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در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب شد

چک های تضمینی بانکی جدید، قابل ظهرنویسی و 
انتقال به غیر نخواهد بود

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در جلسه روز شنبه، موضوعات 
مرتبط با کلیات منابع و مصارف بودجه سال 1398 کل کشور را با تاکید بر 

توجه به نیازهای مردم به ویژه اقشار کم درآمد ، بررسی کرد.
به گزارش ایسنا، در این جلسه که با حضور رؤسای قوای مقننه و قضاییه و به 
ریاست حجت االسالم و المسلمین  حسن روحانی تشکیل شد، مباحث پیرامون 
بودجه سال 98 با سه رویکرد اصلی، اطمینان از تامین کاالهای اساسی مردم با ارز 
دولتی ، اصالح و افزایش حقوق شاغالن و بازنشستگان و حمایت از تولید و اشتغال 

و تکمیل طرح های نیمه تمام با مشارکت مردم و بخش خصوصی پیگیری شد.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی همچنین دراین جلسه تصویب کرد که چک های 

تضمینی بانکی جدید، قابل ظهر نویسی و انتقال به غیر نباشند.
بر اساس این مصوبه، با هدف افزایش شفافیت در مبادالت بانکی و مبارزه با 
پولشویی، مقرر گردید که در چک های تضمینی جدید بانکی نام ذی نفع به همراه 

کد ملی متقاضی درج شود و قابل انتقال به دیگری نباشد.
این تصمیم می تواند به شفافیت بیشتر و مبارزه با پولشویی کمک کند و گردش 
مالی درست و شفاف و هدف گیری نقدینگی کشور در جهت تولید ارزش شکل 

بگیرد.
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی همچنین برای نقد کردن چک های 
موجود یک فرصت یکماهه در نظر گرفته شد و انتقال این چک ها به غیر، اعتبار 
نخواهد داشت و از بانک مرکزی خواسته شد که دستورالعمل اجرایی این مصوبه را 

به بانک ها ابالغ نماید.

نامه ایران به شورای امنیت درباره توطئه های عربستان 
علیه امنیت و اقتصاد ایران

نمایندگی دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل با ارسال نامه ای به 
این سازمان، با اشاره به اقدامات مخرب عربستان علیه کشورمان، خواستار 

برخورد جامعه جهانی با آن کشور شده است.
به گزارش ایسنا، در این نامه که به امضای اسحاق آل حبیب سفیر کشورمان در 
سازمان ملل به رئیس شورای امنیت و دبیرکل این سازمان ارسال شد، اعالم شده 
است: مستندات کافی موجود ثابت می کند که عربستان در حال برنامه ریزی جهت 

انجام اقدامات مخرب امنیتی و اقتصادی در ایران است.
در این رابطه به اظهارات مقامات عربستان برای کشاندن درگیری به داخل ایران 
نیز اشاره و از حمایت عربستان از برخی گروه های تروریستی برای ارتکاب این گونه 

اقدامات در داخل ایران، به عنوان نمونه بارز رفتار مخرب آن کشور یاد شده است.
در این نامه، به اطالعاتی نیز که اخیراً به صورت آشکار در مورد برنامه های عربستان 
برای ایجاد تخریب در اقتصاد ایران و نیز ترور مقامات ایرانی با اجیر کردن تروریست ها 
منتشر شد، اشاره و اعالم شده است: این ها بخشی از اقدامات بزرگ تر عربستان 
سعودی برای ایجاد بی ثباتی در کشورهای منطقه است که جهان باید در مقابل آن 

ایستادگی کند.
نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل، در این نامه همچنین ضمن اشاره به جنایات 
عربستان سعودی در تجاوز به یمن، کشتار مردم بی گناه این کشور و ارتکاب جنایات 
بی شمار دیگر علیه آن مردم ستمدیده، اعالم کرده است: جامعه جهانی باید این 
کشور را به توقف جنایات جنگی خود وادار ساخته و آن را به خاطر این جنایات 

مسئول بشناسد.

وزیر دفاع:

حمایت ایران از یمن معنوی است
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به اینکه آمریکا درک نمی 
کند که چرا یمن در مقابل آنها ایستادگی می کند گفت: حمایت ایران از 

یمن، حمایت معنوی است.
به گزارش ایسنا، امیر حاتمی صبح امروز )شنبه(در همایش بسیج وزارت دفاع با 
بیان اینکه رژیم کودک کش سعودی با چراغ سبز آمریکا به یمن تجاوز کرد، اظهار 
کرد: آنها تصور می کردند یمن بزودی از پا در می آید، اما  تفکر و روحیه بسیجی 

موجب ایستادگی مردم یمن شد.
وی ادامه داد: امروز آمریکا به ایران اتهام زنی می کند که ایران اجازه نداده است 
اقدامات آنها در یمن به نتیجه برسد. در حالیکه آنها تفکر و روحیه بسیجی را درک 
نمی کنند. ما با افتخار از همه ملت های مظلوم دفاع می کنیم اما حمایت ما معنوی 
و کمک مستشاری در برابر تروریست هاست و آنچه موجب پیروزی است، تفکر 

مقاومت خود این ملت هاست که اجازه نمی دهد آنها تن به ظلم دهند.
امیر حاتمی با اشاره به اینکه در آذر 58 امام با بینش الهی و عمیق فرمان بسیج 
عمومی را صادر کردند، گفت: بعدها دیدیم بسیج مبنای چه اتفاقات بزرگی برای 
کشور بود. اوج کار بسیج در اول انقالب و دوران دفاع مقدس بود. آمریکا که امروز با 
تمام توان علیه انقالب اسالمی اقدام کرده و به دروغ می گوید که این کارها را برای 
ملت ایران انجام می دهد، آن زمان غرب و شرق را بسیج کرد تا انقالب را با حمله 
صدام از بین ببرد اما ملت ایران با حمایت امام خمینی جنگ تحمیلی را به یک 

فرصت تبدیل کردند.
وی با اشاره به اینکه نهادینه شدن بسیج یکی از دستاوردهای دفاع مقدس بود بیان 
کرد: در دوران دفاع مقدس نقش بسیج هر روز برجسته تر می شد و دشمن ناامید شد 

که با جنگ انقالب اسالمی را شکست دهد.
وزیر دفاع ادامه داد: بسیج به یک الگو برای جوانان منطقه تبدیل شد. پیروزی های 
حزب اهلل و مقاومت فلسطین موجب شد که رژیم صهیونیستی به دور خود دیوار 
بکشد. اکنون مقاومت با همین روحیه بسیجی در منطقه نهادینه شده است هر 
چند دشمن هم به توطئه های خود ادامه می دهد. آمریکا با جمع کردن اشرار و 
جنایتکاران از اقصی نقاط دنیا، گروه های تروریستی را آماده و حمایت کرد اما همین 

تفکر بسیجی موجب شکست آنها در عراق و سوریه شد.
امیر حاتمی ادامه داد: وزارت دفاع با همین روحیه بسیجی کار خود را ادامه 
می دهد. ده ها و صدها برابر دستاوردهایی که رسانه ای می شود را نمی توانیم بگوییم. 
ما با تکیه بر توان داخلی خود نیازهای بخش دفاعی را تامین کرده ایم و تحریم ها مانع 
ما نشده است. بسیج هم یعنی آماده کردن همه امکانات و توانایی ها و این اتفاق در 

وزارت دفاع رخ داده است.
وی با بیان اینکه جنگ تحمیلی به یک فرصت مهم برای قدرتمندتر شدن کشور 
تبدیل شد گفت: تحریم هم فرصتی برای جبران ضعف های اقتصادی کشور می شود. 
بسیج باید امکانات خود را بر روی نقاطی متمرکز کند که مورد هجوم دشمن است.

امیر حاتمی در پایان با بیان اینکه وزارت دفاع ظرفیت های انسانی، علمی، فناوری 
و زیرساخت های بسیار زیادی دارد تصریح کرد: اگر بتوانیم روحیه و تفکر بسیجی را 
پشت این ظرفیت قرار دهیم حتما اتفاقات بزرگتری رخ می دهد. البته تا کنون نیز ما 
با همین تفکر بسیجی دستاوردهای بسیار زیادی داشته ایم و روحیه بسیجی نقش 
بسیار مهمی در تولید و تهیه تسلیحات دفاعی داشته است. البته ما نباید خود را 
محدود به مهندسی معکوس کرده، بلکه می توانیم خالقیت های زیادی داشته باشیم. 

تفکر بسیجی می تواند منشأ خالقیت باشد.
به گزارش ایسنا، امیر حاتمی همچنین در حاشیه این برنامه در جمع خبرنگاران 
درباره دستاوردهای وزارت دفاع بیان کرد: وزارت دفاع دستاوردهای خوبی در حوزه 
ماهواره و تجهیزات دریایی دارد که در دهه فجر انقالب اسالمی رونمایی خواهد شد.

اخبار
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احتمال حضور رئیس جمهور در دانشگاه سمنان
احتمال حضور رئیس جمهور در دانشگاه سمنان به مناسبت روز دانشجو وجود دارد. به گزارش ایسنا، حسن روحانی در هفته جاری در ادامه سفرهای استانی خود، به استان سمنان سفر می کند. با توجه به همزمانی این سفر و  روز 16 آذر روز 

دانشجو، احتمال حضور رئیس جمهور در دانشگاه سمنان و سخنرانی در بین اساتید و دانشجویان این دانشگاه وجود دارد. روحانی 16 آذر سال پیش نیز در دانشگاه زاهدان حضور یافته بود. 

یوسفیان مال:

 کسی نمی تواند جایگزین ظریف شود

رئیس فراکسیون امید مجلس:

طرح استیضاح وزیر خارجه در شرایط فعلی به هیچ وجه پسندیده نیست

یک نماینده اصولگرای مجلس گفت: آقای ظریف صحبت 
نادرستی نکرد که حاال از او آدرس خواسته اند. من می توانم 
آدرس همه پولشویی ها را به نمایندگان بدهم؛ اسامی همه 
قاچاقچیانی که میلیارد ها پول کثیف در این کشور مبادله 
می کنند. کسی وجو دارد که بگوید این پولها کثیف نیست؟

عزت اهلل یوسفیان مال در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در 
خصوص استیضاح وزیر امور خارجه با ذکر این موضوع که استیضاح 
حق نمایندگان است، گفت: در برخورد با مسائل مختلف یک نماینده 

آزاد است استیضاح کند و نماینده دیگر هم می تواند مخالف باشد. 
در وضعیت فعلی کشور کسی نمی تواند جایگزین جواد 

ظریف شود
وی همچنین با تاکید بر این مساله که کشور انقالبی همیشه 
در شرایط حساس است و این وضعیت گاهی پررنگ تر و گاهی 
کم رنگ تر است، افزود: بحث امروز ما این است که همه اهل فن 
می دانند در وضعیت فعلی کشور کسی نمی تواند جایگزین جواد 
ظریف شود و یا با رفتن ایشان از وزارت امور خارجه به فرض اینکه 
کسی هم بتواند در این سمت قرار بگیرد، حداقل وزارت خانه ای در 
این شرایط کشور که تحریم ها به سمت ما گسیل شده چند ماه در 

حوزه سیاست خارجی عقب خواهیم افتاد. 
در شرایطی که اروپا و آمریکا دنبال تقویت وزرای خارجه 

خو هستند ما ظریف را تخریب می کنیم
یوسفیان مال ادامه داد: این در شرایطی است که کشورهای اروپایی 
و آمریکا به دنبال تقویت وزرای خارجه خود هستند یعنی نه تنها به 
آنها اختیارات گسترده می دهند بلکه خارج از چارچوب وزارت امور 
خارجه و در سایر دفاتر در نهادهای مختلف با دست باز به پیگیری 
سیاست های خود مشغول هستند. حاال ما در این شرایط می خواهیم 
رییس دستگاه دیپلماسی را استیضاح و تخریب کنیم و بگوییم چرا 

این جمله را بیان کردی.
نماینده آمل در مجلس شورای اسالمی گفت: شرایط، شرایط 
استیضاح آقای ظریف نیست. من با برخی استیضاح کنندگان هم 
صحبت کردم که آنها گفتند ما قصد برکناری وزیر امور خارجه را 

نداریم فقط می خواهیم مطالبی را در قالب استیضاح بگوییم. 
قاطبه نمایندگان معتقدند شرایط مناسبی برای استیضاح 

وزیر امور خارجه مهیا نیست
وی در رابطه با اینکه آیا واقعا بحث پولشویی عامل استیضاح وزیر 
امور خارجه است یا برخی سیاست خارجی دولت را هدف گرفته اند، 
گفت: از هیچ نماینده ای نمی توانیم بپرسیم چرا استیضاح کردی؛ 

هرکس دلیل خودش را دارد و این را حق قانونی خود می داند. با این 
وجود قاطبه نمایندگان مجلس معتقد هستند امروز شرایط مناسبی 

برای استیضاح وزیر امور خارجه مهیا نیست. 
یوسفیان مال در خصوص اظهارات ظریف در خصوص پولشویی 
هم گفت: هر عدد و رقمی که در کشور برای کاالی فاسد، قاچاق 
و غیرقانونی رد و بدل می شود، پول کثیف و نجس است و باید به 
اصطالح شسته شود. برای مثال در پیاده روی یکی از خیابان های 
تهران یک بسته هروئین به معتادی فروخته می شود؛ هزینه این 
ماده مخدر همان پول کثیف است. هر سارقی که مال مسروقه را 
می فروشد، پولش کثیف است. آیا در کشور ما این اتفاقات به وقوع 
نمی پیوندد؟! چند میلیارد در روز برای مواد مخدر در کشور پول 

مبادله می شود؛ همین طور ربا حرام است؛ آیا ربا در کشور ما صورت 
نمی پذیرد؟ 

منشا فساد سه هزار میلیاردی امیر منصور آریا، پول ناسالم 
نبود؟

وی ادامه داد: سه هزار میلیاردی که امیر منصور آریا بخاطرش 
اعدام شد مگر پول ناسالم ناشی از اختالس و رشوه نبود؟! اینطور 
نیست که آدرس دقیق بدهند که چه کسی یا چند نفر در کشور 
پولشویی می کنند. من می توانم ساعت ها برای شما از پول های ناسالم 

رد و بدل شده در کشور صحبت کنم. 
می توانم آدرس همه پولشویی ها را به نمایندگان بدهم

یوسفیان مال گفت: آقای ظریف صحبت نادرستی نکرد که حاال 

از او آدرس خواسته اند. من می توانم آدرس همه پولشویی ها را به 
نمایندگان بدهم؛ اسامی همه قاچاقچیانی که میلیاردها پول کثیف 
در این کشور مبادله می کنند. کسی وجو دارد که بگوید این پول ها 

کثیف نیست؟ این یک بعد است و البته ابعاد دیگری نیز دارد. 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سوال 
که آیا استیضاح کنندگان نمی توانستند در قالب سوال ابهامات خود 
را با وزیر امور خارجه مطرح کنند، گفت: قطعا می خواستند فشار 
را بیشتر کنند ولی آقای ظریف حرف نادرستی نزده است. من 
اگر جای ایشان بودم نام ۱۰ قاچاقچی بزرگ و یا بدهکاران بانکی 
را مطرح می کردم. اینکه بگوییم در کشور پولشویی وجود ندارد 

،حرف درستی نیست.

رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی گفت: وزیر 
محترم امور خارجه ی کشورمان که به فرموده ی رهبر معظم 
انقالب، یک چهره انقالبی و مؤمن است، در مقطع فعلی 
با پشتوانه ملت ایران در برابر زیاده خواهی های قدرت های 
بزرگ ایستادگی کرده است و حضورش در رأس دستگاه 
دیپلماسی کشور باعث عزت ایران در مجامع بین المللی 
به  شده است و طرح استیضاح ایشان در شرایط فعلی 

هیچ وجه پسندیده نیست.
به گزارش ایسنا، "محمدرضا عارف" در آستانه "روز مجلس" با 
تمجید از حقیقت طلبی شهید مدرس، در صفحه اینستاگرامش 

نوشت:
»دهم آذر سالروز شهادت آیت اهلل مدرس است. مرحوم مدرس 
است. جایگاه  برای مجلسیان  به ویژه  تاریخی  الگوهای  از  یکی 
مرحوم مدرس تا آنجا بود که ایشان الگوی امام خمینی)ره( در 

میدان سیاست و مبارزه بودند.
مدرس، فردی شجاع، متعهد، متعبد در برابر خدا، صریح اللهجه، 
استقالل طلب،  غیرمرتجع،  و  روشنفکر  و  سیاستمدار  باهوش، 

وطن خواه و ملی به معنای واقعی بود.
مدرس فردی حقیقت طلب و مبارز با تمامی مظاهر زر، زور 
و تزویر، و عدالتخواه بود و در زمان حضورش در مجلس ملی، 

به دنبال استیفای حقوق ملت بود.
مدرس در مورد روابط خارجی معتقد بود که با تمام دول دنیا 
باید روابط حسنه داشت و حد و اندازه  حسنه بودن نیز باید مشخص 
شود. معتقدم، مجلس شورای اسالمی باید در طراز ملت بزرگوار 
ایران باشد. متاسفانه به دلیل برخی سازوکارهای بعضاً غلط در 
فرآیند انتخابات، از حضور چهره های فرهیخته در ادوار مختلف 
مجلس محروم بوده ایم. مطمئناً پیگیری مطالبات مردم در مجلس 
از عهده نمایندگانی برمی آید که نگران تایید صالحیت شان در 
انتخابات آینده نباشند. به همین دلیل معتقدم ساز و کار انتخابات 

مجلس باید اصالح شود.
از طرفی یکی از مهمترین وظایف مجلس، نظارت بر عملکرد 
دولت است. در مجلس دهم تالش  شده، ضمن همراهی با دولت 
محترم به ویژه در شرایط سخت و دشوار کنونی کشور، از بُعد 
نظارتی هم غافل نشویم و در موقع لزوم از اهرم نظارتی هم استفاده 

شده است؛ ولی باید توجه داشت که استفاده از اهرم نظارتی نباید 
جنبه شخصی و خدای ناکرده به خاطر برخی منفعت طلبی ها و 

تسویه حساب های سیاسی باشد.
به فرموده ی رهبر  امور خارجه ی کشورمان که  وزیر محترم 
معظم انقالب، یک چهره انقالبی و مؤمن است، در مقطع فعلی 
با پشتوانه ملت ایران در برابر زیاده خواهی های قدرت های بزرگ 
ایستادگی کرده است و حضورش در رأس دستگاه دیپلماسی 
کشور باعث عزت ایران در مجامع بین المللی شده است و طرح 

استیضاح ایشان در شرایط فعلی به هیچ وجه پسندیده نیست.
امیدوارم مجلس دهم در عمر باقی مانده خود بتواند به معنای 
واقعی با کمک دولت در بهبود شرایط کشور موثر باشد. به نظرم 
فراکسیون امید در تحقق وعده اش به جوانان وفادار بود و طرح 
اصالح قانون منع به کارگیری بازنشستگان که با همراهی اکثر 
نمایندگان مجلس تصویب شد، خون تازه ای در بدنه ی مدیریتی 
کشور جاری کرد؛ که امیدوارم تا پایان دوره دهم مجلس شاهد 
تصویب قوانینی در جهت رفاه حال ملت  بزرگوار ایران از جمله 

تسریع در تصویب طرح کاهش آسیب های اجتماعی باشیم.«

جهانگیری:

توسعه علمی رمز بقای کشور و نظام است
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر لزوم توجه به توسعه علمی به عنوان 
اولویت نخست کشور، اظهار کرد: توسعه علمی رمز بقای جامعه کشور و نظام 

جمهوری اسالمی است.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری صبح شنبه در مراسم اختتامیه سومین جشنواره 
ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادین و پزشکی بازساختی 
با بیان این که کشور در حوزه علوم و فناوری های نوین نیازمند انجام اقدامات مهم و 
اساسی است، خاطرنشان کرد: در گذشته زمانی که در دولت ها قصد تشکیل ستادهایی 
علمی مانند ستاد نانو یا بایو را داشتیم، تعداد متخصصان و اساتید این حوزه ها بسیار کم 
بود، همچنین رشته های دانشگاهی و دانشجویان کمی در این زمینه فعالیت می کردند، 
اما امروز خوشبختانه در بسیاری از بخش های فناوری های نوین به دستاوردهای بزرگی 
دست یافتیم و دانشگاه ها، متخصصان و دانشجویان زیادی در این زمینه حضور فعال 

دارند.  
وی اظهار کرد: محققان مختلف اعم از محققان ایرانی و غیرایرانی امروز این فرصت را 
ایجاد کرده اند که ایران به سطح باالیی در حوزه علوم نوین دست یابند و دستاوردهای 

ارزشمندی کسب کنند.
معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر لزوم توجه دولت و جامعه به حوزه علوم 
نوین، ادامه داد: حوزه سلول های بنیادین از رشته هایی بود که نیازمند انجام اقداماتی 
جدی بود. خوشبختانه با توجهی که به این بخش شد در سال های اخیر شاهد رشد 
قابل توجهی در این زمینه بوده ایم و امروز نیز در حال برداشتن گام های بلند در این 

بخش هستیم.
جهانگیری با بیان این که حرکت قدرتمندی که در حوزه سلول های بنیادین آغاز 
شده با برگزاری کنگره های مختلف علمی می تواند به شتاب و سرعت بهتری دست 
یابد، خاطرنشان کرد: مطمئنا با برگزاری کنگره های علمی نظیر کنگره بین المللی علوم 
و فناوری های سلول های بنیادین که در حال برگزاری است عالوه بر آنکه فرصتی بهتر 
برای تبادالت علم و دانش و تجربه در سطح کشور و بین الملل ایجاد می شود حضور 
صاحبنظران در این کنگره پیام قابل توجهی دارد که کشور در این بخش می تواند 
عقب ماندگی های گذشته را جبران نماید و شتاب مناسبی در توسعه علم و فناوری به 

ویژه در بخش سلول های بنیادین ایجاد کند.
معاون اول رییس جمهوری سیاست گذاری های حوزه علم و فناوری را مکمل کار 
متخصصان و دانشمندان در حوزه های مختلف علم و فناوری به ویژه در زمینه ی 
سلول های بنیادین عنوان و تاکید کرد: باید در سیاست گذاری ها و برنامه های توسعه ای 
کشور، توسعه علوم و فناوری روز مانند سلول های بنیادین جایگاه خود را پیدا کند. 
از سوی دیگر باید بتوانیم با برگزاری جلسات و جشنواره های مختلف عوامل مساعد 

یا نامساعد پیشرفت علم و فناوری را به طور دقیق شناسایی کنیم و با مسئوالن 
سیاست گذاری کشور در این زمینه به گفت وگو بنشینیم تا موانع پیش روی توسعه 

علم و فناوری را برطرف نماییم.
وی همچنین توسعه پایدار، متوازن و همه جانبه را به عنوان یکی از مهم ترین 
دغدغه های کشور عنوان کرد و گفت: امروز آنچه که هم از نظر تجربی و هم از نظر 
نظری ثابت شده، آن است که توسعه پایدار در کشور محقق نمی شود مگر آنکه به 
توسعه علمی به عنوان اولویت اول پرداخته شود. در ایران تجربه کرده اید که همواره 
توسعه پایدار، متکی بر توسعه علمی بوده و توسعه علمی رمز بقای جامعه، کشور و 

نظام است.  
جهانگیری ادامه داد: مهم ترین عاملی که می تواند از جایگاه ایران در فضای بین الملل 
حفاظت کند، پرداختن جدی به موضوع توسعه علمی و در دستور کار قرار دادن این 
موضوع است. معاون اول رییس جمهوری گفت: توسعه علمی به معنای  حفاظت و 
حراست از ظرفیت های جدیدی است که متکی به علم هستند و ما باید آنها را در 

خدمت توسعه کشور قرار دهیم.
به گزارش ایسنا، جهانگیری در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اعمال 
تحریم های جدید از سوی ایاالت متحده آمریکا علیه ایران و مواجه کشور با شرایط 
جدید، اظهار کرد: چه در شرایط عادی و چه در شرایط ویژه ای که در مقطع فعلی با آن 
مواجهیم و تحریم های ظالمانه ای که از سوی آمریکا اعمال شده و تالش دارد تا مانع 
دستیابی ما به بسیاری از ابزارهایی که می تواند در مسیر توسعه و پیشرفت به خدمت 
ملت ایران بیاید، شود، یکی از زمینه هایی که می تواند تهدید را به فرصت تبدیل نماید 

حوزه فناوری های نوین است.
کرد:  نشان  خاطر  کشور،  در  متخصص  انسانی  نیروی  حضور  به  اشاره  با  وی 
جمهوری اسالمی ایران ظرفیت های نیروی انسانی کم نظیری دارد و یقینا این ظرفیت 
فرصت های جدید علمی ایجاد می کند. با بهره گیری از این سرمایه نیروی انسانی در 
همه حوزه های علوم از جمله پزشکی، فنی و حتی علوم انسانی می توانیم با دانش بنیان 
کردن امور ظرفیت های بسیاری به روی کشور باز کنیم. همچنین باید تالش کنیم تا 

این ظرفیت ها را با سرمایه گذاران مختلف مرتبط نماییم.
دادن  کنونی سوق   در شرایط  باید  این که  بیان  با  رییس جمهوری  اول  معاون 
سیاست گذاری ها و برنامه های کشور به سمت فرصت های علمی در دستور کار دولت 
قرار بگیرد، خاطر نشان کرد: دولت دوازدهم به طور جدی، اصولی و علمی به این 
موضوع رسیده که باید به تحرک بخشی به پژوهش ها و کارهای تحقیقاتی، علم و 
فناوری را تبدیل به موضوع جدی در کشور کند. خوشبختانه امروز موضوع توسعه علم 
و فناوری در عالی ترین سطوح به اراده ای جدی تبدیل شده است و مساله  توسعه علم 

و فناوری در دستور کار اصلی دولت قرار گرفته است.
وی با تاکید بر این که یکی از اصول مورد توجه دولت در حوزه توسعه علم و 
فناوری توسعه صلح آمیز علوم و فناوری های نوین است، اظهار کرد: جمهوری اسالمی 
ایران به هیچ وجه به دنبال فناوری های غیراخالقی، تجاوزطلبانه و مخرب نخواهد 
رفت و خوشبختانه با وجود اتهاماتی که در حوزه هسته ای به کشور وارد شد، امروز 
معتبرترین  سازمان های بین المللی در گزارش های خود از فعالیت های هسته ای ایران، 
این فعالیت ها را کامال در چارچوب مقررات بین المللی می دانند و تصریح می کنند که نه 
تنها ایران به هیچ وقت به دنبال سالح هسته ای نبوده، بلکه به دنبال استفاده صلح آمیز 

از فناوری هسته ای در بخش های مختلف است.
جهانگیری تصریح کرد: دست دولت و ملت ایران در زمینه ی توسعه علم و فناوری 
به سوی همه مراکز علمی جهان دراز است و ما از هرگونه همکاری علمی با نهادهای 

علمی استقبال می کنیم.
وی همچنین با درخواست از دانشمندان ایرانی که خارج از کشور زندگی می کنند 
برای همکاری با دانشجویان، صاحبنظران و محققان ایرانی خاطرنشان کرد: دولت 
تمام تالش خود را انجام داده تا بسیاری از موانع پیش روی دانشمندان ایرانی با کشور 
خود را برطرف نماید. عالوه بر این موضوع همه دستگاه ها اعم از دستگاه های اجرایی، 
قضایی، امنیتی باید در تحقق سیاست گذاری های علم و فناوری در کشور همراهی 
کاملی با دانشمندان داشته باشند و موانع پیش روی توسعه علم و فناوری در کشور 

را برطرف نمایند.


