و فکر و معرفت در راهپیمایی 
اربعین حس��ینی افزودند: اصحاب حکمت و علم 

باید دراین زمینه کار و تالش کنند.
رهبر انقالب اسالمی در بخش پایانی سخنانشان 
درباره مشی جمهوری اسالمی گفتند: از ابتدای 
انقالب در بخش های مختل��ف موفقیتهای گاه 
بهت آوری به دس��ت آورده ای��م، البته کمبودها 
زی��اد اس��ت و مش��کالت ه��م کم نیس��تند اما 

موفقیت ها و پیشرفت ها بیشتر بوده است.
ایش��ان ب��رای تبیی��ن جه��ت و مش��ی حرکت 
جمه��وری اس��المی در ادامه مس��یر کنونی، به 
خطب��ه ای درباره فلس��فه قیام عاش��ورا از زبان 
اباعبداهلل الحس��ین )ع( استناد کردند و افزودند: 
حضرت سیدالش��هداء با بیان حدیثی از رس��ول 
گرامی اس��الم خط��اب به همه م��ردم فرمودند 
هرکس یک قدرت ظالم یا س��تمگر را ببیند و با 
زبان یا اقدام با او مخالفت نکند، خداوند او را به 
سرنوش��ت همان قدرت ستمگر دچار می کند و 

به دوزخ می فرستد.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای گفتن��د: ام��ام 
حسین)ع( با این بیان، ادای وظیفه در مقابله با 
ظلم و ظالم را علت قیام و حرکت خود اعالم می 
کند و جمهوری اس��المی نیز بر همین اس��اس، 
عمل به این وظیفه را تکلیف خود می داند و در 

همه حال به آن عمل خواهد کرد.
رهبر انقالب یادآور ش��دند ام��روز جبهه کفر و 
صهیونی��زم و آمری��کا با مکیدن خ��ون ملت ها، 
جنگ افروزی و دیگر فجای��ع، با بندگان خدا و 
مل��ت ها با ظلم و جور و س��تم رفت��ار می کند 

و ملت ایران بر اس��اس فلس��فه حرکت حضرت 
سیدالش��هداء، مقابله با آن��ان را وظیفه خود می 
داند و کوتاه نیامدن در مقابل آمریکا فش��ارهای 
مختلف دش��منان بر همین اس��اس صورت می 
گی��رد. حضرت آیت اهلل خامن��ه ای، مقابله امام 
خمینی)ره( با آمریکا را از حدود ۵۰ س��ال قبل 
یعن��ی قبل از تبعید از ق��م در اوایل دهه چهل، 
ناشی از احساس وظیفه دانستند و افزودند: امام 
با بصیرتی مثال زدنی، می دانس��ت که هر کس 
و هر ملتی به وظیفه خود در مقابل ظلم و ستم 
عمل کند خدا حتم��ا او را نصرت خواهد کرد و 

همه دیدیم که این وعده الهی محقق نیز شد.
رهبر انقالب خطاب به جوانان عزیز ایران تاکید 
کردن��د: با ایمان و ع��زم و اراده، به وظیفه الهی 
خ��ود عمل کنید و بدانید ایس��تادگی در مقابل 
دش��منان دین و بش��ریت، یاری پروردگار را به 
همراه می آورد، همانگونه که در چهل سال اخیر 
این گونه بوده و به فضل الهی در گام دوم انقالب 

و گام های بعدی نیز چنین خواهد بود.
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای جوانان را امیدهای 
کشور برشمردند و افزودند: البته افراد ُمسن نیز 
به وظایف خود عمل می کنند، همانطور که امام 
در کهنسالی مثل یک جوان فکر و اقدام می کرد 
اما واقعیت این است که جوانان موتور پیشبرنده 

کشور هستند.
رهبر انقالب اس��المی افزودند: جوانان بدانند که 
فکر و ذهن آنها اولین آماج دشمن است بنابراین 
با ایمان و قدرت در مقابل ترفندهای دش��منان 
بایستند. در این مراسم، سردار سرلشکر سالمی 
فرمانده کل س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی 
با تأکی��د بر آمادگی س��پاه ب��رای نقش آفرینی 
در گام دوم انق��الب بر مح��ور معنویت و جهاد 
علمی و عملی، خاطرنشان کرد: تحلیل روندهای 
موجود نش��انگر آن است که پایه تحوالت آینده 
بر مدار علم خواهد بود و بر این اس��اس، اساتید 
و دانش��جویان دانشگاه امام حس��ین)ع( تالش 
خواهن��د کرد با جبران عقب ماندگی های علمی 

بر لبه های دانش و فناوری حرکت کنند.
س��ردار س��رتیپ فضلی فرمانده دانش��گاه امام 
حس��ین)ع( نیز گزارشی از اقدامات و برنامه های 

تحصیلی این دانشگاه بیان کرد.
در این مراس��م تع��دادی از فرماندهان، مدیران، 
مدرسان، پژوهش��گران و دانش آموختگان نمونه 
دانشگاه امام حسین)ع( هدایای خود را از دست 
فرمان��ده معظ��م کل ق��وا دریاف��ت کردند و دو 
نماینده دانشجویان دانشگاه امام حسین)ع( نیز 

مفتخر به دریافت درجه و سردوشی شدند.
اجرای طرح »انقالب انسان ساز« و اجرای میثاق 
پاس��داری از دیگر برنامه های مراس��م امروز در 
دانشگاه امام حس��ین)ع( بود. همچنین در این 
مراس��م، یگانه��ای حاض��ر در می��دان از مقابل 
فرمان��ده کل قوا رژه رفتن��د و همزمان عملیات 

میدانی و اعتماد به نفس اجرا شد.

باتمسکبهسیدالشهداءدرمقابلآمریکاکوتاهنمیآییم

خالصه ای از جلسه روز گذشته مجلس
 استقرار شعبه ثبت اموال مسئوالن

در مجلس ظرف ۳ هفته آینده 
اس��تقرار شعبه ای از س��امانه ثبت اموال و اسناد مسئوالن در مجلس ظرف ۳ هفته آینده، 
تکلیف مجلس به وزارت آموزش و پرورش برای اعمال مدرک تحصیلی بدون رعایت سقف 
برای فعاالن آموزش��ی، اعالم وصول سوالی درباره علت نبود برنامه عملیاتی جهت مصرف 
اس��تاندارد آب، انتقاد از اس��ترداد الیحه مدیریت خدمات کش��وری، وعده رئیس سازمان 
فضای��ی برای پرتاب س��ه ماهواره ایرانی تا پایان س��ال مهمترین اخبار جلس��ه علنی روز 

گذشته مجلس شورای اسالمی بود.
جلسه علنی مجلس به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد و طرح تنظیم برخی از مقررات 

مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.
س��خنگوی هیات رئیس��ه مجلس هم در حاش��یه جلسه علنی با اش��اره به اینکه ظرف ۳ 
هفته آینده ش��عبه ای از سامانه ثبت اموال و اسناد مس��ئوالن در مجلس مستقر می شود، 
تاکید کرد که هیچ یک از نمایندگان مخالف ثبت اموال و اس��ناد خود نبوده و هر یک از 

نمایندگان می تواند داوطلبانه اطالعات خود را به طور شفاف در اختیار مردم قرار دهد.
در جریان بررس��ی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و 
پرورش، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مصوبه ای وزارت آموزش و پرورش را مکلف 

به واگذاری یا اجاره امالک مازاد خود کرد.
همچنی��ن نمایندگان مجلس در مصوبه ای دیگ��ر وزارت آموزش و پرورش را مکلف کردند تا 

برای فعاالن آموزشی در مدارس مدرک تحصیلی باالتر آنها را بدون رعایت سقف قبول کند.
س��خنگوی فراکسیون مستقلین والیی مجلس با اش��اره به نشست این فراکسیون از وعده 

رئیس سازمان فضایی کشور برای پرتاب سه ماهواره جدید ایرانی تا پایان سال خبر داد.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه عصر نیز ناظران در شورای نظارت بر مدارس 
و مراکز غیردولتی استان ها را انتخاب کردند که بر این اساس از هر استان یک نماینده در 
این شورا حضور دارد. نمایندگان در ادامه بررسی هایشان دولت را مکلف کردند تا حداکثر 
تا پایان س��ال تحصیلی ۱۳۹8 – ۱۳۹۹ همه واحدهای آموزش��ی تحت مدیریت خود را 
منحصرا به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره کند. به منظور تامین نظر ش��ورای نگهبان 

نیز الیحه موافقت نامه سرمایه  گذاری بین ایران و دولت مجارستان اصالح شد. ایسنا

در جریان بازدید رهبر معظم انقالب از نمایشگاه 
محصوالت ش��رکت های دانش بنیان، نمونه یک 
پهپ��اد دوموتوره کامپوزیتی نی��ز به صورت ویژه 
به نمای��ش درآمد ک��ه بنا بر اطالع��ات موجود، 
اولی��ن پهپ��اد دوموتوره ساخته ش��ده در بخش 

خصوصی کشور است.
روز سه شنبه ۱۶ مهر، حضرت آیت اهلل خامنه ای 
رهب��ر معظم انقالب از نمایش��گاه دس��تاوردها 
و محص��والت ش��رکت های دانش بنی��ان بازدید 
کردن��د. در ای��ن نمایش��گاه ع��الوه ب��ر ان��واع 
محص��والت و دس��تاوردها، نمون��ه ی��ک پهپاد 
دو موتوره کامپوزیتی نیز به صورت ویژه به نمایش 
درآمده بود که طبق اطالعات موجود، این اولین 
پهپاد دوموتوره ساخته ش��ده در بخش خصوصی 

در کشور است.
ت��ا پیش از این، تمام پهپادهای ایرانی به جز یک 
نمونه )س��ریر( تک موتوره بودند. حتی بزرگترین 
پهپادهای ایرانی ازجمله »فطرس«، »شاهد۱۲۹« 
و »حماس��ه« مانند نمونه های هم��رده خارجی 
خ��ود مانند MQ-۱ پریدیت��ور و هرمس-4۵۰ 
از یک موتور احتراق داخلی پیس��تونی اس��تفاده 
می کنند. از پهپاد س��ریر هم با وجود نمایش در 
رژه نیروهای مس��لح، مش��خصات خاصی اعالم 
نش��ده اس��ت. در این پهپاد یک موتور در جلو و 

یک موتور در عقب بدنه قرار داده شده بود.
برای افزایش کارایی هواپیمای بدون سرنشین �� 

خصوصاً میزان محموله قابل حمل و سقف پرواز و 
سرعت پیمایشی �� دو رویکرد وجود دارد؛ راهکار 
اول که اکثر قریب به اتفاق پهپادها از آن استفاده 
می کنن��د، به کارگی��ری موت��ور پرقدرت تر جت 
توربوپراپ مانند پهپاد MQ-۹ یا موتور توربوفن 
مانن��د پهپ��اد RQ-4 یا حتی موت��ور توربوجت 
اس��ت. در این راهکار باید هزینه بیش��تری برای 

موتور پیشرفته تر و کارآمدتر پرداخت شود.
راهکار دوم، اس��تفاده از دو موتور در دس��ترس 
است تا به این ترتیب امکان افزایش قابلیت های 
پرنده بدون سرنش��ین فراهم شود. هرچند اکثر 
پهپاده��ا در دنی��ا به صورت تک موتوره س��اخته 
می ش��وند، اما دالیلی هم وج��ود دارد که برخی 
س��ازندگان ترجی��ح ب��ه اس��تفاده از دو موتور 
می دهند؛ چه ش��رکت هایی که امکان ارتباط با 
س��ازندگان مطرح موتور پهپاد در دنیا را دارند و 

چه شرکت هایی که در تحریم هستند.
به طور کلی مزیت های اصلی استفاده از دو موتور 
ش��امل افزایش قابلیت اطمینان پرنده، افزایش 
سرعت قابل دس��تیابی، افزایش س��قف پرواز و 
سرعت اوجگیری و افزایش میزان بار قابل حمل 
اس��ت. از طرفی معایب استفاده از دو موتور نیز 
ش��امل قیمت تمام ش��ده و هزینه تعمیر بیشتر، 
مصرف س��وخت بیش��تر و وزن ناخال��ص باالتر 
پرنده است. بنا بر این طراح با توجه به مأموریت 
مدنظ��ر، بی��ن یک ی��ا دو موتوره ب��ودن پرنده، 

انتخاب نهایی را انجام می دهد و دوموتوره بودن 
یک پهپاد لزوماً مزیت قطعی به شمار نمی رود.

بح��ث افزایش قابلی��ت اطمین��ان از آن جهت 
مطرح اس��ت ک��ه در ص��ورت از کار افتادن یک 
موت��ور، پرن��ده می توان��د ب��ا مق��داری کاهش 
قابلیت های عملیاتی، با یک موتور به سمت مبدأ 
پرواز کرده و به سالمت فرود بیاید، خصوصاً برای 
پهپادهای��ی که با هدف گش��تزنی طوالنی مدت 
روی مناطق مس��کونی یا نزدیک به این مناطق 
در نظر گرفته می شوند، وجود دو موتور می تواند 
در صورت بروز حادثه برای پهپاد، سبب کاهش 
چشمگیر احتمال تلفات انسانی روی زمین شود، 
این ایده ای است که سبب شده تا دست کم یک 
پهپ��اد جدید اروپایی با ن��ام RPAS برای دهه 

آینده با دو موتور طراحی شود.
ب��ا توجه ب��ه پیکربندی انتخاب ش��ده برای دم، 
نی��ازی به افزایش بی��ش از حد طول بدنه اصلی 
این پهپاد نبوده و در نتیجه ش��اهد بدنه نس��بتاً 
کوتاهی در این پهپاد هستیم. همچنین مجموع 
پیکربندی این پهپاد سبب می شود تا در صورت 
نصب محموله شناس��ایی اپتیکی یا راداری زیر 
بدنه، دید ۳۶۰ درجه و کاملی به نیمکره زیرین 

پهپاد وجود داشته باشد.
طراحی و ساخت نمونه پهپاد دوموتوره از جنس 
م��واد مرکب در یک ش��رکت دانش بنیان ایرانی 
نویددهنده امکان ش��روع این ن��وع حرکت ها و 
بهره بردن از ظرفیت های طرح های متنوع برای 
مأموریت های بس��یار متنوع پی��ِش روی پهپادها 
چه در امور نظامی در مناطق خش��کی و دریا و 

چه در امور غیرنظامی است.

فرمانده معظم کل قوا در دانشگاه امام حسین )ع(:

گزارشی از نمایش پهپاد جدید در جریان بازدید رهبری

برنامه ایران برای ساخت پهپادهای دوموتوره

10 نام�ه بی پاس�خ به مجمع تش�خیص 
مصلحت نظام!؟


