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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

مدعیان اصالحات از بزک آمریکا
به تطهیر آل سعود رسیدند!

سرویس سیاسی-
وقتی سخن از توانایی ها و دانستن ها می شود نگاهشان به خارج از وطن دوخته می شود و آن هنگام که دنبال مقصر 
می گردند و یا عامل رویداد ناخوشایندی را می جویند چشمانشان به داخل است! به راستی چه عاملی باعث می شود تا طیف 
موسوم به اصالح طلب همواره در جهت تطهیر بیگانگان و ترور شخصیت نیروهای خدمتگزار داخلی گام بردارند؟! برای نمونه 
نماینده این طیف عامل به ثمر نرسیدن برجام را نه بدعهدی آمریکا و اروپا بلکه دستاوردهای افتخارآفرین جوانان وطن در 
حوزه موشکی عنوان کرد و اکنون هم روزنامه یکی دیگر از نمایندگان این طیف انگشت اتهام را در موضوع تنش و اختالف 

میان ایران و آل سعود به سمت ایران نشانه گرفته است. 
روزنامه همدلی در مطلبی نوشت: »بی گمان باید این نکته را قابل توجه دانست که یکی از موارد اختالفات شدید ایران 

و عربستان سعودی، اقدامات جمهوری اسالمی ایران در منطقه است«.
این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشــت: »وضعیت منطقه به گونه ای رقم خورده اســت که ایران و عربستان دو بازیگر 
مهم این وضعیت هستند و باید بتوانند این تهدید رویارویی و مقابله را به فرصت همکاری در منطقه در راستای منافع دو 

کشور تبدیل کنند«.
این ادعا که اقدامات منطقه ای ایران، عامل اختالف با آل ســعود اســت، در حقیقت پذیرش اتهام آمریکا و انگلیس و 
فرانسه)حامیان و تجهیزکنندگان تروریسم در منطقه( و آل سعود)گماشته و نوچه نظام سلطه و گاو شیرده ترامپ( مبنی بر 

نقش ایران در بی ثبات کردن منطقه است!
جریان مدعی اصالحات بر لزوم کوتاه آمدن از سیاست های انقالبی ایران در منطقه، کاهش حمایت از متحدان استراتژیک 

منطقه ای و گفت وگوی بی پشتوانه با کشورهای مرتجع منطقه تأکید دارد.
این در حالی است که آمریکا و کشورهای مرتجع منطقه آشکارا از تروریست ها حمایت می کنند و از لزوم کشاندن ناامنی 

به داخل ایران می گویند و با همراهی رژیم صهیونیستی در خیال راه اندازی ناتوی عربی علیه ایران هستند.
رژیم آل سعود از بدو شکل گیری تاکنون جنایات متعددی را مرتکب شده است.برای نمونه در سال 94 فاجعه ای دردناک 
در سرزمین منا روی داد که شنیدن آن دل هر مسلمانی را به درد آورد. ماجرای سقوط جرثقیل در مکه و پس از آن فاجعه 

بزرگ منا و به شهادت رسیدن حدود 600 زائر ایرانی.
رژیم آل سعود همچنین، زنان و کودکان بی گناه را در یمن، بحرین، سوریه و عراق به خاک و خون کشیده است.

با این حال روزنامه های زنجیره ای در اقدامی وقیحانه به تطهیر این رژیم کودک کش می پردازند.
طیف اصالح طلب، کارگردان وضع موجود!

روزنامه زنجیره ای آرمان در گزارشی به گرانی ها پرداخته و نوشته مشکالت اقتصادی جامعه را آسیب پذیر کرده است. 
در بخشــی از این گزارش آمده اســت: »گرانی ها جامعه ایران را آسیب پذیر کرده است. این در حالی است که بسیاری از 

جامعه شناسان نسبت به پیامدهای وضعیت نامناسب معیشتی مردم و واکنش احتمالی آنها هشدار داده اند.«
در ادامه این گزارش تاکید شده است: »نکته مهم در این زمینه این است که تحلیل های امروز درباره شرایط جامعه 
بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد و کمتر از منظر جامعه شناختی و پیامدهایی که فشارهای اقتصادی به مردم وارد می شود 
صحبت شده است. این در حالی است که فشارهای اقتصادی زمینه انواع آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد، فساد و طالق را 
افزایش می دهد. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی پیامدهای اجتماعی فشارهای اقتصادی به مردم با مصطفی اقلیما 
رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران گفت وگو کردیم. اقلیما معتقد است: »هرچه بیشتر به مردم وعده بدهیم و 

حل کردن مشکالت بنیادین را به تأخیر بیندازیم به همان اندازه شدت تبعات اجتماعی را باالتر می بریم.« 
مدعیان اصالحات با حضور در دولت و همچنین تشویق مردم به رای دادن به دولت کنونی نقش اساسی در وضعیت 
فعلی اقتصادی کشــور را دارند. ضمن آنکه روزنامه های طیف موســوم به اصالح طلب در این سال ها تمام همت خود را در 
ماله کشی بر ناکارآمدی ها به کار گرفتند و هرگاه منتقدان با هدف مطالبه گری برای بهبود وضعیت معیشت مردم و یا در 
جهت حفظ و حراست از منافع ملی انتقادی را نسبت به دولتمردان انجام دادند زنجیره ای ها توپخانه رسانه ای خود را علیه 
آنها به کار انداخته و با غبارآلود کردن فضا زمینه فرار از پاسخگویی را برای برخی مدیران و وزرا فراهم ساختند. نمونه بارز 
این موضوع را در مواجهه این طیف با وزیرانی از قبیل عباس آخوندی )وزیر ســابق راه و شهرســازی( و یا حمایت لیست 
امید از محمدشریعتمداری )وزیر کنونی کار( در جلسه رای اعتماد می توان دید. البته سهم این طیف تنها به نقش حمایتی 
محدود نمی شود و بخشی از مدیران و کارگزاران دولت از این طیف هستند که شاخص ترین آنها اسحاق جهانگیری است.

با نزدیک شدن به زمان انتخابات و علنی شدن این واقعیت که دیگر زمان خواندن انشاء نیست و باید حساب پس داد 
مدعیان اصالحات در تالش هستند که حساب خود را از دولت که ناکارآمدی آن در حوزه های اقتصادی مشکالت معیشتی 
بسیاری را بر مردم تحمیل کرده است جدا کنند و با این حربه آبروی رفته را به جوی بازگردانند، رسوا بودن حربه فوق تا 
آنجا عیان است که رسانه های زنجیره ای در یادداشت هایی تصریح دارند که نمی شود با این فضا سازی مردم را فریب داد و 

نتیجه دوباره گرفت!
شما یادت نیست آقای نماینده!

علی مطهری در روزنامه اعتماد نوشت: »امروز آمریکا و اسرائیل از تفرقه و تشتت میان کشورهای اسالمی بهره می برند. 
در این میان حکام و علمای اسالم در درجه اول مقصرند. حاکمان از آن نظر که بیش از آنکه به فکر منافع و مصالح دنیای 
اسالم باشند به فکر منافع خود هستند و علما از آن جهت که بحث شیعه و سنی را به صورت یک سرگرمی درآورده اند 
بدون آنکه برخی علمای شیعه که سنگ علی)ع( را به سینه می زنند توجهی به سیره ایشان داشته باشند که چگونه آن 
حضرت وحدت اسالمی و حفظ اساس اسالم را بر هر چیز دیگر ترجیح می داد و علمای اهل سنت بدون اینکه به سیره و 

روش ائمه خود توجه کنند و دست از تکفیرهای مکرر بردارند.«
در بخش دیگری از این مطلب آمده است: »رفتار ما با اهل سنت کشورمان باید عادالنه باشد، از دادن مسجد و منصب 

به آنها نهراسیم چراکه اکثر قریب به اتفاق آنها خوشفکر و دوستدار اهل بیت پیامبر اکرم)ص( هستند.«
نخست آنکه باید به این نماینده طیف موسوم به اصالح طلب یادآور شد که تکفیر مسلمانان در میان اهل سنت نیز حرام 
است و آن قشری که به تکفیر مشغول هستند همان وهابی ها یا سلفی های تکفیری نامیده می شوند. همچنین خطاب به این 
نماینده لیست امید باید گفت که شاید شما یادت نیست آقای نماینده اما در دوره انتخابات طیفی بود که برای چندهزار 
رای بیشتر در مناظره ها و سخنرانی های خود اظهاراتی را بر زبان می آورد که تحریک کننده گسل های قومیتی و مذهبی 
بود. این طیف که از قضا یا اطرافیان علی مطهری هستند و یا مورد حمایت او، در آن روزها رسیدن به صندلی های ریاست 
آنقدر مهم شده بود که این هدف هر رفتار و گفتاری را توجیه می کرد. لذا در حالی که ایران در میان کشورهای منطقه از 

نظر احترام به اقلیت های دینی و مذهبی الگو است. 
پوشاندن دستاوردها برای 4تا رای بیشتر 

ماموســتا محمد امین راستی، عضو شــورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل ســنت گفته بود: »قبل از انقالب 
اســالمی 3 هزار طلبه اهل ســنت در کشور مشــغول تحصیل بودند اما امروز 12 هزار طلبه اهل سنت مشغول تحصیل 
هســتند و هیچ ســدی در برابر تحصیل آنان وجود ندارد و برای این امر نیز مدارس علمیه اهل ســنت از 100 مدرســه 
 قبل از انقالب به 358 مدرســه رســیده است که نشــان از اهتمام جمهوری اســالمی برای ایجاد بستر جهت تحصیل 

طالب اهل سنت است.«
او همچنین یادآور شد: »تعداد مساجد اهل سنت نیز بعد از انقالب رشد چشمگیر داشته است و از 4 هزار مسجد به 17 
هزار مسجد رسیده است و این برکت انقالب اسالمی است... ]در صدا و سیمای استان[ زمان و وقتی که به برادران شیعه 
داده می شود، با زمان و وقت اهل سنت یکسان است... در حال حاضر 65 درصد از بخشداران استان سیستان و بلوچستان 

اهل سنت هستند و 60 تا 90 درصد مدیران دستگاه های اجرایی هم از این گروه انتخاب شده اند.«
این سخنان از جانب یکی از هم وطنان که از علمای اهل سنت است بیان شده. اما در دوره انتخابات تالش شد تا برای 
جلب رای مناطقی که اقلیت مذهبی دارند دستاوردهای 40ساله جمهوری اسالمی نادیده گرفته شود و با نادیده گرفتن 

آنها شکل ناجی به خود بگیرند! 
حاشیه سازی برای پنهان کردن موضوع اصلی 

روزنامــه ارگان دولت ایران روز گذشــته طی گفت و گو بــا آنچه که منبع آگاه در وزارت اقتصــاد نامیده به ماجرای 
ممنوع الخروجی و درخواست اقامت رئیس مرکز اطالعات مالی و مبارزه با پولشویی پرداخت و نوشت :» یک منبع آگاه در 
وزارت اقتصاد ادعاهای روزهای اخیر نمایندگان مخالف دولت درباره میثم نصیری احمدآبادی رئیس مرکز پولشــویی این 
وزارتخانه و از جمله ممنوع الخروجی وی را تکذیب کرد. خبری که خبرگزاری فارس روز 28 آبان ماه منتشــر کرده بود. 
این منبع آگاه در وزارت اقتصاد به »ایران« گفته اســت که نصیری احمدآبادی نه تاکنون درخواست اقامت کشور آمریکا 
 را داشــته و نه اشــتغال در سازمان ملل متحد را. نصیری احمد آبادی، خود نیز با انتشار اطالعیه ای این موضوع را تکذیب 

کرده است..« 
روزنامــه ارگان دولــت در حالــی موضــوع ممنوع الخروجی میثــم نصیــری را تکذیب می کند که پیــش از این 
محمــود واعظــی رئیس دفتــر رئیس جمهور خبــر بازداشــت وی را تکذیب کرده بود نــه ممنوع الخروجــی آن را. از 
ســوی دیگر مســئله مهمی که روزنامه ارگان دولت و ســایر رســانه های اصالح طلب همســو با انتشــار مطالب این 
 چنینــی ســعی در پنهان کردن آن دارند ، روشــن شــدن فعالیت و عملکــرد مجموعه تحت مدیریت نصیری اســت. 
دیر یا زود موضوع درخواست اقامت وی از سفارت آمریکا و ماجرای ممنوع الخروجی آن توسط مراجع ذیصالح مشخص 
خواهد شد ، اما آنچه نیازمند پاسخگویی و شفاف سازی است آن است که مرکز اطالعات مالی و مبارزه با پولشویی طی 10 
ساله گذشته چه ارتباطاتی با خارج از کشور داشته و احیانا چه نوع اطالعاتی منتقل کرده است و از سوی دیگر خروجی 

عملکرد این مرکز در راستای مبارزه با پولشویی در داخل کشور چه بوده است.

رئیس  قوه قضائیه:

آمریکا می گوید 
»از ما اسلحه بخر و با خیال آسوده جنایت كن«

رئیس  قوه قضائیه گفت: آمریکا می گوید 
اگر طرف قرارداد ما باشید و به ما سود برسانید، 
می توانید هر کاری خواستید انجام دهید و هر 

ارزشی را زیر پا بگذارید.
به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آیت اهلل 
صادق آملی الریجانی در جلســه مسئوالن عالی 
قضایی با  اشــاره به اظهارات اخیر رئیس جمهوری 
آمریکا گفت: رئیس جمهور شیرین عقل و نادان ایاالت 
متحده آمریکا ادعا کرده که ملت ایران تروریســت 
اســت. اینکه کسی یک ملت رشید، بصیر و دارای 
پشــتوانه چند هزار ســاله تمدنی را »تروریست« 
بخواند، بســیار تعجب آور و گزاف است. نمی توان 
پذیرفت که میراث دار گاوچران های طپانچه به دست 
با آن سابقه کثیف اخالقی اش، ملتی بزرگ را متهم 

به تروریست بودن کند.
آملی الریجانی ادامه داد: جمهوری اســالمی 
در طول 40 ســال گذشــته، یک سخن واحد در 
یک مســیر واحد داشــته و آن، »مقابله با سلطه« 
بوده که بخشی از فرایند سلطه گری نیز بهره مندی 
از تروریســم است. جمهوری اسالمی، خود قربانی 
تروریســم است و افکار عمومی جهان شاهد است 
تروریست هایی که روزگاری در ایران جوالن می دادند 
و مــردم بی گناه را به خاک و خون می کشــیدند، 
امروز در دامان غربی ها مشغول استراحت هستند 
 و هر از گاهی به عنوان یک ابزار مورد استفاده قرار 

می گیرند.
وی بــا  اشــاره بــه پدیــد آوردن »داعش« 
توســط آمریکا به اذعان شخص ترامپ در جریان 
رقابت هــای انتخاباتــی، افزود: عجیب اســت که 
آمریــکا پدیدآورنــده و حامــی داعش بــوده اما 
جمهوری اســالمی که در برابر داعش و گروه های 
تروریســتی مقاومت کرده و توانسته بساط آنها را 
 در سوریه و عراق برچیند، متهم به تروریست بودن 

می شود.

سکوت معنی دار غرب 
در قبال حمالت شیمیایی تروریست ها

رئیس  قوه قضائیه با  اشاره به حمالت شیمیایی 
اخیر به شــهر حلب در سوریه توسط تروریست ها 
یادآور شــد: کشورهای ســلطه، روزگاری به بهانه 
مقابله با ســالح های کشتار جمعی به عراق حمله 
کردند در حالی که خودشــان زرادخانه های صدام 
را از ایــن ســالح ها پر کرده بودند. امــروز هم در 
حلب، حمالت شیمیایی صورت می گیرد اما چون 
از جانب تروریست هاست، هیچ صدایی از حامیان 
آنها به گوش نمی رسد. این دقیقا همان ارزش های 
آمریکایی مورد تاکید سردمداران این کشور است 
که صراحتا می گویند »از ما اسلحه بخر و با خیال 

آسوده جنایت کن«.
آملی الریجانی خطاب بــه مدافعان دروغین 
حقوق بشر در غرب به ویژه آمریکا گفت: ننگتان باد 
با این ارزش ها و حقوق بشری که از آن دم می زنید. 
امروز در یمن با بمب های شما مردم بی گناه سالخی 
می شوند اما به خاطر آنکه با عربستان قرارداد دارید 
و مدعی هستید که سرمایه سعودی ها برایتان ایجاد 
شغل کرده است، هیچ سخنی از این جنایات به زبان 
نمی آورید. آن خبرنگار ســعودی را به فجیع ترین 
شــکل ممکن به قتل رساندند و در حالی که طبق 
گزارش های سازمان های اطالعاتی و امنیتی خودتان 
برای شــما محرز شده است که بن سلمان در این 
جنایت نقش داشته، می گویید ما نمی توانیم کاری 

کنیم چون پول آنها برای ما مهم است!
زیر پا گذاشتن »حقوق بشر« 

با ۴۰۰ میلیارد دالر  قرارداد تسلیحاتی
وی با ابراز تاســف نسبت به انحطاط اخالقی 
دنیای مدعی تمدن غرب، اظهار داشت: البته حکام 
ســابق آمریکا نیز همین طور بودند اما وقاحت آنها 
اکنون آشکارتر و عریان تر شده و تصریح می کنند 
ما حقوق بشــر را زیر پا می گذاریــم چون قرارداد 

تسلیحاتی چهارصد میلیارد دالری بسته ایم و پول 
عربستان در کشــور ما شغل ایجاد کرده است. در 
واقع همان گونه که برخی مسئوالن غربی نیز به این 
معنا  اشاره کرده اند، آمریکا می گوید اگر طرف قرارداد 
ما باشید و به ما سود برسانید، می توانید هر کاری 
خواستید انجام دهید و هر ارزشی را زیر پا بگذارید.
الگوبرداری موفق از بسیج در منطقه 

رئیس  قوه قضائیه در ادامه با گرامیداشت هفته 
بســیج، این شجره طیبه را که به ابتکار امام راحل 
پایه گذاری شــد، نعمتی عظیم بــرای ملت ایران 
توصیــف کرد و گفت: بســیج در واقع تبلور ورود 
به صحنه مقاومت، دفاع، حفظ امنیت و سازندگی 
است. امروز، روحیه جهادی در بسیج حاّلل بسیاری 
از مشــکالت اســت و ما امیدواریم که این روحیه 

همچنان حفظ شود.
آملی الریجانی با  اشاره به الگوبرداری کشورهای 
منطقه از ساختار »بسیج«، افزود: الگویی که عراق و 
سوریه از بسیج گرفتند، موجب عقب راندن دشمن 
شد و ما خوشحالیم که جمهوری اسالمی توانسته 
اســت با این الگوی موفق، بسیاری از مشکالت را 

پشت سر بگذارد. 
سوءاستفاده دشمن از مطالبات کارگری

وی در ادامــه با  اشــاره به برخی مشــکالت 
کارگران و مطالبات آنان، گفت: امروز قشــر کارگر 
تحت فشارهای معیشتی بسیار زیادی است. به هر 
حال، حقوق ثابتی داشته اند و یک باره قیمت ارزاق 
و اجناس باال رفته اســت. ما باید به حل مشکالت 
آنها توجه داشته باشیم. گاهی ماه ها حقوق کارگران 
به تعویق می افتد؛ چگونه زندگی کنند؟ این مسائل، 
دو وجه دارد؛ یکی وجه اجرایی است که دادگستری، 
سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای مسئول 
باید در جایی که بحث حقوق عمومی مطرح است 
به موضوع ورود پیدا کنند و اگر مســئولی کوتاهی 
می کند، با او برخورد شود، وجه دیگر، سوءاستفاده 

دشمن از برخی خألها و کاستی هاست.
رئیس  قــوه قضائیه ادامه داد: با کســانی که 
بخواهند از کارگران عزیز، در مســیر رســیدن به 
مطالباتشان بهره برداری ابزاری کنند و با ورود افراد 
بیگانه از محیط کارگری، به بهانه مطالبات کارگران 
نظم کشــور را بر هم بزنند باید برخورد شود. این 
قبیل مســائل، ابزار دشمن است و برخی در صدد 
بهره گیری از این ابزار هستند. هیچ گاه با اغتشاش، 
بحران و اقدامات خالف نظم عمومی، مطالبات به 
نتیجه نخواهد رسید. مطالبات کارگران عزیز باید در 
یک فضای معقول، با تفاهم های منطقی با پیمانکاران 
و با ورود دولت و دســتگاه قضایی به نتیجه برسد. 
اینکه عده ای این مطالبات را بخواهند و عده ای بهانه 
کنند و نظم و انتظام کشــور را به هم بریزند، قابل 
قبول نیست. در عین حال تأکید می کنم که دولت 
محترم نیز باید مسئله معیشت کارگران را واقعاً مد 
نظر داشــته باشد و در جاهایی که مشکالتی پدید 

می آید فوراً رسیدگی کند.
ضرورت دقت در واگذاری ها

آملــی الریجانــی با تاکید بر ضــرورت دقت 
در واگذاری هــا و نظارت کامــل دولت بر روند کار 
واحدهایی که به بخش خصوصی واگذار می شوند، 
گفت: باید دقت شــود که بخش خصوصی دقیقا 
می خواهد به چه شــکل عمل کند. نباید روند کار 
به گونه ای باشــد که عده ای بخواهند از منافع یک 
کارخانه سوءاستفاده کنند و سپس معیشت کارگران 
را به خطر بیندازند. دولــت باید در عین واگذاری 
بخش هــای دولتی به بخش خصوصی، نظارت تام 
داشته باشد و شرط اصلی و اساسی اش نیز نگهداری 
کارگران در بستر کار کارخانه باشد؛ نه اینکه کارخانه 
را بفروشند و فردی هم که خریدار است، از فضای 
فیزیکی کارخانه اســتفاده کند و زمین های آن را 
بفروشد! شرط اساسی این است که کارخانه باید به 

قوت خود باقی باشد.

رئیس مجلس شورای اسالمی با غیرقانونی خواندن تحریم های آمریکا 
علیه ایران، گفت: بســیاری از کشورها در راستای اقدامات آمریکا علیه 

جمهوری اسالمی ایران گام بر نمی دارند.
به گزارش فارس، علی الریجانی رئیس مجلس شــورای اسالمی صبح دیروز با 

عبدالعزیر منیرو رئیس گروه دوستی پارلمانی غنا و ایران دیدار و گفت و گو کرد.
الریجانی در این دیدار اظهار داشت : بعد از توافق برجام هیئت های متعددی 
از غنا به ایران سفر کردند و مذاکرات خوبی در راستای توسعه روابط شکل گرفت 
همچنین کمیسیون مشترکی میان دو کشور ایجاد شد که باید تالش شود مصوبات 

آن به اجرا درآید.
رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه با بیان اینکه در حوزه صنعت و کشاورزی 
می توانیم همکاری های دوجانبه داشته باشیم، عنوان کرد: جمهوری اسالمی مایل 
است در حوزه کشت فراسرزمینی از ظرفیت های کشور غنا استفاده کند، همچنین 

در حوزه نفت و گاز نیز می توانیم همکاری هایی داشته باشیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه آمریکایی ها به دنبال تحریم و افزایش فشار اقتصادی 
بر ایران هســتند که اقدامی غیرقانونی است، اظهار داشت: بسیاری از کشورها در 

مسیر آمریکایی ها گام بر نمی دارند.
غنا شرایط را برای حضور سرمایه گذاران ایرانی فراهم کرده است

عبدالعزیز منیرو رئیس گروه دوستی پارلمانی غنا و ایران نیز در ادامه این دیدار 
با تأکید بر افزایش روابط دوجانبه اظهار داشــت: دولت غنا بســته های تشویقی از 
جمله معافیت های مالیاتی برای شرکت های سرمایه گذار در مناطق اسالمی غنا در 
نظر گرفته که تصور می کنیم سرمایه گذارانی از جمهوری اسالمی ایران بتوانند در 

این پروژه ها حضور یابند.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: با سیاســت های ابالغی اصل ۴۴ 
مبنی بر خصوصی سازی موافقیم اما متأسفانه این سیاست ها برای 2 شرکت 
نیشکر هفت تپه و گروه ملی فوالد به درستی اجرا نشده و به مجموعه های 

ناکارآمد واگذار شده اند.
آیــت اهلل عبدالکریم فرحانی در گفت وگو با خبرنگار فــارس در اهواز، درباره 
مسائل اخیر شرکت های گروه ملی فوالد و نیشکر هفت تپه، اظهار کرد: در اجالسیه 
اسفندماه سال گذشته مجلس خبرگان و پس از دیدار با مقام معظم رهبری، نامه 6 
امضایی خبرگان را تهیه کردم و به رئیس جمهور تحویل دادم؛ تأکید ما بر این بود 
که با سیاست های ابالغی اصل 44 مبنی بر خصوصی سازی موافقیم اما متأسفانه 
این سیاست ها برای این دو شرکت به درستی اجرا نشده و به مجموعه های ناکارآمد 

واگذار شده اند.
وی تصریح کرد: به رئیس جمهور گفتم باید با هم جلسه ای داشته باشیم و در 
این باره صحبت اساسی داشته باشیم که وی نیز به آقای علوی وزیر اطالعات که 

عضو خبرگان هم هست، دستور پیگیری داد اما متأسفانه این جلسه برگزار نشد.
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان گفت: در شهریورماه امسال نیز باز 
رئیس جمهور را دیدم و گله کردم که برای جلسه نیامدید و دیدیم در خرمشهر چه 
اتفاقی افتاد، االن هم اگر نیایید برای شرکت نیشکر هفت تپه و گروه ملی مشکل 

پیش می آید.
وی ادامه داد: متأسفانه علیرغم اینکه رئیس جمهور باز هم ابتدا دستور پیگیری 
داد، اما عمالً دولت پای کار حاضر نشد و مشکالت هفت تپه و گروه ملی افزایش یافت.

فرحانی عنوان کرد: در جلساتی که در هفته گذشته در کمیسیون های مختلفی 
که برای مســائل خوزستان در مجمع تشخیص و جاهای دیگر برگزار شد، تأکید 
کردم که اصل واگذاری این دو شــرکت نادرست انجام شده و باید کار اساسی در 

این جهت انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: در هر صورت باز هم از طریق خبرگان نامه دیگری را تنظیم 
کرده ایم و باز هم پیگیر این مسئله خواهیم بود زیرا معتقدم اینکه یک حقوق و دو 
حقوق معوقه به کارگران پرداخت شود، مسکن های موقتی خواهد بود که جایگزین 

کار اساسی برای این شرکت ها نخواهد بود.

الریجانی در دیدار با رئیس گروه دوستی پارلمانی غنا و ایران:
بسیاری از کشورها از تحریم های آمریکا 

علیه ایران تبعیت نمی کنند

عضو مجلس خبرگان رهبری:
نیشکر هفت تپه و گروه ملی فوالد

 به مجموعه های ناکارآمد واگذار شدند

کیش- خبرنگار کیهان:
مدیرعامل سازمان صنایع هوایی نیروهای 
مسلح از صادرات هواپیماهای صددرصد ایرانی 
به خارج از کشور در نهمین نمایشگاه صنعت 

هوایی در کیش خبر داد.
امیر سرتیپ ســتاد عبدالکریم بنی طرفی در 
نهمین نمایشــگاه هوایی کیش از صادرات برخی 
از تجهیزات و محصوالت هوانوردی به کشــورهای 

طرف قرارداد خبر داد.
وی ارائه دســتاوردها و ایجاد امکان همکاری 
بین کشورهای خارجی با شرکت های داخل کشور و 
معرفی خدمات و تجهیزات ارائه شده به ایرالین های 
داخلی را از اهداف برگزاری این نمایشگاه اعالم کرد.
وی گفت: شرکت هایی از کشور چین،  آلمان، 
ایتالیا، روسیه، اندونزی، پاکستان و آذربایجان در این 
نمایشگاه شرکت کرده و برنامه های مشترک پروازی 

را به نمایش خواهند گذاشت.
معاون وزیر دفاع با اشاره به انعقاد قراردادهایی 
با سه کشــور چین، روسیه و اندونزی در خصوص 

صادرات تجهیزات صنایع هوایی گفت: در نمایشگاه 
دهم ما نخســتین سفارشــات بــرای هواپیمای 
آموزشی مان را از کشورهای خارجی خواهیم گرفت.
به گزارش خبرنگار کیهان از کیش، وزیر دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح که برای افتتاح نمایشگاه 
هوایی و هوانوردی به جزیره کیش سفر کرده است 

از مراکز نظامی و انتظامی این منطقه دیدن کرد.

امیر حاتمــی در ادامه این بازدید در شــناور 
دریابانــی نیروی انتظامی جزیره کیش در آب های 
منطقه حضور یافت و با گشت دریایی از نزدیک در 

جریان فعالیت های دریابانی قرار گرفت.
این گزارش حاکی است در این نمایشگاه هوایی 
و هوانوردی 3 فروند هواپیمای اف 14 نیروی هوایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران بر فراز خلیج فارس 

به نمایش هوایی خواهند پرداخت. پرواز میگ 29، 
سوخو 23 و ده ها پرنده مختلف از دیگر برنامه های 

نمایش ایرشو در جزیره کیش است. 
نهمین نمایشــگاه صنایع هوایی و هوانوردی 
کیــش از 5 تــا 8 آذرماه جــاری در جزیره کیش 

برگزار شده است.
در حاشیه نهمین نمایشگاه بین المللی صنایع 
هوایی و هوانوردی از سه طرح صنعت هوایی کشور 

در جزیره کیش رونمایی خواهد شد.
رونمایی از فنــاوری lap joint، بالگرد 212 
اورژانــس و محفظه احتراق موتــور فوکر 100 در 
حاشیه نهمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و 

هوانوردی انجام می شود.
فناوری lap joint دستیابی به فناوری اتصال 

و جوشکاری لبه به لبه است.
بالگرد 212 اورژانس ســاخته شــده توسط 
متخصصان هوایی مخصوص حمل بیمار و تجهیزات 
پزشکی است. این بالگرد قابلیت حمل چند برانکارد 

و سیستم های احیا)cpr( بیمار را دارد.

وزارت دفاع اعالم کرد

هواپیمای ساخت ایران صادر می شود

»ابعاد بین المللی تحریم بسیج از سوی 
آمریکا« با حضــور مدیرعامل بنیاد تعاون 
سازمان بسیج مستضعفین و دو تن از اساتید 
دانشگاه در حوزه بین الملل مورد بررسی قرار 

گرفت.
ســردار حمیدرضا تقی زاده، مدیرعامل بنیاد 
تعاون سازمان بسیج مستضعفین در این نشست 
که در خبرگزاری فارس برگزار شد، اظهار داشت: 
تحریم هایی که بســیج را هدف قرار گرفته است، 
به صورت مرحله ای از سال 94 شروع شده است. 
بنیاد تعاون سازمان بسیج، بانکی به نام مهر اقتصاد 
دارد که اجتماعی ترین بانک کشور است و تقریبا 
دو سوم شعب این بانک در مناطق محروم هستند 
و به بسیجیان و طبقه های محروم اجتماع خدمات 

ارائه می دهد.
وی خاطرنشــان کرد: می بینیم که اطالعات 
تحریم کنندگان قدیمی است و اطالعات خود را از 
3-4 سال قبل تاکنون به روز نکرده اند و شاید دو 
سوم آنچه را که تحریم کرده اند در سال های گذشته 
توسط بنیاد تعاون بسیج واگذار و خارج شده است. 
وی گفت: برخی از شرکت هایی که تحریم شده اند 
و در اختیار هستند، فعالیت می کنند و در شرایط 
تحریم فعلی هیچ مشکلی ندارند و سودده هستند.

مدیرعامــل بنیاد تعاون ســازمان بســیج 

مســتضعفین بیان داشــت: در بسیج مهندسین 
کشاورزی، ده ها هزار مهندس مشغول خدمت رسانی 
به کشاورزان برای افزایش میزان محصول هستند. 
بسیج ده ها هزار نفری مهندسین در صنعت در حال 
فعالیت است تا زنجیره های تولید را به زنجیره های 

بازرگانی متصل کنند.
سردار تقی زاده ابراز داشت: ده و نیم میلیون 
سپرده گذار در بانک مهر اقتصاد و اعتماد آنها پاسخ 

مردم به تحریم ها است.
وی با اشاره به اینکه منفعت مردم را به منفعت 
بنگاه های بســیج گره نزده ایم، بلکه منفعت های 
مردم را به هم گره زده ایم، تصریح کرد: در مناطق 
زلزله زده گروه های جهادی بســیج 1000 واحد 
مسکونی ساخته و 1000 واحد را مرمت هم کردند. 

این مدل مردمی و زنجیره ای قابل تحریم نیست.
مدیرعامــل بنیاد تعاون ســازمان بســیج 
مستضعفین گفت: نگرانی ما از آمریکا و غرب نیست، 
بلکه از شیفتگان غرب و نفوذی ها است که خود را 
گم می کنند. بعضی ها از روی مدل هایی که برای 
کشــور ما نیست، کارهایی می کنند که در نهایت 

مانند هفت تپه کارگران را دچار التهاب می کند.
مســعود اخوان فرد، استاد حقوق بین الملل 
دانشگاه نیز در نشست تخصصی »ابعاد بین المللی 
تحریم  بســیج از ســوی آمریــکا« تصریح کرد: 

تحریم  نوعی ابزار خصومت آمیز اســت که مقابله 
با آن نیازمند تدبیر حقوقی، شــجاعت و مدیریت 

جهادی است.
وی با اشــاره به تحریم  برخی دانشــگاه های 
کشــور توســط آمریکا، گفت: این  نشان می دهد 
آمریکا مخالف دانستن است که در این رابطه هم 

پیگیری هایی در حال انجام است.
اســتاد حقوق بین الملل دانشگاه با اشاره به 
رونــد تحریم ایران در دولت هــای آمریکا، افزود: 
اوباما عالوه بر تمدید قانون »داماتو«، تحریم های 
کشــتیرانی، بانکی، مسئوالن بسیج و سپاه و 50 

دانشمند هسته ای و هوافضا را تصویب کرد.
علی آدمی، عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه 
طباطبایی نیز در این نشست، بیان داشت: ما پس 
از انقــالب صادرکننده مفهومی به نام مقاومت به 
دنیا بوده ایم و این از سوی خیلی از ملت ها امروز در 
جریان است و آنها یاد گرفتند که چگونه می توانند 

با مقاومت پیروز شوند.
وی با اشــاره بــه واقعیت رو بــه افول بودن 
آمریکا، ادامــه داد: برخی ها می گویند جمهوری 
اســالمی گفتمان سازی انجام می دهد تا واقعیتی 
در بیرون صورت گیرد ولی ما بر اساس واقعیت ها 
صحبت می کنیم و می توان اثبات کرد که آمریکا 

رو به افول است.

عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی 
گفت: همانطور که رهبری فرمودند هزینه سازش 
و تسلیم بیشتر از هزینه مقاومت است، این جمله 
واقعیت امروز ایران و آمریکایی ها را در جهان امروز 
نشان می دهد. گمان نکنیم که آمریکایی ها رو به 
قدرت هستند و دست از مقاومت بکشیم. خود وضع 

تحریم ها نشان از عجز و ناتوانی آمریکا می دهد.
آدمــی به ضعف در نــوآوری و پویایی علمی 
و فناوری در آمریکا  اشــاره کرد و اظهار داشــت: 
آمریکایی هــا امروز در این حوزه هم رقبای خیلی 
جــدی دارند و دیگر در نوآوری و پویایی علمی و 
فناوری صاحب قدرت نیستند. آمریکایی ها حتی در 

مسائل تکنیکی خود هم ناتوان هستند.
وی گفــت: باید بــه ملت نشــان دهیم که 
آمریکایی ها تحت فشارند مبادا آدرس های غلطی 
داده شــود که مردم ما دست از مقاومت بکشد ما 
چنــد قدم تا پیروزی داریم و راه اصلی را رفتیم و 
به همین دلیل هم االن دشمن فعال شده و قرآن 
ســر نیزه شده اســت. االن زمان مذاکره، سازش 
و تسلیم نیســت، االن میوه مقاومت را بچشیم و 
مبادا کســانی بیایند به مردم آدرس غلط بدهند. 
عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی تأکید 
کرد: به لحاظ فنی امکان تحریم سازمان هایی مانند 

بسیج وجود ندارد.

در نشست »ابعاد بین المللی تحریم بسیج از سوی آمریکا« تأکید شد

مدل مردمی فعالیت های بسیج قابل تحریم نیست

بخش ادب و هنر- 
پانزدهمین جشــنواره  افتتاحیه  آئین 
با  بین المللی فیلم مقاومت، شــب گذشته 
حضور جمعی از هنرمندان، مسئوالن کشوری 
و لشــکری و خانواده شهدا در تاالر وحدت 

برگزار شد.
بــه گزارش خبرنــگار کیهان، این مراســم با 
حضور شخصیت هایی چون سردار جعفری فرمانده 
کل ســپاه، سردار غیب پرور فرمانده سازمان بسیج 
مستضعفین، حســین انتظامی سرپرست سازمان 
سینمایی و... برگزیدگان 40 سال سینمای مقاومت 

معرفی شدند.
ســردار جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی در مراســم افتتاحیه پانزدهمین 
جشنواره فیلم مقاومت گفت: ما هرچه داریم از هنر 
مقاومت ملت بزرگ ایران است. این مقاومت و این 
هنر ریشه در تاریخ هزاران ساله ایران اسالمی دارد 
و تاریخ 40 ســاله انقالب اسالمی سرشار است از 
مصادیق و نمونه هایی از این هنرآفرینی و مقاومت 
و ایستادگی که مردم مومن و انقالبی ایران در برابر 
نظام سلطه از خود نشان دادند و امروز به عنوان یک 
ملت الگو و نمونه در جهان زبانزد خاص و عام هستند. 
آنچه در این 40 سال پس از انقالب اسالمی اتفاق 
افتاده ممزوج شــدن واژه اسالمی در کنار مقاومت 
است. انقالب اسالمی مقاومت دیرینه و تاریخی را 
تبدیل به مقاومت اسالمی کرده است. این معنای 
عمیق مقاومت اسالمی امروز مفهومی را ساخته که 
می شود گفت خیلی از محاسبات بین المللی را رقم 
زده و محور تعیین سرنوشت بسیاری از ملت ها قرار 

گرفته اســت. امروز این معنا با همه قداستش در 
منطقه و جهان درحال گسترش است. روز گذشته 
رهبر انقالب فرمودند تنها راه نجات منطقه و ملت ها 
در همین مقاومت اســالمی است. به همین دلیل 
هم علما، روشــنفکران و به ویژه هنرمندان رسالت 
سنگین عمق بخشــیدن به این مفهوم را دارند تا 

اثرات بیشتری داشته باشد. 
فرمانده ســپاه تصریح کــرد: معنای مقاومت 
اسالمی، ایستادگی مومنانه در برابر باطل، دشمنان 
خدا، کفر و الحاد و در برابر همه پلیدی هاست. این 
همان راهی است که امام حسین)ع( و یاران باوفای 
آن حضرت رفتند و آن را به همه آزادگان یاد دادند. 
ملت بزرگ ایران هم با پیروی از ساالر شهیدان این 
راه را طی می کند. خدا را شکر می کنیم که تاکنون 

ملت ایران در این راه موفق بوده و توفیقات بسیاری 
داشته است.

جعفری تأکید کرد: ما باید دنبال نشان دادن 
و عمق دادن به جوهره مقاومت باشیم که امروز در 
جهان به شدت درحال گسترش است و آینده تاریخ 
و قرن پیش رو را حتما تعیین می کند. این جوهره، 
اراده انسان هاست. اساس مبارزه و پیروزی را همین 

اراده انسان ها شکل می دهند.
وی ادامــه داد: هنرمنــد مقاومت باید کارش 
جهادی باشد. ارزش این جهاد اگر کمتر از جهاد در 
عرصه ســخت نباشد، دست کمی از آن ندارد. کار 
جهادی ســه شرط دارد؛ اول با نیت خالص و برای 
رضایت خدا دوم همراه با سخت کوشی باشد و سوم 

هم اینکه مخالفت هایی در پی دارد.

در این مراسم، برترین های 40 سال سینمای 
مقاومــت به این شــرح معرفی شــدند؛ در بخش 
بهترین فیلم: »آژانس شیشه ای«، »اخراجی ها« و 
»شیار 143«، در بخش بهترین کارگردان: ابراهیم 
حاتمی کیــا، مســعود ده نمکی و زنده یاد رســول 
مالقلی پور و در بخش بهترین فیلمنامه نویس: نرگس 

آبیار، ابراهیم حاتمی کیا و محمدحسین مهدویان.
همچنین در این مراســم ، بزرگداشت چهار 
سینماگر فقید، ســید ضیاءالدین دری، حبیب اهلل 
کاسه ساز، یداهلل صمدی و حمید آخوندی برگزار شد. 
در ایــن مراســم برگزیــدگان بخش هایی از 
پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت نیز به این ترتیب 
معرفی و تقدیر شــدند؛ در بخش روایت نو ، علی 
توکلی زانیانی کارگردان فیلم تا فردا و محمد حسین 
همتی نژاد کارگردان فیلم برای نبل برای الزهرا تقدیر 
شــدند. در بخش فیلم های کوتاه داســتانی احمد 
زایری کارگردان فیلم درخت زیتون سعد برگزیده 
اّول، ماریا ماوتی کارگردان فیلم مادر برگزیده دوم و 
سید پوریا پیشوایی کارگردان فیلم تاسوکی برگزیده 
سوم شدند و راضیه سراجی کارگردان فیلم باز هم 
سکوت، تقدیر شد. در بخش جلوه گاه نور: محمد 
حسین مهدویان برای فیلم سینمایی ماجرای نیمروز، 
مصطفی رزاق کریمی برای فیلم مستند بانو قدس 
ایران و جواد موگویی برای فیلم مستند نیمه شب 

24 آوریل تقدیر شدند.
گفتنی اســت، نمایــش فیلم هــا و برگزاری 
نشست ها و کارگاه های پانزدهمین جشنواره فیلم 
مقاومت از امروز سه شنبه ششم آذر در سینماهای 

فلسطین و عصر جدید آغاز می شود.

در افتتاحیه جشنواره فیلم مقاومت

برگزیدگان ۴۰ سال سینمای مقاومت معرفی شدند

دبیر اجرایی همایش ملی نظام فکری حضرت آیت  اهلل العظمی خامنه  ای 
رهبرمعظم انقالب در گستره فرهنگ گفت: از 17۰ مقاله ارسالی به دبیرخانه 

این همایش تعداد 8۰ مقاله برای ارائه برگزیده شده است.
به گزارش ایرنا، رضا کامیاب  مقدس دیروز در نشست خبری پیرامون همایش 
ملی نظام فکری حضرت آیت  اهلل العظمی خامنه ای در گستره فرهنگ افزود: 25 
مقاله در روز همایش بصورت سخنرانی و تعدادی نیز در قالب پوستر ارائه خواهد شد. 
وی بیان کرد: همایش یاد شده در گستره فرهنگ فردا چهارشنبه هفتم آذرماه 
جاری با حضور چهره های ملی و استانی در تاالر وحدت دانشگاه شهید باهنر کرمان 
آغاز به کار می کند. کامیاب مقدس تصریح کرد: کتاب چکیده مقاالت این همایش 

تهیه شده و تقدیم فرهنگ دوستان و مهمانان همایش خواهد شد. 
وی اظهار داشــت: مناســبت فرهنگ با سیاســت، اقتصاد، امنیت و فناوری، 
پدیده های نوظهور و فرهنگ، وظایف و حدود نظام اسالمی در عرصه فرهنگی، عناصر 
پیشران در فرهنگ، تهاجم فرهنگی، بنیادها و مبانی فرهنگ، مدیریت فرهنگ و 

چیستی و قلمرو فرهنگ از محورهای این همایش است. 
کامیاب مقدس با اشــاره به اینکه جنبه  های کاربردی مسائل فرهنگی در این 
همایش مورد توجه قرار گرفته است تاکید کرد: این همایش با رویکرد ساده زیستی 

و با حداقل مسائل مالی و با بهره گیری از امکانات موجود استان برگزار می شود. 
دبیــر علمی همایش ملی نظام فکری آیت  اهلل العظمی خامنه  ای گفت: مقام 
معظم رهبری به عنوان اندیشمندی که پیشرفت انقالب اسالمی برای ایشان بسیار 
مهم است و به عنوان نگهبان انقالب اسالمی موضوعاتی را در حوزه  های مختلفی 
مطرح کرده  اند. حجت االســالم محمدرضا حاتمی افزود: با توجه به اینکه فرهنگ 
یکی از مهم ترین اندیشه  های مقام معظم رهبری است، بنابراین در این همایش به 

این موضوع مهم پرداخته  می شود. 
دبیر علمی همایش ملی نظام فکری آیت  اهلل العظمی خامنه  ای گفت: با توجه 
به فرمایشــات رهبر معظم انقالب مبنی بر ســاماندهی مجدد فرهنگی در کشور، 
روش  های مختلفی برای ساماندهی مجدد فرهنگی در کشور وجود دارد که یکی از 

این روش  ها برگزاری همایش های علمی و کاربردی است. 
وی تاکید کرد: چهره علمی مقام معظم رهبری به دنیا نشان داده نشده و برای 

این مهم نیاز به یک گفتمان همگانی در کشور و حتی کشورهای اسالمی داریم.

رئیس  کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره 
فرهنگیان مجلس گفت:  این کمیته مســئله اعاده 
 اموال به غارت رفته فرهنگیان را به شدت پیگیری 

می کند. 
جبار کوچکی نژاد در گفت وگو با تسنیم در رشت اظهار 
داشت:  کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان 
مجلس روند بررسی این پرونده را از سوی قوه قضائیه کاماًل 
رصد می کند و اعاده تمامی اموال به غارت رفته فرهنگیان 

را به شدت مورد پیگیری قرار می دهد.
وی تصریــح کرد:  این کمیته در خالل بررســی ها و 
تحقیقات گســترده خود بیش از 5 هزار برگ انواع اسناد 
مختلف را جمع آوری و طبقه بندی کرد سپس پرونده مذکور 

را برای بررسی های بیشتر به قوه قضائیه ارجاع داد.
وی خاطرنشان کرد: فرآیند رسیدگی به پرونده اختالس 
از صندوق ذخیره فرهنگیان توسط قوه قضائیه با روند قابل 
قبولی در حال انجام است به طوری که در روزهای گذشته 

یکی از متهمان این پرونده با حکم دادگاه دستگیر شد. 
نماینده مردم رشت با بیان اینکه قضات مربوطه در حال 
رسیدگی فوری به این پرونده و تسریع در روند اعاده اموال به 
غارت رفته هستند افزود:  شخص دستگیر شده به نام کاظمی 
از جمله افرادی بوده که در پرونده اختالس از صندوق ذخیره 

فرهنگیان نقش زیادی داشته است. 
کوچکی نژاد از برگشــتن مقداری از اموال فرهنگیان 
به صاحبانش خبر داد و ابراز داشــت: بخشی دیگر از اموال 
فرهنگیان نیز طبق تعهد دادگاه باید به آنان برگردانده شود 
در این خالل نیز مجلس همچنان فرآیند رسیدگی و اعاده 

اموال را به صورت جدی رصد می کند.
وی با  اشــاره به روند بررسی پرونده تحقیق و تفحص 
از سازمان هدفمندسازی یارانه ها نیز اظهار داشت: در حال 
حاضر اســناد و مدارک الزم و مستند توسط اعضای تیم  
تحقیق جمع آوری و طبقه بندی شــده است بنابراین این 

پرونده به زودی در اختیار مجلس قرار می گیرد.
رئیــس  تیم تحقیق و تفحص از ســازمان هدفمندی 
یارانه ها با  اشــاره به اینکه فعالً ابعاد این پرونده قابل طرح 
نیســت تصریح کرد:  این پرونده یکی از پرونده های بسیار 
سنگینی بود که در سال های اخیر توسط مجلس و در یک 

بازه زمانی حدوداً یکساله به اتمام رسیده است.
 کوچکی نــژاد از تهیه گزارش نهایی تحقیق و تفحص 
از سازمان هدفمندی یارانه ها در روزهای آتی سخن گفت 
و افــزود:  پس از تکمیل گزارش نهایی به زودی این پرونده 
به همراه بسیاری از اسناد به دست آمده از تخلفات برخی 

دستگاه ها و سازمان ها به مجلس ارائه می شود.

كمیته تحقیق و تفحص مجلس 
اعاده اموال فرهنگیان را به شدت پیگیری می كند

ارسال1۷۰ مقاله 
به همایش نظام فکری آیت اهلل خامنه ای

نخستین دستگاه شبیه  ساز قابل حمل در زمینه کنترل فوران چاه های 
نفت ساخت داخل کشور در اهواز رونمایی شد. 

سرپرســت آموزش حفاری اداره آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی 
حفاری، گفت: همه نیروهایی که در فرآیند حفاری چاه های نفتی حضور دارند باید 

هر دو سال تمرین کنترل فوران را به وسیله دستگاه شبیه سازی آموزش ببینند.
سید محمدحسین جزایری ادامه داد: با توجه به ضرورت انجام این آموزش ها 
به منظور پیشگیری از حوادث احتمالی و ایجاد نظام عملیات و ایمنی، این دستگاه 

شبیه ساز در آموزش هایی که ارائه می شود نقش مهمی دارد.
وی موضوع کنترل فوران چاه ها را یک مبحث تخصصی عنوان کرد و استفاده 
از دســتگاه های خارجی شبیه ساز در آموزش ها را مستلزم صرف هزینه های بسیار 

زیاد دانست.
وی یادآور شد: بر همین اساس موضوع ساخت دستگاه شبیه ساز کنترل فوران 
چاه نفت در دســتور کار قرار گرفت و فرایند اجرای این پروژه که شامل شناخت 
سیستم شبیه  ساز حفاری و نیازمندی  های آن، طراحی نرم  افزار و سخت  افزار شبیه  ساز 
حفاری، ساخت نرم  افزار، ارتقای سخت  افزار سیستم موجود و ایجاد ارتباط با نرم  افزار 
و ســاخت سخت  افزار شبیه  ساز قابل حمل بود مورد بررسی قرار گرفت سپس به 

مرحله ساخت رسید.
جزایری خاطرنشان کرد: اولین دستگاه شبیه ساز کنترل فوران چاه  نفت کشور با 
10 درصد هزینه مشابه خارجی آن ساخته شد و اساتید و دانش آموختگان دانشگاه 

شهید چمران مشارکت فعالی در این زمینه داشتند.

رونمایی از نخستین دستگاه 
کنترل فوران چاه  نفت


