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امیر حاتمی در مراسم رونمایی از موشک فاتح مبین:

روز به روز توان دفاعی کشور را 
تقویت می کنیم

3

سردار سنایی راد:

 گروهک های ضدانقالب
دچار فضای توهمی شدند
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ادامه در صفحه 2

صفحه 3

روش دور زدن کنکور و فروش صندلی های 
دانشگاه های علوم پزشکی
ژنهایخوببدونکنکورپزشکمیشوند

دیگر برای پزشک ش��دن الزم نیست شبانه روز 
درس بخوانی و در کنکور رتبه باالیی بیاوری، اگر پول 
داشته یا ژن خوب، دیگر پزشک شدن برایت یک رویا 
نیست، کافی است اش��اره کنی تا یکی از صندلی ها 

بهترین دانشگاه کشور را رزرو داشته باشی.
موضوع ش��رکت در کنک��ور و پذیرش در یک 
رشته خوب همیشه یک دغدغه مهم و بزرگ برای 
خانواده ه��ا بوده و هس��ت. در س��ال های اخیر هم 
تمایل به ش��رکت در رش��ته های تجربی و پزشکی 
بیش��تر شده است و همین موضوع هم باعث ایجاد 

حواشی و بحث هایی در اینباره بوده است.
ش��ایعاتی از قبیل تقلب و فروش صندلی های 
دانش��گاه که همیش��ه برای ش��رکت کنندگان در 
کنکور دلهره آور بود اس��ت، اینکه کس��ی بتواند با 
پول 600 هزار نفر را دور بزند و یک راس��ت برسد 
به آخر داس��تان؛ حاال بحث جدیدی هم در اینباره 
مطرح شده است و آن هم حضور ژن های خوب در 
دانشگاه های علوم پزشکی و تحصیل در رشته های 

پزشکی است. 
طبق اظهارات مجید حس��ینی اس��تاد دانشگاه 
علوم پزش��کی تهران، فرزندان دیپلمات ها می توانند 
در دانش��گاه های خارج از کش��ور بدون آزمون وارد و 
مشغول تحصیل شوند. همین افراد بعد از گذراندن 36 
واحد طبق توافق نامه ای که وزارت بهداشت با دانشگاه 
مبدا منعقد کرده است، مجاز هستند که تحت عنوان 
دانشجوی خارجی از دانشگاه های خارجی به یکی از 
دانشگاه های علوم پزشکی ایران منتقل و بقیه تحصیل 

را در داخل کشور انجام دهند.
به گفته این اس��تاد دانش��گاه تهران؛ ژن های 
خوب با مبلغی در حدود هر ترم 20 میلیون تومان 
یک صندلی پزش��کی را اشغال می کنند؛ البته این 
مسئله درباره دانش��جویان عادی هم صادق است. 
کس��انی که از توانایی خوب مالی بهره مند هستند 
نیز می توانند به همین روش در یکی از دانشگاه های 
درجه چندم یکی از کش��ور های همس��ایه و نهایتا 
قبرس پذیرش ش��وند و بع��د از گذراندن این 36 
واحد تمام 600 هزار نفر ش��رکت کننده در کنکور 
را دور بزنن��د و ب��ه عنوان مهمان وی��ژه در یکی از 
دانشگاه های علوم پزشکی داخل کشور مشغول به 
تحصیل در رش��ته پزشکی شوند. با این تفاوت که 
هزینه این افراد که از ژن های نیمه خوب هس��تند 
بال��غ بر ترمی 100 میلیون توم��ان خواهد بود که 

توسط وزارت بهداشت دریافت می شود.
البته آنچه ش��نیده می شود حاکی از آن است 
که قرار است این تفاهم نامه وزارت بهداشت شامل  
حال رشته دیگری نظیر داروسازی و دندانپزشکی 
هم بشود. از طرفی نکته جالب آنکه این افراد برای 
تحصیل در دانش��گاه های خارج از کشور ارز دولتی 
ه��م دریافت می کنن��د که این در مجم��وع تعداد 
نفرات تحصیل کننده در این دانش��گاه ها، عدد قابل 

توجهی خواهد بود.  فارس

گزارش یک

وی درب��اره ط��رح مجدد اف ای ت��ی اف با این ادع��ای برخی از 
کارشناسان در مورد اینکه آشفتگی اخیر کشور توطئه ای پیش ساخته 
برای تحمیل قراردادهای ننگینی چون اف ای تی اف است گفت: چنین 
مسأله ای بعید است چراکه متضرر اول وضعیت فعلی اقتصاد کشور 
جریان طرفداران اقتصاد لیبرالی است و طرح مجدد اف ای تی اف نیز 
به نظر برای فرافکنی و پوششی بر ناکارآمدی تفکر اقتصاد لیبرال در 
کشور است چراکه برای مرتبه سوم است که تفکر لیبرال در رونق و 
توسعه کشور ناتوان بوده و حامیان و مشاوران اصلی این تفکر مجبور 

به استعفا شده اند بنابراین به دنبال راهی برای فرافکنی هستند.

افایتیافیعنیاطالعاتفروشیبهدشمنبهعوضنامعلوم
این استاد دانش��گاه در پاسخ به این سؤال که علت مخالفت 
بسیاری از کارشناس��ان با این معاهده چیست گفت: اگر در یک 
جمله بخواهیم به عمق فاجعه این قرارداد اشاره کنیم باید بگویم 
ب��دون اینکه هیچ منفعت تضمین ش��ده  ای برای کش��ور حاصل 
ش��ود به صورت داوطلبان��ه می  خواهیم تمام��ی اطالعات مالی و 
تراکنش های مالی تمامی اش��خاص حقوقی و حقیقی کش��ور را 
در اختیار بیگانگان قرار دهیم و در واقع داریم اطالعات فروش��ی 

می کنیم در حالی که مابه ازای آن قطعی نیست.
طالبی طادی با بیان اینکه اف ای تی اف سپری برای پناه گیری 
موقت نس��خه ناکارآمد اقتصاد لیبرال اس��ت گفت: اگر یک نهاد 
بین المللی وجود داش��ته باشد که کشورهای مستکبر به مفاد آن 
پایبند باشند همین نهاد باشسد. پیوستن به نهادهای بین المللی 
این چنینی که سراسر عایدی آن برای کشور نشان دادن بی پرده 

اقتصاد کشور برای بیگانگان است کار درستی نیست.
این پژوهشگر اقتصادی با تذکر به اینکه اکنون آمال طرفداران 
اقتصاد لیبرال پیوس��تن به س��ازمان تجارت جهانی است گفت: 
الفبای تش��کیل سازمان تجارت جهانی برداشته شدن تعرفه های 
گمرکی است اما اکنون آمریکا با قلدری برای کاالهای کشورهای 
مختل��ف از چین و اتحادیه اروپا گرفته ت��ا ترکیه تعرفه گمرکی 
وضع می کند و این وضع تعرفه مربوط به این دوره نیست اگرچه 
در این دوره ش��دت بیش��تری گرفته است. حال سؤال این است؛ 
چه عامل، ابزار و یا س��ازمانی می تواند از حق کشورهای دیگر در 

مقابل این قلدرمآبی اقتصادی جلوگیری کند؟

مشکوکبودنطرحهمکاریداوطلبانهباافایتیاف
باوجودعدمتوجیهعقلیواقتصادیپیرامونآن

وی با تصریح به اینکه معنی سازمان های بین المللی این است 

که همه در خدمت یک قلدر هستند گفت: یک وقت است که ما با 
این سازمان های بین المللی ناچار به همکاری هستیم که با تعامل با 
نهاد مربوطه کار را جلو می بریم اما اینکه به صورت داوطلبانه بخواهیم 
اطالعات مالی کشور را در اختیار آنها قرار دهیم در صورتی که هیچ 
ضرورتی ما را به این کار وادار نمی کند و توجیه عقالنی و اقتصادی 
درستی نیز برای آن وجود ندارد کمی مشکوک به نظر می رسد. این 
استاد دانشگاه اضافه کرد: تمام افراد اعم از دولتمردان و نمایندگان 
خانه ملت که موافق اف ای تی اف به بهانه شفافیت هستند اگر واقعاً 
این قدر به شفافیت عالقه مند هستند ابتدا فیش های حقوقی خود را 

برای روشنگری در دید مردم قرار دهند.
طالبی ط��ادی با اب��راز اینکه هیچ مدیر دولت��ی عالقه ندارد 
ت��ا میزان دریافتی او رس��انه ای ش��ود گفت: چگون��ه برای خود 
نمی پسندید که میزان حقوق دریافتی تان مشخص شود اما برای 
ملت نسخه ای را تجویز می کنید که نتیجه اش در مرئی گذاشتن 
ه��ر تراکنش مالی مل��ت برای این کارگروه اس��ت و اف ای تی اف 
می تواند براس��اس آن به  هر بهانه ای ملت را بازخواس��ت کند که 

"چرا این تراکنش را انجام دادی؟".

مبهمبودنابزاردولتبرایاحقاقحقملت
وی با هشدار به اینکه براساس اف ای تی اف امکان محاکمه هر 
ف��ردی حقیقی و حقوقی وجود دارد گفت: اگر ش��خصی به عنوان 
عض��وی از افراد ملت که دولت ایران به عن��وان نماینده این ملت 
موظف است پاسدار حقوقش باشد فردا روزی به وسیله این نهاد در 
تراکنش های مالی به هر بهانه وارد یا ناواردی مجرم ش��ناخته شد 
دولت با چه ابزار و اهرمی می خواهد که از این شخص دفاع کند.

این استاد دانشگاه افزود: بهانه آنها برای محاکمه ملت ایران 
نیز فراهم اس��ت چراکه اکنون در لیس��ت گروه تروریس��ت آنها 
)SDN( بیش از چند بانک و دانش��گاه کش��ور، س��ازمان صدا و 
س��یما، وزارت فرهنگ و ارشاد اس��المی و وزارت اطالعات وجود 
دارد که بر این اس��اس می توان گفت: براساس مفاد اف ای تی اف 
امکان محاکمه و ضبط اموال هشتاد درصد ایرانی ها وجود دارد.

امکانتوقیفاموال80درصدملتایران
باپذیرشافایتیاف

طالبی طادی با هشدار به اینکه اکثر ملت ایران با این بانک ها، 
نهادها و س��ازمان هایی ک��ه در اف ای تی اف به عنوان تروریس��ت 
شناخته می شوند مراوده مالی دارند گفت: معنای پذیرفتن چنین 
قراردادی یعنی کش��ور ایران بپذیرد که به دس��ت خودش امکان 

توقیف 80 درصد دارایی های مالی ملت خود را به بیگانگان بدهد 
که چنین مسأله ای در تاریخ کشور بی سابقه است و حتی در زمان 

طاغوت نیز شاهد چنین وابستگی کشور نبوده است.
وی با تصریح به اینکه طرح پیوس��تن به کارگروهی همچون 
اف ای تی اف بعد از گذش��ت 40 س��ال از انقالب نی��ز قابل قبول 
نیست گفت: مسئوالنی که مش��کل کشور را عدم شفافیت مالی 
می دانند ابتدا از خودشان شروع کنند و بگویند چگونه با داشتن 
س��مت های دولت��ی از ابتدای انق��الب تا کن��ون دارای خانه ها و 
ویالهای چند صد میلیاردی هس��تند سپس نسخه گزارش دادن 

ملت ایران در برابر بیگانگان را تجویز می کنند.

پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق)ع(:
امکان توقیف اموال ۸۰ درصد ملت ایران با پذیرش اف ای تی اف

بین الملل  اقتصاد  در  مطرح  مباحث  از  یکی 
مبحث نهادهای بین المللی پولی و بانکی است که 
اقتصاددانان  بین  آن،  تبعات  و  کارکرد  مورد  در 
دارد  وجود  متناقضی  گاه  و  متفاوت  نظرات  دنیا 
نه  اما چیزی که مشخص است کارکرد سیاسی و 
اقتصادی برخی از این نهادهاست که هر شخصی 
نهادها  این  به سراغ  ذهنی  جهت گیری  بدون  اگر 
این  به  باشد  داشته  عالمانه ای  بررسی  و  برود 

مطلب اذعان خواهد کرد.
عملکرد  که  است  »فتف«  نهادها  این  از  یکی 
سیاسی و نه اقتصادی این نهاد در مواجهه با کشورها 
باعث شده است حتی کارشناسانی که تحت شرایطی 
موافق نهادهای بین المللی هستند به شدت با فتف 
»الیحه  تصویب  است  ذکر  به  الزم  کنند.  مخالفت 
اصالح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم« توسط 
توسط شورای  آن  تأیید  و  اسالمی  مجلس شورای 
نگهبان که هرچند با خواسته و فشار اف ای تی اف 
آغاز شد اما با پیگیری برخی از نمایندگان دلسوز 
مجلس نهایتاً خواسته اف ای تی اف که حذف تبصره 
این  نهایی  متن  در  بود  قانون  این  یک  ماده  دو 
قانون اعمال نشده است، به همین جهت، پس از 
پیگیری های صورت گرفته، در متن نهایی الیحه که 
دیروز به تصویب شورای نگهبان رسید و تبدیل به 
قانون شد خواسته اف ای تی اف اجرایی نشده است. 
در این رابطه تسنیم با بهنام طالبی طادی پژوهشگر 
مرکز رشد دانشگاه امام صادق)ع( گفت وگو کرده 

است که در ادامه می خوانید:

نمای نزدیک

سرمقاله

آیا دلیلی بر عذرخواهی کردن نیست؟ 
سیاوش کاویانی

عذرخواهی کردن از مردم اندکی از تب آنها را 
که به خاطر برخی سوء مدیریت ها باال رفته کاهش 

خواهد داد.
آقای روحانی به هنگام پاس��خ به پرسش های 
نماین��دگان چ��ه س��خنانی دارد که قرار اس��ت با 
صراح��ت آنه��ا را بگوی��د؟ رئیس جمه��ور با نظر 
نمایندگان مجلس و براساس قانون، باید به مجلس 
برود و به پرس��ش های مطرح ش��ده در استیضاح 
خود پاس��خ ده��د. محور پرس��ش های نمایندگان 

مجلس شورای اسالمی هم روشن است.
نامه ای ک��ه آقای روحانی به آق��ای الریجانی 
رئی��س مجلس داد، لح��ن تهدیدآمیزی داش��ت، 
به گونه ای که بس��یاری از رس��انه ها، تحلیلگران و 
صاحب نظران سیاسی نیز چنین برداشتی داشتند.

پ��س از ناکامی های دولت در اداره کش��ور، به 
ویژه ناکامی در توافق هسته ای، سعی بر این بود تا 

برای این ناکامی ها مقصرسازی شود.
علت اصلی شکس��ت برجام، خ��روج آمریکا از 
توافق هس��ته ای و اجرا نکردن تعه��دات آمریکا و 
اروپ��ا به گ��ردن منتق��دان افتاد چراکه براس��اس 
برداش��ت برخی از دولتمردان، آنها باعث شدند تا 

مردم از موهبت برجام بی بهره بمانند.
اکنون نیز برخی از هواداران دولت تدبیر و امید، 
سعی دارند القاء کنند 10 درصد مشکالت کشور به 
مدیریت دولت مربوط است و دیگر عوامل همچون 

دولت در سایه در این اوضاع نقش زیادی دارد!
ام��ا بخ��ش دیگ��ری از ناکامی ه��ا در دولت 
س��وء مدیریت و ناکارآم��دی برخی مس��ئولین در 

تصمیم گیری های اقتصادی است.
اگر برای ش��رایط اقتصادی کش��ور به ویژه در 
زمین��ه ارز و طال که تبعات آن به دیگر موضوعات 
اقتصادی نیز رس��یده برنامه ریزی ش��ده بود، قطعاً 
می توانس��ت درصد زیادی از اقدام��ات آمریکا در 

جنگ اقتصادی با ایران را خنثی کند.
نکته ای که روز گذشته حضرت آیت اهلل خامنه ای 
به آن اشاره کردند و فرمودند؛ »این مشکل، مربوط 
به نحوه ی مدیریت و سیاست گذاری اجرایی است. 
وقتی ارز و س��که را به  صورت غلط توزیع می کنند، 
این توزیع دو طرف دارد، یکی که آن را می گیرد و 
یکی که آن را می دهد. ما همه اش داریم دنبال آن 
کس��ی که می گیرد می گردیم در حالی  که تقصیر 
عمده متوجه کسی است که آن را داد؛ نمی گوییم 

خیانت، اما خطای بزرگی کرده است.«
هواداران دول��ت و اصالح طلبان حامی روحانی 
فشار زیادی را تحمل می کنند به همین خاطر است 
که متوهم شده و از عوامل وهم آلود سخن می گویند، 
چنین ادعاهایی نمی تواند با پذی��رش مردم روبه رو 
شود، مردم متوجه شرایط موجود هستند و می دانند 

که چرا وضعیت اقتصادی کشور چنین شده است.
تض��اد و تناق��ض در گفتار ه��واداران دولت و 
اصالح طلبان اینجا روش��ن می ش��ود که پیشنهاد 
کناره گیری و استعفا به رئیس جمهور از سوی آنها 
داده شد و تندترین انتقادات به دولت نیز از سوی 

همین گروه صورت گرفت.
اکن��ون حامی��ان دول��ت درپی تبرئ��ه خود از 
عملک��رد دولتی هس��تند که حام��ی آن بودند، اما 
نمی توانند خود را از این موضوع مبرا کنند، به گفته 
اصالح طلبان، آنه��ا درپیروزی روحانی در انتخابات 
ریاس��ت جمه��وری 92 و 96 نقش داش��تند و در 
دستاورد برجام نیز س��هیم هستند! اینکه در افکار 
عمومی دیده می شود خواهان عذرخواهی و جبران 
اشتباهات هستند، مطالبه به حقی است. هم دولت 
و ه��م اصالح طبان در ایجاد ش��رایط کنونی نقش 

داشتند،  آیا مردم مستحق عذرخواهی نیستند؟
اما آقای روحانی در مجلس چه می خواهد بگوید 
که اطرافیان او همچون حس��ام الدین آش��نا اصرار 
دارند بگویند که رئیس جمهور در مجلس با صراحت 
بیش��تری س��خن خواهد گفت؟! آیا هدف مبلغان 
سیاست تبلیغاتی سخن با صراحت، ایجاد ترس در 
میان نمایندگان مجلس است؟ چه راز مگویی وجود 
دارد که قرار است شخص رئیس جمهور درباره آن با 

صراحت بیشتری سخن بگوید؟

ادامه در صفحه 2

بن بست نداریم
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم:

عامل اصلی گرانی و کاهش ارزش پول ملی مسائل مدیریتی است نه تحریم
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای رهب��ر معظم  والی�ت انقالب اسالمی صبح دیروز در دیدار هزاران ب���ا 
نفر از قش��رهای مردم از اس��تانهای مختلف در س��خنان مهمی 
درباره اوضاع اقتصادی و معیش��تی، شرارتهای امریکا و پیشنهاد 
مذاک��ره و نی��ز ض��رورت وح��دت عمومی م��ردم و مس��ئوالن 
خاطرنش��ان کردند: مش��کالت اقتصادی و راه حله��ای آن معلوم 
است، هیچ بن بستی در کشور وجود ندارد و مسئوالن در هر سه 
قوه باید با تالش، کار مش��ترک و استفاده از نظرات کارشناسان، 

مشکالت و فشارها را از دوش مردم بردارند.
ایش��ان همچنین درخصوص موضوع مذاکره با امریکا تأکید 
کردند: ب��ا امریکایی ها به علت وجود اس��تداللهای دقیق، تجربه 
گذش��ته و ضررهای فراوان مذاکره با ی��ک رژیم متقلب و زورگو 
مذاکره نمی کنیم و در پرتو وحدت و همدلی مردم و مس��ئوالن، 

این مرحله را به خوبی پشت سر خواهیم گذاشت.
رهبر انقالب اس��المی در س��خنان خود با اشاره به مشکالت 
اقتص��ادی و معیش��تی کش��ور و گرانی های ف��راوان اخیر که به 
بخش هایی از مردم به ش��دت فشار وارد کرده است، گفتند: اکثر 
کارشناس��ان اقتصادی و بسیاری از مس��ئوالن متفق هستند که 
عامل همه این مش��کالت تحریم ها نیس��ت بلکه ناشی از مسائل 

درونی و نحوه مدیریت و سیاست گذاری اجرایی است.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای تأکی��د کردند: م��ن نمی گویم 
تحریم ها اثر ندارد، اما عمده مش��کالت اقتصادی اخیر مربوط به 
عملکردها اس��ت و اگر عملکردها بهتر و با تدبیرتر و به هنگام تر 
و قوی تر باش��د، تحریم ها تأثیر زیادی نخواهد داش��ت و می توان 
مقابل آن ایس��تاد. ایش��ان به نوس��انات اخیر بازار ارز و س��که و 
کاهش ارزش پول ملی اشاره کردند و افزودند: در همین قضایای 
ارز و سکه گفته شد مبلغ 18 میلیارد دالر از ارز موجود کشور آن 
هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی تدبیری، به 
افرادی واگذار ش��د و برخی از آن سوء استفاده کردند. این موارد 

مشکالت مدیریتی است و ارتباطی با تحریم ها ندارد.
رهبر انقالب اس��المی خاطرنش��ان کردند: وقتی ارز یا سکه 
به صورت غلط عرضه و تقس��یم می شود، مشکالت فعلی به وجود 
می آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی اس��ت 
ک��ه دریاف��ت می کند و طرف دیگر آن کس��ی اس��ت که عرضه 
می کند. همه بیش��تر به دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را 
گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که 
ارز یا س��که را با بی تدبیری عرضه کرده اس��ت که اقدامات اخیر 
قوه قضاییه نیز در واقع برخورد با کس��انی است که با یک تخلف 

و خطای بزرگ، زمینه س��از این مسائل و کاهش ارزش پول ملی 
شده اند.

ایش��ان به کمین گرفتن دش��من برای سوءاس��تفاده از این 
خطاه��ا و بی تدبیری ها اش��اره کردن��د و افزودند: م��ا به دالیل 
گوناگون، دشمنان خبیث و رذل کم نداریم، آنها کمین گرفته اند 
ت��ا همچون مگس ب��رروی زخم بنش��ینند و با سوءاس��تفاده از 
مشکالت ناشی از خطای برخی افراد، ناکارآمدی نظام و بن بست 
در کشور را القاء کنند تا مردم ناامید شوند. رهبر انقالب اسالمی 
تأکید کردند: در کش��ور هیچ بن بستی وجود ندارد زیرا مشکالت 
کشور شناخته شده است و برای همه آنها نیز راه حل های شناخته 

شده ای وجود دارد و فقط باید مسئوالن کمر همت ببندند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به پیشنهادها و نامه های 
متع��دد جوانان انقالبی، مؤمن و خوش فکر برای حل مش��کالت 
گفتن��د: اخیراً هم عده ای کارش��ناس اقتصادی ک��ه با دولت هم 
مخالفتی ندارند و برخی هم صاحب نام هستند، نامه ای دلسوزانه 
به رئیس جمهور محترم نوش��ته اند و ضمن برش��مردن مشکالت 
ساختاری و موجود اقتصادی، راه حلها را هم ارائه کرده اند که این 

راه حلها اکثراً صحیح بودند.

 باور کنید
مذاکره با آمریکا 

 دستاوردش
هیچ است

فارغازتناقضگوییوادبیاتگستاخانه
مقاماتآمریکاییعلیهمردمایران،

"برخی" درداخلباوجودمشاهدهتمام
رفتارهاوسیاستهایمغرضانهآمریکا
علیهملتایرانهمچنانبرمذاکره

باواشنگتناصراردارندوتالشمیکنند
کهزمینهاینگفتوگوفراهمشود

صفحه 5

رئی��س مرکز ملی فضایی معاونت علمی با بیان اینکه در س��ال های اخیر پرتاب ماهواره به 
حداقلی خود رسیده است، گفت: جوامع جهانی به روی پرتاب های ماهواره ای ما حساس هستند 

و بنابراین شورای عالی امنیت ملی باید نظر دهند این کار را انجام دهیم یا نه!
منوچهر منطقی با اش��اره به اینکه ایران در تالش برای توس��عه تولید و توسعه ماهواره های 
سنجش از دور است، اظهار کرد: در سال های اخیر پرتاب ماهواره به حداقلی خود رسیده است، 
این موضوع دو دلیل دارد؛ یکی این است که کشورمان در پرتاب ماهواره از مرحله آزمایشی به 
مرحله بهره برداری رسیده است. وی افزود: بنابراین در این زمان توسعه ها بیشتر و هزینه ها هم 

باالتر رفته است؛ این روی تعداد پرتاب تأثیر می گذارد و تعداد پرتاب ها را پایین تر می آورد.
رئی��س مرکز ملی فضایی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری گفت: دلیل مهم تری 
هم وجود دارد؛ نکته دوم این اس��ت که جوامع جهانی به روی پرتاب های ماهواره ای ما حس��اس 
هستند و بنابراین شورای عالی امنیت ملی باید نظر دهند تا با توجه به عوامل داخلی و خارجی 

این کار را انجام دهیم یا نه.
وی همچنین بیان کرد: این دو دلیل باعث ش��ده اس��ت تا تواتر پرتاب ها کمتر دیده شود؛ 
نکته دیگری درباره پروژه های ماهواره ای که در ایران تا به امروز انجام شده، این است که بیشتر 

ماهواره های ایرانی، مخابراتی هستند.
رئی��س مرک��ز ملی فضایی معاون��ت علمی در ادام��ه تصریح کرد: این در حالی اس��ت که 
ماهواره ها قابلیت های بیش��تر هم دارند؛ بس��یاری از ماهواره ها در هواشناسی و بسیاری هم در 
بخش مطالعاتی کش��اورزی و نقش��ه های هوایی به کار می روند؛ بخ��ش مطالعاتی ماهواره ها در 

جهان آن قدر مهم است که علم سنجش از دور )RS( را ایجاد کرده است.
منطقی خاطرنشان کرد: در پنج سال آینده ما ماهواره ای را خواهیم داشت که در بخش سنجش 
از دور قابل استفاده است؛ مسئله مهم در مورد این موضوع این است که اطالعات مورد استفاده از 

دیگر کشورها در دسترس ماست و در بخش های مختلف از آنها استفاده می کنیم.  پویا

محدودشدن پرتاب ماهواره های ایران به دلیل حساسیت جامعه جهانی است!


