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گزارش

 تحریم بخش عمرانی کشور غیر قانونی است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تحریم های اخیر آمریکا در 
بخش عمرانی را غیر قانونی خواند و در عین حال گفت که این تحریم ها تاثیری 

در فعالیت های خستگی ناپذیر سپاه در خارج و داخل کشور نمی گذارد.
عالءالدی��ن بروج��ردی ، با اش��اره به تحریم اخی��ر آمریکا علی��ه بخش عمرانی 

کش��ورمان مشخصا بخشی که تحت کنترل سپاه اس��ت، گفت: هیچ تردیدی در 
دشمنی و عداوت آمریکا با کل جمهوری اسالمی ایران به ویژه سپاه پاسداران وجود 

ندارد علت آن هم تاثیرگذاری سپاه در حفظ امنیت کشور و نقش آفرینی اش در منطقه 
و مبارزه با تروریس��م و مقابله با زیاده خواهی آمریکا در منطقه اس��ت. به همین دلیل 
هر ازچندگاهی آنها دس��ت به اقدام تحریمی علیه سپاه می زدند حال این که تجربه ۴۰ 
سال گذشته نش��ان داده که جمهوری اسالمی همواره این تهدیدها را به فرصت تبدیل 

کرده است.  ایسنا

نظر شورای نگهبان درباره CFT و»پالرمو« حاکم است
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت: طبق آیین نامه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در مورد لوایح CFT و »پالرمو« نظر شورای نگهبان حاکم است. 
سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی، در مورد برخی اظهار نظرها پیرامون لزوم 
اب��الغ لوایح CFT و »پالرمو« از س��وی رئیس مجل��س، گفت:آیین نامه مجمع 

تشخیص مصلحت نظام تکلیف طرح ها و لوایحی که بیش از یک سال در مجمع 
بالتکلیف هس��تند را روش��ن کرده اس��ت. وی افزود: طبق آیین نامه داخلی مجمع 

تش��خیص مصلحت نظام در صورتی که یک س��ال از زمان رس��یدگی به طرح یا الیحه 
در مجمع بگذرد و تعیین تکلیف نش��ود، بین نظر ش��ورای نگهبان و نظر مجلس شورای 
اس��المی در مورد آن طرح یا الیحه، نظر ش��ورای نگهبان حاکم اس��ت.وی تصریح کرد: 
بنابراین در مورد لوایح CFT و »پالرمو« نیز نظر ش��ورای نگهبان حاکم اس��ت و امکان 

ابالغ این لوایح از سوی رئیس مجلس شورای اسالمی وجود ندارد.  مهر

باز شدن پرونده آمدنیوز پرونده بسیاری از افراد را می بندد
رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه دستگیری روح اهلل زم یک شاهکار اطالعاتی بود گفت: اگر پرونده آمدنیوز 
سیاس��ی شده و باز شود، پرونده بس��یاری از افراد بسته می شود.  حجت االسالم 
و المس��لمین مجتبی ذوالنور در خصوص طرح دوباره کنوانسیون اف ای تی اف 

اظهار کرد: معاهداتی که باید در مجلس تصویب ش��ود، توسط وزیر اقتصاد دولت 
روحانی امضا ش��د و برای اینکه دولت بتواند تعه��دات خودش را اجرا کند، اصرار بر 

تصویب اف ای تی اف در مجلس دارد، کنوانسیونی که استعمار است. رئیس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی افزود: دستگیری روح اهلل زم یک 
شاهکار اطالعاتی بود، او توسط سرویس اطالعاتی فرانسه هدایت می شد، او در همه جا 
نفوذی و پیوند داخلی در دروان حاکمیت و دولت داش��ت و اگر پرونده آمدنیوز سیاسی 

نشود و باز شود، پرونده بسیاری از افراد بسته می شود.  فارس 

مراسم یوم اهلل ١٣ آبان از ساعت٩:٣۰ روز دوشنبه در حدود هزار 
شهر و شهرستان برگزار می شود. این مراسم در تهران باسخنرانی 
امیر سرلش��کر موس��وی فرمانده کل ارتش برگزار خواهد شد و 
١٥۰خبرنگار، ع��کاس و تصویربردار خارجی نمایش اس��تکبار 

ستیزی روز ١٣آبان را اطالع رسانی می کنند.
نصرت اهلل لطفی در یک نشست خبری پیرامون یوم اهلل ١٣آبان 
بیان کرد: یوم اهلل  ١٣آبان یکی از روز های پرفروغی اس��ت که با 

سه رویداد مهم در قبل و بعد از انقالب کلید خورد.
وی با اش��اره به س��ه عامل ش��کل گیری ١٣آبان گفت: تصویب 
قرارداد ننگین کاپیتوالسیون، رویداد دوم نیز به شهادت رسیدن 

٥٦دان��ش ام��وزی بود که جلوی در دانش��گاه ته��ران به همراه 
دانش��جویان در تظاهرات ش��رکت کرده بودند و رویداد سوم که 
بعد از انقالب ش��اهد آن بودیم، اقدام ش��جاعانه دانشجویان دز 
تسخیر النه جاسوسیبود که باعث بیرون راندن آمریکا با ۴۰هزار 
مستشارش ازکشور ش��د. قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی عنوان کرد: با جهانی شدن شعار مرگ بر امریکا؛ امروزه 
هر وجدان بیدار و هرانسان ازاده در دنیا، فریاد استکبارستیزی و 

مرگ برامریکا را وظیفه و فضیلت انسانی می داند.
لطفی عنوان کرد: مکتب ش��هادت و رش��ادت ١٣ آبان به همه 
نش��ان داد دیوار استکبار فروریختنی اس��ت. همچنین یوم اهلل 
١٣ آبان فرصتی برای تبیین چرایی استکبارس��تیزی با ماهیتی 
دینی و قرانی انقالبی اس��ت که محدود به قشرخاصی نیست و 
مختص همه ایرانیان است. وی با تاکید بر اینکه روز ملی مبارزه 
با اس��تکبار را باید تکریم کرده و به نس��ل جوان نیز درباره علت 
گرامیداش��ت آن اموزش های الزم را ارائ��ه دهیم، گفت: اگاهی 
بخش��ی و فرهنگس��ازی روز ١٣ آبان برای نسلی که در این روز 

تاریخی حضور نداشتند، باعث می شود دشمنان نتوانند شبهاتی 
که می خواهند را در ذهن دانش آموزان نسبت به چرایی راهبرد 
مقاومت فعال و مرگ برآمریکا و استکبارستیزی در اذهان دانش 

آموزان ایجاد کنند.
لطفی درباره صرورت اطالع رسانی مناسب برای حضور باشکوه 
مردم در راهپیمایی ١٣آبان بیان کرد: آمریکا با اس��الم استکبار 
ستیز مخالف است. دشمنی امریکا با ایران یک دشمنی راهبردی 
و ماهوی است و نه تاکتیکی لذا با توجه به تشدید سیاست های 
خصمانه نظام س��لطه و هدف قرار دادن مردم باید امسال مردم 
حضور گس��ترده تری در این مراس��م داشته باش��ند. قائم مقام 
ش��ورای هماهنگی تبلیغات اس��المی شعار امس��ال بزرگداشت 
مراس��م یوم اهلل ١٣ آبان را در راس��تای تحق��ق بیانیه گام دوم؛ 
استکبار س��تیزی و مقاومت اسالمی س��رآغاز افول و فروپاشی 

آمریکاست؛ معرفی کرد.
وی با اش��اره به حادثه آرامکو افزود: راهبرد مقاومت فعال نشان 
داد تمام هزینه های این کینه ها و خصومت ها را نباید تنها ایرانیان 

پس دهند. قدرت راهبرد فعال عامل بازدارنده جنگ س��رد شد 
و فرصتی برای تمدید روحیه دینی و ضداستکباری فراهم کرد. 
لطفی بیان کرد: سرآغاز افول و فروپاشی آمریکا به استناد اسناد 
قطعی نزدیک اس��ت. این نظریه از سوی خود آمریکایی ها بیان 
ش��ده اس��ت و اولین مطرح کنندگان افراد ب��ا مکاتبی از درون 
حود جامعه آمریکا هستند. به عبارت دیگر، آمریکایی ها افول از 
ابرقدرتی جهان و نیز افول در ش��اخصه های سیاسی اقتصادی و 

فرهنگی را در پیش دارند.
وی گفت: مراس��م یوم اهلل ١٣ آبان از س��اعت٩:٣۰ روز دوشنبه 
در حدود هزار ش��هر و شهرس��تان برگزار می ش��ود. این مراسم 
در تهران باس��خنرانی امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش 
برگزار خواهد شد. قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
بی��ان کرد: ١٥۰خبرنگار، ع��کاس و تصویربردار خارجی نمایش 
اس��تکبار ستیزی روز ١٣آبان را اطالع رسانی می کنند، ٢هزار و 
٥۰۰عکاس و خبرنگار کش��وری نیز پوشش دهنده این حماسه 

وحدت بخش خواهند بود.  میزان

مسئولین محترم روی تعطیل  شدن 
کارخانه ها حساس باشند

مس��ئله ی رونق تولید را باید جّدی گرفت. مس��ئولین 
محت��رم روی خوابیدن و تعطیل  ش��دن کارخانه های 
تولیدی و جاهای تولیدی، خیلی باید حّس��اس باشند. 
گاهی خبرهایی میرسد که واقعاً خبرهای تلخی است؛ 
]مثاًل[ ف��الن کارخانه ِی معروف با محصوالت زیاد، به 
خاطر یک مشکلی تعطیل میشود. البّته من یادداشت 
کرده ب��ودم بعداً بگوی��م حاال همین  ج��ا ]میگویم[؛ 
واقعاً ]مس��ئولین[ وزارت صنایع نگاه کنند ببینند آن 
بخش��های مورد نیاز -چه در زمینه ی ماش��ین آالت و 
قطعات، چ��ه در زمینه ی کاالهای واس��طه ای و مواّد 
به اصطالح الزم برای تولید- کجاها کمبود دارند؛ یک 
فهرس��تی تهّیه کنند، فراخوان بدهند و از مس��ئولین 
گوناگون کش��ور ]بخواهند[؛ ح��اال که وارد کردنش از 
خ��ارج مش��کالتی دارد، میتوانند خیل��ی از این مواد 
را تولی��د کنند. یک چیزهایی هس��ت که هیچ ربطی 
هم به مس��ائل هس��ته ای و مانند اینها ندارد اّما روی 
خباثت و بدجنس��ی، خرید اینه��ا را، وارد کردن اینها 
را ممن��وع کرده اند و نمیگذارند؛ خیلی خب، در داخل 
تولید کنیم. جوانهای ما آمادگی دارند، دارای ابتکارند؛ 
از اینها بخواهند، یک نمایش��گاه های دائمی تش��کیل 
بدهند، نیازها آنجا تعریف بشود، تولیدات آنجا تعریف 

بشود. این یک مسئله است.
کاری بکنید که کار تولیدی تشویق بشود. خب امروز 
همه میدانند نقدینگی در کش��ور به حّد خیلی زیادی 
رس��یده؛ این نقدینگی میتواند بال باشد، مایه ی توّرم 
باش��د، به هر جایی هجوم بکند مثل س��یل ویرانگری 
کن��د، همین نقدینگی اگر هدایت بش��ود به س��مت 
تولید، میتواند مثل یک دریاچه یا مثل یک اس��تخر، 
رحمت الهی باشد؛ چرا هدایت نمیشود؟ یکی از عللش 
این اس��ت که چون تولیدکننده دچار مش��کل است، 
صرف��ه ی خودش را در این نمیبین��د که کار تولیدی 
بکن��د. گاهی اوقات خبر تعطیل��ی بعضی از واحد های 
تولیدی کش��اورزی به گوش میرس��د که خیلی خبر 
تلخی اس��ت هر موردی که انس��ان می شنود. کارهای 
مهّمی در این زمینه باید انجام بگیرد که من یادداشت 
ک��رده ام و دیگر لزومی ندارد اینجا مطرح کنیم؛ یعنی 

وقتمان کم است.
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مخاطب شمایید

نامه  توکلی در باب یک تخلف
رئی��س هیات مدیره س��ازمان دیده بان ش��فافیت در 
نامه ای به رئیس س��ازمان بورس تاکید کرد: واگذاری 
س��هام ش��رکت س��رمایه گذاری ملی ایران ب��ه دلیل 
ارتکاب تخلفات عدیده بانک تجارت و شرکت خریدار، 

صحیح نیست.
 در پی ابط��ال قرارداد واگ��ذاری آلومینیوم المهدی، 
احمد توکل��ی رئیس هیئت مدیره س��ازمان دیده بان 
ش��فافیت و عدالت، واگذاری غیرقانونی سهام شرکت 
سرمایه گذاری ملی ایران به خریدار آلومینیوم المهدی 
م��ورد پیگیری قرار داد. واگ��ذاری نامبرده با تخلفات 
قانون��ی هم��راه بوده و باع��ث تضییع ام��وال دولت و 
سازمان س��هام عدالت گردیده است.نامه احمد توکلی 
رئیس هیئت مدیره سازمان دیدبان شفافیت و عدالت 
به رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار در خصوص 
واگذاری غیرقانونی س��هام شرکت سرمایه گذاری ملی 

ایران به شرح زیر است:
احتراماً همان گونه که اطالع دارید بانک تجارت ۸.۴٩ 
درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری ملی ایران را در 
س��ال ١٣٩٥ از طریق بورس به شرکت توسعه معادن 
جن��وب ایران فروخت، ولی به دلیل عدم رعایت قانون 
و ارت��کاب تخلفات عدی��ده، بانک تجارت و ش��رکت 

خریدار، این معامله را نمی توان صحیح دانست.
نظر به اینکه س��هامدار عمده بانک تجارت، س��ازمان 
عدالت و دولت هس��تند )جمعاً ٥٦.٩٩ درصد س��هام( 
معامل��ه مورد بح��ث باعث ورود خس��ارات به اموال و 

دارایی های عمومی گردیده است.
از س��وی دیگر، اس��اس وضع مق��ررات دقیق و متقن 
برای بازار س��رمایه، ایجاد رقابت منصفانه و تش��کیل 
بازار ش��فاف و کار برای کلیه سرمایه گذاران است که 
ارتکاب تخلفات قانونی توسط متعاملین معامله سهام 
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران، این اصل بدیهی بوده 
و ضمن در معرض مخاطره قرار گرفتن ش��أن نظارتی 
سازمان بورس، سبب ش��یوع بی اعتباری عمومی بازار 
س��رمایه خواهد گردید. لذا ضمن تقدیر از مساعی به 
عمل آمده و در ادامه، به منظور اصالح واگذاری سهام 
شرکت مورد اش��اره و استیفای حقوق مردم، مقتضی 
است روند اعمال صورت پذیرفته و اختالالت احتمالی 
حادث شده توسط آن س��ازمان محترم اعالم گردد«.

 مهر

خ�����ب�����ر

دس��تیابی متخصصان کش��ورمان به فناوری طراحی و ساخت 
موتوره��ای رمجت، امکان س��اخت موش��ک های ضدکش��تی 
فراص��وت بدون اس��تفاده از موتورهای توربین گاز را تس��هیل 

می کند.
یک��ی از اخبار مهم در حوزه فناوری های پیش��رفته هوافضا که 
در روزهای اخیر منتشر شد، خبر ساخت موتور رمجت توسط 
یک شرکت دانش بنیان فعال در زمینه پیشرانش هوایی بود که 
چن��دان مورد توجه قرار نگرفت. البته کمی قبل تر و در جریان 
بازدی��د رهبر معظم انقالب اس��المی از نمایش��گاه محصوالت 
ش��رکت های دانش بنیان، تصویری از دو محصول شرکت فوق 
مش��اهده ش��ده بود که ش��امل یک موتور توربوجت )و احیاناً( 

بخش هایی از بدنه بیرونی یک موتور »رمجت« است.
 موتور رمجت )Ramjet( چیست؟

تمامی ان��واع موتورهای توربین گاز، موتورهای راکتی ش��امل 
س��وخت مایع و جامد و نیز موتورهای رمجت، اسکرمجت و... 
پیشرانه هایی هستند که بر اس��اس قانون عمل و عکس العمل 
کار ک��رده و از ج��ت خروجی س��یال، نیروی ران��ش را ایجاد 
می کنند. در این بین، موتورهای توربین گاز به عنوان موتورهای 
هواتنفس��ی و موتوره��ای راکت��ی به عنوان پیش��رانه هایی که 
سوخت و اکسیژن الزم برای احتراق را با خود حمل می کنند، 
بسیار پرکاربرد هس��تند. هر دو دسته این موتورها قابلیت کار 
در گس��تره بسیار وسیعی از سرعت شامل لحظه سکون وسیله 

تا سرعت های باالتر از سرعت صوت را دارند.
اما بین این پیش��رانه ها به جز راکت سوخت جامد، سایر انواع، 
دارای اج��زاء متع��دد مکانیکی بوده که هم هزینه تمام ش��ده 
توس��عه، س��اخت و آزمایش را باال می برند و هم برای کس��ب 
قابلیت اطمینان کافی در س��ری های تولیدی باز هم به صرف 
هزینه های باال احتیاج اس��ت. هزینه های س��نگین دیگری نیز 
ب��رای دوره عمر این موتورها باید ص��رف نگهداری و تعمیرات 

شود.
اما موتور رمجت که ایده اولیه آن توسط یک مهندس فرانسوی 
در ١٩١٣ داده ش��د، به ط��ور کلی یک محفظ��ه تقریباً خالی 
اس��ت که تعدادی نازل س��وخت پاش داخل آن ق��رار گرفته و 
به ط��ور عمومی به هیچ جزء مکانیکی متحرک دیگری ش��امل 
کمپرس��ور، توربین، ش��فت و یا فن )در موتوره��ای توربوفن( 
احتیاج ندارد، در نتیجه این نوع موتور فرایند س��اخت و تولید 
س��اده تری داشته، س��بک تر و کم حجم تر بوده و در دوره عمر 
نی��ز هزینه های پایینی دارد، به عالوه ب��ا توجه به اینکه پس از 
محترق شدن ترکیب هوا و سوخت به خالف موتورهای توربین 
گاز ک��ه گاز داغ به توربی��ن برخورد کرده و ب��رای چرخاندن 
آن، بخش��ی از انرژی جنبش��ی خود را از دس��ت می دهد، در 
موتورهای رمجت، هیچ بخشی از انرژی جنبشی گاز حاصل از 
احتراق توسط هیچ جزئی گرفته نمی شود زیرا قطعه متحرکی 
وجود ندارد که به واس��طه توربین نی��از به چرخاندن آن وجود 

داش��ته باش��د. اما این نوع موتورها دارای یک مش��کل بزرگ 
هستند و آن اینکه برای شروع کار خود، نیاز به دریافت انرژی 
از منبع بیرونی دارند، به بیان س��اده تر، این موتورها باید توسط 
موتور دیگری به حرکت درآیند و پس از رس��یدن به س��رعت 

مشخصی، قابلیت کار خواهند داشت.
مش��کل دیگر ای��ن موتورها، پیچیدگی های خاص دانش��ی در 
مرحله توس��عه اس��ت تا موتوری با عملکرد بهینه حاصل شود. 
البته راه دیگر، استفاده از سطوح متحرک در ورودی و خروجی 
ای��ن موتورها برای ایجاد کنترل بهتر روی فرایند تولید نیروی 

پیشران است.
یکی دیگر از چالش های توس��عه موتورهای رمجت، دش��واری 
کنترل فرایند احتراق در آنها نس��بت به موتورهای توربینی که 
از چندین محفظه احتراق بهره می برند است، در واقع رمجت ها 
تنها از یک محفظه احتراق اس��تفاده می کنند که آن هم خود 
بدنه داخلی موتور اس��ت. مش��کل دیگر همین جا بروز می کند 
و آن هم مس��ائل مربوط به انتقال حرارت داخل موتور و مواد 

مقاوم به حرارت است.
تفاوت موتورهای اس��کرمجت با رمجت نیز در رخ دادن فرایند 
احتراق در س��رعت مافوق صوت در این موتورها است در حالی 
ک��ه در موتور رمجت، س��رعت ه��وا به زیر س��رعت صوت در 
داخ��ل موتور کاهش یافته و احتراق در س��رعت فروصوت ولی 
باالتر از س��رعت جریان در محفظه احتراق موتورهای توربین 
گاز ب��ه انجام می رس��د. همین لزوم کاهش س��رعت در موتور 
رمجت، عامل کاس��ته ش��دن از کارایی آن اس��ت به طوری که 
در س��رعت های باالی ٥ ماخ، موتورهای رمجت، بازدهی بسیار 
پایینی دارند زیرا باید س��رعت ه��وا در داخل آن، به یک پنجم 
کاهش یابد. ب��رای بهبود عملکرد در این ش��رایط، موتورهای 

اسکرمجت توسعه یافتند.
توسعه موتورهای اسکرمجت همچنان یکی از موضوعات مورد 

بررسی بین زمینه های تحقیقاتی در نیروی هوایی آمریکا است. 
بر اساس توضیحات فوق می توان نتیجه گرفت که متخصصان 
کش��ورمان موف��ق به دس��تیابی و پیاده س��ازی دانش طراحی 
موتورهای رمجت، کنترل فرایند احتراق در آنها و مواد مقاومت 

به حرارت برای ساخت این نوع موتور شده اند.
نکته مهم تر و بس��یار امیدبخش، دس��تیابی ب��ه این فناوری ها 
و س��اخت محصول در یک ش��رکت دانش بنیان اس��ت که در 
صورت حمایت و تثبیت رویه مشابه در شرکت های دیگر، قطعاً 
به ش��تاب بسیار بیشتر در توس��عه محصوالت دفاعی کشور با 
فناوری ه��ای روز و کارایی باال می انجامد. گام بعدی قابل اجرا 
در این چنین ش��رکت هایی در صورت حمایت، توس��عه اولین 

موتور اسکرمجت ایرانی می تواند باشد.
 کاربرد موتورهای رمجت

ب��ا توجه به مطالب فوق و اینک��ه موتورهای رمجت در صورت 
طراحی صحیح، بازدهی باالتری نس��بت به موتورهای توربین 
گاز دارند، عالقمندی باالیی برای به کارگیری آنها در موشک ها 

و برخی پهپادها وجود دارد.
چندین نوع موش��ک پدافند هوایی س��اخت انگلیس، آمریکا و 
ش��وروی س��ابق، چند نوع موشک هوا به س��طح ضدکشتی و 
ض��درادار و نیز موش��ک هوا ب��ه هوا با این ن��وع موتور در دنیا 
س��اخته شده اس��ت. در مجموع کش��ورهای آمریکا، انگلیس، 
فرانس��ه، روس��یه، چین، تای��وان و ژاپن از جمله کش��ورهایی 

هستند که موشک هایی را با موتور رمجت توسعه داده اند.
پهپادهای��ی ک��ه از موتورهای راکتی برای تأمی��ن انرژی اولیه 
اس��تفاده می کنند نیز کاندیدای به کارگیری موتورهای رمجت 
هس��تند. البته با توجه ب��ه اینکه برتری و کارای��ی موتورهای 
رمجت در سرعت های باال بیشتر است، در پهپادهایی که برای 
س��رعت های فراصوت طراحی می شوند مانند پهپادهای هدف 

این نوع موتور عملکرد بهتری نسبت به انواع توربوجت دارد.

دو نمونه از هواپیماهای سرنشین دار و بدون سرنشین برخوردار 
از موتور رمجت، SR-7١ و D-٢١ هس��تند که هر دو ساخت 
شرکت الکهید و با مأموریت شناسایی بودند. این هواپیماها به 
-SR س��رعت پروازی باالی ٣ ماخ دست می یافتند. هواپیمای

7١ از موتور ترکیبی توربوجت و رمجت استفاده کرده و پهپاد 
D-٢١ نیز توس��ط یک هواپیما یا بوستر راکتی، مأموریت خود 
را ش��روع می کرد. خانواده موشک های ٣M٩ مورد استفاده در 
س��امانه مشهور پدافند هوایی سام �� ٦ روسی که ساخت آن به 
دهه ١٩٦۰ میالدی بازمی گردد یکی از پرتولیدترین محصوالت 
موش��کی با موتور رمجت است. البته یک موتور راکتی سوخت 
جامد، انرژی اولیه برای حرکت این موش��ک از سرعت و ارتفاع 

صفر را تأمین می کند.
همچنین بین محصوالت جدید موشکی می توان به موشک هوا 
به هوای میان برد اروپایی متئور اش��اره کرد که از موتور رمجت 
اس��تفاده کرده و به برد اعالم شده ١٥۰ کیلومتر دست می یابد. 
این موش��ک ١٩۰کیلوگرمی از س��ال ٢۰١٦ وارد خدمت شده 
اس��ت. همچنین موشک های کروز خصوصاً انواع ضدکشتی نیز 
از جمله مشتریان استفاده از موتورهای رمجت هستند. موشک 
ضدکش��تی فراصوت مشهور روسی P-۸۰۰ اونیکس که به نام 
یاخونت نیز معروف است، از موتور رمجت برای مراحل پروازی 
پس از سرعت گرفتن توس��ط یک شتاب دهنده سوخت جامد 

راکتی استفاده می کند.
این موش��ک توانایی رسیدن به س��رعت ١.٢ تا ٢.٥ ماخ )٢.٥ 
برابر سرعت صوت( را دارد. نمونه مشترک هند و روسیه از این 
موش��ک به نام براهموس نیز با س��رعت ٢.۸ ماخ توسعه یافته 
است. برای مقایس��ه باید گفت سرعت موشک های ضدکشتی 

کروز فعلی معرفی شده ایران در محدوده زیر یک ماخ است.
یکی دیگر از موشک های مش��هور ضدکشتی که هم به صورت 
سطح به سطح و هم هوا به سطح استفاده می شود و از پیشرانه 
رمجت استفاده می کند، موشک P-٢7۰ موسکیت است که به 
نام س��انبرن نیز شناخته می شود. این موشک با سرعت ٣ برابر 
سرعت صوت حرکت کرده و به برد بیشینه ٢٥۰ کیلومتر دست 
می یابد. این موشک چهار ورودی هوا در اطراف بدنه خود دارد 

که هوای الزم برای موتور رمجت را تأمین می کنند.
بنابراین دس��تیابی متخصصان کش��ورمان به فناوری طراحی 
و س��اخت موتورهای رمجت، امکان دس��تیابی به موشک های 
ضدکش��تی فراصوت بدون استفاده از موتورهای توربین گاز را 
تسهیل می کند و صرفه جویی وزنی حاصل از حذف موتورهای 
توربین گاز، صرف حمل س��وخت بیش��تر برای دس��تیابی به 
س��رعت و برد مدنظر طراح می ش��ود. همچنین امکان ساخت 
پهپادهای با س��رعت فراص��وت خصوصاً ب��رای عملیات هدف 
پ��روازی و یا در ص��ورت نیاز برای عملیات های شناس��ایی نیز 
ب��ا س��اخت موتورهای رمجت ب��رای صنعت دفاعی کش��ور با 

دشواری های کمتری ممکن می شود. تسنیم

پس از انتصاب آیت اهلل رئیس��ی به ریاست قوه قضائیه، نفسی 
تازه در مبارزه با مفاس��د اقتصادی در رگ های دس��تگاه قضا 
دمیده ش��د. برگزاری دادگاه مفسدین اقتصادی، بازپس گیری 
هزاران هکتار از اراضی، بازگرداندن هزاران میلیارد تومان وجه 
نقد به خزانه دولت که از مفس��دان بازپس گرفته شده است و 
... تنها بخش��ی از تالش دستگاه قضا برای از بین بردن امنیت 

مفسدان و غارتگران اموال عمومی است.
در ای��ن می��ان با این که مس��ئوالن دولتی باید ب��ه قصورها و 
اهمال های خود در نظارت بر زیرمجموعه های خود که موجب 
تولید این پرونده ها ش��ده اس��ت، پاس��خ دهند اما ش��اهد آن 
هس��تیم که هر میزان که آمار رضایت و اعتماد عمومی جامعه 
از هم��ه گروه ها و طیف های مختلف فکری از این اقدامات قوه 
قضائی��ه باال می رود، در مقابل برخی مس��ئوالن دولتی از این 

برخوردها نگران می شوند!
ای��ن حمالت به قوه قضاییه که پس از اجرای حکم برادر آقای 
حس��ن روحانی باال گرفته اس��ت، در حالی صورت گرفته که 
مرور نتیجه اقدامات دس��تگاه قضا خ��الف ادعاهای این افراد 

را نشان می دهد.
با نگاهی به نتایج برخورد دستگاه قضا با سوءاستفاده کنندگان 
از ارز دولت��ی و اف��رادی ک��ه به ن��ام »خصوصی س��ازی« به 
»خصوصی خ��واری« روی آورده بودند، نش��ان می دهد امروز 
جامع��ه کارگری امیدوار به چرخی��دن چرخ های کارخانه ها و 

کارگاه های تولیدی گردیده است.
به عنوان نمونه، فردی به نام "قربانعلی فرخزاد" با اس��تفاده از 
اهم��ال مقامات دولتی موفق به دریافت نزدیک به نیم میلیارد 
دالر ارز دولتی گردیده بود، در اوایل س��ال ٩7 بدون برگزاری 

مزایده عمومی و به صورت مذاکره ای؛ توانست  مالکیت شرکت 
ماشین سازی تبریز را از سازمان خصوصی سازی دریافت کند!

از ابت��دای تصاحب این ش��رکت توس��ط قربانعل��ی فرخزاد با 
حداقل س��واد خواندن و نوشتن، مش��کالت فراوانی برای خط 

تولید ماشین سازی و بالتبع کارگران آن ایجاد شد!
هرچند مسئوالن دولتی باید پاسخگوی این اقدام خالف قانون 
خود می گردیدند، اما دستگاه قضا با ورود به پرونده این فرد و 
محکوم کردن وی به ٢۰ س��ال حبس به دلیل سوءاستفاده از 
ارز دولتی، مبادرت به بازپس گیری ماشین س��ازی تبریز نموده 
و مجددا مالکیت آن را به صاحب آن قبل از خصوصی سازی؛ 

یعنی صندوق بازنشستگی بازگرداند.
اکنون ثمره حذف ویژه خواران از مدیریت گروه ماشین سازی 
تبریز از سوی دستگاه قضا انعقاد بزرگترین قرارداد تاریخ برای 

ش��رکتی اس��ت که تا دیروز نفس هایش به شماره افتاده بود و 
٣۰ میلی��ون دالر صادرات به برکت مبارزه با فس��اد مدیریتی 

به همراه دارد.
بر اس��اس این قرارداد طی ٦ سال شرکت ماشین سازی تبریز 

ماشین های ابزار CNC به طرف سوری تحویل می دهد.
اکنون باید از جناب رئیس جمهور و دیگر مقامات دولتی که با 
حمایت های خود از رئیس سابق خصوصی اجازه دادند که وی 
چوب حراج بر س��رمایه های ملی زده و موجب بیکار ش��دن و 
ایجاد مشکالت فراوان برای هزاران کارگر و متوقف شدن خط 
تولید کارخانجات در نقاط مختلف کش��ور ش��د، این سوال را 
پرس��ید که چه کسی یا کسانی موجب تعطیلی مملکت شدند 
و امروز چه کس��ی در حال بازگرداندن رونق به کارخانجات و 

چرخیدن چرخ تولید در کشور است؟!  فارس

چه کسی مملکت را تعطیل کرده است؟
میثم صابری

گام بلند برای ساخت موشک های کروز مافوق صوت
ورود ایران به باشگاه سازندگان موتور »رمجت«
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