2

شنبه  6 /آذر  / 1400شماره 4971

www.ebtekarnews.com

سرمقاله
حکمرانی آب باید تغییر کند
ادامه از صفحه یک
عقال ًباید صنعت ملّی بکوشد کاالهای راهبردی
کشور را افزایش دهد .حتما ً در شرایط کم آبی،
آب از هر داشتهای راهبردی تر است .لذا نباید
آن را با ولخرجی صرف یارانه تولید کاالی راهبردی
دیگری (با ارزش راهبردی کمتر) کرد .دقیقا ًباید
برعکس عمل کرد .بنابراین باید بده بستان منابع
کشور و صنعت آن عوض شود تا کاالی راهبردی
در جای درستش بنشیند.این اقدام میتواند هم
ظرفیت های معادن رابالفعل نماید و هم توان
شرکتها را جهت حل معضل بزرگی به نام
آب به کار بست ،آنچنان که معتقدم تمامی
شرکتهای فوالدی وپتروشیمی را باید ملزم
به تامین برقی مصرفی خود کرد و بارشان را از
دوش سدهای چون کرخه و دز برداشت باتجربه
طی شده خیلی نباید به روشهای مرسوم وزارت
نیرو دلخوش کردن همه امکانات کشور را باید
بسیج کرد تا مسئله آب امنیتی و بهانه نزاعهای
منطقهای و قومی نشود.

خبر
اسالمی:

با اتکا به تالش و نبوغ دانشمندان
داخلی بر مشکالت متاثر از تحریم
فائق خواهیم آمد

مراسم نخستین سالگرد شهادت شهید
یزاده ،دانشمند برجسته دفاعی
محسن فخر 
و هستهای کشورمان در صحن مطهر امامزاده
صالح (ع) تجریش برگزار شد.
به گزارش ایسنا ،در این مراسم که معاون
اول و رئیس دفتر رئیس جمهوری ،رئیس
سازمان انرژی اتمی و جمع دیگری از مسئوالن
کشوری و لشکری و همچنین خانواده آن شهید
و قشرهای مختلف مردمی حضور داشتند
حاضران با قرائت صلوات و فاتحه علو درجات
را برای آن شهید واالمقام مسئلت کردند.
محمد اسالمی ،رئیس سازمان انرژی
اتمی در سخنانی امید و اعتماد به نفس
را از برجستهترین ویژگیهای شهید فخری
زاده عنوان کرد و گفت :آن شهید حتی در
سختترین شرایط هم هیچ گاه ناامید نشد
بلکه همواره و پیوسته امیدوار بود تا موضوعی
را به نتیجه نهایی برساند.
اسالمی ادامه داد :واقعیت این است که
استکبار جهانی از پیشرفتهای علمی و
فناوری مردم ایران اظهار نگرانی میکند و
بر همین اساس دست به اقداماتی همچون
تحریم میزند ،اما با توکل به خداوند و اتکا
به تالش و نبوغ دانشمندان و جوانان نخبه
ایرانی در این مسیر پیروز خواهیم بود و بر
مشکالت بوجود آمده متاثر از تحریم نیز فائق
خواهیم آمد.
بر اساس گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
وی گفت :امروز صنعت هستهای یکی از
پیشرفتهترین علوم و صنایع بشری به شمار
میآید ،برهمین اساس ما در این زمینه بسیار
جدی اقداماتمان را پیش میبریم چرا که این
مهم نیاز امروز جامعه ما است.
اسالمی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقالب
مبنی بر ضرورت تولید دست کم ده هزار
مگاوات برق هستهای افزود :هم در زمینه
تولید برق و هم در زمینه بخشهای مرتبط با
کشاورزی ،صنعت ،رادیوداروها و تشخیص
پزشکی به ویژه بیماریهای مرتبط با سرطان
باید توان هستهای خود را توسعه دهیم تا این
مهم در زندگی مردم ملموس شود.

سیاستروز
اخبار

هیچ گاه نام مجمع در سالیان اخیر به اندازه سال گذشته تکرار نشد

کمرنگ شدن نقش مجمع تشخیص در تصمیمات کالن کشور چه علتی دارد؟
به گزارش خبرآنالین ،تشخیص مصلحت نظام
یکی از مهمترین نهادهای قدرت در ساختار سیاسی
ایران است .جایی که هنوز برخی از اعضای آن برای
مردم ناشناختهاند و کمتر عالقهای به دیده شدن و در
معرض قرار گرفتن دارند اما در مهمترین تصمیمات
کالن کشوری اثرگذار هستند .در چند سال اخیر
اتفاقات مهمی در ساختار این نهاد شکل گرفت.
روزهایی که با درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی
و آیت الله هاشمی شاهرودی احتمال تغییراتی بزرگ
داده میشد و حاال صادق الریجانی ریاست آن را به
عهده دارد .در ماههای اخیر و همزمان با تغییر دولت
و فضای سیاسی کنونی کشور ،خبرهای کمتری در
مورد مجمع به گوش میرسد .نهادی که در سال
پیش از پررنگترین نهادهای کشور بود و سرخط
خبرها را از آن خود میکرد.
مجمع تشخیص مصلحت به چه کاری مشغول
است؟
در تمامی سالهایی که از موجودیت مجمع
تشخیص مصلحت نظام میگذرد شاید هیچ گاه نام
این نهاد در طول سالیان اخیر به اندازه سال گذشته
تکرار نشد و آن هم برای تصویب  FATFبود .زمانی
که دولت و مجلس به نتیجه نرسیدند و نقش کلیدی
مجمع او را برای تصمیمگیری در انظار عموم قرار
داد .در اوایل اسفند سال  ،99آخرین جلسه مجمع
با حضور وزرای دولت قبل برای بررسی پالرمو و
سیافتی برگزار شد و در آن جلسه محسن رضایی
که آن زمان دبیری مجمع را برعهده داشت ،گفته بود:
«تالش میکنیم تا پایان اسفند ماه نظر نهایی مجمع
را اعالم کنیم ».بعد از آن مجمع تا اواسط اردیبهشت
سال جاری به علت آنچه گفته میشد ،همهگیری
کرونا جلسهای برگزار نکرد اما تا کنون که چندین
جلسه با تمامی اعضا برگزار شده ،نظری از مجمع در
این مورد به صورت عمومی منتشر نشده است.
 FATFدیگر در دستور کار مجمع نیست
از ابتدای امسال تاکنون مجمع نزدیک به  10جلسه
برگزار کرده که دستور جلسات مربوط به تامین
اجتماعی ،مشکالت معیشتی ،انتقال محکومان
دولت ایران و روسیه و برنامه توسعه بوده است .چند
روز پیش و در آخرین جلسه این نهاد که محسن
رضایی نیز حضور داشته ،وضعیت اقتصادی کشور
و تصمیمات جدید ارزی دولت و مجلس بررسی شده
و موافقان و مخالفان نظرهای خود را بیان کردند که
رنگ و بوی مخالفت جدی با دولت دیده نشد.
ابراهیم رئیسی در زمان دولت گذشته که رئیس
قوه قضائیه و عضو تشخیص مصلحت نظام بود،
اگرچه به صراحتا درمورد مخالفت با  fatfموضعگیری
صریحی نداشت اما گمانهها و موضعگیریهای او را
جز دسته مخالفان تصویب پالرمو و  fatfقرار میداد.
رئیسی این رویه را نیز در در مناظرههای انتخاباتی
پیش گرفت و گفته بود« :اگر منافع ملت نه تنها در

رئیس قوه قضائیه:

در ماههای اخیر و همزمان با تغییر دولت ،خبرهای کمتری در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام به گوش میرسد .نهادی که در سال های پیش از
پررنگترین نهادهای کشور بود و سرخط خبرها را از آن خود میکرد.

در تمامی
سالهایی که
از موجودیت
مجمعتشخیص
مصلحتنظام
میگذرد شاید
هیچگاه نام این
نهاد در طول
سالیاناخیر
به اندازه سال
گذشتهتکرار
نشد و آن هم
برای تصویب
 FATFبود
این قرارداد که در هر قراردادی تأمین شود ،حتما ًنظر
ما نسبت به آن مثبت است .اگر هم منافع تأمین
نشود ،حتما ًنگاه ما منفی است ».مصوبهای که یکی
از بزرگترین چالشهای پیش روی دولت روحانی
بود .چندی پیش محمد صدر ،عضو مجمع تشخیص
مصلحت در پاسخ به این سوال که فضای مجمع در
حال حاضر به سمت بررسی یا عدم بررسی این الیحه
است ،گفته بود« :این مساله ربطی به فضای مجمع
ندارد و مربوط به درخواست دولت و تصمیم رئیس و
دبیر مجمع تشخیص است و طرح دوباره آن باید این
مسیر را طی کند».

اهرم های فشار دولت سیزدهم در مجمع
ابراهیم رئیسی زمانی که به عنوان رئیس دولت
بر جایگاه خود تکیه زد در اولین جلسه تشخیص
مصلحت نظام به عنوان رئیسجمهوری شرکت کرد.
صندلی او در تشخیص مصلحت نظام پیش از این و
س جمهوری شده در مجمع حفظ خواهد
حاال که رئی 
شد اما اهمیت شرکت او در این جلسه زمانی معنادارتر
و پررنگتر میشود که حسن روحانی رئیسدولت

گذشته عالقهای به حضور در این جلسات نداشت.
شاید شرکت نکردن در همین جلسات هم برای او
تبعاتی داشت که در زمان تصویب  fatfخود را نشان
داد.
همچنین محسن رضایی که اکنون ریاست
کمیسیون اقتصاد کالن دبیرخانه مجمع را برعهده
دارد معاون اقتصادی رئیس دولت است که میتواند
نشانهای دیگر برای همراهی مجمع با دولت کنونی
باشد .در جلسه تودیع و معارفه دبیر جدید مجمع،
سایت خبری این نهاد به نقل از آملی الریجانی رئیس
مجمع نوشته بود« :ضمن آرزوی توفیق برای محسن
رضایی در جایگاه معاون اقتصادی رئیس جمهوری،
ابراز امیدواری کرد که وی همچنان به عنوان عضو
مجمع ،از انتقال تجربیات و دانش خود به این نهاد
دریغ نورزد ».از طرفی محمدباقر ذوالقدر که حاال دبیر
مجمع است آشنایی دیرینهای با محسن رضایی دارد.
سکوت نشان از رضایت است؟
عالوه بر رابطه خوب رئیس دولت و معاون
اقتصادیاش با مجمع ،سخنگوی دولت که پس از

مدتها از شروع کار دولت سیزدهم انتخاب شده،
فردی به نام علی بهادری جهرمی است که سرپرستی
گروه حقوق عمومی معاونت حقوقی مرکز تحقیقات
استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام را در سال
 96تا  97در کارنامه کاری خود دارد .مجمع تشخیص
مصلحت نظام اگرچه هیچگاه سخنگویی نداشته که
مواضع این نهاد را به صورت رسمی بیان کند اما روی
کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در این کمرنگ شدن
میتواند موثر باشد.
در نهایت آنچه در عرصه سیاسی این روزهای
کشور عیان است اینکه سیر شتابان تغییرات
اقتصادی و معادالت پیچیده متغیرهای مربوطه به
همراه مشکالت دیگر شرایطی را فراهم ساخته که
همه نهادهای حاضر در سیستم سیاسی باید بگونه
ای برای رفع مشکالت به سهم خود مشارکت داشته
و حتی برای تسهیل معضالت دیگر بخشها به
میدان بیایند و در چنین فضایی بطور حتم مجمع
تشخیص مصلحت نظام بعنوان بازوی مشورتی دارای
مسئولیتی مضاعف است.

برای از بین بردن لغزشها نیاز به پیشگیری داریم

رئیس دستگاه قضا ،رویکرد دولت مردمی و مجلس انقالبی و قوه
قضائیه تحول خواه را از فرصتهای موجود دانست و با اشاره به افزایش
امید و اعتماد در جامعه ،اظهار کرد :دولت ما دولتی انقالبی است و
میخواهد واقعا ً برای مردم کار کند و کشور را از جنبههای مختلف
ارتقاء ببخشد.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه ،حجتاالسالم
والمسلمین محسنی اژهای صبح روز جمعه (پنجم آذر) در نشست با
اعضای شورای فرماندهی و مسئوالن مرکز مقاومت بسیج قوه قضائیه با
تبریک فرارسیدن هفته بسیج ،فرهنگ بسیج را استقالل طلبی و عزت
خواهی و ایستادگی در برابر مستکبران و زورگویان دانست و تأکید کرد:
اگر فرهنگ بسیجی توسعه یابد ،دست تطاول اجانب و بدخواهان از
کشور و سر مردم کوتاه میشود.
رئیس قوه قضائیه با بیان این که بسیجی هم پیشرو ،هم پیش رونده
و هم پیش برنده است و در فرهنگ بسیجی توقف معنا ندارد ،اظهار
داشت :بسیجی خود را محصور در زمان و مکان نمیبیند و میخواهد
تمدن ناب اسالمی را در همه دنیا توسعه دهد.
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به حرکت بزرگ امام
خمینی(ره) در ایجاد یک انقالب جهانی در عصر حاضر ،تصریح کرد:
امام خمینی(ره) با همه وجود به میدان آمد و بدون داشتن منابع مالی و
حزب و تشکیالت به معنای مصطلح آن توده مردم به خصوص کسانی
که مورد ظلم و ستم قرار داشتند را به میدان آورد و مقابل شیطان بزرگ

و دست پرورده اش ایستاد .وی ادامه داد :خلف صالح حضرت امام
هم امروز با همان عزم و اراده و با همان روحیه و بصیرت و با توکل به
خدا در برابر مستکبران شرق و غرب ایستاده و بزرگ بسیجی مصلح
عالم که همه منتظر او هستیم نیز میخواهد بساط ظلم و فساد را
برچیند و دنیا را پر از عدل و داد کند .رئیس دستگاه قضا جنگ امروز
دشمن علیه نظام اسالمی و ملت ایران را جنگی تلفیقی توصیف کرد
و گفت :دشمن بعد از شکست در جنگ نظامی به تحریم و تحریف
امید بسته و تالش میکند با فشار اقتصادی و عملیات روانی و دروغ
پردازی و شبهه افکنی ،مردم و جوانان را مأیوس کند .حجت االسالم
والمسلمین محسنی اژهای مقابله با توطئههای دشمن را نیازمند نگاه،
اراده و روحیه بسیجی دانست و تأکید کرد :بسیج با اتکا و اتصال به
خداوند کارهای بزرگ انجام میدهد .رئیس قوه قضائیه خاطر نشان
کرد :امروز ما در معرض تهدیدات قرار داریم ،اما فرصتهایی هم داریم
که بسیج میتواند تهدیدات را به فرصت تبدیل و از این فرصتها به
خوبی استفاده کند .رئیس دستگاه قضا ،رویکرد دولت مردمی و مجلس
انقالبی و قوه قضائیه تحول خواه را از فرصتهای موجود دانست و
با اشاره به افزایش امید و اعتماد در جامعه ،اظهار داشت :دولت ما
دولتی انقالبی است و میخواهد واقعا ًبرای مردم کار کند و کشور را از
جنبههای مختلف ارتقاء ببخشد.
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای افزود :دولت ما بحمدالله
همه همت خود را برای خیرخواهی گذاشته و اراده خدایی و انگیزه الهی
برای خدمت به مردم دارد و از دشمن نمیهراسد و در راستای اجرای
منویات امام و راهبر و ولی خود با همه وجود به میدان آمده است و
امیدواریم که انشاالله هر روز پیروز و پیروزتر شود .وی خاطر نشان
کرد که مجلس هم امروز همین انگیزه را دارد و میخواهد انقالبی عمل
کند و ادامه داد« :در قوه قضائیه هم همکاران عزیز ما میخواهند
اصالح کنند و یک قوه قضائیه در تراز نظام اسالمی شکل بدهند که به
دنبال اجرای بهتر عدالت و خدمت بهتر به مردم است».
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به ذکر توصیههایی
به همکاران بسیجی دستگاه قضا پرداخت و پیشرو بودن را اولین ویژگی
برای انجام مسئولیت و پیشبرد کارها دانست.

حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای با بیان اینکه برای خدمت و
انجام کار نباید منتظر فرمان یا بسترسازی بود و نیروهای بسیجی باید
با خط شکنی وارد میدان شوند ،افزود :مگر حاج قاسم به عنوان یکی از
نمادهای فرهنگ بسیجی که دنیا به او افتخار میکند ،منتظر بود تا به
او میدان دهند که کاری را انجام بدهد؟
وی متذکر شد :حاج قاسم که منشاء بسیاری از توفیقات در منطقه
بود ،خودش پیشگام میشد و بقیه را هم با خود همراه میکرد و کارها
را پیش میبرد و رفتار او باید الگویی برای همه باشد.
رئیس عدلیه با اشاره به وسوسههای شیطان و شیطان صفتان برای
گمراهی و انحراف انسان ها ،صیانت از همکاران و پیشگیری از خطا و
لغزش همکاران قضایی را از موضوعاتی دانست که همکاران بسیجی
دستگاه قضا میتوانند به آن اهتمام ویژه داشته باشند.
وی در ادامه تاکید کرد :برای از بین بردن لغزشها در عدلیه نیاز به
جلوگیری ،آسیب شناسی و پیشگیری داریم شما هم راه حل ارائه کنید.
رئیس قوه قضائیه کار در دستگاه قضایی را سنگین و خطیر خواند و با
بیان این که فرایندهای پیچیده ،طوالنی و پرهزینه قضایی و اداری بعضا ً
زمینه ساز فساد و نارضایتی مردم است ،از نیروهای بسیجی قوه قضائیه
خواست که به اصالح و کوتاه شدن فرایندها کمک کنند.
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای از مردم به عنوان سرمایه
اصلی نظام و از کارکنان دستگاه قضا به عنوان سرمایه اصلی این نهاد
یاد کرد و با تأکید بر لزوم توجه به انضباط اداری گفت :انضباط اداری
در پیشرفت کارها سهم زیادی دارد و کم انضباطی به حسن انجام کار
لطمه میزند .وی بر همین اساس از نیروهای بسیج در قوه قضائیه
کمک خواست تا نقش خود را در «حاکمیت انضباط اداری و سازمانی
در عدلیه» به درستی ایفا کنند .رئیس قوه قضائیه ،خیرخواهی و
دلسوزی برای مردم را از شاخصههای فرهنگ بسیج عنوان کرد و از
نیروهای بسیجی در دستگاه قضا خواست که ضمن تقویت رابطه خود
با او ،نقدها و نظرات مشورتی و پیشنهادات خود را منعکس کنند و این
نکته را نیز متذکر شد که اگر برخی نظرات و پیشنهادات آنها به دالیلی
عملیاتی نشد ،خسته و مأیوس نشوند و مطمئن باشند به نظرات شان
توجه و در حد مقدورات نیز اجرایی میشود.

این نامه به سران قوا و برخی مسئوالن
ارسال شده است

پاسخ  ۳۰صفحهای الریجانی به
شورای نگهبان درباره ردصالحیتش

فارس نوشت :علی الریجانی داوطلب عدم احراز
صالحیت شده انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰
پس از آنکه دالیل شورای نگهبان را دریافت کرده
است با متنی حدود  ۳۰صفحه به تمام مسائل و
شبهات مطرح شده پاسخ داده و آن را برای سران
قوا و بسیاری از شخصیتهای سیاسی کشور
ارسال کرده است.
پس از آنکه شورای نگهبان اعالم کرد دالیل
عدم احراز صالحیت علی الریجانی را به وی اعالم
کرده است ،رئیس پیشین مجلس شورای اسالمی
در متنی تفصیلی به مباحث مطرح شده از سوی
شورای نگهبان پاسخ داده و مکتوب مباحث خود را
برای سران قوا و بسیاری از شخصیتهای سیاسی
ارسال کرده است .الریجانی در متنی که حدود ۳۰
صفحه است سعی کرده به همه شبهات و سواالت
شورای نگهبان پاسخ دهد .وی اظهار کرده ،هرچند
این قبیل اقدامات دیگر سودی برای وی ندارد
اما باعث اصالح رویکرد شورای نگهبان میشود.
پیشتر با عدم احراز صالحیت علی الریجانی برای
انتخابات ریاست جمهوری سال  ،۱۴۰۰وی خواستار
اعالم دالیل عدم احراز صالحیت خود شده بود
که در ابتدا واکنش سخنگوی وقت شورای نگهبان
را برانگیخت .توئیت کدخدایی در روز  ۲۲خرداد
 ۱۴۰۰منتشر شد .الریجانی اینگونه پاسخ داد:
مطابق دستور حاکمیتی رهبر انقالب در پی ابالغ
سیاستهای کلی انتخابات در سال  ۹۵و پیرو
بند  ،۲-۱۱شورای نگهبان موظف است در صورت
درخواست داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
در خصوص دالیل ردصالحیت به آنان به صورت
مکتوب دالیل خود را ارائه نمایند.
تذکر رهبر انقالب در  ۱۴خرداد  ۱۴۰۰و پس از آن
اصرارهای الریجانی و انتشار مطالبی از سوی وی
جهت علنی شدن دالیل عدم احراز صالحیت وی
پرونده این ماجرا را مفتوح نگه داشت.

بزاده:
خطی 

تمام تحریمهای آمریکا باید یکجا
برداشته شود
سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد :تمام
تحریمهای آمریکا باید به صورت یکجا ،موثر و قابل
راستی آزمایی برداشته شود.
بزاده درخصوص
به گزارش ایسنا ،سعید خطی 
برخی گمانه زنیهای رسانهای درمورد پیشنهاد
برداشتن گام به گام تحریمها از سوی طرف غربی
در مذاکرات وین گفت :مواضع جمهوری اسالمی
ایران در این خصوص از ماهها پیش گفته شده و
دولت جدید نیز بدون هیچ لکنتی مواضع خود را
اعالم کرده است.
وی اضافه کرد :تمام تحریمهای آمریکا باید به
صورت یکجا ،موثر و قابل راستیآزمایی همراه با
تضمینهای عینی برداشته شود.
خطیب زاده تصریح کرد :تمام تمرکز ما در
مذاکرات وین این است که به صورت جدی و با
اراده کامل برای رفع تحریمهای ظالمانه علیه مردم
ایران ،هفته بعد وارد مذاکرات شویم.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد :موضع
جمهوری اسالمی ایران هم قاطع و هم روشن و
منطقی است.
وی در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما در
ادامه در پاسخ به سوالی در مورد اصرار احتمالی
طرف مقابل بر این خواسته گفت :ما طرف مقابلی
نداریم ،ما و  ،4+1تمرکزمان بر چگونگی رفع
تحریمهای آمریکاست که پس از خروج ترامپ
به صورت غیرقانونی علیه مردم ایران اعمال شده
است .طی چند روز اخیر نیویورک تایمز از احتمال
ارائه پیشنهاد آمریکا مبنی بر آزادسازی بخشی از
منابع مسدود شده ایران و اعمال برخی معافیت
ها ،در ازای تعلیق بخشی از فعالیتهای هستهای
خبر داده است.
نیویورک تایمز با اشاره به گزارش آکسیوس،
به نقل از برخی منابع آمریکایی نوشت :پیشنهاد
آمریکا این است که ایران بخشی از فعالیتهای
هستهای خود را در ازای آزادسازی برخی از پولهای
مسدود شده ایران از سوی آمریکا و یا اعمال
معافیت درخصوص واردات برخی کاالها ،تعلیق
کند.

رئیس جمهوری در در اولین جلسه شورای عالی فضایی در دولت سیزدهم

وقتی ماهوار ه پرتاب میشود مردم احساس قدرت میکنند

رئیس جمهوری با همراهی وزرای ،ارتباطات ،صمت و دفاع از نمایشگاه
دستاوردهای صنعت فضایی بازدید کرد.
به گزارش ایسنا ،آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی ،رئیس جمهوری صبح
جمعه از نمایشگاه آخرین دستاوردهای صنعت فضایی کشور بازدید کرد.
در این بازدید وزرای ارتباطات و فناوری اطالعات ،صنعت ،معدن و تجارت و
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،رئیس جمهوری را همراهی می کردند.
پس از این بازدید ،اولین جلسه شورای عالی فضایی در دولت سیزدهم که با
وقفه ای ده ساله روبرو شده بود به ریاست دکتر رئیسی برگزار شد.
رئیس جمهوری با تأکید بر اهمیت صنعت فضایی در جهان در تولید قدرت با
مؤلفههای اقتصادی ،تجاری ،امنیتی و تأمین نیازهای بشر به پیشرفت با تأثیرات
کاربردی و ملموس در زندگی امروز و آینده ،گفت :صنعت فضایی دیروز تنها
مظهر اقتدار کشورها بود اما امروز به عنوان یکی از پیشرانهای اقتصادی مطرح
است و در آینده نزدیک به عنوان بخشی از زیرساخت حکمرانی در حوزههای
مختلف تجاری و اقتصادی و امنیتی خواهد بود.
به گزارش ایسنا ،آیتالله سید ابراهیم رئیسی ،رئیس جمهوری صبح جمعه در
اولین جلسه شورای عالی فضایی در دولت سیزدهم که پس از یک دهه توقف
برگزار شده بود به نقش این شورا در سیاستگذاری و ترسیم نقشه راه برای
توسعه صنعت فضایی کشور اشاره کرد و گفت :اینکه بعد از نزدیک به  ۱۱سال
اولین جلسه شورای عالی فضایی تشکیل میشود ،نشاندهنده عزم این دولت
برای توسعه صنعت فضایی است.

رئیس جمهوری با تشکر از فعالیتهای «وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات»،
«وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»« ،سپاه» و «ارتش» در حوزه فضایی،
گفت :با مجاهدت جوانان متخصص و باورمند کشور تالشهای خوبی در
صنعت فضایی شده است اما به رغم این تالشها در این حوزه با جایگاه واقعی
فاصله داریم.
رئیس جمهوری تاکید کرد :امروز شرکتهای دانشبنیان ،صنعت ،تجارت،
کشاورزی و گردشگری عبور از مشکالت اقلیمی از جمله کمآبی و دهها حوزه
دیگر میتوانند از خدمات فضایی برای توسعه و رشد خود استفاده کنند.
رئیس جمهوری بر ارزان و بومیسازی صنعت فضایی تأکید کرد و گفت:
همه بخشهای فعال در این صنعت باید با همپوشانی و همگرایی و استفاده از
تجربیات یکدیگر و پرهیز از کارهای موازی دست به دست هم بدهند و خواسته
مقام معظم رهبری را برای رسیدن به مدار  ۳۶هزار کیلومتری محقق سازند.
رئیسی افزود :البته دستیابی به این هدف یک مسیر حداقل  ۱۰ساله است،
اما مطمئن هستیم که به فضل خداوند با روحیه جهادی متخصصین کشور و
با حمایتی که دولت سیزدهم خواهد کرد این مسیر کوتاه و کوتاهتر خواهد شد.
رئیسی با بیان اینکه با وجود تهدیدها و تحریمها و فشارهای هدفمند دشمنان
در صنایع فضایی و نظامی ،دستاوردها و پیشرفتهای بسیار بزرگی در این
بخشها داشتهایم ،اظهار داشت :استفاده از تجربههای دانشمندان و نیروهای
کارآمد در این بخش ،میتواند در دیگر بخشها از جمله صنعت خودروسازی
مشکالت را برطرف کند و آثار کیفی آن در دیگر صنایع از جمله ارتباطات،

مخابرات و لوازم خانگی و زندگی روزمره مردم دیده شود.
رئیس جمهوری تاکید کرد :اگر اراده کنیم حتما میتوانیم در همه این حوزهها
هم به فناوریهای پیشرفته با مزیت اقتصادی دست پیدا کنیم .ما باید به سرعت
و با برنامه ریزی دقیق و منسجم ،به فناوری تثبیت شده برای مدارهای ()LEO
برسیم و در گام بعد باید با برنامه ریزی دقیق و کار مجاهدانه ،به سرعت به
سمت مدار  ۳۶هزار کیلومتری (  )GEOحرکت کنیم.
رئیسی گفت :اگر در صنعت فضایی و فضای مجازی حضور نداشته باشیم
مجبور خواهیم شد در اتوبان ساخته شده توسط دیگران حرکت کنیم .صنعت
فضایی یک نوع بازدارندگی برای تعرض دشمنان به کشور ایجاد میکند .وقتی
ماهوارهای پرتاب میشود مردم و جوانان احساس قدرت و غرور می کنند.
رئیس جمهوری همچنین با گرامیداشت یاد شهید تهرانیمقدم و سایر شهدای
عرصه دفاع و توسعه فناوریهای نوین کشور اظهار امیدواری کرد با همفکری و
همگرایی و پشتکار نیروهای فعال در عرصه فضا و حمایتهای دولت امید را در
جامعه تقویت کنیم.
همچنین سخنگوی دولت گفت :عقبافتادگی سالهای اخیر کشور درصنعت
فضایی جبران و از دانشمندان ایرانی این عرصه حمایت خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توئیتر
نوشت« :برگزاری جلسه شورای عالی فضایی پس از ده سال نویدبخشآینده
روشن فضایی ایران است که میتواند در بهبود کیفیت محیط زیست ،مخابرات،
مدیریت آب و کشاورزی ،دریانوردی ،هواشناسی و ...مؤثر باشد.

انشاءالله عقب افتادگی سالهای اخیر کشور درصنعت فضایی جبران و از
دانشمندان ایرانی این عرصه حمایت خواهد شد».

