
   مهدی بختیاری:
ایران یك موتور جدید ماهواره بر با سوخت 
جامد تست كرده اس��ت. بدنه این پیشران 
غیرفلزى است. این تست هفته گذشته انجام 
شده است؛ ٣تا نكته: با این دستاورد، وعده 
قبلى س��پاه كه گفته بودند ماهواره برهاى 
بعدى شان در مرحله اول هم سوخت جامد 
خواهد بود، محقق مى شود. ماهواره برهاى 
جدید سپاه از نمونه ذوالجناح )كه موتور آن 
هم جامد است( سبك تر خواهد بود. تست 

اخیر احتماالً زمینى بوده است.
  شهیده کریمی:

س��ردار حاج��ى زاده: اولی��ن ماهواره ب��ر 
سوخت جامد ایران با موفقیت پرتاب شد! 
این فناورى فق��ط در چهار كش��ور جهان 
وجود دارد! اگر جنگ هش��ت ساله در سال 

۱۴۰۰ رخ مى داد در كمتر از ۸ روز به پایان 
مى رس��ید. »باید قوى ش��ویم« تا دشمن 

جرأت تهدید نداشته باشد!
  الف. پارسا:

سردار حاجى زاده: »هفته گذشته آزمایش 
پیشران و موتور اول ماهواره بر سوخت جامد 
ایرانى با موفقیت انجام شد.« ماهواره برهاى 
جدید ایرانى از بدنه غیرفلز و جنس كامپوزیت 
اس��ت و پیش��ران آن نیز غیرمتحرک است 
كه س��بب افزایش بیش��تر انرژى موشك و 

صرفه جویى در هزینه  ها خواهد شد.
:»Neutrino« صفحه تکنولوژی  

تست بسیار بسیار تر و تمیز و عالى  و سوزش 
بسیار یكس��ان و یكنواخت است كه نشان از 
گرین design خوبى  دارد، من را یاد تست 
موتور هاى سوخت جامد ناسا انداخت. آزمایش 

مهمى  بود، مى توان گفت كه تولید همین در 
تیراژ باال غربى  ها را به شدت وحشت زده خواهد 

كرد. بسیار آزمایش قابل توجهى  است!
  امیرحسین عزیزی:

طبق گفته س��ردار حاجى زاده ایران موتور 
یك ماهواره بر سوخت جامد با تراست ۶۶تن 
و بدنه كامپوزیتى با نازل متحرک تس��ت 
كرده است كه این یعنى  ایران موشك هاى 
دس��ت كم intermediate range ب��ا 
سوخت جامد در اختیار خواهد داشت. اگر 
موشك را صرفاً دو مرحله اى در نظر بگیریم 
در واقع با موفقیت این تس��ت، ایران توان 
ساخت انبوهى از موش��ك هاى با برد بیش 
از ۵۵۰۰ كیلومتر و از همه مهم تر با قیمت 
ارزان براى زدن تمامى پایگاه هاى امریكا در 
نقطه به نقطه اروپا را دارد. در واقع، ایران به 

موش��ك هاى دوربرد تاكتیكى دست پیدا 
كرده است كه گام بسیار مهمى  است!

  محمد شلتوکی:
این تصویِر تست یك موتور ماهواره بر معمولى 
نیست؛ با اطمینان مى گویم كه موتور سوخت 
جامد »رافع« عماًل گلوگاه پرتابگر ماهواره در 
كش��ورمان را »رفع« كرد. این یعنى افزایش 
س��رعت مونتاژ و پرتاب، افزایش چش��مگیر 
پرتاب هاى ساالنه، تحول در صنعت ماهواره. 
خداقوت به جهادگران نیروى هوافضاى سپاه.

  کاربری با نام »فاطمه«:
پیشرفت ایران در هوافضا به مرحله اى رسیده 
كه جزو چهار كشور برتر جهان و اخیراً اولین 
ماهواره بر سوخت جامد با موفقیت پرتاب 
شده. شاید رسانه ها این رو كم رنگ كنند اما 

ملت خوب مى بینند و مى شنوند. 
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چهارمی ایران در ماهواره بر سوخت جامد را 
ببینید تا بعد!

تقدیر کاربران شبکه های اجتماعی از آزمایش اولین ماهواره بر سوخت جامد ایران

سلردار حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سلپاه پاسلداران انقاب اسلامی، از 
آزمایش موفقیت آمیز اولین ماهواره بر سلوخت جامد ایران خبر داده اسلت. به گفته 
ایشان این فناوری در حال حاضر تنها در اختیار چهار کشور جهان قرار دارد. کاربران 

شبکه های اجتماعی با استقبال از این خبر به جهادگران و دانشمندان هوافضای ایران 
تبریک گفتند. کاربران همچنین از تأثیرات این دسلتاورد بر صنعت هوافضای کشور 
نوشتند. در ادامه بخش  هایی از واکنش های کاربران را در این خصوص مرور کرده ایم.

این صفحه پیام هلا،  متن ها، عکس نوشلت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تاش بر این 
اسلت که دیدگاه ها و نظرات کاربران اندیشلمند شلبکه های 

اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.

 زیادتی و کمی وسایل زندگی 
نه موجب خوبی است و نه بدی

حضرت آیت اهلل بهجت )قدس سره(:
زیادتى وسایل زندگى و اختالف طبقات در شئون زندگى و معیشت 
دنیایى در همه اعصار بوده اس��ت. براى حض��رت ابراهیم و حضرت 
سلیمان علیهماالسالم هم دنیا فراهم بوده است. زیادتى و كمى وسایل 
زندگى و اسباب رفاه و راحتى، نه موجب خوبى و بدى اشخاص است، 
و نه داشتن آن موجب راحتى درونى انس��ان مى گردد. بلكه هنگام 
قضاوت در مورد افراد، تقید به عبادت و توجه و یاد خدا را باید لحاظ 
كرد. با اینكه سیدمهدى بحرالعلوم رحمت اللهّ زندگى اشرافى داشت، 

در عین  حال، صاحب كرامات و مقامات علمى و عملى بود.
منبع: كانال رس��مى مركز تنظیم و نش��ر آثار حض��رت آیت الل 

بهجت)قده( به استناد كتاب در محضر بهجت، ج۱، ص ۲۴۰

   آیينه نفس

دل خوشی های کوچک ما به یک قانون

مرسده جوان در توئیتى نوشت: درمان مشكالت اقتصادى ما ، با بهره گیرى از الگوى » اقتصاد 
مقاومتى « و دور زدن تحریم ها میس��ر اس��ت. لذا بدون توجه به جنگ روانى دشمنان و 
هیجانات كاذب، مذاكرات را بر اساس » منافع ملى « پیش برده و معطل نتیجه نمى مانیم.

صفحه توئیترى »عصر اندیشه « نوشت: آیا مى دانستید لطیفه عشاق، همسر آتاتورک پدر 
كشف حجاب در تركیه كه رضاشاه در ایران از او تقلید كرده بود و تحصیالت دبیرستانى را 

در لندن و دانشگاه را در پاریس گذرانده بود هیچ وقت حجاب خود را برنداشت.

امیر ناظمى در كانال تلگرامى خود از طرح 
»جهش تولید دانش بنیان « كه به تازگى در 
مجلس شوراى اس��المى نهایى شده است، 
نوشت. بخش��ى از یادداش��ت او را در ادامه 
آورده ایم: هر روز انبوهى از قوانین و مقررات به 
مجموعه حقوقى هر جامعه اى افزوده مى شود. 
قوانین و مقرراتى كه توسط نهادهاى مختلف، 
از مجل��س گرفته تا س��ازمان هاى دولتى و 
حاكمیتى وضع مى كنند تا بخشى از آزادى 
ش��هروندان را تصرف كنند، به بهاى امنیت 
و رفاه. در این وضعیت است كه این پرسش 
پیش روى ما قرار مى گی��رد: كدام قوانین و 
مقررات در خدمت و هم راستا با توسعه كشور 

است و كدام یك در جهت معكوس آن؟
نظریه هاى مختلف، پاسخ هاى مختلفى را در 
اختیار ما مى گذارند؛ هر كدام معیار هایى بر 
اساس فهم یا ایدئولوژى خود ارائه مى دهند 
و ممكن اس��ت نام  هایى مانند توسعه، رشد 
یا پیش��رفت یا... نیز بر روى پاسخ خود قرار 
دهند. توسعه اما از دیدگاه نورث )اقتصاددان 
نهادگراى نوبلیست( و همكارانش بر اساس 
مفهوم »نظم دسترسى آزاد « تعریف مى شود. 
یعنى وضعیتى كه در آن بازیگران مختلف به 
صورت منصفانه و رقابتى مى توانند به منابع 

مختلف دسترسى داشته باشند.
   یک گام توسعه ای

توس��عه اقتصاد دانش بنیان مى تواند بر پایه 
قوانینى باشد كه ذاتاً از جنس غیرتوسعه اى 
هستند. به عنوان نمونه قانون دانش بنیان و به 

دنبال آن برچسبى به نام دانش بنیان، از این 
منظر قانون و مقرراتى ضدتوسعه اى هستند.

این كه دولت در جایگاه ارزیابى و اعطاى مشوق 
بنشیند و برخى را برچسب دانش بنیان بزند و 
دیگرانى را نه، ذاتاً رویكردى ضدتوس��عه اى 
است، چراكه در این میان و از فرآیند تعیین 
معیار گرفته تا ارزیابى انسانى، همگى مى تواند 
آسیب پذیر باش��د، از آس��یب دانش ناكافى 
مدیران دولتى در تعریف دانش بنیان بودن تا 

خطر فساد در میان گروه هاى ارزیاب.
در روزه��اى اخی��ر »ط��رح جه��ش تولید 
دانش بنیان « در مجلس تصویب شد، طرحى 
كه برخى از مواد آن رویكرد هایى توسعه محور 
داشتند؛ و شاید مهم  ترین نمود آن در ماده۱۰ 

آن آمده است:
 R&D(»اعتبار مالیاتى تحقیق و توسعه«

Tax Credit( مفهومى م��درن در جهان 
است )كه در بند ت ماده۱۰ این قانون تصویب 
ش��د(. بر اس��اس این مفهوم، هر شركتى، 
صرف نظر از این كه دانش بنیان اس��ت یا نه، 
صرف نظر از این كه در حوزه تولید كفش است 
یا نرم افزار، به ازاى هزینه اى كه در »تحقیق و 
توسعه « انجام مى دهد، مى تواند اعتبار مالیاتى 
براى همان سال یا سال هاى آینده كسب كند. 

این سازوكار ویژگى هاى زیر را دارد:
۱- تحقیق و توسعه را براى همه حوزه ها، و نه 
فقط دانش بنیان ها، ضرورتى مى داند و در نتیجه 

شایسته پاداش )كاهش هزینه مالیاتى(.
۲- شركت ابتدا هزینه R&D را انجام مى دهد 
و بعد پاداش را دریافت مى كند. به این ترتیب 
میزان سندسازى و احتمال فساد ادارى و قدرت 
دولت در تفكیك برخورداران و نابرخورداران از 

مشوق هاى نوآورى كاهش مى یابد.
٣- شركت  ها را به سرمایه گذارى غیرمستقیم 
در R&D و ن��وآورى تش��ویق مى كن��د، در 
 حقیقت شركت  ها با س��رمایه گذارى جسورانه 
)Venture Capital( ی��ا ایج��اد مراك��ز 
شتابدهى مى توانند مشوق الزم را دریافت كنند، 
به این ترتیب هم مشوق ورود كسب وكارهاى 
مختلف و متداول در اكوسیستم استارت آپى 
 اس��ت؛ و هم آنان را تش��ویق به ن��وآورى باز 

)Open Innovation( مى كند.
هر سه ویژگى فوق در راستاى »نظم دسترسى 
آزاد « است، نظمى بهتر از نظم فعلى، كه در آن 
دسترسى آزادترى نس��بت به قبل، براى حوزه 
فناورى و نوآورى فراهم آمده است. اگرچه »قانون 
دانش بنیان « الزاماً توس��عه گرا نبود، اما شاید 
نهادى بود براى تصحیح مداوم خطا ها و نهایتاً 
بازیگرى و مش��اركت براى تدوین پیش نویس 

طرحى كه توسعه یافته تر از پیش بود.
در چند سال گذش��ته بار ها تالش شده بود 
تا »اعتبار مالیاتى« تبدیل به قانون شود، كه 
البته نشده بود؛ و این بار در این قانون به نتیجه 
رسید. جا دارد صندوق نوآورى و شكوفایى و 
معاونت علمى و فناورى ریاست جمهورى و 
همچنین به نمایندگان مجلس مجتبى توانگر 
و محسن دهنوى بابت پیش��برد این طرح و 
تصویب آن خداقوت بگویم؛ كاش امثال »طرح 
صیانت« ها تبدیل به شاخص عملكرد مجلس 
نشود تا جا براى طرح  هایى عقالنى تر مانند 

»طرح جهش تولید دانش بنیان « باز شود.

معطل نتیجه نمی مانیم همسر آتاتورک هیچ وقت کشف حجاب نکرد

عشق را نمی شود با پول خرید یا معاوضه کرد
۲٣ دى سالگرد فوت دكتر سیدجعفر 
ش��هیدى بود. ایش��ان رئیس مؤسسه 
لغت نام��ه دهخدا و مرك��ز بین المللى 
آموزش زب��ان فارس��ى، اس��تاد تمام 
دانشكده ادبیات و علوم انسانى دانشگاه 
تهران و از پژوهشگران برجسته زبان و 
ادبیات فارسى، فقه و تاریخ اسالم بود. 
كانال تلگرامى »بزم قدسیان « به نقل از 
سیره فرزانگان، بخش  هایى از مصاحبه هاى شخصیت هاى مختلف را در خصوص مرحوم دكتر 
سیدجعفر شهیدى به اشتراک گذاشت. در این مطلب كه به مناسبت سالگرد دكتر شهیدى 

منتشر شده است مى خوانیم:
مرکز بررسی های اسامی، گفت وگو با مرحوم استاد سیدهادی خسروشاهی:

در بین آثار مرحوم دكتر شهیدى، از همه مهم تر و سنگین تر، ترجمه نهج البالغه است كه با 
ویژگى خاصى ترجمه ش��ده و تاكنون بیش از ۱۵ بار چاپ شده است و   عجیب آن كه ایشان، 
به رغم مش��كالت مالى- از جمله اجاره نش��ینى- بابت آن، حق الترجمه نگرفتند و در پاسخ 

دوستان مى  فرمودند: »عشق را كه نمى شود با پول خرید یا فروخت و معاوضه كرد!«
خبرگزاری مهر، مرحوم دکتر صادق آئینه وند، 91/10/27:

یك ویژگى مهم مرحوم عالمه سیدجعفر شهیدى خضوع و خشوعش بود. با این كه مجتهد و 
فقیه بزرگى بودند، وقتى مى خواستند از دِر دانشگاه وارد شودند، كسى او را نمى شناخت. یك 

بار دیدم كه یكى از نگهبانان به ایشان گفت: حاج آقا! كجا سرت را انداخته اى و مى روى؟!
روزنامه جام جم، 94/10/24، دکتر احمد تمیم داری، اسلتاد زبان و ادبیات فارسی 

دانشگاه عامه طباطبایی:
مرحوم استاد دكتر شهیدى در كالس به موقع حاضر  مى شدند، و همیشه با وضو بودند و خود 
فرمودند: »هیچ گاه در درس مثنوى در كالس، بى وضو حاضر نشدم! حتى در میان دو كالس، 

وضو را تجدید مى كرد ند.«
خبرگزاری بسیج، گفت وگو با دکتر غامرضا ستوده:

مرحوم دكتر شهیدى بسیار به نماز اول وقت و نماز جماعت تأكید داشتند. البته خودشان هیچ 
وقت نپذیرفتند كه پیش نماز شوند، خیلى احتیاط مى كردند و من، به تأكید ایشان در لغت نامه 
پیش نماز بودم. یك سفر با هم، به هند رفتیم به همراه دكتر شیخ االسالمى، دكتر حدادعادل 
و یك هیئت ۱۰، ۱۲ نفره. ایشان بسیار به نماز شب تأكید داشتند، كسانى كه با ایشان همسفر 
بودند هیچ وقت شب هنگام، متوجه بیدارى و نماز شب ایش��ان نشده بودند. ایشان آهسته 
براى نماز بیدار  مى شدند، هیچ وقت و هیچ جا این تقید را از دست ندادند. ایشان اغلب وقتى 
مى خواستند لباس بخرند مرا نیز همراه مى بردند و ساده  ترین و ارزان  ترین لباس را كه تنها به 

تن شان راحت بود،  انتخاب مى كردند، به شیك پوشى توجهى نداشتند!

کتاب دزدی نخریم!
یاس��ین نمك چیان در كانال تلگرامى 
خود نوشت: كتاب  هایى كه در غرفه هاى 
مت��رو، س��طح ش��هر و دیج��ى كاال با 
تخفیف هاى ۵۰ تا ۷۰ درصد فروخته 
مى ش��ود دزدى اس��ت. چن��د ناش��ر 
بى اخالق آث��ار پرفروش را رونویس��ى 
مى كنند و یك اس��م جعل��ى را هم به 
عنوان مترج��م مى گذارند روى جلد و 

مى فرستند بازار. این كالهبردار ها هماهنگ و شسته رفته كار مى كنند.
از یك طرف در پروس��ه تولید محتوا بخش مهمى از هزینه  ها را پرداخت نكرده اند و در واقع 
دزدیده اند؛ از طرفى كاغذ رانتى و امكانات دیگرى در اختی��ار دارند و در نتیجه چاپ كتاب 
براى شان مفت درمى آید. مهم تر از همه اینكه شهردارى و مترو و دیجى كاال هم با این ناشران 
س��ود جو همراهى مى كنند تا مال دزدى را به بهترین ش��كل ممكن ب��ه آدم هاى كم اطالع 
بفروشند. ناشران و مترجمانى كه حق شان ضایع شده بار ها فریاد زده اند اما هیچ نهادى از آنها 
حمایت نمى كند. تنها راه باقى مانده این است كه مردم آگاه شوند این كتاب  ها سرقتى است و 
خریدن چنین آثارى در واقع خرید مال دزدى است. آدم  هایى كه چنین كتاب  هایى را مى خرند 
معموالً كتابخوان حرفه اى نیستند و باید به آنها گوش��زد كرد كه با دزد ها همدست نشوند. 
نكته حیرت انگیز اینكه شعارشان این است كه كتاب قاچاق نخرید. این جمله را مى نویسند و 

مى چسبانند به پیشخوان. چه مى شود گفت؟

جنگ احتمالی چین و امریکا بر سر ماهی!
مجید رئوفى در رش��ته توئیتى نوشت: 
ماهى مى تواند به یك كاالى استراتژیك 
تبدیل شود؛ چیزى مثل نفت. یكى از 
مهم  ترین موضوع��ات مرتبط با جنگ 
احتمالى می��ان چی��ن و امریكا بحث 
امنیت غذایى اس��ت و مهم ترینش هم 
مربوط به ماهى اس��ت. دانیل یرگین 
مى گوید احتمال تبدیل شدن ماهى به 

یك كاالى استراتژیك وجود دارد.
دلیل اهمیت ماهى به موقعیت ژئواس��تراتژیك دریاى چین جنوبى برمى گردد كه به عنوان 
»بحرانى  ترین آبراه جهان « توصیف مى شود و از اقیانوس هند تا آسیا و اقیانوس آرام امتداد 

دارد. این دریا با اندونزى، مالزى، برونئى، فیلیپین، ویتنام، چین و تایوان همسایه است.
٣/۵ تریلیون دالر تجارت جهانى- دوس��وم تجارت دریایى چین و بیش از ۴۰ درصد تجارت 
ژاپن و ٣۰ درصد كل تجارت جهانى- از طریق آب هاى این دریا انجام مى شود. همچنین ۱۵ 
میلیون بشكه نفت در روز و یك سوم LNG جهان. ۸۰ درصد واردات نفت چین از طریق آن 
انجام مى شود. ۱۰درصد كل صید ماهى جهان و ۴۰درصد صید ماهى تن در این دریا انجام 
مى شود. چین، بزرگ ترین مصرف كننده ماهى در جهان است. ارزش و اهمیت ذخایر ماهى 
دریاى چین جنوبى، ماهى را به یك كاالى استراتژیك تبدیل مى كند. اهمیت تنگه ماالكا كه 

كنترلش در اختیار نیروهاى نظامى امریكاست، در دل این موضوع است.

مالی سازی اقتصاد!
سیدیاسر جبرائیلى در كانال تلگرامى خود نوشت: یكى از پروژه هاى جریان نئولیبرال در ایران، 
مالى سازى )Financialization( اقتصاد ماست. مالى سازى را مى توان سودآورى بدون 
تولید تعریف كرد. این رویكرد، به صراحت از ایجاد فضا براى سرمایه گذارى روى نوسان نرخ  ها 
سخن مى گوید و هیچ ابایى ندارد كه بخش مالى را در عداد بخش هاى صنعت و كشاورزى قرار 

داده و آن را مستقل از بخش واقعى اقتصاد تعریف نماید.
در یك اقتصاد سالم اما بخش مالى، از بخش واقعى اس��تقالل ندارد، بلكه در خدمت بخش 
واقعى یعنى تولید است. به عبارت دیگر، سرمایه گذارى در بخش مالى، اساساً شایسته عنوان 
سرمایه گذارى نیست و دولت نه تنها نباید به رواج و توسعه آن كمك كند، بلكه باید در برابر آن 
مانع نیز بگذارد. بخش مالى صرفاً یك كانال براى سرمایه گذارى است و به تعبیر علما طریقیت 
دارد، موضوعیت ندارد. عبارت مالى شدن را البته نئولیبرال  ها به كار نمى برند. از عباراتى نظیر 
توسعه مالى و تعمیق مالى استفاده مى كنند. متأسفانه از سال ۱٣۹۲ به این سو، یعنى با روى 
كار آمدن دولت آقاى روحانى و حاكم شدن نئولیبرال  ها بر اقتصاد ایران، مالى سازى اقتصاد 
ایران شدت قابل توجهى یافته و براى یافتن ریشه فجایعى نظیر صعود و سقوط بورس، جاى 
دیگرى نباید رفت. باز مع االسف، این فرآیند مالى شدن، در دوره جدید نیز با سرعت بیشتر 
ادامه دارد و رسانه هاى نئولیبرال، پیوسته بابت اتفاقات جدیدى كه در این مسیر رقم مى خورد، 
جشن مى گیرند. نكته جالب توجه این است كه از فجایعى كه مالى شدن در اقتصاد غرب آفرید 
و بحران ۲۰۰۸ را رقم زد نیز، درس گرفته نمى شود؛ كه البته باید گفت آنان كه از فاجعه نفع 

مى برند، طبیعتاً به استقبالش مى روند.

داریم وحشتناک تر از کار این ماتادورها؟!
كاربرى با نام »استیون « نوشت: وحشتناک تر از كار این ماتادورها، اونایى 
هستن كه از تماشاى زجر دادن این حیوانات لذت مى برن. مى دونستین 
حدیثى داریم كه میگه كسى كه شیر مى دوشه، ناخن هاش رو باید بگیره تا 

حیوان اذیت نشه؟! در این حد براى مخلوقات خدا احترام قائله دین ما.

کیسه های هوایی که هیچ وقت باز نشد!
المیرا شریفى در توئیتى نوشت: از ۲۸ خودروى به شدت آسیب دیده 
تصادف محور بهبهان، ۲۷ خودرو س��اخت داخل بوده و كیسه هواى 
هیچ كدام از آنها هنگام سانحه عمل نكرده! قاعدتاً راننده، هزینه كیسه 

هوا را زمان خرید پرداخت كرده بوده! #خودروى_بى_كیفیت

چطور باتری گوشی را سالم نگه داریم؟
كانال تلگرامى »زومیت« نوشت: اگه مى خواین شارژدهى باترى گوشى تون 
بعد از دو سال، از یك روز كامل به یه ساعت نرسه، این موارد رو رعایت كنید: 
۱- هیچ وقت نذارید باترى گوشى تون كامل خالى بشه و هیچ وقت تا ۱۰۰ 
درصد ش��ارژش نكنید. ۲- اگه عجله  ندارید، از ش��ارژرهاى فست شارژ 

استفاده نكنید. ٣- گوشى تون رو در معرض گرماى شدید قرار ندید.

    تصویر منتخب

   مجسمه مرد سنگی در هفت باغ کرمان


