
گزیده ای از جلسه روز گذشته مجلس

 وزارت اطالعات، نیروهای مسلح 
 و سازمان انرژی اتمی 

از شفافیت معاف شدند
معافیت ســازمان انــرژی اتمــی، وزارت اطالعات 
و نیروهای مســلح از شــفافیت، تعییــن مجازات 
مســتنکفین از اجرای طــرح شــفافیت، تکلیف 
دســتگاه های اجرایی به ایجاد مولــد اضطراری از 
موضوعــات بود که روز گذشــته در جلســه علنی 

مجلس مطرح بررسی و تصویب شد.
جلسه علنی مجلس به ریاست محمد باقر قالیباف 
برگزار شــد و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون 
امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دوفوریتی 
شفافیت قوای سه گانه و دســتگاه های اجرایی و 
سایر نهادها، بررســی گزارش کمیسیون انرژی در 
خصوص طرح توســعه و مانع زدایی از صنعت برق 

کشور در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.
در بخشــی از این جلســه، رئیس مجلس به دنبال 
تذکر تعدادی از نمایندگان به کمیسیون کشاورزی 
ماموریــت داد تا بحــث خرید گوشــت و واردات 

گوشت را پیگیری کند.
حجت االســالم علیرضا ســلیمی با اشاره به اینکه 
امروز دامداران با مشــکالت جدی مواجه هستند، 
گفــت: دولــت باید نســبت به خرید گوشــت از 
دامداران اقدام کرده و آنها را در سردخانه ها ذخیره 

کند تا در آینده با مشکل مواجه نشویم.
همچنین سلمان اسحاقی از اظهارنظر معاون وزیر 
جهاد کشــاورزی در خصوص واردات گوشــت دام 
انتقاد کــرده و آن را خالف سیاســت های اقتصاد 
مقاومتی دانســت و افزود: دولت مکلف اســت که 
خرید گوشــت را در وهله اول از عشایر و دامداران 
روستایی انجام دهد و اگر دچار کمبود شد نسبت 

به واردات اقدام کند.
همچیــن محمدباقر قالیبــاف در احکامی اعضای 
هیات رییســه هیات تحقیق و تفحص از شــرکت 
ســرمایه گذاری آتیه صبا را مشخص کرد و بر این 
اســاس عباس مقتدایی رئیس هیات تفحص، علی 
علیزاده و سید کاظم موسوی نواب رئیس و یعقوب 

رضازاده دبیر هیات شدند.
عبدالرضــا مصــری عضــو هیات رئیســه مجلس 
از معاونــان پارلمانــی تقاضا کرد تا بــه تذکرات 
نمایندگان توجه کنند، چرا که این تذکرات صدای 
ملت ایران اســالمی اســت. اگر به ایــن تذکرات 
رسیدگی نشود، مراحل بعدی سخت  تر خواهد شد.
سیدمحســن دهنوی عضو دیگر هیات رئیسه هم 
بیانیــه ۲۶۰ نفر از نمایندگان خطاب به ریاســت 
جمهــور در مــورد تعامل بین دولــت و مجلس و 
عملکرد معاونت پارلمانــی رئیس جمهور را قرائت 
کرد. در جریان بررســی طرح توسعه و مانع زدایی 
از صنعت برق کشور، با موافقت نمایندگان مجلس 
شورای اســالمی دســتگاه های اجرایی مکلف به 

ایجاد مولد اضطراری شدند.
در ادامه، نمایندگان دولــت را مکلف کردند تا هر 
سال مبلغ سوخت مصرف نشده یا تخصیص حواله 
معادل آن به شکل سبد سوخت مایع یا معادل نفت 
خام به تولید کننــدگان نیروگاه های تجدید پذیر 
را برای فروش یــا عرضه در بورس انرژی در لوایح 

بودجه سنواتی پیش بینی کند.
در جریان بررسی طرح شــفافیت قوای سه گانه و 
دســتگاه های اجرایی و ســایر نهادها، نمایندگان 
در مصوبه ای مجازات مســتنکفین از اجرای طرح 
شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر 

نهادها را تعیین کردند.
بر این اســاس، مشمولین این قانون موظفند هر ۶ 
ماه یکبار گزارش عملکــرد اجرای این قانون را به 
کمیســیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس 
شورای اسالمی ارسال کنند و همچنین مسئولیت 
اجرای این قانون به عهده باالترین مقام دســتگاه 
است و عدم اجرا یا اجرای ناقص این قانون یا انتشار 
اطالعات مغایر این قانون، جرم محســوب شــده و 
مرتکب به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسالمی، 
 مصــوب ۱۳۹۲ بــا اصالحــات و الحاقــات بعدی 
محکوم می شــود. در این جلســه شهباز حسن پور 
بیگلــری نماینده ســیرجان در مجلس شــورای 
اسالمی در تذکری شــفاهی خواستار رسیدگی به 
وضعیت معیشتی مردم خصوصاً اقشار آسیب دیده، 
کارگران، معلمان و بازنشستگان شد و گفت: یارانه 
معیشتی باید به همه اقشــار مردم پرداخت شود؛ 
همچنین همسان ســازی حقوق برای همه حقوق 

بگیران و بازنشستگان نیز باید انجام شود.
حجت االســالم محمدتقی نقدعلی نیز در تذکری 
شــفاهی خطاب به رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و رئیس ســازمان تامین اجتماعی 
گفت: درخصوص افزایش حقوق بازنشســتگان به 
مسئوالن مربوطه تذکر می دهم، همچنین پیرامون 
تعییــن وضعیت معلمان حق التدریس طرح امین، 
غیرانتفاعــی به وزیر آموزش و پرورش تذکر داده و 
از وی می خواهم هر چه سریعتر وضعیت این افراد 

را بهبود بخشده و حکم آنها را صادر کند.
وی افزود: برخی از معلمان طرح خرید خدمت در 
شهر خمین به عنوان معلم نمونه انتخاب شده اند، 

لذا به چشم کسب نباید به این افراد نگاه شود.
نماینده خمینی شــهر در مجلس در بخش دیگری 
از تذکر خود درباره مردمی ســازی یارانه ها، بیان 
کرد: مســئوالن مربوطه نباید درآمد فرزندان را در 
سرجمع خانواده حساب کنند  از طرفی تقاضامندم 
در این باره اطالع رســانی شــود تا درآمد فرزندان 

جدا شود.

اخبار

دبیر ستاد حقوق بشــر جمهوری اسالمی ایران با بیان 
اینکه ســتاد حقوق بشــر تصمیم دارد ورود جدی تر و 
بیشتری به موارد حقوق بشری داخل کشور داشته باشد، 
گفت: کمیته صیانت از حقوق مردم چهارشنبه در ستاد 

حقوق بشر تشکیل می شود.
کاظــم غریب آبادی معاون امــور بین الملل قوه قضائیه 
و دبیر ســتاد حقوق بشر جمهوری اســالمی ایران، در 
نشستی با تعدادی از خبرنگاران، اظهار داشت: »کمیته 
صیانت از حقوق مردم« در ســتاد حقوق بشــر تشکیل 
می شــود. به گفتــه وی این کمیته که متشــکل از ۸۵ 
نماینده از نهادهای مختلف کشور است، روز چهارشنبه 
با حضــور نمایندگانی از دولت، مجلــس و قوه قضائیه 

شروع به کار خواهد کرد.
غریب آبادی تصریح کرد: کمیته صیانت از حقوق مردم 

نســبت به رعایت موارد حقوق بشری از سوی نهادهای 
مختلف داخل کشــور اهتمام خواهد داشت و با کارهای 
کارشناســی، روندها یا رفتارهــای مخل حقوق مردم را 

شناسایی و برای رفع آنها اقدام می کند.
دبیر ســتاد حقوق بشر در جلسه با نمایندگان رسانه ها، 
ســفر خانم »آلنا دوهان«، گزارشــگر ویژه سازمان ملل 
در امر بررســی آثار منفی اقدامات قهری یک جانبه، به 
ایران و گزارش ارائه شــده از ســوی وی را حرفه ای و 
سازنده دانست و تاکید کرد: این گزارش و مواضع خانم 
دوهان در کنفرانس خبری تهران نشــان داد که تحریم 
های یکجانبه آمریکا علیه مردم ایران مشــکالت زیادی 
را در حوزه های مختلف برای مردم بوجود آورده اســت 
و این بر خالف ادعای مسئوالن آمریکایی است که ادعا 

می کنند تحریم ها علیه مردم نیست!

غریب آبادی:

کمیته صیانت از حقوق مردم تشکیل می شود
مجلــس  اســالمی  انقــالب  فراکســیون  ســخنگوی 
ــی  ــمی و ط ــورت رس ــه ص ــادران ب ــاس ن ــت: الی گف
 نامــه ای بــرای انتخابــات ریاســت مجلــس اعــالم 

کاندیداتوری کرد.
ولـی اسـماعیلی در گفتگو با مهر، با اشـاره بـه انتخابات 
هیئـت رئیسـه مجلس شـورای اسـالمی، اظهار داشـت: 
ثبـت نـام کاندیداهـای انتخابـات هیئت رئیسـه مجلس 
شـورای اسـالمی در فراکسـیون انقـالب اسـالمی آغـاز 
شـده و کاندیداهـا می تواننـد تا عصر امروز اسـامی خود 

را بـه ما اعـالم کنند.
عمومـی  مجمـع  نیـز  سه شـنبه  عصـر  افـزود:  وی 
فراکسـیون انقالبـی مجلـس تشـکیل جلسـه می دهـد 
و نتیجـه رأی گیـری دربـاره گزینه هـای هیئـت رئیسـه 
مجلـس در مجمع عمومـی، صبح چهارشـنبه در اختیار 

صحـن علنـی مجلـس قـرار می گیـرد.
سـخنگوی فراکسـیون انقالب اسـالمی مجلس شـورای 
اسـالمی تأکیـد کـرد: امیدوارم کسـانی کـه رأی الزم را 
بـرای انتخابـات هیئـت رئیسـه مجلـس در فراکسـیون 
پایبنـد  خـود  تعهـد  بـه  نمی آورنـد،  اسـالمی  انقـالب 
باشـند و دیگـر در صحن علنـی مجلس بـرای انتخابات 

هیئـت رئیسـه کاندیدا نشـوند.
اسـماعیلی دربـاره گزینه های تصدی ریاسـت مجلس در 
اجالسـیه سـوم مجلـس یازدهـم، بیـان کـرد: محمدباقر 
قالیبـاف هـم بـرای حضـور در انتخابات ریاسـت مجلس 

اعـالم آمادگی کرده اسـت.
وی اظهـار داشـت: هنوز نماینده دیگری بـرای انتخابات 
آمادگـی  اعـالم  اسـالمی  شـورای  مجلـس   ریاسـت 

نکرده است.

سخنگوی فراکسیون انقالب اسالمی مجلس:

رقابت برای ریاست مجلس فعالً بین قالیباف و نادران است

یک شکاری رهگیر بی نظیر که شاید هنوز روی دست آن 
پیدا نشده باشــد. اف ۱4 یا همان »تامکت« که در جنگ 
عراق علیــه ایران به خوبی نقش خــود را بازی کرد و در 
هدف قرار دادن جنگنده های متجاوز عراقی ســرآمد بود و 

رکورد بجا گذاشت.
هواپیمای شکاری رهگیر اف ۱4 نه تها در طول دوران دفاع 
مقدس بلکه پس از آن نیز در امنیت آســمان کشور نقش 
داشته و دارد و همچنان بی وقفه با خلبانی خلبانان زبده و 
کارکشته نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران انجام 
وظیفــه می کند. از این نوع هواپیمای جنگی تنها آمریکا و 
ایران داشــتند که پس از پیروزی انقالب اســالمی و آغاز 
جنگ عراق علیه ایران، عملیات گوناگون و استفاده ای که 
نیروی هوایی ارتش از آن داشت ایاالت متحده را وادار کرد 
تــا اف را از رده خارج کند تا قطعات یدکی این هواپیما به 
دست ایران نرســد. با وجودی که آمریکا دست به نابودی 
هواپیماهای اف ۱4 خود زد، ارتش جمهوری اسالمی ایران 
توانســت قطعات این هواپیمای پیشرفته را بسازد و از رده 

خارج شدن آنها جلوگیری کند.
 هواپیماهای شــکاری رهگیر اف ۱4 هم اکنون در اختیار 
نیروی هوایی اســت و با نوآوری متخصصین این نیرو حتی 
جایگزینی مناســب برای موشــک هوا به هوای فونیکس 
ساخته شده است. موشک »فکور ۹۰ « نمونه ایرانی موشک 
فونیکس است که به طور دقیق و با کیفیت نمونه اصلی و با 

توجه به تهدیدات روز طراحی و ساخته شده است.
آمریکایی هــا هیچگاه بــاور نمی کردند که ایــران بتواند 
هواپیماهــای اف ۱4 را تعمیر، نگهداری و به پرواز در آورد 
اما در مقابل چشــمان شــگفت زده و البته خشمگین آنها 
این شــکاری رهگیر همچنان به پرواز در می آید و از سوی 

متخصصین نیروی هوایی بازآمد )اورهال( می شود.
در تــازه ترین اقدامی که از ســوی نیــروی هوایی ارتش 
انجام شــده یک فروند جنگنده F-۱4 با تالش متخصصان 
نیروی هوایی ارتش پس از ۱۸ ســال زمین گیری، بازآماد 
 ۱4-F و به ناوگان نهاجا الحاق شــد. یــک فروند جنگنده
)تامکت( که به همــت متخصصان نیروی هوایی ارتش در 
پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان بازآماد شده است، پس 

از ۱۸ سال زمین گیری به پرواز درآمد.

امیر ســرتیپ خلبان حمید واحدی، فرمانده نیروی هوایی 
ارتش جمهوری اســالمی ایران با حضور در پایگاه هوایی 
شــهید بابایی اصفهان ضمن بازدیــد از توان عملیاتی این 
یگان و رونمایی از هواپیمای بازآماد شــده اف۱4 این نیرو 
به دســت متخصصان فنی گفت: خدا را شاکریم که امروز 
شــاهد بازآماد یکی دیگر از هواپیماهــای جنگنده نیروی 
هوایی ارتش پس از ۱۸ ســال زمین گیر شدن با ۳۹هزار 
نفر ساعت کار هستیم که به دست متخصصان داخلی و با 

اســتفاده از دانش کامال بومی بازسازی و یک بار دیگر در 
ریل عملیاتی قرار گرفت.

وی تصریــح کرد: امروز نیروی هوایی ارتش به برکت خون 
شــهدا و وجود جوانانی متخصــص و والیی نیرویی آماده، 
مقتــدر و مطیع فرماندهی معظــم کل قوا)مدظله العالی( 
برای جانفشانی در راه صیانت از ارزش های انقالب اسالمی 

و حفاظت از کیان کشور عزیزمان ایران است.
فرمانــده نیروی هوایی ارتش تصریح کــرد: نیروی هوایی 
ارتش یک نیروی دانش محور و خوداتکا بر پایه بهره گیری 
از دانش بومی و متخصصان داخلی است که افتخار بازآماد 
هواپیماهای جنگی همچون اف۱4 را در کارنامه خود دارد، 
هواپیمایی که کشــور عزیزمان ایران تنهــا دارنده آن در 
جهان اســت که وظیفه این هواپیمای جنگنده حفاظت از 

هسته مرکزی کشور است.
امیر ســرتیپ واحدی با اشــاره به همکاری با شرکت های 
دانش بنیان عنوان کرد: امســال با توجه به نامگذاری سال 
۱4۰۱ به نام دانش بنیان هــا و اهتمام ویژه نیروی هوایی 
ارتش نســبت به استفاده از تجربیات و دانش نخبگان فنی 
توانســته ایم در این زمینه همکاری های مثمرثمری داشته 
باشــیم تا جایی که امروز بسیاری از قطعات گلوگاهی این 
نیرو به دســت شــرکت های توانمند دانش بنیان طراحی 
و ســاخته می شــود که این تنها بخشــی از همکاری ها و 

هم افزایی های نیروی هوایی ارتش با این شرکت ها است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ارتباط نیروی هوایی ارتش با 
دانشگاه ها و صنعتگران جوان کشور یک ارتباط تاثیرگذار و 
دوسویه است که ما همواره در تالش هستیم تا این ارتباطات 
را بیش از پیش گســترش دهیم تا در آینده نه چندان دور 

شاهد پیشرفت های چشمگیر در صنعت هوایی باشیم.
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هواپیمای ایرانی ترابری ســیمرغ، جدیدترین دستاورد وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مســلح اســت که عالوه بر نقش ترابری هوایی، می تواند در نقش های 

دیگری نیز به نیروهای مسلح یاری برساند.
پنجشــنبه گذشــته بود که هواپیمای ترابری ســیمرغ با حضور امیر ســرتیپ 

محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح معرفی شد.
امیر سرتیپ آشــتیانی وزیر دفاع در این مراسم گفت: این هواپیما باز طراحی و 
توســعه یافته ی هواپیما های هم نسل خود اســت که کاماًل متناسب با نیاز های 
مورد تقاضای دستگاه های کشوری و لشکری و همچنین لحاظ کردن شرایط آب 
و هوایی کشور و مطابق با استاندارد ها و مقررات بین المللی، سیستم پیشرانه  آن، 
قطعات و پیکره  آن به همت جوانان این مرز و بوم در وزارت دفاع و شــرکت های 

دانش بنیان، طراحی، تولید و ساخته شده است.
امیر سرتیپ خواجه فرد ،  مدیرعامل سازمان صنایع هواپیمایی ایران نیز هدف از 
تولید هواپیمای سیمرغ را رفع نیاِز حمل بار های سبک تا سقف ۶ تن اعالم کرد.
وی همچنین گفت که »سیمرغ« قرار است توانایی انجام مأموریت های هواپیمای 
ترابری در حوزه تجاری و ترابری نظامی، امداد رســانی درحوادث غیر مترقبه و 

انجام مأموریت های تاکتیکی را نیز داشته باشد.
به گزارش فارس، هواپیمای ترابری ســیمرغ را باید جدیدترین دستاورد وزارت 
دفاع در حوزه صنایع هوایی دانست. هواپیمایی که نخستین بار با نام ایران ۱4۰ 
در آسمان ایران به پرواز درآمد. در ادامه با تاریخچه ورود این هواپیما به ایران و 

پیشینه آن آشنا می شویم.

آنتونُف 140؛ اولین تالش ایران برای تولید هواپیمای ملی
مسئوالن صنایع هواپیمایی ایران پس از پایان دفاع مقدس به دنبال این بودند تا 
یک هواپیمای بومی مسافربری را در داخل طراحی و تولید کنند. به همین دلیل از 
طریق همکاری با صنایع هواپیماسازی اوکراین )شرکت آنتونُف( به توافق رسیدند 
تا یک نمونه هواپیمای مســافربری با موتور ملخی یا توربورپراپ را در ایران تولید 
کند.تولید هواپیمای بومی نیازمند یک مجموعه صنایع پیشرفته و زیرساخت های 
مناسب برای تولید انبوه آن است. بهترین خبر برای مسئوالن وقت صنایع هوایی 
و دولت ایران این بود که چندین سال قبل و در دهه ۵۰ صنایع هواپیمایی سازی 
ایران به عنوان یک شــرکت چند منظوره ، برای تولید انواع هواگرد ها در اصفهان 
فعالیــت خود را آغاز کــرده بود و تولیدات مختلفی در حوزه هوایی نیز داشــت. 
بنابراین، ایران از بابت زیر ســاخت ها  خاطر جمع بود و می توانست جست وجوی 

خود برای پیداکردن محصول مناسب برای تولید را آغاز کند.
دولت ســازندگی که به ریاست آیت اهلل هاشمی رفســنجانی کار خود را از سال 
۱۳۶۸ آغاز کرده بود، توانســت فعالیت های موثــری برای این حوزه انجام دهد. 
حوالی ســال ۱۳۷4 بود که ایران برای تولید یک هواپیمای توربوپراپ ۵۰ نفره 
یک مناقصه برگزار کرد. شــرکت های مختلفی از ســطح جهان در این مناقصه 
 Antonov, CASA, Ilyushin, ATR, Tupolev and ،حضــور پیداکردنــد
Saab بــرای حضور در ایــن مناقصه دعوت شــدند. اما به دلیــل تحریم های 

بین المللی فقط شرکت آنتونُف تنها نامزد موفق این پروژه بود.
تولید هواپیمای آنتونُف ۱4۰ یک مشــکل بزرگ داشــت، در آن زمان هنوز این 
هواپیما تمام تست های پروازی خود را با موفقیت طی نکرده بود و بسیاری معتقد 
بودند که ســرمایه گذاری بر روی این پروژه کار اشــتباهی است. اما شرایط بد 
اقتصادی اوکراین در آن زمان، باعث شد تا با اعطای مجوز تولید در ایران موافقت 
کند. ســال ۱۳۷۵ ایران با اوکراین برای تولید هواپیمای مســافربری کوچک به 
توافق رسید. شــرکت آنتونُف به عنوان همکار ایران در این حوزه، قرار بود طبق 

توافق هواپیمای آنتونُف-۱4۰ را در داخل تولید کند. اوکراین نیز از این همکاری 
استقبال کرد و بنا شد که این کار در داخل کشورمان انجام شود. 

نخســتین نمونه آن در ســال ۱۳۷۸ در اوکراین پرواز کرد و همزمان خط تولید 
ایران - ۱4۰ در صنایع هسا در اصفهان راه اندازی شد.

نخســتین پرواز این هواپیما ســال ۱۳۷۹ در آستانه بیســت و سومین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی در شاهین شهر اصفهان انجام شد. یک سال بعد بود که 
نخستین ســانحه این هواپیما در دی ماه سال ۱۳۸۱ رخ داد و همه سرنشینان 
آن )44 نفر( کشــته شــدند. این تنها سانحه این هواپیما نبود و سه بار دیگر نیز 
در ایران ســقوط کرد. پس از آخرین ســقوط این هواپیما بود که دستور توقف 
پرواز های آن صادر شــد و دیگر اجازه پرواز نگرفت. این پروژه مســکوت ماند تا 
اینکه وزارت دفاع متولی اصلی پروژه توانســت فعالیت های مطالعاتی درباره این 

هواپیما را آغاز کند و سال ۱4۰۰ خبر های جدیدی از آن منتشر شد. 
کاپیتان تورج دهقانی زنگنه رئیس وقت ســازمان هواپیمایی کشــوری از تغییر 

کاربری آن از مسافربری به ترابری نظامی خبر داده بود.
امیر سرتیپ دوم افشــین خواجه فرد مدیرعامل سازمان صنایع هواپیمایی ایران 
اردیبهشت ماه سال ۱4۰۰ در گفت وگویی درباره هواپیمای ایران ۱4۰ گفته بود 
که قرار است هواپیمای ایران ۱4۰ را در حوزه جدیدی از کاربری که اتفاقا مورد 

نیاز کشور نیز هست به کار گرفته شود. 
به گفته مدیرعامل ســازمان صنایع هواپیمایی ایران، »ما دارای کشور پهناوری 
هستیم و به شــدت نیازمند هواپیمای ترابری سبک، امیدوارم بتوانیم به زودی 
این هواپیما را معرفی کرده و آن را برای تست های زمینی و پروازی آماده کنیم.«

امیر خواجه فرد درباره علت مشــکالت به وجود آمده برای هواپیمای ایران ۱4۰ 
گفت: در اشکاالتی که برای این هواپیما پیش آمد ، ۶۰ درصد به نوع بهره برداری 
از آن مربوط اســت، نه نحوه اشکال. طبق اظهارات وی قرار بود که این هواپیما 
در ســال ۱4۰۰ رونمایی و معرفی شــود. اما رونمایی از آن به تاخیر افتاد و طی 

روز های گذشته از نمونه ترابری آن با نام سیمرغ رونمایی شد.

سیمرغ ایرانی؛ آماده بال گشودن برای نیروهای مسلح
 هواپیمای ایرانی ترابری سیمرغ پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت  ماه با حضور وزیر دفاع 

و معاون علمی فناوری رئیس جمهور رونمایی شد.
ابعاد این هواپیما عبارت اســت از؛ ۲۳ متر طول، ۲۵ متر عرض، ۸ متر ارتفاع و 
حداکثر توان حمل بار ۶ تن. حمل خودرو های ســبک، امداد رسانی، حمل انواع 
موتور هواپیما چابکی با ســرعت و شعاع پروازی مناسب از دیگر ویژگی های این 
پرنده است. سیمرغ همچنین قادر است تا ماموریت های حمل مسافر، بار، ادوات 

نظامی، سرباز و چترباز، جیپ، توپ و مجروح را به خوبی انجام دهد.

سیمرغ ایرانی؛ طراحی نوین و متناسب با ایران 
کارشناســان یکی از مشــکالت موجود در هواپیمای ایران ۱4۰ را ناســازگاری 
با شــرایط ایران اعالم کردند. به اعتقاد آنان، نه قســمت موتــور این هواپیما با 
شــرایط ایران سازگاری داشــت و نه طراحی آن متناسب با شرایط آب و هوایی 
ایران بود. اما زبان طراحی هواپیمای ســیمرغ در ســطح FAR ۲۵ و MIL اعالم 

 ۲۷-F شده و می تواند در صورت موفقیت تست های پروازی جایگزین هواپیمای
فرندشیپ موجود در نیرو های مسلح شود.

با نگاه به طراحی هواپیمای سیمرغ مشاهده می شود که این پرنده جدید ایرانی، 
تغییراتــی را در بدنه و طراحی تجربه کرده اســت. مهم ترین تغییر، اضافه  کردن 

قسمت رمپ و تغییراتی در بال های عقب این هواپیماست.
قســمت دم و ســکان عقبی آن نیز تغییراتی داشته و ســکان آن از یک سکان 
هفتی شــکل به یک سکان ساده تر از ایران ۱4۰ تغییر یافته است. افزایش مخزن 

سوخت نیز دیگر افزایش مخزن ذخیره سوخت در قسمت عقب آن است.
تغییر موتور نیز مهم ترین تغییر و بهینه سازی سیمرغ ایرانی نسبت به ایران ۱4۰ 
است. عدم جوابگو بودن موتور برای شرایط آب و هوایی ایران است و طبق اعالم 

برخی منابع، این مشکل در سیمرغ رفع شده است.
زمان مورد نیاز برای انجام تســت های پروازی نیز در حدود ۶ ماه تا یک ســال 

اعالم شده است.

سیمرغ ایرانی؛ از هواپیمای جنگ الکترونیک تا گان شیپ مهلک
هواپیمای ترابری ســیمرغ غیــر از کاربری مهم خود در حــوزه ترابری نظامی، 
می تواند در نقش های مختلفی همچون هواپیمای جنگ الکترونیک و گان شــیپ 

نیز ایفای کند.
اهمیت این دو کاربری حتی نسبت به ترابری هوایی نیز بیشتر احساس می شود. 
چون در این حوزه ها چندین سال است که ناوگان جدیدی وجود ندارد و باید از 
هواپیما های جدیدتری اســتفاده شود. البته نسخه جنگ الکترونیک هواپیما های 
بوئینگ ۷۰۷ چندین ســال اســت که در نیروی هوایی حضور دارند که با توجه 
به عمر باال باید با نســخه های جدیدتر جایگزین شوند که سیمرغ می تواند یکی 
از آن ها باشــد. گان شــیپ ها جزو موثرترین تسلیحات  و تجهیزات هوایی است و 
چندین ســال است که در همه جای دنیا استفاده می شود. نیاز به این نوع سالح 
نیز در نیروهای مســلح ایران به شــدت احساس می شود و باید به سمت تامین 
آن حرکت کرد. در نسخه گان شیپ یا تامین آتش پشتیبانی از طریق هوا، ارزان 
قیمت بودن پرواز با هواپیما هایی با موتور توربوپراپ نسبت به جنگنده ها می تواند 

کمبود موجود در نیرو های مسلح را نیز از این طریق جبران کند.
اگر ســیمرغ تمام تســت های پروازی را با موفقیت طی کند و با تقویت بال ها و 
ســازه بدنه و همچنین تجهیز به انواع موشــک ها و توپ های بومی مسلح شود ، 

آنگاه قادر است تا امنیت آسمان ایران را به ویژه در بخش زمینی تامین کند.

صنعت هوایی؛ فرصت ها و تهدیدها
صنعت هوایی در همه جای جهان به عنوان یکی از مهم ترین صنایع مطرح است. 
این صنعت در صورت شکوفایی و سود ده بودن قادر است تا مزیت های بسیاری 

همچون اشتغالزایی را برای ما به همراه داشته باشد.
تولید هواپیمای ســیمرغ عالوه بر خودکفایی در صنعت هوایی ،  باعث ایجاد ۱۰ 
هزار اشتغال مستقیم و غیرمستقیم نیز شده است و در صورت توسعه خط تولید 
آن نیز می توانیم شــاهد اشتغالزایی بیشتر نیز باشیم. دستیابی به دانش طراحی 
و ساخت ۳۰ هزار قطعه و ســامانه هوایی، پیکچر های پیچیده و بزرِگ مونتاژی، 
ســامانه های تســت و آزمون و تدوین بیش از هزار جلد مستندات از دیگر مزیت 
های این پروژه اســت.  ســرزمین پهناور ایران به لحاظ موقعیــت جغرافیایی و 
گســتردگی منطقه ای، همواره امکان مواجهه با مخاطــرات طبیعی گوناگون از 
جمله، ســیل، آتش ســوزی، زلزله و .. را دارد؛ لذا وجود هواپیمای ترابری سبک 

در کنار بالگرد های امداد رسانی، نیازهای مهمی از کشورمان را برطرف می کند.

سیمرغ از خاکستر برخاست

ویژگی های نخستین هواپیمای ترابری 
نظامی ایران 


