سرمقاله

وزارت دادگستری آمریکا پنج شهروند آمریکایی از ایالتهای تگزاس و نیویورک را به نقض
تحریمهای نفتی ایران متهم کرد .این وزارت اعالم کرد که این پنج نفر را به مخفیکاری
و نقض یک قانون بینالمللی تجارت از طریق ترتیب دادن خرید نفت ایران و فروش آن به
پاالیشگاهی در چین ،متهم کرده است .رئیس شرکت خصوصی استک رویالتیز و آل.آل
سی شرکتی در تگزاس که مواد نفتی و معدنی میفروشد ،از جمله متهمان هستند .این پنج
تن متهم شدهاند که از ژوئیه سال  ۲۰۱۹تا فوریه  ۲۰۲۰به طور مخفیانه هماهنگیهایی
را به منظور خرید نفت ایران و ارسال آن به یک پاالیشگاه نامعلوم چینی انجام میدادهاند.
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گالیههاوکنایهها!

شــورای نگهبان مطرح کرده که البته
منجر به واکنش دبیر و ســخنگوی این
شورا هم شد .گالیههای رئیسجمهور
واکنشهــای مردمی را هم بــه دنبال
داشت که گوشهای از آن را در پالکاردها
و بنرهای دست نوشته در راهپیمایی روز
 22بهمن مشاهده کردیم.
روز گذشته آیتاله «جنتی» دبیر شورای
نگهبان یکبار دیگر تاکید کرد :برخالف
برخی اظهارات نادرست ،انتخابات آتی
کام ً
ال رقابتی اســت و نمایندگان همه
جناحها در انتخابات حضور دارند و بنابر
گزارشهای رسیده رقابت مناسبی میان
داوطلبان درحال شکلگیری است که

فردا (امروز) و همزمان با آغاز زمان قانونی
تبلیغات این مسئله آشکار خواهد شد.
به هرحــال کشوقوسهای مناقشــه
نظارتی میان دولت و شــورای نگهبان
در حالی ادامه دارد که رئیسجمهوری
برای ارائه الیحه اصالح موضوع نظارت
بــر انتخابــات دســتوری صادرکرده
و «لعیاجنیــدی» معــاون حقوقــی
رئیسجمهور هم در پاســخ به پرسشی
مبنی براینکه برخی معتقدند ،اساســاً
اصل نظارت استصوابی و نظر تفسیری
که شــورای نگهبان در ســال  71داده
اســت ،یک عضو هیئت نظــارت این
نظریه تفســیری را از شــورای نگهبان

مداح معروف اعالم کرد برای انتخابات تهران لیست میدهد .در بیانیه «حاج منصور ارضی» آمده است« :با توجه
به مراجعات مکرر در چندماه اخیر و از آنجا که لیستهای ارائه شده آنچه مدنظر طیف وسیعی از دلسوزان انقالب
اسالمی نیست در فرصت باقیمانده لیســتی از عناصرانقالبی و کارآمد با حمایت هیئتهای مذهبی و عزیزان
حزباللهی و دردمند نظام ارائه خواهد شد و انشاءاله تا  48ساعت آینده لیست مردمی و انقالبی مقبول معرفی
میگردد ».این روزها انتشار لیستهایی از منتسبان اصولگرا با نامهایی مانند مجلس مردم یا جهادگران یا مداحان
رویای حدت اصوگرایان را برباد داده است.

A.Hashemi@gmail.com

این بار نوبت «قالیباف» اســت .قالیبافِ زخم خورده
از انتخابات ریاســت جمهوری کــه برخالف میلش
مجبور شد از رقابت به نفع آیتاله «رییسی» انصراف
بدهد،حاال انگار میخواهد تالفی کند .او از همان روز
عزم خود را جزم کرد تا مســیرش را از اصولگرایان
جدا کند .ایده «نواصولگرایی» را مطرح کرد و گفت
میخواهد جوانان نواصولگرا را دور هم جمع کند .این
بار سنگر مجلس را نشانه گرفته و چشم به ریاست قوه
مقننه دارد .برخی ارزیابیها هم نشان از این دارد که در
نبود چهرههای مؤثر و وزندار هردو جریان سیاسی در
انتخابات مجلس یازدهم ،شانس با شهردار اسبق تهران
یار است .شهرداری سابقی که میخواهد نقش تازهای
در سپهر سیاسی ایران بازی کند و این بار افقی را نشانه
گرفته که از نظر او روشن است« .سردمداری مجلس نو
و جوانان انقالبی در بهارستان ».مشکل اینجاست که
همچنان هرکسی ساز خود را می زند .حتی جوانهای
مدعی انقالبیگری مثل «یامین پور» هم ساز مخالفت
کوک کردهاند .مخالفتی که با انتشار یک لیست اوج
گرفت .لیستی که قرار بود «وحدتآفرین» باشد.

کارزار انتخاباتی دموکراتها در نیوهمشایر

درخواســت کرده ،درحالیکه مجلس
یا فقهای شــورای نگهبان میتوانستند
این درخواست را داشــته باشند .آیا در
این خصوص دولت ایدهای دارد ،گفت:
از لحاظ تفسیری قطع نظر از مبدأ و منشأ
که مطرح شده ،به نظر میرسد تفسیر
در جایی باید مطرح شود که ابهام وجود
دارد و بعد هم تفسیر باید مبتنی بر اصول
کلی حاکم بر قانون اساسی باشد.
جنیدی ادامه داد :حق اساسی مشارکت
به عنوان یکی از اصول قانون اساسی باید
چراغ راهنمای تفســیر باشد؛ بنابراین
در اصل تفسیر باید حدود رعایت شود
همچنین هر تفسیر باید در مقام اجرا هم
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حدود را رعایت کند و اگر موجب منع،
محدودیت و ایجاد تضییع حق میشود
حداقل در نظر گرفته شــود و اصل حق
مدنظر قرار گیرد.
از نظر «حسین شریعتمداری» اما همان
قدر که «رفراندوم برای تغییر در قانون
اساسی ،ربطی به رئیسجمهور ندارد»
نظارت اســتصوابی هم در حکم قانون
اساسی است و اشکال از رئیسجمهور
است که الفباییترین حقوق اساسی را
هم نمیداند!
به هرحــال از بامــداد امــروز فعالیت
تبلیغاتی کلیه نامزدهای تأیید صالحیت
شده برای شرکت در انتخابات مجلس
یازدهم آغازمیشود و در ساعت  ۸صبح
روز پنجشنبه اول اسفند یعنی  ۲۴ساعت
قبل از شــروع اخذ رأی پایان مییابد.
اســتارت تبلیغات در حالــی میخورد
که رئیس جمهور همچنــان از نظارت
استصوابی شاکی است.
شورای نگهبان همچنان بر «انتخابات
رقابتی» و «عدم دخالت دادن مســائل
جناحی در تاییدصالحیــت ها» تاکید
دارد .دولت به دنبــال ارائه الیحه برای
اصالح قانــون نظــارت بــر انتخابات
اســت .شــریعتمداری میگوید اصوالً
ربطی

این مســائل به رئیس جمهــور
ندارد.
اصولگرایــان پس از ماههــا دم زدن از
جمع شــدن زیرچتر وحدت ،درســت
دقیقــه  90بازهــم دچار انشــقاق و
چنددستگی و چندلیســتی شدهاند و
اصالحطلبان هم کــه همچنان اندرخم
یک کوچهاند و نمیدانند لیست بدهند
یا ندهنــد .درضمــن «نادرقاضیپور»
صالحیت

نماینــده ارومیه هم تأییــد
نشد!

انتخابات

منصور ارضی هم لیست میدهد!

امیرعلی هاشمی /گروه سیاست

یک رسانه آمریکایی و یک رسانه آلمانی با انتشار نتایج یک تحقیق مشترک مدعی شدهاند
«سازمان اطالعات مرکزی آمریکا» به صورت مخفیانه مالک یکی از بزرگترین شرکتهای
تولید تجهیزات رمزگذاری بوده و این شرکت تجهیزات خود را به کشورهای مختلف از جمله
ایران فروخته است .روزنامه آمریکایی واشنگتنپست و تلویزیون «زد دیاف» آلمان ادعا
کردهاند شرکت سوئیسی «کریپتو ای .جی» متعلق به سیا بوده و همکاری محرمانهای هم با
دستگاه اطالعات آلمان داشته است .شرکت کریپتو ای .جی طی چند دهه گذشته با پشت
سر گذاشتن موجهای مختلف فناوری تولیدکننده اصلی تجهیزات رمزگذاری بوده است.
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فعالیت انتخاباتی نامزدهای مجلس یازدهم از امروز آغاز میشود

Rahil.Rahmani@gmail.com

«صالحیت حــدود هفتهزار نفر تأیید
شده است؛ یعنی برای هر کرسی حدودا ً
 ۲۴نفر .آیا از جهت تعداد کافی نیست؟»
مشکل اصلی جای دیگری است .اساساً
چرا باید برای یک انتخابات بیش از 16
هزار نفر ثبتنام کنند و بیخود و بیجهت
وقت شــورای نگهبان را برای رسیدگی
بــه صالحیتها بگیرند؟ این پرســش
دیگری است که «عباسعلیکدخدایی»
سخنگوی شورای نگهبان مطرح میکند
و به نظر میرسد پاسخی به این پرسش
که بتواند گره از این گالیه همیشگی باز
کند ،وجود ندارد؛ چون قانونا نمیتوان
از ثبتنامها جلوگیری کرد و اینچنین
میشود که پدری دختر هفت سالهاش را
برای ثبتنام نمایندگی مجلس میآورد
و دیگری با تازه عروسش میآید و یکی
هم رانده از اینجا و مانده از آنجا میآید
عکس سلفی بگیرد و انگشتش را هم در
تاالر انتخابات وزارت کشــور جوهری
کند و برود!
سالهاست گفته میشود شأن و اعتبار
انتخابات بهواســطه همین موضوع زیر
سؤال رفته اســت؛ اما کسی هم کاری
نمیکند!
***
اصالحطلبــان همچنــان معترض به
«نظارت اســتصوابی» و ردصالحیتها
هســتند .کدخدایی گفته حدود هفت
هزار نفر تأیید صالحیت شدهاند و این
رقم کمــی نیســت .رئیسجمهور هم
معترض است و در روزهای اخیر مستقیم
و غیرمستقیم در انتقاد از ردصالحیت
های یک جریــان سیاســی،کنایهها
و گالیههایــی را با مخاطــب قراردادن

رهبر کره شــمالی ،ســالروز انقالب را به دکتر روحانی تبریک گفت .خبرگزاری رسمی
کرهشــمالی ( )KCNAاز پیام تبریک «جونگ اون» به رئیس جمهوری ایران به مناسبت
ســالگرد پیروزی انقالب اســامی خبر داد .به گــزارش «یونایتدپــرس» ،خبرگزاری
رسمی کرهشــمالی گزارش داد؛ کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز سهشنبه از طریق
«ریسونگون» وزیر خارجه جدید این کشور ،این پیام تبریک را به رئیسجمهور و ظریف
وزیر خارجه ایران ارسال کرده است .چهل و یکمین ســالگرد پیروزی انقالب شکوهمند
اسالمی سهشنبه با حضور با شکوه مردم در سراسر کشور برگزار شد.

عکس :عصر ایران

ادامه از صفحه یک ...
بر احتمال استعفای رئیسجمهور در فضایمجازی
بچرخد .شــایعهای که یک منبــع آگاه در دولت
تکذیب کــرد .افزون بر آن انتشــار پیام صبح روز
شنبه ۲۱دی ماه توسط رئیسجمهور درباره سقوط
هواپیمای اوکراینی نشان داد که وی در دفتر کارش
حضور یافته و این خبر باز هم شایعهای بیش نبوده
است .باید توجه داشــت وقتی استعفای روحانی
در آذر و دیمــاه محل بحث جــدی میان اهالی
سیاست و اهل فن شــده بود به ویژه پس از طرح
ایده استعفای روحانی توسط عباس عبدی ،حربه
اســتعفای روحانی که پیش از آن توسط تندروها
به کار گرفته میشد به شمشــیری دو دم تبدیل
شد .حاال این نیروهای سیاسی طرفدار اصالحات
بودند که در اینباره پیش افتاده بودند تا کســانی
چون «یاســر جبرائیلی»« ،مهــدی محمدی» و
«محمد عبداللهی» از چهرههای سیاسی و تندروی
اصولگرا به اعتراض برخیزند کــه این چه طرح
بحثی است و استعفا معنا ندارد.
علت شایعه اســتعفای روحانی در
آستانه  22بهمنماه
گمانهزنیهای مختلفی درباره انتشــار شــایعه
استعفای حســن روحانی وجود دارد .جدیترین
شــایعه آن اســت که برخی به دنبال آن هستند
که در زمان برگزاری راهپیمایی  22بهمن حضور
پررنگ مردم را با این خبر تحتالشعاع قرار دهند
و حواسها را به ســمت دیگری ببرنــد تا تالش
دشمنان خارجی برای ناامید نشان دادن مردم از
حکومت خنثی نشود .فعالیت اکانتهای توئیتری
و سابقه آنها این فرضیه را تقویت میکند.برخی
نیز مخالفان دولت را منشأ انتشار چنین شایعهای
دانستهاند تا او را تحت فشار قرار دهند و از مواضعش
در خصــوص مذاکره و آینده کشــور کوتاه بیاید.
هرچند در میان نظردهندگان درباره این شــایعه
برخی از افراد ارزشــی وجود دارند و از کنار رفتن
روحانی ابراز خوشحالی کردهاند و آن را برای کشور
مفید دانســتهاند ،اما درمجموع بــه رصد فضای
مجازی نشان میدهد آغاز کنندگان این موج این
گروه نبودند و آنها تنها واکنش نشــان دادهاند.
در نهایت نیز عدهای خود دولــت را عامل پخش
خبر اســتعفای روحانی میدانند با این مدعا که
رئیسجمهور به نوعی با این تهدید به دنبال عقب
زدن مخالفان خود بوده اســت .خصوصاً این عده
بحث رد صالحیتها در انتخابات مجلس یازدهم
و مذاکره با آمریکا را دو موضوع مهم مورد اختالف
روحانی و بخشهای دیگر حاکمیت دانستهاند.
از آنجاکه رئیسجمهــور در این مدت به کار خود
ادامه میداده ،حتی وی سخنران راهپیمایی 22
بهمن بود ،بسیار بعید به نظر میرسد دولت،خودش
پشت انتشار شایعه اســتعفا باشد و محتملترین
گزینه همان ارتش سایبری منافقان و حامیان آنها
هستند که به دنبال بر هم زدن آرامش فکری جامعه
و زمینهچینی برای ایجاد اختشاش در داخلند.
تأثیر شایعه استعفای رئیسجمهور
برجامعه
طرح شایعه رئیسجمهور ،موجب آزردگی روحی
و روانی جامعه میشــود و هراس اجتماعی ایجاد
میکند .حتی ناامنی را در سطوح نیروی نظامی،
انتظامــی و کارگــزاران دولتی اشــاعه میدهد.
درواقع وقتی استعفای رئیسجمهور در شب ۲۲
بهمن مطرح میشــود و پیام شکاف عمیق میان
ســطوح قدرت را مخابره میکند ،در حضور مردم
در راهپیمایی  ۲۲بهمن ،حتی انتخابات دوم اسفند
و ریاســتجمهوری در ســال  ۱۴۰۰تأثیر منفی
میگذارد .حکومت به مردم متکی است وقتی مردم
به کرات خبر استعفای رئیسجمهوری را بشنوند
که با  ۲۴میلیون رأی آنان انتخاب شده است گمان
میکنند رأی آنان بیتأثیر است و تمامیتخواهی
کل جامعه را فرا گرفته اســت .این شایعات حتی
تبعات نامطلــوب اقتصــادی دارد .وقتی در یک
جامعه این شــایعه مطرح میشود ،یعنی ریاست
جمهورش به خاطر مشکالتی که دارد ،امنیت ندارد
و میخواهد استعفا بدهد؛ بنابراین امنیت اقتصادی
که توسط وزرا ،وکال و دیگران برقرار میشود آسیب
میبیند .این درحالی است که طرح چنین شایعاتی
که از تمایالت قلبی گروهی تندروست گاهی نیز به
زبان اصالحطلبان راه یافته است؛ اما دالیلی ۱۸۰
درجه متفاوت دارد .تندروها روحانی را مقصر اصلی
شرایط کنونی میدانند و اســتعفای او را در مقام
کلید راهگشــای وضع موجود مطرح میکنند؛اما
اصالحطلبان درمقام تطهیر روحانی و خود این ایده
یسازند؛ زیرا انگشت اشاره اصولگرایان
را مطرح م 
را درچرایی وضع موجود به سمت خود میبینند.
اصالحطلبــان در مرحله نخســت میخواهند با
کنار رفتن او مشخص شود چهقدر از بحران فعلی
متوجه عملکرد روحانی است و چهقدر دیگران در
آن سهیم هستند .دوم اینکه یک بار برای همیشه
روشن شود رئیس قوه مجریه چهقدر اختیار دارد تا
به اندازه اختیاراتش از او انتظار وجود داشته باشد نه
اینکه بسیاری سیاستهای دیگر در سایر نهادها
اتخاذ شود؛ اما انتظار پاسخگویی از قوه مجریه باشد.
گویی طرح این ایده گرفتن یک حربه سیاســی از
رقیب و استفاده علیه خود اوست .اما انتشار چنین
شایعاتی و آزمودن فضای روانی جامعه برای آرزویی
که برخی تندروها به آن به هنگام غلبه بر مجلس
یازدهم امید بســتهاند جامعه را نسبت به چنین
رویدادی خنثی میکند.
آنچه در دل این شــایعه و حتــی امیدهای واهی
تندروهــا پنهان اســت اینکه چگونه میشــود
استعفای روحانی حلالمسائل جامعه ایرانی باشد
و چگونــه اصولگرایانی که بخــت خویش را در
سالهای  ۹۲-۱۳۸۴در ریاستجمهوری آزمودند،
رخت خویش را از این ورطه بیرون نمیکشــند و
هنور مدعیان نجات ایران باقی ماندند.

اتهام پس از تحریم

ادعای جاسوسی آمریکا و آلمان از ایران

پیغام «اون» به حسن روحانی

بوی مرغ و برنج انتخابات میآید!

درحالی که هنوز زمان قانونی تبلیغات کاندیداهای مجلس فرا نرسیده ،این روزها عدهای از داوطلبان نمایندگی مجلس
استان اردبیل به شدت مشغول دادن ناهار و شام و توزیع اقالم از قبیل گوشت ،مرغ ،برنج ،ماکارونی ،آجیل و ...بین
مردم برخی روستاها و مناطق محروم شهرها و دادن هدایا و سکه به برخی افراد بانفوذ و بعضی اعضای اصناف مختلف
و شرکتهای تعاونی هستند .روزنامه «جمهوری اسالمی» نوشته که بعضی از داوطلبان در نشستهایشان با مردم از
عملکرد مدیران انتقاد و قول مقابله با فعالیتهای غیرقانونی داده و به کارمندان وعدههای حل مشکالت تعاونیهای
مسکن ادارات و اعزام آنان به سفرهای زیارتی و تفریحی به کشورهای خارجی میدهند.

وقتی «قالیباف» میخواهد در  2زمین بازی کند

خروج!

لیست  ۳۰نفره شــورای ائتالف که منتشــر شد ،تا
اینجای کار نه تنها رضایــت حداکثری را در اردوگاه
اصولگرایان به همراه نداشته است که حتی سببساز
انتشار لیستهای موازی هم شده است .لیستهایی
که یک ســر آن به قالیباف میرســد و سرهای دیگر
آن به مدیران دولت احمدی نژاد و برخی سنتیهای
اصولگرا .اگر ســورپرایز قبل از لیســت  ۳۰نفره را
پایداریها رقم زدند و با لیست  ۶۰نفره خود رویارویی
علنی با شــورای ائتالف را آغاز کردند ،سورپرایز بعد
از نهایی شدن لیســت را قالیباف سبب شد .آنجا که
بالفاصله بعد از انتشار لیست در واکنشی توئیتری از این
لیست اعالم برائت کرد و به فاصلهای چندساعته از این
اعالم برائت ،لیست موسوم به لیست «یاران قالیباف»
در فضای مجازی و رسانهای دست به دست شد.
قرار بود حداد و قالیباف ،با همراهی هم لیستی بدهند
که از مدتها قبل وعده جوانگرا و اقتصادی بودن آن
داده میشد و قرار بود وحدت را بعد از سالها به اردوگاه

اصولگرایان بازگرداند .اما حاال حتی قالیباف که از قضا
رفاقتهای دیرینه با حداد دارد هم تن به لیست ائتالف
نداده و در توئیتی نوشت« :به شما وعده داده بودم که
دغدغه مجلس آینده همان دغدغه مردم یعنی اقتصاد
است .لیســتی که به نام بنده اعالم شــده است مورد
تأیید نیست».
سیدمحمود رضوی ،چهره نزدیک به قالیباف نیز در
توئیتر خود نوشت« :آقایان محترم شورای ائتالف! اگر
آخرت برایتان معنا دارد ،وجدان دارید و هنوز انقالبی
هستید فقط به برخی از این اسامی بیرون مانده نگاه
کنید :وحید یامینپور ،احســان خاندوزی ،سید امیر
سیاح ،ابوالفضل عموئی ،فرشاد مهدیپور ،مصطفی
زمانیان؛ جوابی برای شــب اول قبر خود دارید؟» به
فاصله چند ســاعت از این توئیتها ،لیســت موسوم
به لیســت «یاران قالیباف» رسانهای شد .لیستی که
شعار نجاتِ اقتصاد ایران را برای خود برگزیده است و
البته نگاهی به اسامی حاضر در این لیست این سؤال

اعتراض مردم سودان
به عادیسازی روابط با
اسرائیل

را بهوجود میآورد که واقعاً با افرادی چون یامینپور و
پیرهادی و یاران احمدی نژاد قرار است اقتصاد ایران
را نجات بدهند؟! لیستی که در اسامی محدودی چون
پیرهادی ،نبویان ،نادران ،سیدرضا تقوی ،سوده نجفی
و آقامیری با لیست  ۳۰نفره شورای ائتالف مشترک
بود و نام چهرههای نزدیک به او چون محسن مهدیان،
مجتبی توانگر ،محمدســعید احدیان و سعید آجرلو
و برخــی وزرای و مدیران دولــت احمدینژاد چون
محمدحســینی و رضا تقیپور و سیدمهدی هاشمی
به چشــم میخورد .حضور یامینپور و امیر سیاح از
چهرههای رسانهای تندرو در لیســت یاران قالیباف
هم جالب توجه بــود .حاال به نظر میرســد قالیباف
میخواهد در دو زمین بازی کند .ســردار شــهردار
خلبان ،آنقدر سیاست را در پیچ و خم های سالهای
حضورش در سیاست آموخته بود که بداند بهتر است
بازی را در دو زمین دنبال کند؛ هم زمین شورای ائتالف
و هم زمین خود و یارانش  .البته بعید نیست این بازی
برای فشــار آوردن به شــورای ائتالف و سهمخواهی
بیشتر باشد .درست به ســبک پایداریها .پایداریها
ک ً
ال الگوهای قابل انتقادی هستند که بعضیها بدشان
نمیآید به سبک و سیاق آنها عمل کنند!

واکنش

 در حاشیه جلسه دولت ،آذریجهرمی
از علت عدمموفقیت «ظفر» گفت:

 ۱۲ثانیه لعنتی

وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات ،در حاشــیه
جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران علت قرار
نگرفتن ماهواره ظفــر  ۱را  ۱۲ثانیه لعنتی عنوان
کرد و گفت :در  ۱۲ثانیه آخر که ســوخت یا توان
موتور ماهواره باید افزایش پیدا میکرد تا به سرعت
مورد نظر دست پیدا کند ،این اتفاق نیفتاد و علت
این هم میتواند به کیفیت سوخت و وزن مرحله
دوم ماهواره ارتباط داشته باشــد هم میتواند به
توان موتــور مرتبط باشــد .آذریجهرمی افزود:
آنچه مشخص است اینکه اگر موتور  ۱۲ثانیه دیگر
فعالیت و سوخت آن کفایت میکرد قطعاً ماهواره
در مدار قرار میگرفت و اشکال مرحله قبل که در
ماهواره پیام داشــتیم برطرف شده بود؛ همانطور
که قب ً
ال گفتم  ۹۵درصد موفق بود انشــاءاله این
 ۱۲ثانیه لعنتی دفعه بعد برطرف میشــود .وی
درباره زمان ارسال ماهواره ظفر  ۲گفت :طراحی،
ساخت و تستهای ماهواره ظفر دو انجام شده و
قابلیتهای ظفر یک را دارد اما دوربین آن کیفیت
باالتری نسبت به ظرف  ۱دارد و  ۱۶متری است.
در برنامه ریزی های انجام شده در خردادماه سال
آینده بعد از آماده شدن ماهواره بر سیمرغ برای قرار
گرفتن در مدار اقدام میشود.جهرمی در واکنش
به اظهارات نخستوزیر رژیم صهیونیستی مبنی
بر دست داشتن در عدم موفقیت ماهواره «ظفر»
گفت :ایشان میتواند از رویاهایش سخن بگوید و به
نوعی خالیبندی کند؛ اما در متن پیام به صراحت
عنوان نکرده بود که در این برنامه دخالت کرده است
و تنها با بازی با واژهها در تالش بود این مفهوم را القا
سازد؛ اص ً
ال چنین موضوعی و ماهواره و سنسورها
و چارچوبهــای ماهوارهبر ســیمرغ اطالعات را
ثبت کردهاند و مشخص است مشــکل چه بوده
و هیچ ارتباطی بین این موضوع و ســرویسهای
جاسوسی بیگانه دیده نمیشود.وی حمله هکری
هفته گذشته به کشور را بیارتباط با سرویسهای
جاسوسی اسرائیل دانســت .جهرمی در پاسخ به
پرسشی درباره واکنشهای منفی نسبت به انتشار
تصویر لباس فضانوردی توســط او گفت :هدف از
انجام آن کار رسانهای کردن برنامه ارسال فضانورد
بود که برای آن سفارش پنج کپسول زیستی را داده
بودیم؛ دوستان پیشنهاد دادند که پیش خبر این
موضوع منتشر شود؛ در همین زمینه خطای غیر
قابل انکاری از ســوی تیم تبلیغاتی ما در انتخاب
تصویر لباس فضانوردان و نــوع کار تبلیغاتی که
انجام شــده بود رخ داد که الزم میدانم از مردم و
دانشــمندان حوزه فضایی عذرخواهی کنم .وی
خاطر نشــان کرد :همان شــب توضیح دادم که
مســئله چه بود؛ اما باید بدون لکنت عذرخواهی
کرد که انتخاب آن لباس ،اشــتباه رسانهای بود.
این کار اصــل موضوع تصمیم ایــران برای اعزام
فضانورد را تحتالشعاع قرار داد و خبر را پوشاند.
باید از دوستانی که در حوزه فضایی و اعزام فضانورد
تالش میکنند پوزش خواست .این پست را حذف
خواهم کرد .جهرمی در پاســخ به پرسشی درباره
وضعیت ماهواره «مصباح» گفت :از ســال ۱۳۸۰
تا االن در یک کشــور اروپایی منتظر پرتاب است
و هنوز پرتاب نشده اســت .وی درباره قطع شبکه
ارتباطی در استان گیالن در پی بارش سنگین برف
در این استان اظهار کرد :دلیل قطع شبکه گسترده
در ارتباطات ،قطعی برق است؛ زیرا  50درصد برق
اســتان قطع شــده و طبیعتاً مراکز مخابراتی که
فاقد دیزل بودند و ارتباطات ســیار دچار مشکل
شدند .از همان دیروز چهار اکیپ با تجهیزات را از
استانهای همجوار فرستادیم که دو اکیپ پشت
ترافیک ماندند و دو تیم وارد استان شدند .از ۳۸۱
سایت قطع شــده تلفن همراه،حدود  ۹۰سایت
متصل شده اســت و مراکز پرظرفیت ما در شهر
املش و چابکسر به مدار برگشتهاند و همکاران ما در
تالش هستند که سایر ارتباطات را هم برگردانند.
او با اشــاره به اعالم آمادگی سازمان فضایی برای
برقراری ارتباطات ســیار ماهوارهای در مناطقی
که ارتباطاتشان قطع شده است ،خاطر نشان کرد:
ســازمان فضایی اعالم آمادگی کرده ،در مناطقی
که حضور دارند میتوانند ســریعاً ارتباطات سیار
ماهوارهای را مستقر کند تا مردم منطقه ارتباطات
خود را فع ً
ال از آن طریق انجام دهند که خواستیم
زودتر این اقدام را انجام دهند.جهرمی گفت :طی
چند سال اخیر  ۳۰۰هزار مشترک پهن باند را به
بیش از  ۷۰میلیون رساندیم و در حوزه کمیت داده
در کشور یک پیشرفت چشمگیر است .وی در پاسخ
به پرسشی درباره سهم اقتصاد دیجیتال از میزان
تولید ناخالص ملی افزود :هدفی در شورای عالی
فضای مجازی تصویب شــده که باید به آن دست
یابیم؛ یک بحث اقتصاد  ICTو بخش دیگر مربوط
به اقتصاد دیجیتال است؛ سهم اقتصاد  ICTدر سال
قبل  ۱.۸درصد بود که امسال به  ۲.۸۸درصد رسید
یعنی سهم بخش ارتباطات و فناوری اطالعات در
تولید ناخالص ملی به این عدد رسیده است.

