
        ماهنامه فرهنگی اجتماعی/ استان یزد و شهرستان میبد             سال سوم/ شماره سی و هفتم / مرداد  1۴01                ۴ صفحه/ قیمت: 2000 تومان

ــان  ــاه جه ــی ش ــاماندهی گذرتاریخ ــت و س مرم
آبــاد، مرمــت و ســاماندهی راســته بــازار و خیابــان 
مســجد جامــع و معابــر اطــراف یخچــال خشــتی 
ــه دوم  ــاخص ۶ ماه ــای ش ــروژه ه ــر پ از دیگ

ــت. ــال ۱۴۰۱ اس ــال در س س
ــال ۱۴۰۰  ــی از س ــروژه عمران ــزود:۲۰ پ وی اف
تاکنــون انجــام گرفتــه کــه  ۶ پــروژه بــا مبلغــی 
بالــغ بــر ۱۳ میلیــارد ریــال در شــهر میبــد و بیش 
از ۳۰ اقــدام مهــم در راســتای زیباســازی فضــای 
شــهری از ســال گذشــته تــا کنــون توســط حــوزه 
ســیما، منظــر و فضــای ســبز شــهری شــهرداری 

میبــد انجــام شــد اســت.

       شــهردار میبــد طــی نشســت خبــری 
ــگاران  ــانه و خبرن ــاب رس ــی از اصح ــا جمع ب
اســتان  مرکــز  و  میبــد  شهرســتان  فعــال 
عنــوان کرد:تاکنــون ۵۲۰ میلیــارد ریــال در 
ــزی،  ــن ری ــفالت و بت ــازی، آس ــش زیرس بخ
ــران  ــازمان عم ــه س ــال در زمین ــارد ری ۳۲ میلی
و بازآفرینــی فضاهــای شــهری و ۲۷۰ میلیــارد 
ــاده رو  ــروژه هــای جــدول گــذاری، پی ــال پ ری
ســازی و ســاخت پارکینــگ بــرای پــروژه هــای 
شــاخص عمرانــی در ســال ۶ ماهــه اول ســال 
ــاماندهی  ــن س ــده، همچنی ــرآورد ش ــاری ب ج
وروردی شــهر از ســمت اردکان و ندوشــن، 

شــهردار میبــد در ادامــه بــا اشــاره بــه طــرح جامع 
شــهر کــه توســط اداره راه و شهرســازی اســتان و 
بــا هزینــه ایــن اداره کل تهیــه و تصویــب شــده 
ــه  ــزارش داده شــده تهی ــه گ ــا توجــه ب ــت: ب گف
ــا  ــته   و ب ــی داش ــرفت خوب ــون پیش ــرح تاکن ط
ــار  ــرح انتظ ــب ط ــی و تصوی ــث مال ــع مباح رف
ــه  ــن پروان ــرای گرفت ــهروندان ب ــه ش ــد ماه چن

ــود. ــر می ش ــاختمان کمت س
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه احــداث شــهرکهایی 
کــه  شــده  ســاخته  میبــد  اطــراف  در  کــه 
دارد،گفــت:  زیرســازی  لحــاظ  از  مشــکالتی 
ــن  ــدون تامی ــان، شــهرک ها را ب متاســفانه متولی

از اوّل انقــاب تــا امــروز، آمریــکا جنــگ رســانه ای بــا مــا داشــته؛ یعنــی دروغ پراکنــی، 
اغواگــری، فتنه انگیــزی، ترویــج فســاد، تحریــک افــراد؛ ایــن مــال امــروز نیســت. امــروز 
ّــه شــیوه های جدیــد و اینترنــت و فضــای مجــازی و امثــال اینهــا هــم آمــده اســت امّــا  البت
آن وقتــی هــم کــه اینهــا نبــود، بــا تلویزیــون، بــا رادیــو، بــا ماهــواره، دائــم مشــغول بودنــد؛ 
یعنــی چهــل ســال اســت کــه ایــن چالــش بیــن مــا و آمریــکا وجــود دارد. ۰۸/۱۲/ ۱۳۹۷

چالش چهل ساله بین ما و آمریکا

در نشست خبری شهردار و اعضای شورای شهر با اصحاب رسانه و خبرنگاران مطرح شد:

شهرداری  به دنبال ایجاد منابع درآمدی پایدار از محل سرمایه گذاری
ــا  ــاز ره ــورد نی ــای م ــاخت ها و کاربری ه زیرس
ــم  ــل ه ــهرداری تحوی ــه ش ــا ب ــرده و بعض ک
نشــده اســت امــا شــهرداری در خدمات رســانی 

ــت. ــرده اس ــی نک کوتاه
ــه  ــد ۲۰ تفاهمنام ــان از عق ــتانی در پای بهارس
بــا میــراث فرهنگــی بــرای مرمــت و بازســازی 
ــد  ــی میب ــت تاریخ ــا و باف ــک بناه ــا، ت خانه ه
خبــر داد و اظهــار داشــت: مــوزه مردم شناســی، 
ــر  ــی دیگ ــه تاریخ ــد خان ــگار و چن ــه خبرن خان
ــکاری و  ــا هم ــه ب ــت ک ــی اس ــه بناهای از جمل
مشــارکت میــراث فرهنگــی و شــهرداری میبــد 

مرمــت شــده اســت.

حجت االسالم علیرضا حسنی در خطبه های نماز جمعه میبد:

اگر می خواهید استقالل فرهنگی کشور
 باقی بماند شبکه اجتماعی ملی تولید کنید

خطیـــب جمعـــه میبـــد بـــا اشـــاره بـــه روز ۲۹ 
مـــرداد روز جهانـــی فضـــای مجـــازی خطـــاب 
بـــه مســـئولین و دســـت اندرکاران گفـــت: اگـــر 
می خواهیـــد اســـتقالل فرهنگـــی ایـــن کشـــور 
باقـــی بمانـــد و جوانـــان و نوجوانـــان از غـــرق 
شـــدن در فســـاد، فحشـــا و مســـائل ضـــد 

اخـــالق درامـــان بماننـــد؛ بایـــد شـــبکه های 
ــردم و  ــود و مـ ــد شـ ــی تولیـ ــی ملـ اجتماعـ
ـــازی  ـــای مج ـــتفاده از فض ـــای اس ـــران بج کارب
ـــه  ـــی ک ـــی مل ـــبکه های اجتماع ـــمن، از ش دش
ـــازگار  ـــا س ـــن م ـــب و دی ـــگ و مذه ـــا فرهن ب

اســـت اســـتفاده کننـــد.

ادامه در صفحه دو
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در ادامــه ایــن نشســت جــواد فیاضــی 
تبریــک  ضمــن  شــهر  شــورای  رییــس 
رســالتی  گفت:خبرنــگاران  خبرنــگار  روز 
ــه  ــرا ک ــد چ ــود دارن ــردن خ ــر گ ــزرگ ب ب
ــتند و  ــیوالن هس ــردم و مس ــن م ــی بی پل
ــت  ــد خدم ــر بســزایی در رون ــد تاثی میتوانن
مســئوالن  توســط  مــردم  بــه  رســانی 

داشــته باشــند.
اســالمی  شــورای  داشــت:  اظهــار  وی 

دنبــال  بــه  شــهرداری  و  میبــد  شــهر 
از محــل  پایــدار  درآمــدی  منابــع  ایجــاد 
شــهر  مدیریــت  بــرای  گــذاری  ســرمایه 
کاهــش  دلیــل  بــه  کــه  چــرا  هســتند 
شــهرداری  درآمــد  ســازها،  و  ســاخت 
کاهــش یافتــه اســت  همچنیــن در بافــت 
تاریخــی و ســایر حریم هــای شــهری بــه 
نیــاز  عمرانــی،  عملیــات  اجــرای  منظــور 
 ۳۵ کــه  دارد  وجــود  آزادســازی هایی  بــه 

ــن منظــور اختصــاص  ــه ای ــان ب ــارد توم میلی
یافتــه اســت.

فیاضــی از جلــب مشــارکت مــردم بــرای 
انشــایی  قالــب طــرح  پیشــرفت شــهر در 
ــی  ــف تحصیل ــع مختل ۱۴۲۰ در مقاط ــد  میب
ــر در  ــزار نف ــش از ه ــزود: بی ــر داد و اف خب
ایــن طــرح شــرکت کردنــد کــه بعــد از 
ــد. ــد ش ــر خواهن ــر تقدی ــار برت ــی،  آث بررس

ــورای  ــوان کرد:ش ــهر عن ــورای ش ــس ش ریی

یــک  در  میبــد  شــهر  اســالمی 
از  بیــش  تشــکیل  بــا  گذشــته  ســال 

ــار  ــان اعتب ــارد توم ۱۶۰ میلی ــه،  ۲۰۰ جلس
ــی  ــور عمران ــه در ام ۳۶۸ مصوب ــرای  را ب
ــه  ــت ک ــاص داده اس ــال اختص ــهر امس ش
در  آینــده  مــاه  درچنــد  آن،  اجــرای  بــا 
ــات  ــر اتفاق ــفالت معاب ــی و آس ــث عمران بح

خوبــی را شــاهد خواهیــم بــود.

آخرین وضعیت خسارات ناشی از سیل  در شهرستان تفت و میبد
نماینده تفت و میبد در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به خسارات ناشی از سیل در حوزه انتخابیه 
اش گفت که بیشترین آسیب ناشی از سیل اخیر 
مربوط به استان یزد بوده، بطوریکه بیش از ۱۰۰۰ 
خانه باید بازسازی شود و آسیب هایی به شهرهای 

مختلف استان وارد شده است.
سید جلیل میرمحمدی در گفت وگو با ایسنا، در 
تشریح آخرین وضعیت خسارات ناشی از سیل در 
تفت و میبد، گفت: با کسانی که بیش از ۸۰ سال 
سن داشتند صحبت کردم که همگی متفق القول 

می گفتند که سیل اخیر بی سابقه بوده است.
وی با بیان اینکه میزان میانگین باران ساالنه در 
استان یزد تقریبا ۵۰ میلیمتر است، افزود: در سیل 
بنده  انتخابیه  حوزه  روستاهای  از  برخی  در  اخیر 
باریده  باران  میلیمتر   ۷۵ از  بیش  ساعت  دو  طی 
چون  است،  کرده  وارد  وحشتناکی  آسیب  سیل  و 
هم از شهرستان های کوهستانی است که نزدیک 
آبی  حیات  دارد.  سکنه  دارای  روستای   ۳۵۰ به 
روستایی ها وابسته به قنات است و بیش از ۱۰۰۰ 
وجود  تفت  شهرستان  روستاهای  در  قنات  رشته 
دارد. این قنات ها آب های زیرزمینی را 

می  مصرف  کشاورزی  برای  و  آورده  زمین  روی 
شود. قنات مسیر آبراهی زیرزمینی است که سیل 
در پوکه قنات عبور کرده و باعث ریزش چاهها و 
قنات شده بطوریکه در چند کیلومتر قنات از بین 
رفته و کور شده و در برخی جاها، چاه های قنات به 
واسطه رسوبات کامال محو شده است.  میرمحمدی 
با اشاره به وضعیت دام ها بعد از وقوع سیل، گفت: 
شدند،  تلف  و  خفه  ها  دام  آغل،  در  سیل  نفوذ  با 
ناشی  رسوبات  از  توجهی  قابل  بخش  همچنین 
زمین های حاصلخیز کشاورزی مردم  به  از سیل 
منتقل شده و درخت هایی با قدمت ۵۰ ساله را از 
بین برده است. نفوذ رسوبات ناشی از سیل بعضا 
نیم متر تا ۷۵ سانتیمتر بوده و باعث نابودی زمین 

های حاصلخیز کشاورزی شده است.
وی با بیان اینکه جوی های انتقال آب بطور 
کامل تخریب شده است، گفت: مسیر انتقال 
آب توسط آبیاری کم فشار است که در 
با  طول سالیان گذشته جهاد کشاورزی 

مشارکت کشاورزان از این مسیر استفاده می کرده 
باعث  روستاها  از  اعظمی  بخش  در  سیل  است. 
شده که لوله های انتقال آب از بین برود. همچنین 
شده  محو  کامال  آب  ذخیره  محل  استخرهای 
است. در این استخرها آب قنات جرعه جرعه وارد 
می شد و مصرف دو یا سه روز آبیاری بوده است. 
سیل باعث شده که بخش اعظمی از استخرها به 
دلیل وارد شدن رسوبات صاف شده و عمال دیگر 

استخری وجود ندارد.
بین  اینکه پل های  بیان  با  نماینده تفت و میبد 
دسترسی  های  راه  گفت:  رفته،  بین  از  روستاها 
سیل  واسطه  به  روستایی  بین  و  روستا  داخل 
تخریب شده و بعضا راهی وجود ندارد. بطوریکه 
سنگ های پنج و ۱۰ تنی از قله کوه داخل روستا 
تعداد  وضعیت  این  کنار  در  افزود:  وی  اند.  شده 
قابل توجهی از خانه ها خراب شده و مجبوریم از 
نو بسازیم. وسایل و حتی جهاز دختر مردم زیر گل 
و الی رفته است که قرار شد در این مورد کمیته 
امداد و بنیاد مسکن ورود کنند. همچنین خودروی 
مردم را سیل برده و عمال غیر قابل استفاده شده 
است. به گفته میرمحمدی عمده خسارات در تفت 
بوده و همین خسارات در بافت قدیمی شهر یزد و 
شهرهای مهاباد، بافق، ابرکوه و خاتم هم رخ داده 
با  یزد  استان  نمایندگان  مجمع  عضو  این  است. 
بیان اینکه بیشترین آسیب ناشی از سیل مربوط به 
استان یزد بوده است، گفت: طبق صحبت هایی که 
با استاندار یزد داشتم بیش از ۱۰۰۰ منزل باید در 
این استان بازسازی شود که برای جبران خسارت 
بخشی از کمیته امداد و بنیاد مسکن گرفته می 
وزارت  در  بحران  ستاد  باید  بطورکلی  اما  شود 
کشور خسارات سیل را جبران کنند. متاسفانه در 
سیل اردیبهشت ماه امسال بخش اعظمی از شهر 
اما  داده شد  پیگیری  قول  که  رفت  آب  زیر  یزد 

هنوز یک ریال هم پرداخت نشده است.
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بـــط شـــهرداری میبـــد  بـــه گـــزارش روا
نتخابـــات هیـــات رئیســـه  بـــا توجـــه بـــه ا
ـــای  ـــه اعض ـــور هم ـــا حض ب ـــده  ـــزار ش برگ
ــرای  ــد بـ ــهر میبـ ــالمی شـ ــورای اسـ شـ
ــوان  ــه عنـ ــی بـ ــواد فیاضـ ــال دوم جـ سـ
رییـــس، محمـــد کاظـــم صباغـــی نایـــب 

میراث فرهنگی،  اداره کل  موزه های  گروه  رئیس 
گردشگری و صنایع دستی استان یزد:

در  رنگ  سه  زیلوی  تنها  ارزشمند  اثر  »این   
که  است  قرمز  و  آبی  سفید،  بارنگ های  ایران 
بیست وچهار  با  سانتیمتر   ۳۱۴ در   ۷۴۰ ابعاد  در 
نقش سجاده ای، در دو ردیف ۱۲ تایی متناسب 
شده  بافته  میبد  جامع  مسجد  ایوان  بافرش انداز 
مرمتی  و  حفاظتی  روند  خصوص  در  او  است.« 

رییـــس، منشـــی ســـید ایمـــان علـــوی در 
ــدند. ــا شـ بقـ ــود ا ــئولیت های خـ مسـ

ولیـــن ســـال فعالیـــت  همچنیـــن ماننـــد ا
بوالحســـن گالب  ا ، ســـید  یـــن شـــورا ا
بـــه عنـــوان مســـئول مالـــی شـــورای 

ــد. ــاب شـ نتخـ ــد ا ــهر میبـ ــالمی شـ اسـ

»مستندنگاری  گفت:  تاریخی  زیلوی  این 
به  تمیزکاری  و  پاک سازی  آسیب نگاری،  و 
کمبود،  بخش های  ساپورت  اصولی،  روش های 
مرمت بخش های کمبود و پارگی به روش دوخت 
شده،  بخش های سست  تاروپود  تثبیت  و  دوز  و 
طراحی، اصالح، ساخت و نصب پایه ها و تکیه گاه 
در  اقدامات  مهم ترین  اثر  نمایش  محل  ویترین 

اجرای مرمت آن است.«

در دومین انتخابات هیئت رئیسه شورای 
اسالمی شهر میبد، همه اعضا در سمت 

های خود ابقا شدند

مرمت کهن ترین زیلوی کشور 
در موزه زیلوی میبد

اســت. مامــوران بــا بررســي دوربیــن هــاي مــدار 
ــرقت و  ــل س ــده از مح ــه جامان ــار ب ــته وآث بس
یکســري تحقیقــات میدانــي متهــم را در کمتــر 
از ۶ ســاعت شناســایي کردنــد. مامــوران پــس از 
هماهنگــي هــاي قضائــي متهــم را در عملیاتــي 
ضربتــي دســتگیر و در بازرســي از مخفیگاهــش 
کلیــه امــوال مســروقه را کشــف و تحویــل 
ــده  ــتا پرون ــن راس ــه در همی ــد ک ــه دادن مالباخت
تشــکیل و جهــت ســیر مراحــل قانونــي تحویــل 
ــه  ــرار وثیق ــا ق ــه ب ــي و در ادام ــات قضای مقام

ــدان شــد. ــه زن مناســب روان

در سـال گذشـته با کمـک و همکاری سـازمان 
ایـن  سـازی  اسـتاندارد  کار  حرفـه ای  و  فنـی 
هنـر صنعـت را شـروع کردیـم کـه ایـن هنـر 
ثبـت  بـه  چـادررا  سـیاه  و  موتابـی  صنعـت 
رسـاندیم و هـم اکنـون ایـن هنـر صنعـت در 
قالب کالسـهای آموزشـی فنی و حرفـه ای نیز 

میشـود. داده  آمـوزش 

فرمانــده انتظامــي شهرســتان میبد از دســتگیري 
ــال  ــان ط ــون توم ــا ۵۰۰ میلی ــزل ب ــارق من س
و جواهــرات در کمتــر از ۶ ســاعت توســط 
ــرهنگ  ــر داد. س ــي خب ــس اگاه ــان پلی کارآگاه
محمدحســین نبــي پــور گفــت: در پــي گــزارش 
ســرقت منــزل در شــهر بفروئیــه میبــد بالفاصلــه 
تیمــي از مأمــوران پلیــس آگاهي ایــن فرماندهي 
ــه عمــل  وارد عمــل شــدند. در بررســي هــاي ب
آمــده در محــل مشــخص شــد ســارق بــا نفــوذ 
ــادي طــال و جواهــرات  ــري زی ــزل مقادی ــه من ب
بــه ارزش ۵۰۰ میلیــون تومــان را ســرقت کــرده 

صنعـت  هنـر  اینکـه  بیـان  بـا  زرفتـن  دکتـر 
گرفته،گفـت: قـرار  اغفـال  مـورد  موتابـی 

بنای شـورای ششـم بر این اسـت کـه این هنر 
صنعـت را بـه شـکل ملی بـه ثبت برسـانیم که 
بـرای بعد هـا حسـرت بـه دل نمانیم یا شـهری 

دیگـری بـه نام خـود به ثبت نرسـاند.
رییس شـورای شهر بفروئیه عنوان کرد:

سارق طال و جواهرات کمتر از 6 ساعت 
دستگیر شد 

رییس شورای شهر بفروئیه عنوان کرد:

هنر صنعت موتابی مورد اغفال واقع شده
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شناختم؛  من  که  »اسراییلی  کتاب  داشتم  توفیق 
برادر عزیز  ترجمه  اضافه« که  نه حرف  نه صلح، 

را  است  خضاب  آقاوحید  فرهیخته  و 
تاب، روایت سفر  مطالعه کنم. 

خبرنگار  ومصاحبه های 
مصری عاطف حزین به 

اشغالی  سرزمین های 
میانی  سال های  در 
میالدی  نود  دهه 
طرفدار  او  است. 
صلح  مذاکرات 
اسراییل  و  اعراب 

به  نسبت  و  است 
استشهادی  عملیات های 

حماس انتقادات جدی دارد اما 
در جریان این سفر و مصاحبه هایی 

که با مقامات اسراییلی و فلسطینی دارد به وضوح 

البد داستان آن پدر و پسر در خاطر شریفتان هست که 
با االغی در راه بودند و پسر سوار و پدر پیاده در پی او 
روان بود تا به گروهی بگذشت. نظارگان این حال بدیدند 
زبان اعتراض باز کردند که: این پدر مغفل را بنگرید که 
در تربیت فرزند چندان قصور کرده که حرمت پدر را 
نمی شناسد. پس چون پدر در ردیف فرزند سوار شد؛ 
قومی دیگر چون این حال بدیدند از سر عیب جویی 
گفتند: زهی مردم بی رحم که هر دو بر پشت حیوانی 
ضعیف برآمده و... باز این بار پدر و پسر هر دو پیاده شدند 
و دوباره عده ای دیگر نکوهش آغاز کردند که هر دو 
پیاده می روند و رنج راه را بر خود می نهند و چه و چه...!!

واقعیت همینست. مسئولیت داشتن برای مدیر جهادی 
مسئول  است.  سخت  خیلی  اسالمی  جمهوری  در 
جمهوری اسالمی در آن واحد در چند جبهه مبارزه 
می کند. جبهه اول چالش ها و مشکالت است. جبهه 
دوم جریان گسترده پر پول رسانه ای تخریبگر است. 
امکان ندارد که مسئول جمهوری اسالمی کاری کند 

متوجه می شود که اسراییل به دنبال صلح نیست 
)حکومت  فلسطینی  سازشکار  جریان  به  مدام  و 
حداکثر  و  می کند  خیانت  خودگردان( 
خود  عمله  عنوان  به  را  آن ها 
در مناطق فلسطینی نشین 
آخر  دست  دارد.  قبول 
را  مخاطب  نویسنده، 
به این نتیجه هدایت 
برای  که  می کند 
زخم  این  مداوای 
چند ده ساله ظاهرا 
نابودی  جز  راه حلی 
نمانده  باقی  اسراییل 
اسراییل  با  صلح  و  است 
دودولت،  تشکیل  راه حل  و 
صرفا  و  خورده  شکست  راهکاری 

برای شیره مالیدن سر فلسطینی ها بوده است.

از  کافـی  به انـدازه  گذشـته  سـال   ۱۰ در  اگـر 
صنعـت فضایـی ایـران و دانشـمندانش حمایـت 
شـده بـود، امـروز بایـد ماهواره هایی نظیـر خیام 
را خودمـان پرتـاب می کردیـم و دسـتاوردهای 

بومـی بزرگتـری را جشـن میگرفتیـم.
 نبایـد مسـئوالن فضایـی مـا گمـان کننـد بـا 
سـفارش و پرتـاب ماهـواره توسـط خارجی هـا، 
به انـدازه پرتـاب بومـی و داخلی تشـویق خواهند 
شـد و می تواننـد عکـس یـادگاری بگیرنـد! این 

تصـور ممکـن اسـت کم کـم مسـیر صنعت 
فضایی را خدای نکرده به سـمت وابسـتگی 

بـه خـارج تغییـر دهد!
 حقیقـت ایـن اسـت کـه مـا در صنعـت 
برنامـه تدویـن شـده ذیـل  از  فضایـی 
عقبیـم.  بسـیار  علمـی  جامـع  نقشـه 
دولـت قبـل کم کاری شـدیدی داشـته 
و هنـوز هـم ریـل تغییر جـدی نکرده 

. ست ا
حـوزه  در  بین المللـی  همـکاری 
فنـاوری فضایـی بسـیار خوب اسـت 

دنیـا  کشـور   ۹۲ حـدود  بدانیـم  امـا 
دارای ماهـواره در مـدار هسـتند کـه از 

ایـن ۹۲ کشـور ۸۲ کشـورش، بـا صـرف 
هزینه هـای بسـیار، دیگـران ماهواره شـان 
امثـال ترکمنسـتان،  را پرتـاب می کننـد! 
آذربایجـان، افغانسـتان، میانمـار، الئوس، 
تایلنـد، غنا، نیجریـه، عربسـتان، مراکش، 
امـارات و ترکیه و ده ها کشـور دیگر هم،با 
صـرف میلیون هـا دالر دیگـران برایشـان 

ماهـواره پرتـاب کرده انـد.
 پرتـاب ماهـواره توسـط دیگـران، اگرچـه 
بـه لحـاظ کاربـردی و تمریـن فضایـی 

خـوب اسـت، امـا افتخارخاصـی نـدارد.
فنـاوری فضایـی یـک فنـاوری راهبردیسـت و 
ایـران که به همت دانشـمندانش جزو ۱۰ کشـور 
دارای پرتابگر بومیسـت، نبایـد در بلندمدت برای 
سـاخت و پرتـاب ماهـواره بـه کشـورهای دیگر 

وابسـته باشـد حتی روسیه!
درسـت،  برنامه ریـزی  بـا  می توانـد   ایـران 
پرتـاب  مرجـع  خـودش  پهپـاد،  صنعـت  مثـل 

بشـود. دیگـر  کشـورهای  ماهواره هـای 
شـرطش ایـن اسـت کـه به جای »هرسـال 
یـک پرتـاب آزمایشـی« در ایـران، »هـر 
مـاه یـک پرتـاب« داشـته باشـیم و این 
مهـم تنهـا بـا سـازماندهی پاسـخگو و 
بـا بهره منـدی از مدیـران متخصـص 

انقالبـی و جهـادی ممکـن اسـت.
مثـل  شـهید  کـه   نیروهایـی 
قله هـای  سـریع  فتـح  تهرانی مقـدم، 
دغدغـه  برایشـان  فضایـی  فنـاوری    

باشـد.  جـدی 
نباید پروژه های داخلی و دانشـمندانمان 
مشـکل تزریق منابع مالی داشـته باشند 
امـا همزمـان مسـئوالن در فکر سـفارش 
و قراردادهـای خارجـی باشـند کـه طبیعتـًا 
دارنـد.  بیشـتری  هزینه هـای  به مراتـب 
 بومی سـازی ایـن فنـاوری هـم بـه لحـاظ 
اقتصـادی به مراتـب به صرفه تر و سـودآورتر 
اسـت و هم به لحـاظ راهبردی بـرای ایران 
اسـالمی یـک ضـرورت انکارناپذیـر. تنهـا 
در صـورت داشـتن یـک برنامـه عملیاتـی 
بومـی بـا بودجـه و زمان بندی مشـخص و 
پاسخگوسـت کـه همکاری هـای خارجـی 

هـم در جـای خـود معنـی دار می شـود.

و دو رسانه اصلی این روزهای آن ها یعنی بی بی سی 
انگلیسی و اینترنشنال سعودی برعکس آن تولید محتوا 
نکند. جبهه سوم جریان آرمان گرا و غیر صبور شبکه 

اجتماعی است. 
امروز با کفش یا بی چکمه، گلی یا خاکی بودن مسئول 
در وسط سیل جزو مصادیق بدی های یک مسئول 
می شود و فردا چیز دیگر. مثال فرض کنید مسئول 
محترم با چکمه وسط میدان ظاهر می شد، تکلیف 
جبهه دوم که معلوم بود اما جبهه سوم توییت می زد »آخ 
جون تریپ مشکی، بعد از خبر فوت پدرش.« و اینکه 
»آقایون اینقدر وقت داشتند که با چکمه خودشان را 
ست کنند« و... اما آنکه مضطر و گرفتار شده است وقتی 
مسئولی را شتابان در اطراف زندگی به گل نشسته  اش 
پروانه وار می بیند حتما قوت قلبی برایش پیدا می شود و 
آرامشی در دلش فراهم می گردد که خادمش مشغول 
حل مشکلش است. این جدا از مزایای درک واقعیت در 

میدان برای مسؤل جهادی است.

معرفی کتاب

چه و چه...!!

پرتاب ماهواره خیام با پرتابگر سایوز اتفاق خوبی بود، 
اما ذوق زدگی برای آن اشتباه است.


