
 تشکیل وزارت بازرگانی 
در مجلس رأی نمی آورد

نماینده مردم شــاهرود در مجلس شورای اسالمی 
گفــت: اگر الیحه دولت برای تفکیک وزارت صمت 
و تشکیل وزارت بازرگانی پخته و کارشناسی نشود، 

در مجلس رأی نمی آورد.
علی اصغر خانــی در گفتگو با مهر، درباره تفکیک 
وزارت صمت، اظهار داشت: تفکیک وزارت صمت و 
تشکیل وزارت بازرگانی باید حساب شده و سازوکار 
آن کاماًل آماده شود. وی بیان کرد: تفکیک و ادغام 
وزارتخانه ها یکســری تبعات منفی در کشور دارد 
و ما نباید فقط محاســن ایــن کار را ببینیم و باید 
عیوب آن هم در نظر گرفته شود. باید عیب های آن 
را هم برطرف کنیــم و یک راهکار دقیق برای این 
کار پیدا کنیم. نماینده مردم شــاهرود در مجلس 
شورای اسالمی تصریح کرد: چند سال پیش وزارت 
بازرگانی تفکیک بود و آن را ادغام کردیم و دوباره 
بحث تفکیک آن مطرح اســت، از ایــن رورو باید 
حتماً کار کارشناســی در این زمینه انجام شــود. 
خانی ادامــه داد: البته دولتمــردان می گویند که 
این بار اقدامات کارشناســی، چکش کاری و بحث 
و تبــادل نظر زیادی کردیم، اما بنده چنین چیزی 
را نمی بینم و فکر نمی کنم این موضوع پخته شده 
باشد. وی تاکید کرد: اگر الیحه دولت برای تفکیک 
وزارت صمــت و تشــکیل وزارت بازرگانــی با این 

شرایط به صحن مجلس بیاید، رأی نمی آورد.
نماینده مردم شــاهرود در مجلــس تصریح کرد: 
دولــت به صورت شــفاهی گفته اســت که الیحه 
تفکیک وزارت صمت را ارائه می دهد، اما هنوز هیچ 
اقدامی نکرده اســت. رئیس جمهور گفته است که 
مــا این کار را انجام می دهیــم، اما هنوز خبری از 
الیحه تفکیک وزارت صمت نیســت. خانی گفت: 
اگر دولت در بررسی موضوع تفکیک وزارت صمت 
کار دقیق، تخصصی، قوی و کارشناسی نکند و همه 
ابعــاد آن را در نظر نگیرد، قطعاً الیحه دولت برای 
تفکیــک وزارت صمت و تشــکیل وزارت بازرگانی 
زمین می خورد. البته اگــر این موضوع در مجلس 
رأی بیاورد که با وضعیت فعلی بنده بعید می دانم، 

کار در اجرا مشکل خواهد شد.

کمیسیون صنایع با تفکیک وزارت 
صنعت، معدن و تجارت موافق نبود

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: 
وقتی تفکیک در کمیسیون صنایع مطرح شد، فقط 
مــن موافق بودم و اکثرا بــا تفکیک مخالف بودند؛ 
تعدادی از نمایندگان غایب، بعد از آن موافقت خود 

را اعالم کردند.
روح اهلل عباســپور سخنگوی کمیســیون صنایع و 
معــادن مجلس شــورای اســالمی در گفت وگوی 
تلفنی با برنامه رادیویی »صبح و گفتگو« در رابطه 
با اینکــه آیا رویکرد موجود بــرای تفکیک وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، رویکردی معیشــت محور 
است و بر حل مشــکالت مردم تمرکز دارد، گفت: 
اگرچه بخشی از مشکالت موجود در حوزه صنعت 
و معدن که با معیشــت مردم در ارتباط اســت به 
مشــکالت مدیریتی بازمی گــردد، اما بخش عمده 
دیگری از مشــکالت نیز دالیــل دیگری دارد. وی 
افزود: بخشــی از علت تورم و گرانی فعلی شرایط 
جهانی است. وقتی شرایط بین المللی و کشورهای 
اروپایی را مدنظر قرار می دهیم می بینیم اوضاع آنها 
اگر بدتر نباشد، بهتر نیست. موضوع دوم که موجب 
افزایش تورم شــده جنگ اوکراین و روسیه است و 
موضوع سوم نیز سیاست اصالح هدفمندی یارانه ها 

و حذف ارز ترجیحی است.
عباســپور تصریح کرد: پیش از ایــن نیز در دولت 
گذشــته بخث بر این بود کــه در وزارت صمت که 
حوزه بازرگانی در کنار وزارت معدن، صنایع کوچک 
و صنایع بزرگ زیرمجموعه آن است، تفکیک اتفاق 
بیفتد و وزارت بازرگانی از آن جدا شــود. اخیراً در 
موضوع اســتیضاح وزیر صمت رییس جمهور اعالم 
کرد که بنــا دارد این وزارتخانــه را تفکیک کند. 
سخنگوی کمیســیون صنایع و معادن عنوان کرد: 
تفکیــک وزارت بازرگانی مخالفان و موافقانی دارد. 
مخالفان معتقدند وحدت رویه میان تولید، صادرات 
و واردات بایــد پابرجا بماند و نباید به تولید داخلی 
با صادرات بی رویه آســیب زد؛ لذا با حفظ شرایط 
فعلی موافقت دارند. وی بیان کرد: مئافقان تفکیک 
فکر می کنند نه تنها تولید رشــد نکرده بلکه بدتر 
شده اســت. من با این تفکیک موافقم و به عنوان 
سخنگوی کمیســیون موافقت خود را در جلسات 
مربوطه عنوان کرده ام. عباســپور اظهار کرد: آقای 
فاطمی امین در کمیسیون صنایع و معادن توضیح 
دادنــد که زنجیره تولید تا توزیع باید تحت کنترل 
قــرار بگیرد. این کنترل دربــاره فوالد پیش آمد و 
تاثیرگذار نیز بود اما اینکه من و ســایر کارشناسان 
با این تفکیک موافق هســتیم از آن جهت اســت 
که نبایــد کنتــرل و مدیریت چهــار وزارت خانه 
را در شــرایط ناپایدار اقتصادی بــر عهده یک نفر 
بگذاریــم. اگر این حــوزه مدیریــت را کوچک تر 
کنیــم، مدیر برای حوزه کوچک تــر بهتر می تواند 
مدیریت و تسلط داشته باشــد. وی ادامه داد: من 
معتقد هستم در شــرایط کنونی تولید هم آسیب 
خواهد دید. امروز مدیران ما در حوزه وزارت صمت 
بیشتر مسائل و کار خود را متمرکز بر کنترل بازار 
و معیشــت مردم کرده اند و آنطور که باید و شاید 
نتوانسته اند به شرایط تولید توجه کنند. وی تاکید 
کرد: در حال حاضر حدوداً چهل مانع بر سر مسیر 
تولید قرار دارد و در این شــرایط نمی توان به آنها 
پرداخــت. دولت فعلی و دولت قبــل هردو به این 
نتیجه رســیده اند که اگر تفکیک صــورت بگیرد 

نتیجه بهتری خواهیم گرفت.

اخبار

ایران با ایجاد زیر ســاخت های علمی کشور توانست عالوه 
بر طراحی و ساخت ماهواره به سمت پرتاب آنها نیز پیش 

برود که این امر با توسعه پایگاه های فضایی محقق شد.
ایران اســالمی نهمین کشــور دنیا پس از شوروی، ایاالت 
متحده آمریکا، فرانســه، ژاپن، چین، بریتانیا، هند و رژیم 
صهیونیستی است که مستقاًل موفق به پرتاب ماهواره شده 
اســت. ایران از ســال ۲۰۰۵ میالدی و با ارســال ماهواره 
»سینا ۱« به باشگاه کشورهای فضایی پیوست، ماهواره ای 
که به کمک روســیه به آسمان فرستاده شده بود و در این 
مســیر ســازمان فضایی ایران برنامه ریزی برای استفاده از 
فضا و گســترش فناوری های فضایی در کشــور با استفاده 
از دانش بومی و همکاری های بین المللی را در دســتور کار 

خود قرار داد.
بعد از این بود که با ایجاد زیر ســاخت های علمی کشــور 
توانست عالوه بر طراحی و ساخت ماهواره به سمت پرتاب 
آنها نیز پیش برود که این امر با توســعه پایگاه های فضایی 
محقق شــد که از آن جمله می توانیم به پایگاه های فضایی 
»امام خمینی )ره( ســمنان«، »پایگاه فضایی قم«، »مرکز 

فضایی البرز« و »پایگاه فضایی چابهار« اشاره کرد.
از میــان این پایگاه هــا، پایگاه فضایی ســمنان به عنوان 
بزرگ ترین و البته شــناخته شده ترین پایانه فضایی کشور 

به شمار می رود.
به گزارش مهر عالوه بر توســعه پایگاه های فضایی، توسعه 
ماهواره برها نیز در دســتیابی کشــور به چرخه طراحی تا 
تولید ماهواره های بومی مؤثر بوده اســت. ماهواره بر سفیر 
در ســال ۱۳۸۷ و ماهواره بر »سیمرغ -۲« در سال ۱۳۹۶ 
طراحی و ســاخته شد و پس از آن ماهواره برهای »سریر« 
و »سروش« برای حمل ماهواره ها عرضه شدند. با این زیر 
ســاخت ها کشــور موفق به پرتاب چندین ماهواره شد که 

برخی از آنها موفق و برخی از آنها ناموفق بوده است.
ماهواره سینا ۱ نخســتین ماهواره و کاوشگر فضایی ایران 
است. این ماهواره در روز پنجشنبه ۶ آبان ماه سال ۱۳۸۴، 
بر روی یک موشک ماهواره بر کاسموس -۳ روسی به فضا 
پرتاب شد و با موفقیت در مدار اختصاصی ایران قرار داده 
شــد. محل پرتاب آن پایگاه فضایی پلستســک در روسیه 
بود. ســینا -۱ به سفارش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
در شرکت پالیوت در شهر اُمسک روسیه طراحی و ساخته 
شــده بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق ایران، 
در ســال ۱۳۸۸ اعالم کرد که کشورهای مشارکت کننده 
در ساخت و پرتاب این ماهواره پس از پرتاب آن گفتند که 

نفهمیدیم چه شد آن را گم کرده ایم.
سنجش از دور، دریافت، ذخیره و ارسال داده های مخابراتی 
دو مأموریت ماهواره ســینا است که بخش سنجش از دور، 
در موارد کشاورزی، تشخیص پوشش زمین از نظر گیاهی، 
تغییرات ژئولوژیک مانند ســیل و آتشفشان و غیره کاربرد 
خواهد داشت. تبادل اطالعات میان کاربران زمینی و ارائه 
سرویس های پســت الکترونیک و انتقال فایل نیز از جمله 

کاربردهای محموله مخابراتی سینا به شمار می رود
ماهــواره تحقیقاتی »امید«، نخســتین ماهواره ســاخت 
کشورمان اســت که تمام تجهیزات آن در سازمان فضایی 
ایران طراحی و تولید شــده است. ساخت ماهواره »امید« 
از ۱۵ اســفند ۱۳۸۴ آغاز و طی دو سال آماده انجام تست 
شــد. این ماهواره در روز ۱۵ بهمن ماه ســال ۱۳۸۷ و در 
سی امین ســالگرد پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی به 

وسیله ماهواره بر »سفیر -۱« در مدار فضا قرار گرفت.
این ماهواره که از نوع ماهواره های ســبک اســت، با هدف 
برقــراری ارتباطات متقابــل ماهواره و ایســتگاه زمینی، 
تعیین مشــخصات مداری و انجام تله متری مشــخصات 
زیر ســامانه ها در مدار زمین قرار داده شده است. ماهواره 
»امید« پس از آرام گرفتن در مدار هر ۲۴ ســاعت ۱۴ بار 
به دور زمین می چرخید و در هر دور توســط ایستگاه های 
زمینی دورسنجی و بردسنجی کنترل و هدایت می شد. این 
ماهواره با دو باند فرکانسی و ۸ آنتن، اطالعات را به زمین 

ارسال و از زمین دریافت می کرد.
ماهواره رصد، دومین ماهواره ایرانی و ســاخته شــده در 

دانشــگاه مالک اشــتر وابســته به وزارت دفاع است. این 
ماهواره توسط ماهواره برهای حامل ایرانی به فضا فرستاده 
شد. این ماهواره همچنین نخستین ماهواره تصویربرداری 
ایران محسوب می شود که با نام کامل »رصد -۱«، در روز 
۲۵ خرداد ســال ۱۳۹۰ به فضا پرتاب شد. »رصد« در روز 
۱۵ تیر ماه سال ۱۳۹۰ مجدداً وارد جو شد و به عمر تقریباً 

سه هفته ای خود پایان داد.
این ماهواره با ماهواره بر »سفیر رصد« که یک ماهواره بر دو 
مرحله ای است، در مدار بیضوی حضیض ۲۶۰ کیلومتر به 

فضا پرتاب شد.
»رصــد« اولین ماهواره ای بود که بــرای تأمین برق مورد 
نیاز خود به صفحات خورشیدی متصل بر دیواره ماهواره و 
باتری یا باتری های داخلی مجهز بود. این ماهواره همچنین 
از زیرسیســتم کنترل تولید و توزیع جریان الکتریکی بهره 
می برد که این ماهواره را قادر می کرد در بخش تاریک مدار 
از باتری ها استفاده کند و در بخش روشن آنها را شارژ کند.
دقت تصویر دوربین به کار رفته در »رصد« که نخســتین 
گام ایران در داشــتن یک ماهواره مستقل تصویربرداری از 

پدیده های زمین محسوب می شد، ۱۵۰ متر اعالم شد.
ماهواره نوید ساخته شده توسط دانشمندان دانشگاه علم و 
صنعت در صبح روز ۱۳ بهمن سال ۱۳۹۰ توسط ماهواره بر 
»ســفیر نوید« با موفقیت به فضا پرتاب و در مدار بیضوی 
با حضیض ۲۷۰ کیلومتر و اوج ۳۶۰ کیلومتر تزریق شــد. 
ارتباط با این ماهواره از طریق ۵ ایستگاه زمینی مستقر در 
شهرهای مشهد، تبریز، ماهدشــت، قشم و بوشهر صورت 
گرفت و ســیگنال رنجینگ این ماهواره در ایستگاه قشم 
دریافت شــد کــه این امر بــه معنــای قرارگیری صحیح 
ماهواره، صحت عملکردی آن و ردگیری آن تلقی می شود.
نوید با وزن ۵۰ کیلوگرم بــرای تزریق در مداری با ارتفاع 
۳۷۰ کیلومتر طراحی شده بود که دارای طول عمر مداری 
دو ماه بود و هر شــبانه روز ۶ بار از فراز ایران عبور می کرد 
و در دید ایســتگاه های زمینی قــرار می گرفت. مأموریت 
ســطح یک نویــد تصویربرداری از ســطح زمین در طیف 
مرئی با قدرت تفکیک مناســب بــرای مأموریت محوله و 
 LEO ارســال تصاویر و اطالعات پایشــی سیستم در مدار
به ایســتگاه های زمینی اســت. تصاویر دریافتی از ماهواره 
نوید دارای کاربردهــای عملیاتی در حوزه های جو و علوم 

هواشناسی، منابع و بالیای طبیعی است.
ماهــواره فجر به عنوان اولین ماهواره بــا مأموریت انتقال 

مداری کشــور با قابلیت تغییر مدار ۲۵۰ تا ۴۵۰ کیلومتر 
بیضــوی به مــدار ۴۵۰ کیلومتــر دایره ای با اســتفاده از 
پیش برنده گاز ســرد )تراســت گاز ســرد( بود که سبب 

افزایش طول عمر ماهواره به مدت ۱۰۵ سال می شد.
این ماهواره با کمک ماهواره بر سفیر B۱ در ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ 
از پایگاه فضایی ســمنان به فضا پرتاب شــد. این ماهواره بر 
قابلیت حمل ماهواره را تا وزن ۵۰ کیلوگرم در مدار بیضوی 
۳۰۰ تا ۴۵۰ کیلومتری داشــت. این ماهواره با اعالم پایگاه 

n۲yo.com در روز ۶ اسفند ۱۳۹۳ سقوط کرد.
ماهواره پیام بامداد روز ۲۵ دی ماه سال ۱۳۹۷ با ماهواره بر 
سیمرغ به فضا پرتاب شد، اما بنا به اعالم محمدجواد آذری 
جهرمــی وزیر وقت ارتباطات، این پرتاب با موفقیت همراه 

نبود و ماهواره پیام در مدار قرار نگرفت.
این ماهواره که با مشــارکت چهار دانشــکده مهندســی 
هوافضا، برق کامپیوتر و مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
ساخته شده، از ســری میکرو ماهواره های توسعه فناوری 
فضایی بود که به منظور تصویربرداری ســه طیفی )سبز- 
قرمز و مــادون قرمز نزدیــک( و پانکروماتیک از محدوده 
ایران )به صورت نزدیک به زمان واقعی و ذخیره- ارســال(، 
ذخیره و ارســال پیام )S&F( و اندازه گیری تشعشــعات 

فضایی، طراحی شده بود.
طراحی این ماهواره از سال ۱۳۸۴ آغاز شد و با وزن ۱۰۰ 
کیلوگرم و ارتفاع مداری ۵۰۰ کیلومتر و با شــیب مداری 

۵۵ درجه و تصاویری با دقت ۴۵ متر ارسال می کرد.
ماهواره دوســتی دومین پرتاب ناموفق در سال ۹۷ بود که 
به کارفرمایی سازمان فضایی ایران، توسط دانشگاه صنعتی 
شــریف طراحی و ساخته شده اســت. دوستی به صورت 
خاص، با هدف توسعه و دستیابی به فناوری هایی که برای 
اولین بار در ماهواره های بومی نصب شــده و مورد استفاده 
قرار می گیرند، طراحی و ســاخته شده است. از جمله این 
فناوری ها، کنترل وضعیت ســه محوره، OBDH مقاوم در 
برابر خطا، ســامانه کنترل حرارت نیمه فعال و سلول های 
خورشیدی تولیدشده در کشــور با قابلیت بهره برداری در 

محیط فضا را می توان برشمرد.
این ماهواره با جرم ۵۲ کیلوگرم، با توجه به دســته بندی 
مرســوم ماهواره هــا از منظر جــرم، یک میکــرو ماهواره 
محســوب می شــد. مدار این ماهواره بیضوی و در دسته 
مدارهــای کم ارتفاع )LEO(، با ارتفــاع اوج و حضیض به 
ترتیــب برابر با ۳۱۰ و ۲۵۰ کیلومتر و شــیب مداری ۵۵ 

درجه بــود. انرژی مورد نیاز این ماهــواره با بهره مندی از 
باتری و پانل های خورشیدی حاصل می شد.

ماهواره ظفر ۱ دانشــگاه علم و صنعت در ساعت ۱۹ و ۱۵ 
دقیقه روز ۲۰ بهمن ماه ســال ۱۳۹۸ با ماهواره بر سیمرغ 
به مدار ۵۳۰ کیلومتری پرتاب شد و در مرحله سوم پرتاب 

به دلیل نرسیدن به سرعت الزم سقوط کرد.
این ماهواره پس از ۸ دقیقه نتوانســت در مدار قرار گیرد 
و با ســرعت ۶ هزار و ۵۳۳ کیلومتر بر ســاعت در ارتفاع 
۵۴۱ کیلومتــری باقی ماند و ارتباط زمینی آن قطع شــد 
و به گفته وزیــر ارتباطات این ماهــواره در اقیانوس هند 

آرام گرفت.
ماهواره نور ۱ به عنوان نخستین ماهواره نظامی جمهوری 
اســالمی ایران صبح روز چهارشنبه ۳ اردیبهشت ماه سال 
جاری از ماهواره بر ۳ مرحله ای قاصد از کویر مرکزی ایران 
توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی با موفقیت پرتاب شد 

و در مدار ۴۲۵ کیلومتری زمین قرار گرفت.
ماهواره ایرانی »خیام« ســاعت ۱۰ و ۲۲ دقیقه صبح سه 
شــنبه ۱۸ مردادماه در یک همکاری مشــترک با کشور 
روســیه، از ایســتگاه فضایی با ماهواره بر ســایوز از پایگاه 
بایکونور قزاقســتان، با موفقیت به مــدار ۵۰۰ کیلومتری 

زمین پرتاب شد.
این ماهواره از نوع سنجشی و دارای دقت باالی تصویربرداری 
است. همچنین این ماهواره قابلیت تصویربرداری از سطح 

زمین در طیف های مختلف تصویری را دارد.
به دلیل وزن باالی این ماهواره ایرانی، پرتاب آن به آژانس 
فضایی روسیه واگذار شده است تا بوسیله ماهواره بر سایوز 

به فضا پرتاب و در مدار قرار گیرد.
پرتابگر »ســایوز« در میان پرتابگرهای کشورهای مختلف 
دنیا از بیشــترین درصد قابلیت اطمینان برخوردار اســت 
و تاکنون بیشــترین تعداد مأموریت موفق فضایی در دنیا 

توسط این پرتابگر صورت گرفته است.
ایــن ماهــواره در پُر اســتفاده ترین ماهواره هــای دنیا از 
نظــر مأموریت قرار می گیرد که همــان بحث تهیه تصویر 
از ســطح کره زمین اســت. زمانی کــه از تصویر برداری 
ماهواره ای ســخن به میان می آید مشخصاً مهم ترین بحث 
میزان کیفیت تصاویر تهیه شــده توسط ماهواره مورد نظر 
اســت. عدد مورد نظر در خصوص »ماهواره خیام« ۱ متر 
اســت؛ این عدد هر چقدر کوچک تر باشد به معنی تصاویر 

باکیفیت تر است.

رئیس مجلس:

تعرض به قهرمانان ملی خاک 
پاشیدن به آفتاب است

در ابتدای جلسه علنی مجاس محمدباقر قالیباف در نطق 
پیش از دســتور، با بیان اینکه هر ایرانی منصفی با سلیقه 
های سیاســی مختلف به این باور رسید که مدافعان حرم 
فقط پاســداران حریم اهل بیت عصمت و طهارت نیستند، 
بلکه نگهبان امنیت و ناموس کشــور عزیزمان نیز هستند، 
گفت: تعرض بــه قهرمانان ملــی که پــای جنایتکارانی 
همچون داعش را از سرزمین عزیزمان کوتاه کردند، خاک 
پاشیدن به آفتاب است که جز رسوایی و بی اعتباری برای 

تعرض کنندگان و حامیان آنها نتیجه ای ندارد.
رئیس قوه مقننه افزود: ما به این شهدای مظلوم که خود را 

فدای مردم ایران و حفظ حریم اهل بیت)ع( کردند افتخار 
می کنیم و زندگی در امنیت خود را مدیون آنها می دانیم.
جلسه علنی مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد 
و ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی 
در باره طرح نقل و انتقال ســوابق بیمه یا بازنشستگی بین 
صندوق های بازنشستگی و... در دستورکار نمایندگان قرار 
گرفت. به گفته حســینعلی حاجــی دلیگانی عضو هیات 
رئیسه مجلس هم در  جلسه غیر علنی در خصوص نشست 
هیات رییسه مجلس شورای اسالمی و روسای کمیسیون 
های تخصصی مجلس با هیــات دولت بحث و تبادل نظر 
شــد و تعدادی از نمایندگان نقطه نظــرات خود را  بیان 

کردند تا در نشست مشترک مطرح شود.
نمایندگان در ادامه جلسه علنی در انتخاب های جداگانه، 
عــادل نجــف زاده نماینده خوی و چایپــاره را با ۱۵۱ به 
عنوان عضــو ناظر مجلس در شــورای عالــی هماهنگی 
ترافیک شــهرهای کشور، شارلی انویه تکیه را با ۱۲۹ رای 

به عنوان عضو ناظر مجلس در شــورای عالی شهرسازی و 
معماری ایران، قدرت اهلل حمزه از کمیســیون امور داخلی 
کشــور و شــوراها را با ۱۰۷ رای و غالمرضا شــریعتی از 
کمیســیون عمران را با ۱۰۵ رای به عنوان ناظران مجلس 
در شــورای عالی مدیریت بحران، و عبدالناصر درخشــان 
نماینده ایرانشهر را به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای 
عالی صنایــع دریایی انتخاب کردنــد. نمایندگان گزارش 
شــور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح نقل و انتقال 
سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی 
را بررسی کرده و ماده ۵ این طرح را به تصویب رساندند.

 بر اســاس ماده ۵ ایــن طرح، نقل و انتقــال حق بیمه یا 
کسور بازنشســتگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روســتائیان و عشــایر به سایر ســازمان ها و صندوق های 
بازنشستگی و یا بالعکس، در چارچوب ضوابط قانونی حاکم 
بــر صندوق مقصد، امکان پذیر بــوده و مابه التفاوت وجوه 
حق بیمه یا کســور بازنشستگی این افراد مطابق ماده )۴( 

این قانون محاسبه و از متقاضی وصول می گردد.
همچنین با رای مجلس ســاز و کار درخواســت برقراری 
مســتمری جمع، تعیین و ســوابق بیمه ای این افراد طبق 
قانون، تا زمان احراز شرایط برقراری مستمری، کماکان در 

صندوق قبلی محفوظ می ماند.
در تذکری به رئیس ســازمان تأمیــن اجتماعی و وزرای 
اقتصاد و کار علی بابایی عضو کمیســیون اجتماعی گفت: 
جامعه مدنی بازنشســتگان عزیز منتظــر تصمیمات آنی 
وزارت کار هستند که دولت اختیار را به آن ها داده است. 

کارگران محترم گناه دارند.
محمد وحیدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات هم در 
تذکری شفاهی تاکید کرد: شــرایط فعلی کشور وضعیت 

معیشتی سختی را برای بازنشستگان رقم زده است.
در بخشــی از این جلســه علی نیکزاد نایب رئیس مجلس 
درگذشــت مادر نماینده بروجرد و پدر نماینده مسیحیان 

ارمنی شمال ایران در مجلس را تسلیت گفت.
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گزارش

ماهواره هایی که ایران به فضا فرستاده است

امیر ایرانی گفت: انجام یک مأموریت ویژه جدید در ســال جاری در دســتورکار 
نیروی دریایی ارتش قرار دارد؛ تاریخ دقیق این مأموریت بستگی به تدبیر ستادی 

دارد ولی قطعا امسال خواهد بود.
امیر دریادار شــهرام ایرانــی، فرمانده نیروی دریایی راهبــردی ارتش جمهوری 
اســالمی ایران در گفت وگو با فارس، با بیان اینکه ما ان شاءاهلل تمام اقیانوس ها را 
در می نوردیم، گفت: انجام یک مأموریت ویژه جدید در سال جاری در دستورکار 
نیروی دریایی ارتش قرار دارد؛ تاریخ دقیق این مأموریت بستگی به تدبیر ستادی 

دارد ولی قطعا امسال خواهد بود و جزئیات کامل آن در آینده منتشر می شود.
امیر ایرانی در پاسخ به این سوال که وضعیت ساخت ناوبندر مشابه ناوبندر مکران 
در چه مرحله ای است؟، گفت: با توجه به ضرورت حضور نیروی دریایی راهبردی 

ارتش در عمق اقیانوس ها و تمامی اقیانوس های جهان، در دســتور کار داریم در 
غالب ناوهای پشتیبانی رزمی که وظیفه شان به عنوان پایگاه دریایی شناور است، 
تعدادی شــناور آماده کنیم. وی افزود: قطعا الزم اســت که ما از این پایگاه های 
شــناور در اختیار داشته باشــیم و نه تنها یک نســخه، بلکه ساخت نسخه های 

دیگری نیز در دســتور کار است و مراحل ساخت آن انجام می شود؛ ان شاءاهلل هر 
موقع این شــناورها وارد صحنه شوند، اطالع رســانی خواهد شد. وی اظهار کرد: 
ما معموال در مناســبت ها مانند هفتم آذر روز نیروی دریایی و دهه مبارک فجر 
رونمایی داریم و کارهای خودمان را با این مناســبت ها تنظیم می کنیم و منظم 
جلو می رویم. صرفا یکی از شــناورهایی که در آینده رونمایی می شــود، ناوبندر 

است و شناورهای مختلف دیگری نیز در آینده رونمایی خواهد شد.
ســال گذشــته نیز ناوگروه ۷۵ نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی 
ایــران، مأموریت ویژه ای به مدت ۱۳۳ روز انجام داد که در آن ۴۴ هزار کیلومتر 
پیموده شد و فرمانده معظم کل قوا از این دستاورد نیروی دریایی ارتش تجلیل 

کرده بودند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش:

امسال یک مأموریت ویژه دریایی جدید 
خواهیم داشت


