محمدجواد اخوان

احیای شورای عالی فضایی پس از  10سال

فهایی
تخفی 
برای ترویج سنتهای وارداتی

از چالشهای سبک زندگی در کشورمان ،واردات بیرویه سنتها
و آدابورس��وم فرهنگی خصوصاً از جوامع غربی در سالهای اخیر
است .بخشی از این س��نتها در قالب مناسبتهای اجتماعی است
که در تعارض آش��کار با فرهنگ و هویت اس�لامی ایرانی اس��ت و
در قالب جش��نهایی چون هالووین و ولنتای��ن مرزهای فرهنگی
جامعه را مورد هجمه قرار میدهد .افراد فرهیخته در برابر اینگونه
سنتهای وارداتی و ضدبومی معموالً از خود واکنش نشان میدهند
و میکوشند اطرافیان و فرزندان خود را در برابر این آسیبها مصون
کنند ،اما با تأس��ف باید گفت افراد خودباخته و بیهویت خود را در
معرض سیل بیامان چنین رسوم غلطی قرار میدهند و پس از مدتی
آسیبهای متنوع آن را متحمل میشوند.
در کنار اینها ،البته سنتهای وارداتی دیگری نیز هست که هرچند
در تعارض آشکار با فرهنگ اسالمی ایرانی نیست ،اما در ضمن خود
الزامات سبک زندگی غربی و آسیبهای آن را به صورتی نهچندان
آش��کار وارد فرهنگ عمومی جامعه میکند .این دس��ت از رس��وم
اجتماعی از آنجا که کمتر مورد حساس��یت نخبگان و فرهیختگان
قرار میگیرد ،معموالً بهتدریج ریشه دوانده و پس از مدتی نشانههای
جدیدی از تغییر سبک زندگی را به رخ میکشد.
یک��ی از مصادیق این مناس��بتهای وارداتی ف��روش ویژه آخرین
جمعه ماه نوامبر میالدی است که در ادبیات غربی با عنوان «جمعه
سیاه» ( )Black Fridayش��ناخته میشود .این رسم در واقع منشأ
امریکایی دارد و دقیقاً منطبق بر سنتهای دینی ،فرهنگی و حتی
تقویم اقتصادی این کشور است ،اما در چند سال اخیر به بازار کشور
ما نیز راه یافته است.
بر اس��اس این س��نت اجتماعی که ح��دود  70اس��ت در امریکا و
کشورهای غربی متداول شده ،آخرین روز جمعه ماه یازدهم میالدی
بهعنوان روز فروش ویژه و پرتخفیف فروشگاهها و بازارها تعیین شده
است .علت برگزیدن این روز نیز آن است که این جمعه فردای روز
موسوم به «شکرگزاری» (از اعیاد ملی و دینی امریکاییها) بوده و در
واقع نخستین روز آغاز خریدهای عید کریسمس یا سال نو مسیحی
است .ازاینرو میتوان گفت که هم عید موسوم به شکرگزاری و هم
جمعه پساز آن در واقع بخشی از سنتهای جامعه امریکا بوده که
دقیقاً مأخ��وذ از آداب دینی و نیز مقتضی��ات اجتماعی و اقتصادی
آن است.
مردم امریکا معموالً بیشترین خرید خود را قبل از سال نو مسیحی
انجام میدهند و فروش��گاهها و صاحبان کسبوکار نیز برای خالی
کردن فروش��گاههای خود قبل از فروش ویژه کریسمس ،با اعطای
تخفیفات باال س��عی میکنند جا را برای اجن��اس بهروزتر و مطابق
مدهای جدید باز کنند .ناگفته پیداس��ت که اینگونه اقدام در واقع
در چارچوب سبک زندگی مدگرایی و مصرفزدگی است که بخش
مهمی از فرهنگ نظام سرمایهداری را به خود اختصاص داده است.
از س��ویی با توجه به برخی قوانی��ن مالیاتی در امریکا و بخش��ی از
کشورهای غربی ،صاحبان فروشگاهها برای فرار از مالیات اجناسی
که بیش از یک سال در فروشگاه باقی مانده ،به اینگونه فروشهای
ویژه توج��ه خاصی دارن��د .بهطورکل��ی باید گف��ت تخفیفهایی
ازایندست بیش از آنکه به سود خریدار باشد ،منافع اصناف تولیدی
و توزیعی را تأمین میکند.
با توجه به اینکه تقویم مس��یحی به بسیاری از کش��ورهای دنیا راه
یافته و تعطیالت پایان سال را بر اساس آن تنظیم کردهاند ،طبیعی
است که سنتهای تجاری غربی نیز راه خود را به این جوامع باز کرده
است .اما بهرغم آنکه تقویم کش��ورمان هجری شمسی و تعطیالت
پایان سال ما متفاوت از سایر کشورها است ،چند سالی است که این
سنت تجاری به نحوی به بازارهای داخلی کشورما نیز رسوخ یافته
است .برخی فروشگاههای اینترنتی و زنجیرهای معروف چند سالی
است که به این مناس��بت به فروشهای ویژه دست میزنند .البته
تخفیف دادن به مش��تریان ،خصوصاً در اوضاع اقتصادی سالهای
اخیر نهتنها ایرادی ندارد ،بلکه به ش��رط آنکه واقعی باشد تا حدی
مورد تمجید نیز هست ،اما از مالکان و مدیران این فروشگاهها باید
پرسید بر اساس کدام مؤلفه فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی جامعه
ایران ،این روز را به فروش ویژه اختصاص دادهاید و اصرار نیز به ترویج
نام وارداتی آن دارید؟ همه میدانیم که از گذش��ته ایرانیان خرید
سالیانه خود را در ماه پایانی س��ال شمسی و نه سال مسیحی انجام
میدهند و کارفرمایان نیز عیدی و پاداش پایان س��ال کارمندان و
کارگران (که منبع مهمی برای خرید سالیانه است) را در اسفندماه
پرداخت میکنند و در واقع خرید در ابتدای آذرماه چندان ربطی به
عادات رایج ایرانیان ندارد.
هرچند آماری از میزان خریدهای فروشگاههای اینترنتی و زنجیرهای
در این مناسبت وارداتی نیست ،اما با توجه به عادت مألوف ایرانیان به
خرید در اسفند ،میتوان حدس زد جریانی که به دنبال ترویج فروش
ویژه «جمعه سیاه» است ،بیش ازآنکه منافع کوتاهمدت تجاری را
مدنظر قرار داده باش��د ،تغییر س��بک زندگی را هدف گرفته است.
روشن است که با رایج شدن پدیدههایی چون جمعه سیاه بهتدریج
بخش��ی از رونق بازار از پایان سال شمس��ی به پایان سال مسیحی
منتقل میگردد و تبعاتی در حوزه س��بک زندگی و روی آوردن به
اعیاد وارداتی و نامرتبط به هویت اسالمی ایرانی را به دنبال خواهد
داشت .بهنظر میرسد متولیان حوزه فرهنگی کشور به این تغییرات
ناملموس اما زیانبار باید توجه ویژهای داشته باشند.
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خبر

 قدردانی سردار سلیمانی از رهبر انقالب

پیام رهبر انقالب افق تازهای را پیش روی بسیجیان گشود

رئی�س س�ازمان بس�یج مس�تضعفین در نام�های از الط�اف
و تدابی�ر فرمان�ده معظ�م کل ق�وا ب�ه بس�یجیان قدردان�ی
و ب�ر ع�زم راس�خ آن�ان در خدم�ت رس�انی پرش�ور و
مس�تحکمتر ب�ه نظ�ام اسلامی و مل�ت ای�ران تأکی�د کرد.

در پی پیام امید بخش رهبر معظم انقالب اسالمی و فرمانده معظم کل
قوا به بسیجیان همزمان با هفته بسیج ،سردار سرتیپ پاسدار غالمرضا
سلیمانی در پیامی با قدردانی از معظم له ،بر عزم راسخ بسیجیان در
خدمت رسانی پرشورتر به نظام اسالمی و ملت ایران تأکید کرد.
به گزارش سپاه نیوز ،در پیام س��ردار سلیمانی به فرمانده معظم کل
قوا آمده است :فرزندان بس��یجیتان در هفته مبارک بسیج همچون
سالهای گذشته شوق دیدار خورشید پر فروغ و جانفزای والیت را در
سینههایشان محبوس داشته ولی برای متنعم شدن و التذاذ از انفاس
قدسیتان لحظه ش��ماری مینمودند لیکن وضعیت کنونی کشور و

دشمن اندیشهای را ترور کرد
کهدنبال خودکفایی بود

دش�منان ،ترور این جهادگر علمی را با هدف توقف اندیشهای که
برهم زننده نظم نوین جهانیشان بود انجام دادند؛ اندیشهای که رشد
عملی کشور را به دنبال داشت و دستاورد آن خودکفایی کشور بود.

به گزارش فارس ،مهدی فخریزاده ،فرزند دانش��مند شهید محسن
فخریزاده ،با اش��اره به مجاهدتهای علمی شهید فخریزاده افزود:
دشمنان ،شهید فخریزاده را بهتر میشناختند .او جهادگری بود که
جان خود را در راه تالشهای بزرگ علمیاش تقدیم کرد و خدا مقام
واالی شهادت را پاداش او قرار داد.
مهدی فخریزاده ادامه داد :شهید فخریزاده بیش از  40سال جهاد
علمی در عرصههای مختلف داشت و دست به کاری نمیزد مگر اینکه
در سطح ایران یا جهان برای بار اول باشد .دشمنان ،ترور این جهادگر
علمی را با هدف توقف اندیشه انجام دادند .آن هم اندیشهای که برهم
زننده نظم نوین جهانیشان بود .اندیشهای که رشد عملی کشور را به
دنبال داشت و دستاورد آن خودکفایی کشور بود.
فخریزاده تالش دش��من برای جلوگیری از پیشرفت علمی ایران را
مظلومیت کشور دانست و گفت :دش��من بداند که ما دانشمندانمان
را که نعمتهای بزرگ الهی هس��تند میشناس��یم و راه آنها را ادامه
خواهیم داد .وی با اشاره به بیانات رهبر انقالب درباره شهید فخریزاده
گفت :همانطور که رهبر ّ
معظم انقالب فرمودند مجازات عامالن و آمران
این جنایت و پیگیری دس��تاوردهای ش��هید ،باید از سوی مسئوالن
دنبال شود.

ش��یوع ویروس کرونا مانع بهره مندی از این دیدار شور انگیز و وصف
ناشدنی گردید .پیام نورانی و امید بخش حضرتعالی در هفته شجره
طیبه و مبارک بسیج دیگر بار افق نو و تازهای را درپیش روی فرزندان
بسیجیتان گشود .جوانان بسیجی ،انقالبی و ایثارگر شما ضمن حضور
در همه میدانها نقش آفرینی مؤثر درجهت خدمت به نظام مقدس
اسالمی و مردم عزیز ایران قوی ،پرشورتر و مستحکم تر از گذشته وبا
ایمان قوی ،توکل ،اخالص و برنامه ریزی دقیق تالش خواهند نمود با
تحققهدفبلندومتعالیگامدومانقالب«تحققدولتاسالمی،جامعه
پردازی ،تمدن نوین اسالمی» در همه عرصههای عمومی ملت ایران
فعال و اثرگذار شوند و به حول قوه الهی پیش قراوالن زمینهسازی ظهور
خورشید عظمای والیت وامامت باشند .بسیج ارزندهترین یادگار بزرگ
و درخشان امام راحل و عظیم الشأن ،شکرگزار وجود نعمت خدادادی
والیت امر مسلمین بوده و از عنایت حضرتعالی و ارسال پیام روح بخش

و جان افزای تان سپاسگذاری و قدردانی نموده و سالمتی وجودتان را تا
ظهور دولت یار از محضر حضرت ربوبیت خواستارند.
رئیس سازمان بسیج مس��تضعفین همچنین در سخنرانی پیش از
خطبههای نماز جمعه گفت :بسیج در گام دوم انقالب اسالمی با تحقق
بسیج نوین گام دوم ،پیشقراول حرکتی بزرگ در امتداد تحقق تدابیر
رهبر معظم انقالب خواهد شد .سردار سلیمانی با اشاره به اثربخشیها
و نقش آفرینی بسیج در چهاردهه گذشته به گام دوم انقالب اسالمی
اشاره کرد و افزود :برای آنکه ملتهای مسلمان در کنار هم قرار بگیرند
باید دولتهایی با رویکرد مردمساالری انتخاب شود .قطعاً این اتفاق
خواهد افتاد .به گفته امام راحل قرن آینده از آن اس�لام خواهد بود و
اسالم سنگرهای کلیدی جهان را یکی پس از دیگری فتح خواهد کرد.
مؤلفههای این حرکت ب��زرگ در گام دوم ،محوریت جوانان و روحیه
جهادی و بسیجی است.

گزارش

اژهای :میزان عدلیه حال فعلی محکومان امنیتی است

بازهم کارستان قاضیالقضات! هم در نشستن با خانواده محکومان امنیتی برای کاهش محکومیت و بررسی مجدد پروندههای آنان و هم برای شنیدن ناشنیدنیها.
اوج کار آنجاست که وقتی یکی از خانوادهها خودش میگوید« ...گذشته ما بسیار سیاه »...اژهای اجازه نمیدهد بیش از این شرمنده باشد و از تقصیر و گناه
عضو خانواده خود بگوید و اعتراف کند ،حرفش را قطع میکند«:گذشته را رها کن! اگر وضع حال فعلی او خوب باشد ،حتم ًا کمک میکنیم»...
این عدلیه به تنهایی قادر است احساس خوب بودن را ورای قوای دیگر در دل مردم بشکوفاند

ادامه از صفحه یک
به گزارش پایگاه اطالعرسانی قوه قضائیه ،در سلسله
برنامههای مالقات مردمی حجتاالسالم محسنی
اژهای ،صبح پنجشنبه رئیس قوه قضائیه به مدت دو
ساعت با تعدادی از خانوادههای محکومان امنیتی،
حوادث آبان  ۹۸و جرائم عمومی دیدار کرد .این افراد
طی روزهای گذشته به دفتر ارتباطات مردمی قوه
قضائیه مراجعه کرده بودند .درخواستهایی که مردم
نزد محسنی اژهای مطرح کردند ،عمدتاًمواردی بودند
که تصمیمگیری در خصوص آنها به لحاظ قانونی در
حیطه مسئولیتهای رئیس قوه قضائیه است.
رئیسعدلیهپسازاستماعدرخواستهایمتقاضیان
و مطالعه موردی پروندههای��ی که عمدتاً مربوط به
جرایم عمومی و امنیتی بودند و سه فقره از آنها نیز به
محکومان حوادث آبان سال  ۹۸اختصاص داشت ،با
در نظر گرفتن تناسب میان موارد مندرج در پروندهها
و درخواستهای متقاضیان ،دس��تورات الزم را به
واحدهای ذیربط قضایی ابالغ کرد .دستورات رئیس
قوه قضائیه پس از استماع درخواستهای متقاضیان
عمدتاًحولمحورهای«بررسیعفو»«،ا ِعمالارفاقات
قانونی برای محکوم و متهم»« ،اعطای مرخصی به
زندانی»« ،ا ِعمال مج��ازات جایگزین حبس برای
خبر

فرزند شهید فخریزاده:
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زندانی»وهمچنین«کاهشمبلغوثیقهبرایمتهم»
بود .رئیس عدلیه پس از ابالغ دستورات در خصوص
ا ِعمال ارفاقات قانونی برای محکومان یا متهمانی که
در زندان به سر میبرند ،از خانوادههای آنها خواست
که شرایط و بستر را برای فرد آزاد شده به نحوی فراهم
کنند که دیگر پای آنها به زندان باز نشود.
رئیس قوه قضائیه در پاسخ به اظهارات خانواده یکی از
محکومان که وضع گذشته او را بغرنج توصیف کرده
بود ،گفت گذشته را رها کنید.اگر وضع فعلی او خوب
باشد،حتماًکمکشمیکنیم.
حجتاالس�لام اژهای پ��س از پای��ان رس��یدگی و
اب�لاغ دس��تورات الزم ب��ه مراجع ذیرب��ط درباره
درخواستهای مراجعهکنندگان ،با اشاره به عواطف
و احساسات خانوادههای محکومان و زندانیانی که با
وی مالقات کردند ،گفت :برخی مراجعهکنندگان از
ابراز پشیمانی فرد محکوم یا متهم سخن میگفتند
و خواس��تار آن بودند که نام فرد موردنظرش��ان در
فهرس��ت عفو قرار بگیرد که برای ما هم گذش��ته از
پیشینه افراد ،وضعیت حال او خیلی حائز اهمیت و
مالک اس��ت و در این موارد نیز دستورات الزم ابالغ
شد .وی در عین حال اظهار داش��ت :افرادی هم در
جریان مالقات مردمی حضور داشتند که با تکیه بر

بیماری فرد زندانی مورد نظر خود ،خواستار ارفاقات
مجازات میشدند که باید پزشکی

قانونی یا تغییر نوع
قانونی در خصوص آن اعالم نظر کند و پس از آن در
این موارد تصمیمگیری میش��ود .احساس من این
بود که تعدادی از درخواستهای متقاضیان در این
دیدارها صحیح بود .وی افزود :میتوان ارفاقات قانونی
را شامل حال یک زندانی کرد که فاقد سابقه کیفری
بوده ،مدتی از حبس خود را گذرانده و امروز هم نادم
و پشیمان است؛ بر همین اساس تعدادی از این افراد
را به رئیس کل دادگستری استانها یا دادستانهای
کش��ور معرفی کردیم تا از ارفاقات قانونی برخوردار
شوند .محسنی اژهای در عین حال تصریح کرد :موارد
خاصی هم در این دیدار بود که به سبب سنگین بودن
مجازات ،داشتن شاکیان خصوصی ،هیچ راهی برای
ارفاقات قانونی فرد محکوم یا متهم وجود نداشت .وی
تأکیدکرد:نمیتوانارفاقاتقانونیراشاملحالفردی
کرد که در دادنامه او عناوین مجرمانهای مثل سرقت
و آدم ربایی وجود داشته و خودش تمامی این اتهامات
را قبول کرده و مدت زیادی هم از حبس او نمیگذرد.
بسیجقوهقضائیه
به اصالح فرایندهاکمک کند
حجتاالسالممحسنیاژهایهمچنینصبحجمعه

در نشست با اعضای شورای فرماندهی و مسئوالن
مرکزمقاومت بسیج قوه قضائیه فرهنگ بسیج را
استقاللطلبی و عزتخواهی و ایستادگی در برابر
مستکبران و زورگویان دانس��ت وتأکید کرد :اگر
فرهنگ بسیجی توسعه یابد ،دست تطاول اجانب
و بدخواهان ازکش��ور و س��ر مردم کوتاه میشود.
 رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه بسیجی هم پیشرو،
هم پیش رونده و هم پیشبرنده است و در فرهنگ
بسیجیتوقفمعناندارد،اظهارداشت:بسیجیخود
رامحصور در زمان و م��کان نمیبیند و میخواهد
تمدن ناب اسالمی را در همه دنیاتوسعه ده د.
رئیس دستگاه قضا جنگ امروز دشمن علیه نظام
اس�لامی و ملت ایران را جنگیتلفیقی توصیف
کرد و مقابله با توطئههای دشمن را نیازمندنگاه،
اراده و روحیه بس��یجی دانس��ت .رئیس دستگاه
قضا ،رویکرد دولت مردمی و مجلس انقالبی و قوه
قضائیه تحولخواه را از فرصتهای موجود دانست
و با اشاره به افزایش امید و اعتماد درجامعه ،اظهار
داشت :دولت ما دولتی انقالبی است و میخواهد
واقعاً برای مردمکار کند و کش��ور را از جنبههای
مختلف ارتقا ببخش د .وی خاطرنشان کرد :مجلس
هم امروز همین انگیزه را دارد و میخواهد انقالبی
عمل کن��د .در قوه قضائیه هم هم��کاران عزیز ما
میخواهند اصالحکنند و یک قوه قضائیه در تراز
نظام اس�لامی ش��کل بدهند که به دنبال اجرای
بهترعدالت و خدمت بهتر به مردم است .رئیس
قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به ذکر
توصیههایی به همکارانبس��یجی دس��تگاه قضا
پرداخت و پیشرو بودن را اولین ویژگی برای انجام
ت.محسنی اژهای
مسئولیت وپیشبرد کارها دانس 
با بیان اینکه برای خدمت و انجام کار نباید منتظر
فرمان یا بسترسازی بود و نیروهای بسیجی باید
با خط شکنی واردمیدان شوند ،افزود :مگر حاج
قاسم به عنوان یکی از نمادهای فرهنگ بسیجی
کهدنیا ب��ه او افتخار میکند ،منتظر ب��ود تا به او
میدان دهند که کاری را انجام بدهد؟
رئیسعدلیهبااشارهبهوسوسههایشیطانوشیطان
صفتان برای گمراهی وانحراف انس��انها ،صیانت
از همکاران و پیش��گیری از خطا و لغزش همکاران
قضایی را از موضوعاتی دانست که همکاران بسیجی
دستگاهقضامیتوانندبهآناهتمامویژهداشتهباشند.
رئیس قوه قضائیه کار در دستگاه قضایی را سنگین
و خطیر خواند و با بی��ان اینکه فرایندهای پیچیده،
طوالنی و پر هزینه قضایی و اداری بعضاً زمینه ساز
فساد ونارضایتی مردم است ،از نیروهای بسیجی قوه
قضائیه خواست که به اصالح و کوتاهشدن فرایندها
کمک کنن د.

زخم زایندهرود فرصت اغتشاش را از ضد انقالب گرفت

پس از 16شبانه روز تحصن کشاورزان اصفهانی
در اعتراض به تنشهای آبی که روز پنجشنبه
با قرائت بیانیهای پای�ان یافت ،دیروز جمعی
از افراد ناش�ناس و غیر کشاورز ،کوشیدند با
آت�ش زدن چادرهای کش�اورزان اصفهانی،
این مطالبه صنف�ی را به صحنه اغتش�اش و
درگیری با مأم�وران انتظام�ی تبدیل کنند.

حال و هوای اصفهان روز جمعه  5آذر در حالی
که بامداد پنجشنبه کشاورزان چادرهای خود را
از بستر زایندهرود برچیده بودند ،پس از چندین
روز اعت��راض آرام ،با تالش برخی اف��راد دچار
التهاب شد.
کشاورزان اصفهان پس از  ۱۶شبانه روز تحصن
و برپایی چادر ،از صبح روز پنجش��نبه با قرائت
بیانیهای در قالب توافقنام��های ،به تجمع خود
پایان دادند و بس��تر رودخانه زایندهرود را ترک
و اعالم کردند ب��ه توافقنامه پایبند خواهند بود.
نمایندگان صنف کشاورزان و مسئوالن استانی
توافق کردند کمیتهای متش��کل از استانداری،
جهاد کشاورزی ،آب منطقهای و صنف کشاورزان
برای پیگیری امور مربوط به کش��اورزان داخل
اس��تان از جمله مصوبات کارگروه سازگاری با
کمآبی ،شورای عالی آب و ش��ورای هماهنگی

زایندهرود با دستور استاندار تشکیل و گزارشها
به صورت مستمر به استاندار ارائه شود .پیش از
این توافقنامه رئیسجمهور در بیستم آبان ماه در
دیدار با مجمع نمایندگان استان اصفهان دستور
داد کارگروه زایندهرود احیا ش��ود و معاون اول
رئیسجمهور به وزرای نیرو و جهاد کش��اورزی
دس��تور داد با فوریت موض��وع آب زایندهرود را
بررس��ی و راهکارهای خروج از این ش��رایط را
اعالم کنند.
پس از آنکه مطالبه گری آرام کشاورزان سرانجام
به همگرایی م��ردم نصف جهان ب��رای احیای
زایندهرود رس��ید و جمعه گذشته  ۲۸آبان قاب
بی نظیری از همدل��ی و متانت در حافظه تاریخ
ثبت شد ،دیروز اما به دنبال انتشار فراخوانهایی
از س��وی برخی عناصر مش��کوک و نزدیک به
ضدانقالب در شبکههای مجازی با وجود اینکه
کشاورزان پایان تجمع خود را طبق توافق شورای
میرآب شرق و غرب اصفهان با مسئوالن مبنی بر
«رهاسازی  ۵۰میلیون متر مکعب آب» به طور
رسمی اعالم کرده بودند،جمعیتی حدود  ۳۰۰تا
 ۴۰۰نفر در بستر زایندهرود تجمع کردند.
این رخداد که در ساعات نخستین صبح جمعه
به وقوع پیوس��ت در ابتدا آرام و بی حاشیه بود

رئیسجمهور با تأکید بر اهمیت صنعت فضایی در جهان در تولید
قدرت با مؤلفهه�ای اقتصادی ،تجاری ،امنیت�ی و تأمین نیازهای
بش�ر به پیش�رفت با تأثیرات کاربردی و ملموس در زندگی امروز
و آینده ،گفت :صنع�ت فضایی دیروز تنها مظهر اقتدار کش�ورها
بود اما ام�روز به عن�وان یکی از پیش�رانهای اقتص�ادی مطرح
است و در آینده نزدیک به عنوان بخشی از زیرساخت حکمرانی
در حوزهه�ای مختلف تج�اری و اقتصادی و امنیت�ی خواهد بود.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر ریاست جمهوری،دکتر سیدابراهیم
رئیسی ،رئیسجمهور صبح جمعه در اولین جلسه شورای عالی فضایی
در دولت سیزدهم که پس از یک دهه توقف برگزار شده بود به نقش این
شورا در سیاستگذاری و ترسیم نقش��ه راه برای توسعه صنعت فضایی
کشور اشاره کرد و گفت :اینکه بعد از نزدیک به  ۱۱سال اولین جلسه
شورای عالی فضایی تشکیل میشود ،نشاندهنده عزم این دولت برای
توسعه صنعت فضایی است.
رئیسجمهور با تش��کر از فعالیته��ای «وزارت ارتباط��ات و فناوری
اطالعات»« ،وزارت دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح»« ،سپاه» و
«ارتش» در حوزه فضایی ،گفت :با مجاهدت جوانان متخصص و باورمند
کشور تالشهای خوبی در صنعت فضایی ش��ده است اما با وجود این
تالشها در این حوزه با جایگاه واقعی فاصله داریم .امروز شرکتهای
دانشبنیان ،صنعت ،تجارت ،کشاورزی و گردشگری عبور از مشکالت
اقلیمی از جمله کمآبی و دهها حوزه دیگر میتوانند از خدمات فضایی
برای توسعه و رشد خود استفاده کنند.
رئیسجمهور بر ارزان و بومیسازی صنعت فضایی تأکید کرد و گفت:
همه بخشهای فعال در این صنعت باید با همپوش��انی و همگرایی و
استفاده از تجربیات یکدیگر و پرهیز از کارهای موازی دست به دست
هم بدهند و خواسته مقام معظم رهبری را برای رسیدن به مدار  ۳۶هزار
کیلومتری محقق سازند .رئیسی افزود :البته دستیابی به این هدف یک
مسیر حداقل  ۱۰ساله است ،اما مطمئن هستیم که به فضل خداوند با
روحیه جهادی متخصصان کشور و با حمایتی که دولت سیزدهم خواهد
کرد این مسیر کوتاه و کوتاهتر خواهد شد.
رئیسی با بیان اینکه با وجود تهدیدها و تحریمها و فشارهای هدفمند
دشمنان در صنایع فضایی و نظامی ،دستاوردها و پیشرفتهای بسیار
بزرگی در این بخشها داشتهایم ،اظهار داش��ت :ما باید به سرعت و با
برنامه ریزی دقیق و منس��جم ،به فناوری تثبیت شده برای مدارهای
 LEOبرس��یم و در گام بعد باید با برنامه ریزی دقیق و کار مجاهدانه،
به سرعت به س��مت مدار  ۳۶هزار کیلومتری (  )GEOحرکت کنیم.
وی گفت :اگر در صنعت فضایی حضور نداشته باشیم مجبور خواهیم
شد در اتوبان ساخته شده توسط دیگران حرکت کنیم .صنعت فضایی
یک نوع بازدارندگی برای تعرض دش��منان به کش��ور ایجاد میکند.
وقتی ماهوارهای پرتاب میشود مردم و جوانان احساس قدرت و غرور
میکنند.

خطیب نماز جمعه تهران:

ساختار فسادآفرین
با عزل یک مدیر درست نمیشود

ب�ا عزل ی�ک مدی�ر هی�چ مس�ئلهای در صنای�ع ب�زرگ دولتی
و ش�رکتهای دولت�ی و خودروس�ازی ح�ل نمیش�ود .ای�ن
س�اختار آل�وده اس�ت ،ای�ن س�اختار فس�اد آفری�ن اس�ت،
ای�ن نظ�ام مدیریت�ی پاس�خگو ب�ه مس�ائل کش�ور نیس�ت.

حجت االسالم ابوترابی فرد،امام جمعه موقت تهران در خطبههای این
هفته نماز جمعه تهران گفت :ما باید در مسیر یک تحول قدم برداریم،
باید در مسیر واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی با نظارت
و با مدیریت هدایت مدیران عاقل و الیق در بدنه دولت قدم برداریم و بر
اعمال و رفتار آنها نظارت دقیق کنیم.
ابوترابیفرد افزود:بدون ش��کلگیری نظام سیاس��ی مقتدر ،کارآمد ،با
حضور و مشارکت آحاد جامعه و مبتنی بر مبانی روشن وحیانی راه برای
شکلگیری جامعهای که در انتظار انبیای الهی است فراهم نخواهد شد.
خطیب جمعه تهران گفت :مهمترین اصل و زیرساخت نظام سیاسی الهی
شایسته ساالری است .انتخاب مالک اشتر حکایت از این دارد که در نگاه
سیاسی و مدیریتی علی بن ابیطالب (ع) انتخاب مدیران صالح ،شایسته،
ممتاز ،پیشرو ،پیشگام اولویت است .وی افزود :نظام سیاسی برآمده از
آموزههای دینی باید در چند قاعده حرکت کند ،نخست در دست داشتن
یک برنامه مدون با تعریف اهداف کالن و ارائه نقشه راه برای دستیابی به
اهداف تعریف شده،نظارت ،پایش ،ارزیابی مستمر برای فاصله نگرفتن از
اهداف و نقشه راه تعریف شده و تعهد مدیران و مقامات مسئول در نظام
اسالمی به اهداف ،نقشه راه برای شکلگیری حکمرانی منسجم ،کارآمد
و دارای باالترین سطح تأثیر در تحقق اهداف انبیای الهی است .ابوترابی
فرد با بیان اینکه مخاطب ما مسئوالن نظام ،مدیران ارشد ،میانی و خرد در
نظام اسالمی هستند ،گفت :نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر نخستین
سند مدونی است که از انبیا و اوصیای او در دست ماست.

فرمانده نیروی دریایی سپاه:

پژمردگی میدانی در جبهه استکبار
آشکار شده است

اف�ول و پژمردگ�ی در چه�ره و شکس�ت گفتم�ان
جبه�ه اس�تکبار در عرص�ه می�دان آش�کار ش�ده اس�ت.

تالش تعدادی ناشناس برای ایجاد آشوب در تجمع مردم اصفهان

و مردم با سردادن ش��عارهایی بار دیگر احیای
زایندهرود را خواستار شدند؛ اما به تدریج با نمود
برخی تحرکها فضای این مطالبهگری به حق،
ملتهب شد.
در این می��ان برخی افراد که هیچ ش��باهتی به
کش��اورزان نداش��تند با حضوری مش��کوک و
تحریککننده س��عی در ایجاد التهاب در بستر
زایندهرود داشتند.
پس از تحرک این افراد و ایجاد التهاب چند صد
نفره ،پلیس برای متفرق کردن جمعیت ناچار به
مداخله شد .جمعیت مستقر در بستر زایندهرود
که ابتدا در حوالی پل خواجو ب��ود پس از اقدام
پلیس برای متفرق کردن ،به تدریج و طی چند
مرحله به سمت پل فردوسی و سپس سی و سه
پل حرکت کرد .در این میان برخی افراد از میان
جمعیت به سمت نیروهای امنیتی و پلیس سنگ
پرتاب کردند و در برخی مسیرهای همجوار نیز
درگیریهای لفظی با مأموران مش��اهده ش��د
که با خویش��تن داری مأموران ناجا همراه شد و
جمعیت معترضان از بستر زایندهرود به سمت
برخی خیابانهای همج��وار حرکت کرد .گفته
میش��ود در میان تحریککنندگان چند نفر از
عناصر مشکوک شناس��ایی و بازداشت شدهاند.

رئیسی :درصنعت فضا نباشیم
مجبوریم در راه دیگران حرکت کنیم

در این میان برخی شبکههای اجتماعی و فعاالن
نزدیک به ضدانق�لاب با انتش��ار فیلمهایی که
مربوط به سالهای گذشته بهویژه آبان  ۹۸است
قصد داشتند تجمع دیروز مردم اصفهان را بیش
از آنچه مشاهده میشود تنش زا توصیف کنند.
واقعیت آتش زدن چادرهای
کشاورزان اصفهانی
بنابر تصاویر ضبط شده از بس��تر زایندهرود ،دو
فرد ناشناس و غیر کشاورز پیش از ورود مأموران
ناجا چادرهای کش��اورزان را به آتش کشیدند.
بر اساس مس��تندات موجود ،دو نفر که خود را
با عنوان کش��اورز جازده بودند ،پی��ش از ورود
مأموران از پشت وارد چادرها شده و پس از آتش
زدن آنها متواری میش��وند .پ��س از این ماجرا
مأموران یگان ویژه ناجا وارد صحنه شدند و ضمن
مدیریت فضای بستر رودخانه ،هیچ برخوردی
با افراد حاضر در مح��ل نکردند .با انتش��ار این
تصاویر دست افراد پشت پردهای که میخواستند
اعتراض صنفی کشاورزان را به اغتشاش و آشوب
بکشانند رو ش��ده و چهره واقعی آنان مشخص
گردید .کشاورزان و مردم خواهان اقدامات جدی
دستگاههای امنیتی و انتظامی برای شناسایی و
دستگیری این افراد شدند.

به گزارش سپاه نیوز؛ دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری ،فرمانده نیروی
دریایی سپاه در بازدید از جزیره بوموسی در جمع فرماندهان و بسیجیان
دریادل مستقر در این جزیره که به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج و
ارزیابی آمادگیهای دفاعی آنان صورت پذیرفت،اظهار کرد :شما جوانان
غیور بسیجی و بسیجیان دریادل بس��یج دریایی در گام دوم انقالب با
شناخت از واقعیت ها ،داش��تن بصیرت دینی و تأسی از شهید واالمقام
س��ردار س��لیمانی با حضور در میدان عمل و توکل ب��ر خداوند متعال
همانند گذش��ته با روحیه جهادی و انقالبی ،آمادگی کامل برای انجام
مأموریتهای خطیر سازمانی در حفظ امنیت مرزها و جامعه و همچنین
ارائه خدمترسانیهای مؤمنانه برای رفع مشکالت مردم داشته باشید.
وی افزود :کار بسیج ،پاسخ به نیازهای کشور و مردم و امداد رسانی و نجات
بخشی است و ما امروز الحمدهلل از یک نیروی مخلص،قدرتمند،جهادی
و مؤمن برخوردار هستیم که در هر نقطه کشور مشکلی ایجاد شود ،از این
تاس��تفاده میکنیم .فرمانده نیروی
ظرفیت عظیم  ،برای حل مشکال 
دریایی سپاه گفت :فعالیت امروز بسیجیان دریادل بسیج دریایی نیروی
دریایی سپاه که در سواحل شمالی و جنوبی در قالب بیش از  ۵۸۰ناوگروه
سازماندهی شده اند ،در امتداد فعالیتهای جهادی و انقالبی برای خدمت
رسانی بی منت به مردم ،در بخش صیانت از مرزهای آبی و حفظ امنیت
پایدار در عرصههای دریایی ،توانسته ایم امنیت آبهای سرزمینی و فرا
سر زمینی را مردمی کنیم.
تنگسیری افزود :امروز دشمنان با صرف هزینههای هنگفت در افغانستان،
عراق ،یمن ،لبنان و سوریه ،شکست خوردهاند و سردرگم هستند و افول،
پژمردگی در چهره و شکست گفتمان آنان در عرصه میدان آشکار شده
است .البته این از هم پاشیدگی و از هم گسستگی جبهه کفر ،به خاطر
توکل برخدا ،تبعیت از رهبر معظم انقالب اسالمی و ایستادگی و مقاومت
و هوشمندی مردم عزیزمان بوده است.

