دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی:

ﺑﺪون ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮدم ﮐﻮچ از ﺗﻠﮕﺮام ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ

دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪون ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮدم ﮐﻮچ از ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ داﺧﻠﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای رﻓﻊ دﻏﺪﻏﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی در دﯾﺪار ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﺸﻮر اﻓﺰود :ﻧﮕﺎه ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﺸﻮر
ﻧﮕﺎه ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻮل ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺤﻮر
اﺳﺖ.

ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﮔﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی را ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﯿﻢ
وی ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در آن ﻗﺮار اﺳﺖ رواﺑﻂ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ و ﺣﻮزه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮان و ﻧﻮع ﺑﺎزی در اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎدﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ در اﯾﻦ دوره ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ و ﮐﺮه ﻫﻮﺷﯿﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اروﭘﺎ ،روﺳﯿﻪ ،ﭼﯿﻦ و ﮐﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ در ﻓﻀﺎ ﺳﺎزی اﯾﻦ ﺣﻮزه در دﻧﯿﺎ
دارﻧﺪ و در واﻗﻊ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ،اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﺸﻮر اﻓﺰود :ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺎ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﭘﻠﺖ ﻓﺮم ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزی در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎ ﮐﻤﯽ دﭼﺎر ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﺪون ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮدم ﮐﻮچ از ﺗﻠﮕﺮام ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺎ دراﯾﻦ ﺣﻮزه ﺳﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﺎی
ﺑﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرا رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ ،اﻋﻼم ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﺳﮑﻮﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن
ﺑﻪ ﺳﮑﻮﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﻮچ ﮐﻨﯿﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻧﻈﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎر
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ و دوﻟﺖ وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﺑﻪ
اﯾﻦ اﺳﺘﻘﻼل و ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﺸﻮر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺮدم ﻋﺰﯾﺰ اﯾﺮان اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ اﺳﺘﻘﻼل
ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻫﻤﮑﺎری آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﮐﻮچ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ

ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ و دوران ﺑﺎزﯾﮕﺮی ﻓﻘﻂ ﻧﺨﺒﮕﺎن ،ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ﭘﺎﯾﺎن
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .

ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ
وی در ﺧﺼﻮص ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﺎﮐﯿﺪ
داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻻن ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی در اﯾﻦ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﭘﺨﺶ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ از زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
اﻋﻼم ﺷﻮد.
ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮار ﺷﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ اﺗﺨﺎد ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺣﺎﻣﯽ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر و ﻓﯿﻦ ﺗﮏ ﻫﺎ ﺑﻮده و ﺳﻌﯽ دارد ﺗﺎ ﺧﻼی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ و ﺳﻬﻞ ﺗﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺧﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان رﺷﺪ ﻧﮑﻨﺪ و
ﺗﺎ ﺑﺮای ﮐﭙﯽ راﯾﺖ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲اﺳﺖ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﺸﻮد
ﻣﺎ در اﯾﻦ ﭘﯿﭻ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪ.

ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ در ﺗﻠﮕﺮام
ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی اﻓﺰود :در دوره ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ از اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮔﺬر ﮐﺮده و دوره ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﺒﺴﺎط ﺑﺰرگ در ﺣﻮزه
اﻗﺘﺼﺎد و ﺷﮑﻞ ﻫﺎ و ﻣﺪل ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺟﺪﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎدی روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﻣﻘﺮرات ﮔﺬاری و ﻧﻈﻢ دﻫﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ ﮐﻪ اﮐﺜﺮا ﻫﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای دﻧﯿﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و دوﻟﺖ ﻫﺎ و ﻣﺮدم را ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻢ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪ ای ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد
و ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎﻧﺎل در آن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ از ﺳﮑﻮی ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﻢ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﯿﻦ ﺗﮑﯽ در داﺧﻞ روی ﺷﺒﮑﻪ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﺗﻠﮕﺮام ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ از
ﺷﺒﮑﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺤﻮل ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﻮزه ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ و ﻗﺼﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آن را ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر دارد ،ﺧﺎرج
ﺷﻮﯾﻢ.
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