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گروه سیاسی – سید مجید حسینی: چند روز پس از 
پرتاب موفقیت آمیز ماهواره »خیام« باالخره وزیر ارتباطات به 
طور رســمی اعالم کرد که این ماهواره ساخت روسیه ولی در 
مالکیت ایران است؛ موضوعی که در روزهای اخیر مورد توجه 
بســیاری بود. در واقع در خبرهای ابتدایی که منتشر شده بود 
از سویی چنین تصوری شکل می گرفت که این ماهواره بومی و 
ساخت ایران است و از سوی دیگر آن را موفقیتی برای دولت 
مستقر می دانستند! البته هیچ تصریحی به اینکه این ماهواره 
ساخت کدام کشور است ، نمی شــد اما به گونه ای با کلمات 

بازی می شد که چنین تصوری شکل بگیرد.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت بالفاصله بعد از پرتاب 
این ماهواره در روز سه شنبه گذشته  در حساب کاربری خود 
در توییتر نوشت: »فضا در تسخیر دانش ایرانی، ماهواره خیام 
با دقت تصویربرداری یک متر با همکاری روسیه به فضا پرتاب 

شد.« 
ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت امور خارجه  نیز همان روز 
در واکنش به پرتاب ماهواره خیام با هشتگ ایران قوی توئیت 
زد: پرتاب ماهواره خیام به فضا، جدیدترین دستاورد هوافضایی 
دانشمندان ایرانی برای اهداف صلح آمیز و برگ زرین دیگری 
در تاریخ افتخارات علمی ایران اسالمی اســت. مسیر درخشان 
پیشــرفت های علمی و فناوری جمهوری اسالمی ایران علیرغم 

تحریم ها و فشار حداکثری دشمنان ادامه دارد.  
خبرگزاری دولتی ایرنا نیز در گزارشــی با عنوان » ماهواره 
خیــام در کانــون اخبار رســانه های جهان« ایــن ماهواره را 
»ماهــواره بومی« دانســت. در مقابل امــا محمدجواد آذری 
جهرمی وزیر ارتباطات دولت قبل در توئیتی که بســیار مورد 
توجه قرار گرفت، نوشت: » روزی انوری از بازار بلخ می  گذشت، 
هنگامه  ای دید، پیش رفت و ســری در میان کرد، مردی دید 
که قصاید انوری به نام خود می  خواند و مردم او را تحسین می 
 کردند.  انوری پیش رفت و گفت: ای مرد این اشــعار کیست 
که می  خوانی؟ گفت: اشــعار انوری. انوری گفت: انوری را می 
 شناسی؟ گفت: انوری منم. انوری بخندید و گفت: »شعر دزد« 
دیده بودم، اما »شاعر دزد« ندیده بودم. حاال حکایت دوستان 
ایرناســت. ضمن تشکر از همه دست اندرکاران پروژه خیام در 
دولت های ۱۱ و ۱۲ و ۱۳، این دستاورد ملی را به همه تبریک 

عرض می کنم.«
با این همه، گویا سخن آذری جهرمی هم چندان دقیق نبود 
و او باید بیش از دســت اندرکاران پــروژه خیام در دولت های 
یازدهم تا سیزدهم، از روس ها تشکر می کرد! این واقعیت وقتی 
مورد توجه قرار گرفت که روس ها اعالم کردند که این ماهواره 
ساخت آن کشور ولی در مالکیت ایران است. سفارت روسیه در 
توئیتی مدعی شد که ساخت ماهواره خیام از سوی شرکت های 

روسی و به سفارش ایران بوده است.
انتشار این خبر باعث شد که سخنگوی دولت فعلی دوباره 
دست به توئیت شــود تا موضوع را رفع و رجوع کند. وی روز 
پنج شنبه در توئیت جدید خود نوشت: »پایدارسازی ماهواره 
خیام با موفقیت انجام شــد. شرکت های  دانش بنیان  ایرانی در 
حوزه های مختلف از تصاویر و داده های خیام، استفاده خواهند 
کرد. ساخت سه نسخه دیگر از خیام هم با مشارکت دانشمندان 
ایرانی در دستور کار دولت قرار دارد.« در واقع او وعده داد که 

ماهواره های بعدی با مشارکت دانشمندان ایرانی انجام شود!
سخنان وزیر ارتباطات اما شفاف تر از این بود. عیسی زارع 
پور درباره مسائل مطرح شــده پیرامون ساخت ماهواره خیام 
توســط روســیه گفت: طراحی کالن و مفهومی ماهواره خیام 
توسط ســازمان فضایی ایران انجام شده است اما ساختش در 
روسیه اتفاق افتاده و این موضوعی است که ما از روز اول اعالم 

کردیم و موضوع پنهانی نبود.
وی ادامه داد: این پروژه محرمانه بود و فشــارهای بســیار 
زیادی روی روســیه قرار داشت که این تکنولوژی را در اختیار 
ایران قرار ندهد و ما توافق کرده بودیم تا زمان پرتاب محرمانه 
بماند با این حال نخســتین خبر توسط آژانس فضایی روسیه 
اعالم شــد و در اولین خبری هم که منتشر شد اعالم کردند 
که ماهواره در روســیه ساخته شده است؛ اما نکته مهم تر این 
بــود که ما قرارداد خرید ماهواره را بــه قراردادی برای انتقال 
تکنولوژی تبدیل کردیم و انشاهلل با توافقات صورت گرفته، ما 

خیام های ۲ و ۳ و ۴ را به صورت مشــترک با روسیه خواهیم 
ساخت.

علی رغم اینکه این ســخنان وزیر ارتباطات در روز جمعه 
منتشــر شــد اما خبرگزاری دولتی ایرنا در همان روز به نقل 
از امامان جمعه نوشــت که »ماهواره خیام ساخت متخصصان 

داخلی و افتخاری برای ایران است«!
این خبرگزاری عنوان کرد که امامان جمعه اعالم کردند که 
این ماهواره صرفا از پایگاه روسیه پرتاب شده و تمامی مراحل 
ســاخت آن در داخل ایران صورت گرفته اســت اما دشمنان 
همواره به دنبال زیر ســوال بردن موفقیت ها و دســتاوردهای 

علمی کشورمان هستند.
به نوشته این خبرگزاری آیت اهلل رسول فالحتی امام جمعه 
رشت و نماینده ولی فقیه در استان گیالن پرتاب ماهواره خیام 
و سایر ماهواره های ایرانی به فضا مایه افتخار کشورمان دانست 
و اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران تاکنون هشت ماهواره به 

فضا پرتاب کرده که از افتخارات ما ایرانیان است.
وی یکی از ابزارهای قدرت یک جامعه و کشــور را حضور 
آن کشور در فضا عنوان کرد و با اشاره به برخی گفته ها مبنی 
بر اینکه ماهواره خیام در مالکیت کشــور روسیه است، اظهار 
داشــت: این اظهارات کامال اشــتباه اســت، ماهواره خیام در 
مالکیت روسیه نیســت بلکه از ایران رصد و پایش می شود و 

جوانان ایرانی در این ارتباط بسیار تالش کرده اند.
همچنین آیت اهلل علــی معلمی نماینده مردم مازندران در 

مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائمشــهر با بیان اینکه 
پرتاب ماهواره ایرانی خیام یکی از نقاط برجسته حوزه صنعت 
ایران بوده اســت، گفت: ایــن موفقیت بزرگ با اســتفاده از 
موشک روســی و ساخت ماهواره ای که صد در صد آن توسط 

متخصصان ایرانی ساخته شده، کنترل می شود.
آیت اهلل سید نصیر حسینی نماینده ولی فقیه در کهگیلویه 
و بویراحمد و امام جمعه یاســوج گفــت: پرتاب ماهواره خیام 
به فضا از ســوی ایران اسالمی موجب خشــم، ترس و نگرانی 

دشمنان شده است. 
وی با اشاره به اینکه ایران اسالمی در هر عرصه ای بدرخشد 
و به موفقیت دست یابد دشمنان به شدت خشمگین می شوند، 
افزود: ماهواره خیام به کمک موشک روسی و با همکاری ایران 
و روسیه به فضا پرتاب شــده و موفقیت مهمی برای کشور به 

شمار می رود.  
حجت االســالم احمد حسن زاده امام جمعه کیش با بیان 
اینکــه ماهواره خیام پــای ایران در باشــگاه فضایی جهان را 
مســتحکم کرد، افزود: پرتاب ماهواره خیام به فضا و استقرار 
آن در جــو زمین به عنوان جدیدترین دســتاورد هوا و فضای 

دانشمندان ایرانی از مهمترین نمادهای ما می توانیم است.
حجت االسالم سید علی حسینی امام جمعه بروجرد گفت: 
پرتاب ماهــواره خیام حاصل تحقیق و پژوهش دانشــمندان 
فضایی ایران و گامی بلند در پیشرفت و سرافرازی کشور است.

وی بیان کرد: دانشمندان فضایی که ماهواره خیام حاصل 
دانش و تالش آنها اســت فرزندان این سرزمین هستند که با 

چنین کارهای بزرگی کشور را به جلو پیش می برند.
حجت االســالم و المسلمین سید محمد نبی موسوی فرد 
نماینده ولی فقیه در خوزستان و امام جمعه اهواز گفت: پرتاب 
ماهــواره به فضا یکی از مهمترین دســتاورهای نظام مقدس 

جمهوری اسالمی است.
وی افزود: یکی از مهمترین  پیام های این دستاورد بزرگ، 
دستیابی ایران و فرزندان و دانشمندان ایران بزرگ به فناوری 
راهبردی حضور در فضا است که با وجود سخت ترین شرایط 

و شدیدترین فشارهای تحریم بدست آمده است.
حجت االســالم و المسلمین مرتضی مطیعی نماینده ولی 
فقیه در اســتان و امام جمعه ســمنان گفت: ماهواره خیام با 
هدف بررســی زیســت محیطی توسط دانشــمندان ایرانی و 
در شرایط تحریم و مشکالت کشــور ساخته و پرتاب شد که 

دستاورد بزرگی است.
نماینده ولی فقیه در استان سمنان ادامه داد: ساخت کامل 
این ماهواره توسط دانشمندان کشور بود و فقط از پایگاه روسیه 
پرتاب انجام شد و تمامی اطالعات و داده و مدیریت این ماهواره 

از داخل ایران انجام می شود.

تناقض سخنان وزیر ارتباطات با اظهارات برخی امامان جمعه

ماهواره  خیام، ساخت  داخل بود یا روسیه؟
خبرگزاری دولتی ایرنا: امامان جمعه اعالم کردند که این ماهواره صرفا از پایگاه روسیه پرتاب شده

 و تمامی  مراحل ساخت آن در داخل ایران صورت گرفته است

رئیس جمهور با تاکید بر مســئله اشتغال 
در کشور گفت:دولت از تولیدکنندگان و فعال 
شــدن بخش خصوصی حمایت جدی خواهد 

داشت.
به گزارش ایســنا، سید ابراهیم رئیسی در 
جمع مردم شهرســتان بم در مســجد جامع 
این شهرســتان گفت: توفیقی بــرای بنده و 
همراهان و همکاران بنده اســت که در جمع 
صمیمی مردم عزیز بم هســتیم. یاد شهدای 
این منطقــه را گرامی می داریم و به ایثارگران 
و خانواده هــای صبور و مقاوم و با فضیلت آنها 

ادای احترام می کنیم.
وی بــا گرامیداشــت جانباختــگان زلزله 
بم اظهــار کــرد: بم را بــه نام رشــادت ها، 
شجاعت ها، ایســتادگی ها و شهدای عالی قدر 
این منطقه میشناســیم. بم را بــه نام ارادات 
به امام حســین)ع( و عرض ارادت به عاشورا 
می شناســیم. بم به نام عاشــورا و تاسوعای 
حسینی و نماد سوگواری و عزادارای برای امام 
حســین )ع( در کشور و جهان اسالم شناخته 

می شود.
رئیس جمهور بــا بیان اینکــه مردم این 
سامان را به نام ایستادگی و مقاومت، صبوری 
و تحمل ســختی ها می شناســیم اظهار کرد: 
تحمل ســختی زلزله و ساختن دوباره بم کار 
ساده ای نبود. مردم بم بر ویران های زلزله بم، 

بم دیگر و باشکوهتری را ساختند.
رئیســی با تاکید بر اینکه بــم را مردمی با 
صبــر، تحمل و بردبار می شناســیم افزود: بم 
را به عنوان منطقه تولیــد کننده محصوالت 
کشاورزی در کشوری که از آن بهره مند است 
می شناسیم و در هر ســفره ای تولیدات این 

منطقه را می شناسیم.
وی با تاکید بر اینکه بم مردمی تولید کننده 

و مولد هســتند افزود: نخیــالت در بم زبانزد 
همه اســت. محصوالت کشاورزی در بم برای 
همه به عنوان محصولی ممتاز شــناخته شده 
است که نشــان دهنده مرغوبیت و مطلوبیت 

محصوالت کشاورزی این منطقه است.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود با 
تقدیر از مردم بم در ساختن بمی نو، در ادامه 
از نقش تولیدی و مولد بودن مردم بم ســخن 
بــه میان آورد و اظهار کرد: صنایعی که در بم 
برپا شده و کارهای جدید تولیدی که در این 

خطه انجام شده است قابل تقدیر است.
رئیس جمهور بــا تاکید بــر اینکه محور 
ما محور تولید اســت و رهبــر معظم انقالب 
اسالمی امسال را سال »تولید، اشتغال و دانش 
بنیان« نامگذاری کردند، تصریح کرد: در بحث 
تولید وظیفه دولت حمایت از تولید و حمایت 
جــدی از فعال کردن بخش خصوصی اســت 
و در زمینه نخیالت نیــز باید تولیدکنندگان 

حمایت شود.
رئیســی با تاکید بر اینکه باید از کشــاورز 
حمایت شود و کشــاورزی برای کشاورز باید 
صرفه اقتصادی داشــته باشــد افزود: تصدی 
گری دولت را باید کاســت و نقش کشاورزان 
و مــردم را در اجرای اقدامــات افزود و دولت 
تنها نقش نظارتی و حمایتی را به خود بگیرد.
وی خطاب به مسئولین گفت: امروز تالش 
برای مردم این منطقه یکی از افتخارات بنده و 
شماست زیرا این مردم، مردمی معتقد هستند.
رئیــس جمهور با بیــان اینکــه ادارات و 
ســازمان ها ظرفیــت پاســخگویی بــه همه 
ندارند، گفت: بخش  درخواست های مردمی را 
خدمت به معلولیــن باید در این منطقه فعال 
تر از سایر جاهای دیگر باشــد زیرا زلزله بم، 
معلولین زیادی در منطقه به جا گذاشته است.

رئیــس جمهور با تاکید بــر اینکه افزایش 
تولید، عزت کشــور محسوب می شود، تصریح 
کرد: تحصیل کرده های زیــادی در بم وجود 
دارد و دراشــتغال مناطــق اولویت بــا افراد 
بومی اســت و در همیــن راســتا نیز گزینش 
افراد بومی در اولویت قرار خواهد گرفت و این 
موضوع در شــورای اداری استان کرمان حتما 

مطرح خواهد شد.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود به 
موضوع درخواســت مردم شــرق استان برای 
استان شدن اشاره کرد و گفت: استان شدن، 
جنــوب کرمان در دســتور کار دولت اســت 
و خواست شما )برای اســتان شدن بم( باید 
مورد توجه قرار گیرد و در همین راســتا نیز 
باید کارهای کارشناسی صورت و شاخص های 

تعیین شده مورد توجه قرار می گیرد.
رئیسی ادامه داد: خواســت مردم برای ما 
اهمیت دارد و مناطق دیگر استان درخواست 
استان شدن دارد اما باید فرآیندها و شاخص ها 
بررســی شود و پس از اقدامات کارشناسی در 
این زمینه جواب آن بــه اطالع مردم خواهد 
رسید. رئیس جمهور در ادامه با تاکید مجدد 
بر نگاه ویژه به معلولین این منطقه گفت: باید 
اداره بهزیســتی به صورت ویژه در این منطقه 

ایجاد شود.
وی در بخــش دیگری از صحبت های خود 
در جمــع مردم بم، با تاکیــد بر اینکه حضور 
مــردم در همه صحنه ها بــرای ما تکلیف آور 
اســت افزود: دولت باید عدالت محور باشــد. 
ارزش ادارات در اجرای عدالت است و در غیر 
اینصورت چه ارزشــی می توانند داشته باشد. 
در همین راســتا نیز همانطور که در مراســم 
تنفیذ و گرفتن حکــم از مقام معظم رهبری 
عنوان کردم، در دولت سیزدهم عدالت مساله 

محوری است و باید در کشور توسعه براساس 
آمایش سرزمینی انجام شود.

رئیس جمهور در بخش پایانی صحبت های 
خود به بیــان خاطــره ای از دیدارهای خود 
با شــهید ســلیمانی پرداخت و گفت: سردار 
سلیمانی همواره در نشست هایی که با ایشان 
در مشهد داشــتیم، نسبت به محرومیت های 
اســتان کرمان دغدغه مند بود و ما نیز تمام 
تالش خود را خواهیــم کرد که بتوانیم فقر و 

محرومیت را از چهره استان کرمان بزداییم.
رئیســی با تاکید بر اینکــه عدالت امری 
فطری برای همه است، عنوان کرد: اگر به حق 
عمل کنیم، قطعا می توانیم عدالت را در جامعه 

ساری و جاری کنیم.
رئیســی به ســفر دو روزه خود به استان 

کرمان اشــاره و خاطر نشــان کرد: در ابتدای 
ورود به اســتان کرمــان از همه مردم مناطق 
مختلف اســتان جهت اینکه وقت نمی شود به 
آنها سر بزنیم عذرخواهی کردم. وظیفه داشتم 
که به همه جای اســتان ســر بزنم اما در این 
سفر برایم توفیق حاصل نشد که غیر از مرکز 
استان، بم و جیرفت، به دیگر نقاط استان سفر 

کنیم که عذرخواهی بنده را پذیرا باشند.
وی در خصوص پالکاردها و درخواست هایی 
که مردم داشتند، خطاب به مدیران و مسئوالن 
گفت: تمام مدیران ادارات باید آنچه از مسایل 
مردم اعم از نامه ها و گزارشات به آنها می رسد 
را پیگیری و مورد توجه قرار دهند و از خداوند 
می خواهم که همواره بتوانیم در خدمت مردم 

و شما باشیم.

معــاون اول رئیــس جمهور با اشــاره بــه امکانات و 
ظرفیت هــای دولــت در زمینه اختصــاص زمین و تامین 
منابع مالی تاکید کرد: پشــتیبانی و حمایت از تشکل ها و 
کانون های ساخت و ساز مسکن در کشور از وظایف جدی 
دولت در راســتای تحقق ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی 

طی چهار سال آینده است.
به گزارش ایسنا، محمد مخبر در آیین افتتاح بیست و 
دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان که در محل 
دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد با تاکید 
بر اینکه ســاخت مسکن جزء کلیدی ترین اقدامات دولت 
اســت، افزود: ساخت و ساز مســکن برای متقاضیان تنها 
در دولت خالصه نمی شــود بلکه همه دستگاه های ذیربط، 
بخش خصوصی و مردم محور اصلی ساخت و ساز در کشور 
هستند و دولت به عنوان تسهیل گر در کنار فعاالن بخش 

مسکن قرار دارد. 
معاون اول رئیس جمهور با بیــان اینکه در ۹۰ درصد 
شهرهای کشور متقاضی و زمین الزم برای ساخت مسکن 
وجود دارد، روش های تامیــن مالی را به عنوان مهمترین 
بخش ســاخت و ســاز در کشور برشــمرد و گفت: دولت 
برنامه ها و اقدامات الزم در زمینه روش های تامین مالی در 
راســتای تحقق ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی را درنظر 
گرفته اســت.  وی خاطر نشــان کرد: نقش اتاق تعاون و 
بخش تعاونی در تحقق شــعارهای مســکن دولت بسیار 
کلیدی است و از بخش تعاون می خواهیم که با بسیج همه 
امکانات و حمایت سایر دســتگاه ها و تشکیل شرکت های 

تعاونی به دولت برای ساخت مسکن کمک نماید.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: ســاخت مسکن و 
تامین نیازهای متقاضیان این بخش در کشور قطعاً با کمک 
و ورود مردم شــدنی است و زمینه های تحقق این مهم در 
دولت ایجاد شــده است تا جایی که در ده ماه پس از روی 

کار آمدن دولت سیزدهم نزدیک به یک میلیون و چهارصد 
هزار واحد زمین برای ساخت مسکن آماده شده و نزدیک 
به ۴۰۰ هزار واحد مســکونی نیز بــا کمک مردم و بخش 

عمومی ساخته می شود. 
وی استفاده از فناوری های روز دنیا و همچنین روش های 
نوین تامین مالی را دو عنصر مهم در تسریع ساخت مسکن 
در کشور برشمرد و گفت: در بخش هایی از کشور مشاهده 
می شود که یک ساختمان چند طبقه در بیش از یک سال 
ساخته می شــود و این در حالی است که فناوری های روز 
دنیا به ســمتی پیش می رود که یک ســاختمان چند ده 
طبقه طی دو ماه ســاخته می شــود که این نشان می دهد 
باید تحولی جدی در زمینه ورود تکنولوژی های روز جهانی 

برای ساخت مسکن در کشور صورت گیرد. 
مخبر بــا تاکید بر اینکه دولت آمادگــی دارد هر گونه 
روش تامین مالی برای ســاخت و ساز توسط مردم و انبوه 
سازان را ساماندهی کند، گفت: روش های تامین مالی برای 
هر بخش ساخت مســکن درنظر گرفته می شود تا شاهد 
تحول جدی و سریع در ساخت واحدهای مسکونی تا پایان 

دولت سیزدهم باشیم. 
وی با اشــاره به اینکه مســکن، ۳۰ درصد هزینه سبد 
خانوار ایرانی را شــامل می شود، گفت: برداشتن بار هزینه 
مسکن از دوش ملت نه با توصیه بلکه تنها با عرضه مسکن 
حل می شود و باید به نقطه ای از عرضه مسکن برسیم که 

هزینه مسکن در سبد خانوار تغییر اساسی پیدا کند. 
معاون اول رئیس جمهور همچنین بر ضرورت صادرات 
خدمات فنی مهندسی مهندسان ایرانی به ویژه شرکت های 

دانش بنیان به کشورهای منطقه تاکید کرد و اظهار داشت: 
فعالیت فعاالن ساخت و ساز مسکن نباید تنها به جمعیت 
۸۵ میلیون نفری کشــور بسنده شــود چرا که در منطقه 
ای با شــعاع دو هزار کیلومتری، ۶۰۰ میلیون نفر جمعیت 
زندگــی می کنند که قطعا خدمات فنی مهندســی ایران 

می تواند پاسخگوی نیازهای آنان باشد. 
وی اظهــار داشــت: شــرکت های مهندســی و دانش 
بنیــان ایرانی باید برای ســاخت بزرگراه، پل، مســکن و 
زیرساخت های اساسی کشورهای منطقه هدفگذاری کنند 
چرا کــه در این صورت برای صنایــع و بخش های جانبی 

همانند مصالح ساختمانی امکان صادرات فراهم می شود. 
مخبر بــا بیان اینکه بین حدود ۷۰ نوع تولید و صنعت 
و همچنین ۳۰۰ شــغل مختلف با صنعت مســکن رابطه 
و همبســتگی وجــود دارد، تصریح کرد: صنعت مســکن 
می تواند به جذب نقدینگی، خلق ثروت، اشــتغال زایی و 
تقویت ارزش پول ملی کمک نماید و تحرک در این بخش 
می تواند تمام شــاخص های کالن اقتصادی کشور را تحت 

تاثیر قرار دهد. 
معــاون اول رئیس جمهــور در ابتدای ســخنان خود 
توجه به معیشــت مردم، سالمت و مسکن را دغدغه اصلی 
و مهم دولت ســیزدهم برشــمرد و گفت: تا اســفند سال 
 گذشــته وضعیت معیشــتی و قیمت ها در کشور به ثبات 
رســیده بود و تورم نیز روند کاهشــی خود را طی می کرد 
و ایــن در حالی بود که در ابتــدای روی کار آمدن دولت 
ســیزدهم وضعیت کاالهای اساســی زیر خط قرمز بود و 
وضعیت خزانه کشــور در شــرایط مناسبی به سر نمی برد 

که دولت توانســت عالوه بر افزایش میزان ذخایر کاالهای 
اساســی در کشــور به باالی ۷۰ درصد به ســمت ایجاد 
درآمدزایی در دولت گام بردارد و توانستیم بدون استقراض 

از بانک مرکزی کشور را در سال گذشته اداره کنیم. 
مخبر با اشــاره به شرایط خاص کشــور در اوایل سال 
جاری از جملــه تنش های بین المللــی و همچنین الزام 
قانونی مجلس شورای اسالمی برای ساماندهی ارز ترجیحی 
گفــت: دولت چاره ای جــز اتخاذ اقداماتی بــرای از بین 
بردن خطرات پیش روی کشــور نداشت و با اتخاذ رویکرد 
اقتصادی و الزامات قانونــی موظف به اصالحات اقتصادی 
کشور بودیم و خوشــبختانه با تصمیم گیری های مناسب 
شاخص های کالن اقتصادی کشور به ثبات رسیده است و 

امیدواریم در آینده وضعیت تورمی ساماندهی شود. 
مخبر همچنین به اقدامات دولت در حوزه سالمت اشاره 
و تاکیــد کرد: با طرح جدید دولــت در حوزه بیمه و دارو، 
داروهای خــارج از حوزه بیمه به ویــژه برای بیماری های 

خاص و اقالم دارویی گران ساماندهی شده است. 
معاون اول رئیس جمهور در ادامه این مراسم با حضور 
در برخی غرفه های این نمایشگاه که با همراهی نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی و مســئوالن مربوطه انجام شد، از 

بخش های مختلف این نمایشگاه بازدید کرد. 
گفتنی است بیســت و دومین نمایشــگاه بین المللی 
صنعت ســاختمان کــه با همت اتــاق تعاون ایــران در 
 محل دائمی نمایشــگاه های بین المللــی تهران و با حضور

 پررنــگ هیات هــای تجاری و فعاالن صنعت ســاختمان 
داخلی و خارجی برپاشده است، ظهر امروز با حضور معاون 
اول رئیس جمهور به صورت رســمی افتتاح شد و از بیست 
و یکم لغایت بیســت و چهارم مرداد ســال جاری میزبان 
مهمانان و بازدید کنندگان از سراســر کشــور و منطقه و 

جهان است.

 رئیسی در بم:

دولت از تولیدکنندگان و فعال شدن بخش خصوصی حمایت جدی خواهد داشت

معاون اول رئیس جمهور:

تامین نیازهای مسکن با کمک مردم شدنی است

حکایت مالکیت ماهواره خیام
 غاز همسایه مرغ است!

حمید حاجی زاده

در ادبیات فارسی ضرب المثلی داریم که می گوید مرغ همسایه غاز است و جایی 
به کار می رود که قرار باشد »خود کم بینی« را نشان دهد.

در مقابل، اگر قرار باشــد بی دلیل دیگران را تحقیر کنیم البد باید ضرب المثل 
را این گونه به کار ببریم که غاز همسایه مرغ است! این حکایت آن هایی که که دو 
سال قبل ماهواره همسایه امان-امارات- را مسخره کردند که پول داده است، امریکا 

برایش ماهواره ساخته و ژاپن برایش به هوا فرستاده است!
کشور ما که در صنعت موشکهای بالستیک و همچنین هوا و فضا جایگاه خوبی 
در دنیا دارد از سال ۲۰۰۵ میالدی و با ارسال ماهواره سینا ۱ به باشگاه کشورهای 
فضایی پیوست، ماهواره ای که به کمک روسیه به آسمان فرستاده شده بود. پس از 
آن به تدریج دانش بومی توسعه یافت و تاکنون ایران توانسته ماهواره های بسیاری 
برای اهداف مختلف علمی، پژوهشی، خدماتی و حتی نظامی به آسمان بفرستد. اما 
آخرین ماهواره کشور ما که خیام بود که با ماهواره بر سایوز روسی از پایگاه بایکونور 

قزاقستان در ساعت ۱۰ و ۲۲ دقیقه به وقت تهران ارسال شد.
ابتدا رســانه های دولتی ماهواره خیام را ماهواره ای بر زمین مانده از دولت قبل 
و بومی معرفی کردند اما دو اتفاق این دو ادعا را به چالش کشید. نخست توضیحی 
که آقای آذری جهرمی، وزیر ســابق ارتباطات، داد و نشــان می داد که این پروژه 
دســتاورد مشــترک دولتهای یازدهم و دوازدهم )آقای روحانی( و سیزدهم )آقای 

رئیسی( است. 
حتی دکتر مرتضی براری، رئیس پیشین سازمان فضایی ایران نیز در یادداشتی 
برای گروه نخبگان خبرآنالین نوشــت: » قرارداد ساخت و پرتاب این »ماهواره ی با 
دقت بسیار باال«، پس از توافق برجام، و مذاکره با سه کشور دارای فناوری، باالخره 
در اوایل ســال ۹۶ و در اواخر دولت یازدهم توســط سازمان فضایی ایران و وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات با شرکت های روس -که شرایط فنی بهتری داشتند- 
امضا و تبادل شــد و کار ساخت این ماهواره که ۴ سال به طول انجامید؛ در اوایل 
ســال ۱۴۰۰ به پایان رســید.« با این تعبیر ساخت این ماهواره در سال ۱۴۰۰ به 

اتمام رسیده است، اولین سال از شروع به کار دولت فعلی.
سپس ســفارت روسیه در توئیتی مدعی شد که ساخت ماهواره خیام از سوی 

شرکت های روسی و به سفارش ایران بوده است.
این که این ماهواره در کدام دولت ساخته شده است زیاد فرقی نمی کند، حتی 
این که ایران با وجود دانــش بومی در زمینه هوا و فضا به دالیلی پروژه اخیرش را 
به کمک روســیه اجرا کرده باشــد نیز قابل درک اســت اما واقعیت این است که 
همین موضوع دوم قبال دســتمایه ریشخند همســایه ی کوچک ما، کشور امارت 
عربی متحده، توســط عده ای در رسانه ها شده بود. آن ها به آن چه که ذوق زدگی 
امارت می خواندند با دیده تمسخر نگاه کرده و یادآوری کرده بودند که امارات فقط 
پول ســاخت ماهواره را داده است و آن را امریکایی ها ساخته اند و ژاپنی ها به فضا 

فرستاده اند!
ماهواره امید و ماهواره های بعدی امارات

امارات هم فعالیت خود را در زمینه هوا و فضا با همکاری کشورهای دیگر شروع 
کرد و در سال ۲۰۲۰ ماهواره امید خود را به فضا فرستاد. این کاوشگر مریخ اولین 
مأموریتی بود که به جو مریخ رســید و مانور ورود موفقیت آمیزش به مدار مریخ را 
در ۹ فوریه ۲۰۲۱ انجام داد. با این اتفاق، امارات متحده عربی دومین کشــور پس 
از هند شــد که در اولین تالش خود به مدار مریخ راه پیدا کرده بود. فعالیت هوای 
امارات در این زمینه متوقف نشد و ماهواره بعدی که ماهواره اماراتی-بحرینی »نور-
۱« نام داشت سال بعد با همکاری آژانس اکتشافات هوافضای کشور ژاپن، از طریق 

ایستگاه فضایی بین المللی پرتاب شد. 
خبرگزاری رسمی دولت امارات )وام( ادعا کرده بود که این ماهواره حاصل تالش 
مشــترک آژانس هوافضای امارات، سازمان ملی علوم فضایی بحرین، دانشگاه علم 
و تکنولوژی »خلیفه« و دانشگاه نیویورک ابوظبی بوده است. دولت امارات متحده 
عربــی به تازگی نیز برنامه های خود را برای توســعه یک منظومه ماهواره ای رادار 
دهانــه مصنوعی )SAR( به نام Sirb، اعالم کرده اســت. اگر چه جزئیات زیادی 
از این برنامه در دســترس نیست و همچنین مشخص نیست که در دانش ساخت 
آن چقدر از دانش بومی امارات و بحرین اســتفاده خواهد شد اما آن طور که گفته 
می شود این منظومه ماهواره ای طی شش سال توسعه خواهد یافت و اولین ماهواره 

آن قرار است طی سه سال آینده پرتاب شود.
تردیدی نیســت که پیشــرفت های صنعت هوا و فضای کشور ما قابل مقایسه 
با امارت و کشــورهای دیگر در منطقه نیســت اما به نظر می رســد به عنوان یک 
کشــور دارای اهمیت و بزرگ در منطقه، نباید حتی در رســانه ها هم تالش های 
علمی کشورهای همسایه و بخصوص هم کیش و مسلمان را به سخره بگیریم، هر 
چند که موضوع رقابت و اخالق در رقابت چیز دیگری اســت و به جای خود باقی 
اســت. حتی اگر فعالیت های امارات در زمینه ارسال ماهواره های علمی قابل توجه 

باشد به عنوان ایرانی می توانیم در آن ها خود را سهیم بدانیم چرا که :
- طراحی، توســعه و انجام عملیات اولین ماهواره امارات توسط پروفسور صمد 
حیاتی رئیس ایرانی االصل هییت مدیره سابق ناسا و رئیس مرکز مطالعات راهبردی 

ایاالت متحده از دوران کلینتون تا ترامپ )MBRSC( انجام شده است.
- وزیر علوم پیشرفته، رئیس سازمان فضایی و نایب  رئیس ماموریت مریخ امارات 
متحده عربی نیز خانم ســاره امیری ) با نام عربی ســاره العامری ( است که گفته 
می شــود ایرانی االصل است و خانواده اش تا شروع انقالب اسالمی در ایران زندگی 

می کرده است.
واقعیت این اســت که اگر رفتار ما حتی در سطح رسانه ها، همچنان در منطقه 
ابزاری در دســترس امریکا و بخصوص دشمن صهیونیستی برای کوبیدن بر طبل 
»ایران هراسی« بدهد، منافع اسرائیل در منطقه با همگرایی با کشورهای همسایه 

ما بهتر تامین خواهد شد و این با ذات شعارهای ما همخوانی ندارد.
همسایه اگر وفا کند خویش من است

زیرا که رفیق دل درویش من است
حل کردن هر سو تفاهم با او

تدبیر از عقل دور اندیش من است
در عالم اگر دو دشمن کافر هست

پس دشمن نیست هر که هم کیش من است
این معنی حسن همجواری است اگر
همسایه فقط منتظر نیش من است؟!

افتاد اگر که حس ناامنی در
اندیشه او، که تا ابد پیش من است

از ترس به سمت دشمنان خواهد رفت
این دغدغه خود مایه تشــویش من است )* شعر، سروده نویسنده این سطور 

است(
منبع: خبرآنالین 

شورای عالی مسکن 
باید با جدیت الزامات ساخت مسکن را دنبال کند

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: ارزیابی که 
مجلس از تولید مسکن با تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن داشت 

با آنچه که در مسیر اجرای این قانون رقم خورده فاصله معناداری دارد.
محمد سرگزی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به روند اجرای قانون جهش 
تولید و تامین مسکن بیان کرد: در قانون جهش تولید مسکن پیش بینی شد 
تا با ســاخت ساالنه یک میلیون واحد مسکونی نیاز کشور را تامین کنیم. در 
این قانون یکسری ضوابط و یکسری الزامات برای دستگاه های مختلف پیش 
بینی شده است. متاســفانه در طول سالیان قبل اهتمامی به ساخت مسکن 
نشده است. از آنجا که نیاز کشور بیشتر از تولید مسکن بوده ما با یک عقب 

ماندگی جدی در این حوزه مواجه هستیم.
وی در ادامه اظهار کرد: خود این موضوع نیز باعث افزایش افسارگسیخته 
قیمت مسکن در فضای عمومی جامعه شــده است. متاسفانه در طول زمان 
بعد از تصویب قانون جهش تولید مسکن آن اتفاقی که باید در حوزه ساخت 
و تامین مسکن رخ دهد، هنوز به وقوع نپیوسته است. بعضا بانک ها در تامین 
منابع مالی برای ســاخت واحد های مســکونی همراهی نمی کنند. برخی از 

دستگاه های دولتی در واگذاری زمین ها همکاری ندارند.
نماینده مردم زابل در مجلس شــورای اسالمی تصریح کرد: ما شاهد یک 
خالء در اجرای قانون جهش تولید مســکن هستیم. اگر دولت بخواهد یکی 
از شــعار های مهم انتخاباتی خود یعنی ساخت مسکن را عملیاتی کند حتما 
باید ستاد معینی متشکل از تمام دستگاه های ذی ربط را به فوریت تشکیل 
دهد. ما شورای عالی مسکن را داریم که می تواند این نقش را ایفا کند و باید 
به سرعت و با جدیت و دقت مفاد این قانون را دنبال کند. باید الزامات تولید 

یک میلیون واحد مسکونی سریعا مهیا گردد.
وی در ادامه تاکید کرد: در غیر این صورت قطعا دولت در این مسیر موفق 
نخواهد شــد. ارزیابی که ما از تولید مســکن با تصویب قانون جهش تولید 
مســکن داشتیم با آنچه که در مسیر ساخت یک میلیون واحد مسکونی رقم 

خورده فاصله معناداری دارد.

نگاه

خبر




