
سرگرمی های مجازی و بهای آن!

 شــلوغی، ازدحام، ترافیــک و اقامت در واحدهای 
مسکونی کوچک و بلندمرتبه که تنها ارتباط آن ها 
به واسطه پنجره های کوچکی است تا نه تنها نشستن 
پرنده ای در پشــت آن نشاط را به این خانه تزریق 
نکند که حتی از ورود پروانه و یا حشــرات موذی 
دیگری همچون زنبور و مگس خبری نباشد تو اگر 
فرد مجردی در آن اقامت داشــت هیچوقت نتواند 
همکالم جنبنده ای دیگر باشد اگرچه آن هایی هم 
که تن به وصلت داده اند نه تنها تمایلی به داشــتن 
فرزنــد ندارنــد بلکه وقــت و مــکان الزم را برای 
نگهداری و لذت بچه داری نداشته، بنابراین عطایش 
را به لقایش می بخشــند و حاال می ماند اینترنت و 
تلویزیــون تا مقداری از اوقــات فراغت آن ها را پر 
کند که ازجمله دیدنی های مجازی آن مســابقات 
فوتبال لیگ برتر اســت اگرچه ثروت ازدست رفته 
نفت اســتان پانزدهم یعنی بحرین توانسته »فیفا« 
را خریداری و شــیخی را بر مدیریت آن بگمارد تا 
اغراض شخصی و سیاســی خود را فارغ از فلسفه 
مقــدس ورزش پیاده نماید که این روزها شــاهد 
زمزمه حذف دو تیم ســرخابی کشور توسط آن از 
حضور در مسابقات حرفه ای بزرگ و بخصوص قاره 

آسیا هستیم! 
حال بایــد دید آیا ورزشــی که بــه دلیل رعایت 
شــیوه نامه های بهداشــتی حداقل تا پایان یافتن 
پاندمــی کرونــا نمی توانــد بــا حضــور فیزیکی 
تماشاگران روبرو باشــد ارزش انجام اینهمه هزینه 
کالن را برای آن دارد تا هرروز یکی از مربیان غربی 
با قراردادی پیچیده صندوق ارزی محدود کشــور 
را سرکیســه کنند؟ درحالی که اگر قرار به مشاهده 
مسابقات اینچنینی و لذت بردن از آن است در هر 
شبانه روز شــبکه های جهانی انواع آن را به صورت 
زنده پخش می کنند تا عالقه مندان ارضاء شوند که 
می توان تماشــای ورزش مجازی را بدون هزینه به 
دست آورد و نیازی به آن نباشد که تیم های فوتبال 
به منظور اردو زدن قبل از مســابقات جهانی هزینه 
پانصــد میلیون تومانی را به ســه میلیــارد تومان 
افزایــش داده و میزان دیون خــود را به چند هزار 

میلیارد تومان افزایش دهند! 
درحالی که هرلحظه چالشی تازه برای دولت و نظام 
از این ســو ایجاد می شــود! آنچه به صورت خالصه 
مطرح شــد قسمتی از پاشنه آشیل های فوتبال در 
دوران فعلی کشور است که ناگفته های آن همچنان 
باقی بماند تا سرپرســت باشگاه پرسپولیس همین 
روزها اعالم کند با پیگیری وزارت ورزش، باشــگاه 

پرسپولیس از ارز نیمایی استفاده کرده است؟! 
همان ارزی که برای برخی داروها و اقالم بهداشتی 
پرداخت می شــود تا پــس از تخلف اســتفاده از 
تســهیالت اشــتغال زایی محرومان، بهــره وری از 
ارز دارو هم به فهرســت تخلفات پرونده پرداخت 
بدهی های »کالدرون« اضافه شــوند. مسئله ای که 
ورود جدی دســتگاه قضایی و سازمان بازرسی به 
این پرونده را می طلبد. از پرداخت طلب میلیاردی 
»گابریل کالدرون« ســرمربی سابق پرسپولیس با 
استفاده از تسهیالت اشتغال زایی محرومان صندوق 
کارآفرینی نزدیــک به دو ماه می گذرد، تخلفی که 
سبب شد نهادهای انقالبی ازجمله مجلس، دیوان 
محاسبات و ســازمان بازرسی با تشکیل پرونده ای 
در این رابطه حاضر به پاســخگویی نشوند که حاال 
این باشــگاه پرسپولیس اســت تا در این زمینه به 
ماجرای پرداخت ۲۲ میلیاردی گابریل کالدرون از 
تسهیالت اشتغال زایی محرومان واکنش نشان دهد 
و با وجود اسناد مختلف و تأیید این تخلف به انکار 

همه چیز بپردازند. 
سرپرســت باشگاه در نشســت خبری خود عنوان 
می کنــد: »وزیر ورزش در کســوت یکی از اعضای 
هیــأت امنــای صنــدوق کارآفرینی امیــد را در 
پرداخت غیرقانونی صورت گرفته تأیید کرد و گفت 
نتوانســتیم این ۲۲ میلیارد را تهیه کنیم، شخصی 
که به ما کمک کرد آقای سجادی بود که متأسفانه 
خیلی از مواردی که بیان می شود توهین به اوست. 
درصورتی که آقای هوادار عزیز، قربان شــکل شما 
بروم، آقای سجادی اگر کمک نکرده بود از کجا این 
۲۲ میلیارد را می آوردیم، یکســری هم می آیند و 
می گویند که وظیفه بوده، چون باشگاه دولتی است 
ولی همین که ایشــان این همــت را کرده باارزش 
است، مگر قبلی ها نمی توانستند این کار را بکنند، 

باالخره پول تهیه شد«. 
البتــه پیرامــون این اقدام توســط وزیــر ورزش 
سوأالتی توســط یکی از نمایندگان مجلس مطرح 
شده اســت اما تاکنون پاســخی به دست نیامده 
که اصوالً جواب قانع کننده ای در دســت نیســت 
زیــرا درحالی که کمبود دارو و اقالم بهداشــتی در 
ســطح کشور مطرح اســت و األهم می باشد انجام 
هرگونــه هزینــه ای پیرامون فوتبــال به نوعی آب 
در هــاون کوبیدن به حســاب می آید کــه در این 
دوران هیــچ نتیجه منطقی و عاقالنه ای به دســت 
 نمی آید تا برای ســرگرمی های مجازی بهای کالن 

پرداخت شود!

یادداشت

رئیس جمهور در جلسه هیئت وزیران نیرو و امور خارجه 
را مامور پیگیری حق آبه ایران از رود هیرمند کرد.

ســید ابراهیم رئیسی روز چهارشــنبه، در جلسه هیأت 
وزیران، وزرای امورخارجه و نیرو را مامور پیگیری حقابه 
ایــران از رود هیرمنــد کرد و گفت: دولــت مردمی در 

پیگیری حقوق ملت به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد.
رئیسی همچنین به وزارتخانه های مربوطه ماموریت داد که 
با جدیت، ســایر راه های تامین آب شرب و آب کشاورزی 
برای مردم استان سیستان و بلوچستان از جمله از طریق 
حفر چاه های ژرف و اختصاص دکل های ویژه را پیگیری 
کرده و هر چه سریع تر اقدامات الزم را در دستور کار قرار 
دهند. رئیس جمهور با اشاره به دیدار خود با ائمه جمعه 
سراسر کشور، کارآمدی را مهمترین شاخص در انتصابات 
مسئوالن ملی واستانی و محلی اعالم کرد و گفت: مدیران 
دولت مردمی باید کارآمد، انقالبی و تحول خواه باشــند و 

اگر غیر از این باشد، هدف گذاری های انجام گرفته محقق 
نخواهد شد. وی انتخاب مســئوالن کارامد را حق الناس 
خواند و گفت: مردم صاحبان اصلی نظام و انقالب هستند 
و به گردن همه مســئوالن حق دارند و ما نیز تحت هیچ 
شــرایطی نباید از احقاق حق الناس کوتاه بیاییم. رئیس 
جمهور با انتقاد از اهمال برخی دستگاه ها در فروش اموال 
مازاد و با بیان اینکه فروش این گونه اموال تکلیفی قانونی 
است، وزیران را مکلف کرد، این وظیفه قانونی را با جدیت 

و مطابق آنچه در قانون مقرر شده، اجرا کنند. 
رئیســی با اشاره به اینکه تناقض در برخی آمارهای اعالم 
شده از سوی دســتگاه های دولتی، افکار عمومی را دچار 
ابهام می کند، گفت: مرکز آمار مسئول ارائه آمارهای متقن 
در کشور است. فقط این آمار باید مبنای سیاستگذاری ها 
و تصمیم ســازی ها در کشور قرار بگیرد و سایر دستگاه ها 

نیز به آن تاسی کنند.

 دستور رئیسی به وزرای خارجه و نیرو 
برای پیگیری حق آبه ایران از هیرمند

حجت االسـالم خطیـب گفـت: در ماه هـای اخیـر موفـق 
شـده ایم به جز مقابلـه با توطئه های رژیم صهیونیسـتی 
تعـدادی عملیـات موفق نیـز علیه این رژیـم انجام دهیم 
کـه نشـان دهنـده قـدرت امنیتـی جمهوری اسـالمی و 

سـربازان گمنـام امام زمان)عج( اسـت.
نشسـت  در  اطالعـات  وزیـر  االسـالم خطیـب  حجـت 
جمعـی از مدیـران وزارت اطالعـات بـا رئیـس مجلـس 
شـورای اسـالمی بـا اشـاره بـه توطئـه هـا و اقدامـات 
دشـمنان بـه خصـوص رژیـم صهونیسـتی و گروهـک 
امنیـت جمهـوری اسـالمی و  هـای تروریسـتی علیـه 
ضمـن ارائه گزارشـی از اقدامات موفـق وزارت اطالعات 
گفـت: تـا کنـون موفقیـت هـای چشـم گیری توسـط 
و  زدن  برهـم  در  )عـج(  زمـان  امـام  سـربازان گمنـام 
خنثـی کـردن  توطئـه هـای رژیـم صهیونیسـتی انجام 

است. شـده 

اقدامـات وزارت  و  بـه تـالش هـا  اشـاره  بـا   خطیـب 
هـای  و خواسـته  مطالبـات  پیگیـری  بـرای  اطالعـات 
بـه حـق مـردم بـرای حـل مشـکالت گفـت: اگـر امروز 
شـاهدیم کـه دشـمن بـا همـه اقداماتـی که انجـام می 
دهـد نمـی توانـد از مطالبات مـردم برای ضربـه زدن به 
امنیـت کشـور اسـتفاده کند، یکـی از دالیلـش رویکرد 
مردمـی وزارت اطالعـات و دولت اسـت کـه در تعامل با 

مـردم امنیـت پایـدار در کشـور وجـود دارد.  
وزیـر اطالعـات دیگر وظیفـه مهـم ایـن وزارت را مبارزه 
بـا تروریسـم، رژیـم صهیونسـیتی و اقدامـات خرابکارانه 
علیـه کشـور دانسـت و تاکیـد کـرد: در مـاه هـای اخیـر 
موفـق شـده ایـم بـه جـز مقابلـه بـا توطئـه هـای رژیـم 
صهیونیسـتی تعـدادی عملیات موفق نیز علیـه این رژیم 
انجـام دهیم که نشـان دهنـده قدرت امنیتـی جمهوری 

اسـالمی و سـربازان گمنـام امـام زمان )عج( اسـت.

وزیر اطالعات: 

چند عملیات موفق علیه رژیم صهیونیستی انجام شده است

رهبر معظم انقالب اســالمی روز چهارشــنبه در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور، 
نماز جمعه را در سلسله قدرت نرم نظام اسالمی، حلقه ای بسیار مهم و فریضه ای 
اســتثنایی خواندند و تأکید کردند: امام جمعه سخنگوی انقالب اسالمی است و 
یکی از وظایف اساســی او بازتولید مفاهیم معرفتی و مبانی انقالبی و پاسخگویی 

به شبهات با زبان روز و تبیین مستدل آنها و رفتار پدرانه با همه است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ابتدای ســخنان خود با گرامی داشت ایام متعلق به 
اهل بیت علیهم السالم، به بیان اهمیت جایگاه نماز جمعه پرداختند و با اشاره به 
جایگاه اســتثنایی آن در میان فرائض دینی گفتند: »پیوند میان توجه به خدا و 
حضور و اجتماع مردمی«، »ذکر و یاد خدا به صورت دســته جمعی و نزول برکات 
آن بر جمع«، »استمرار بدون توقف نماز جمعه در هر هفته«، »پایگاهی مهم برای 
طرح مسائل مختلف جامعه اعم از مسائل فکری، خدمات اجتماعی، همکاری های 
عمومی و آمادگی ها و بسیج نظامی« و »آمیختن معنویت با سیاست« از مهمترین 
ویژگی های نمازجمعه است که آن را تبدیل به ظرفیت عظیم و فرصت فوق العاده 
کرده اســت. ایشــان افزودند: نماز جمعه با چنین ویژگی هایی، حلقه ای مهم در 

سلسله قدرت نرِم ُمفصل و طوالنی نظام اسالمی است. 
رهبر انقالب اســالمی ســپس با طرح این ســؤال که »آیا در جمهوری اسالمی 
توانســته ایم، نماز جمعه را در جایگاه رفیع و شایسته خود قرار دهیم« گفتند: به 
نظر می آید کوتاهی هایی داشته ایم که باید همت کنیم تا این کوتاهی ها برطرف 
شود که در این میان، برخی مسائل بر عهده شخص ائمه جمعه است و برخی هم 

بر عهده مدیریت کالن ائمه جمعه.
رهبر انقالب اسالمی درخصوص ائمه جمعه به دو موضوع اشاره کردند: ۱- منش 

و روش و شیوه زندگی امامان جمعه ۲- محتوای خطبه های نماز جمعه.
حضرت آیت اهلل خامنه ای درباره منــش و روش امام جمعه گفتند: امامان جمعه 
همانگونــه که در خطبه های نمــاز جمعه، همه را امر به تقوا می کنند، خود نیز 
بایــد در تحصیل تقوا و عمل به آن حداکثر تالش خــود را انجام دهند زیرا اگر 
غیر از این باشــد، نتیجه عکس خواهد داد. ایشــان »رفتار پدرانه با همه« را از 
دیگر الزامات رفتار و منش امام جمعه دانســتند و افزودند: در نماز جمعه قشرها 
و ســالیق مختلف حضور دارند، رفتار امام جمعه باید همانند رفتار پدر با فرزندان 
خود باشد و باید همه را بر سر سفره معنویت و دین بنشاند. رهبر انقالب اسالمی 
با اشاره به جشــن میلیونی غدیر در تهران و حضور قشرها و ظواهر مختلف، آن 
را پدیده ای عجیب خواندند و خاطرنشــان کردند: در این جشن همه جور آدمی 

حضور داشتند و همه نیز با وجود تفاوت های ظاهری طرفدار دین هستند.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: من در یکی از ســفرهای اســتانی در جمع 
علمای آن اســتان به حضور افراد مختلف در مراسم استقبال اشاره کردم و گفتم 
در میان مردم، افرادی گریه می کردند که شــاید شما در برخورد با آنها احتمال 
دهیــد که حتی اعتقــادی به دین ندارند در حالی که همــه آنها معتقد به دین 
هســتند. حضرت آیت اهلل خامنه ای در توصیه بعدی، امامان جمعه را به ســلوک 
مردمی یعنی حضور در بین مردم و گفتگو با آنان توصیه کردند و افزودند: ِصرِف 
رفتن بین مردم کار مهمی است بنابراین از مردم فاصله نگیرید و ارتباطات خود 
را به یک گروه خاص محدود نکنید، البته در طول این سالها، شبکه امامت جمعه 

جزو مردمی ترین نهادهای انقالبی بوده است.
ارتباط با جوانان و تدارک دیدن ســازوکار مناســب برای آن« توصیه دیگر رهبر 
انقالب بود. ایشان با اشاره به فعالیت گروههای پُر شمار جوان، خودجوش، گمنام 
و بی ادعا در سراسر کشــور، وظیفه ائمه جمعه را ارتباط با این گروهها و حمایت 
از آنان خواندند و گفتند: شــرکت در خدمات اجتماعی، همچون کمک به مردم 
در حوادث طبیعــی و در مقابله با کرونا و جمــع آوری کمک های مؤمنانه برای 
نیازمندان جزو کارهای الزم امامان جمعه است که بعضی از ائمه جمعه نیز انصافاً 

در این زمینه خوش درخشیده اند.
رهبر انقالب اســالمی در این زمینــه تأکید کردند: ما طرفدار عدالت هســتیم 
و پرچــم آن را بلنــد کرده ایم اما تحقق عدالت بدون کمــک به طبقه محروم و 

مستضعف معنا ندارد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در توصیه ای دیگر، با قدردانی از تالش های ســتادهای 

برگزاری نماز جمعه در سراســر کشــور، ائمه جمعه را به نظارت بر سالمت این 
ســتادها ســفارش کردند و با تأکید بر پرهیز از ورود در فعالیت های اقتصادی، 
خاطرنشــان کردنــد: از فعالیت اقتصادی حتی به عنوان تأمیــن هزینه های نماز 
جمعه باید اجتناب شــود چرا که آثار منفی ورود بعضی از آقایان محترم به این 

فعالیت ها، هنوز هم دامن گیر نظام اسالمی است.
ایشــان اداره تشــکیالت روحانیت و حوزه های علمیه را همواره مردمی خواندند 
و افزودند: حوزه های علمیه، مراجع و فضالی حوزه، وابســته به مردم هســتند و 
احتیاجــی به دولتها و قدرتها ندارند و این یک افتخار و امتیاز اســت. به همین 
علت است که حوزه های علمیه در قضایای مختلف توانسته اند بدون رودربایستی 
با دولتها در کنار مردم بایســتند. بنابراین نمازجمعه نیز باید به همین شکل و با 

کمک های مردمی اداره شود.
رهبــر انقالب در ادامه به بیان چند نکته درباره خطبه های نمازجمعه و محتوای 
آنها پرداختند. ایشان، خطبه نمازجمعه و خطیب آن را سخنگوی انقالب اسالمی 
و تبیین کننده و مطالبه گــر مبانی انقالب خواندند و افزودند: هنر بزرگ خطیب 
جمعه این باشد که مفاهیم معرفتی و انقالبی همچون مسئله بسیار مهم عدالت، 
استقالل، حمایت از مستضعفین و پیروی از شریعت را متناسب با نیازهای روز و 

با ادبیات جدید بازتولید کند.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بــر اینکه خطبه ها باید پُــر مغز، آموزنده و 
پاســخگوی ســؤاالت عمومی باشــد، گفتند: ادبیات خطبه باید گرم، صمیمی، 
اتحادآفرین، امیدبخش، بصیرت افزا و آرامش بخش به مردم باشــد نه آنکه موجب 
اضطراب، حاشیه سازی، تالطم روحی، بدبینی به وضع کنونی و آینده شود و برای 

هجمه معاندان نیز دستاویز ایجاد کند.
ایشــان یک مأموریت مهم خطبه های نماز جمعه را مقابله با شــبهه پراکنی های 
دائم بدخواهان دانســتند و گفتند: میدان رزم امروز، میدان قدرت نرم اســت و 
دشــمن در این میدان با شبهه افکنی به دنبال رخنه در دژ مستحکم ایمان مردم 
و از بین بردن آنان است چرا که عامل پیروزی انقالب اسالمی و ایستادگی مردم 

در دفاع مقدس و فتنه ها و هر عرصه دیگر، ایمان مردم بوده است.
رهبر انقالب، کار بزرگ جمهوری اســالمی را باطــل کردن نقطه مرکزِی هویِت 

تمدن غــرب یعنی »تفکیک دین از سیاســت« خواندنــد و افزودند: جمهوری 
اســالمی با شــعار دین، نه تنها خود را حفظ کرد، بلکه با پیشرفت ایران تالش 
طوالنی غربی ها برای ناســازگار نشان دین و سیاست را به چالش کشید بنابراین 
مافیای قدرتهای غربی که در رأس آن صهیونیستها و سرمایه داران آن هستند و 
آمریکا نیز ویترین آنها اســت، از این حقیقت درخشان عصبانی، و دائماً در حال 

طراحی برای ضربه زدن به جمهوری اسالمی هستند.
رهبر انقالب در ادامه به مسائلی که در روزهای اخیر درباره موضوع زن و حجاب 
مطرح اســت اشــاره کردند و گفتند: این موضوعات از ابتــدای پیروزی انقالب 
اســالمی همواره مطرح بوده اســت و اخیراَ هم بار دیگر به بهانه حجاب، همان 

تالش های ناکام در حال تکرار است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: چند سال قبل، در جلسه ای، از من سؤال شد 
کــه در موضوع زن، در مقابل غــرب چه دفاعی دارید که من گفتم »دفاع ندارم، 
حمله دارم. آنها که زن را تبدیل به کاال کرده اند، باید دفاع کنند و پاسخ دهند«.

ایشــان با طرح این ســؤال که »چرا به یک باره و بار دیگر رســانه های رسمی و 
دولتی امریکا و انگلیس و مزدورانشان به بهانه حجاب، موضوع زن را مورد هجوم 
قــرار داده انــد؟ و آیا واقعاً غربی ها مدافع حقوق زن ایرانی هســتند؟«، گفتند: 
غربی ها همان هایی هستند که اگر می توانستند آب را به روی ملت ایران ببندند، 
می بســتند، همانطور که داروی کــودکان پروانه ای را تحریــم کرده اند و اجازه 
نمی دهند به این کودکان دارو برسد؛ حاال غربی ها واقعاَ دلسوز زن ایرانی هستند؟

رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: حقیقت قضیه این است که زِن با شرف و 
با استعداد ایرانی یکی از بزرگ ترین و مهمترین ضربه ها را به ادعاها و دروغ های 

تمدن غربی زده است و آنها از این موضوع به شدت عصبانی هستند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: غربی ها ســالها است که می گویند تا زمانی که 
زن از قیود اخالقی و شــرعی رها نشود، نمی تواند پیشرفت کند و به مدارج عالِی 
علمی، سیاســی و اجتماعی برســد اما زن ایرانی در بیش از چهل سال گذشته 
توانســته است با حجاب اسالمی و چادر در میدان های مختلف علمی، اجتماعی، 
ورزشــی، سیاســی، مدیریتی، اقتصادی و فرهنگی حاضر شود و به موفقیت ها و 

سربلندی های بزرگ دست یابد.
ایشــان تأکید کردند: موفقیت های زن مســلمان ایرانی باطل کننده تالش های 
دویســت، سیصد ســاله غربی ها بوده و به همین علت آنها از زن ایرانی عصبانی 

هستند و به بهانه حجاب، اقدام به شبهه افکنی و فضاسازی می کنند.
رهبر انقالب با اشاره به مطرح شدن موضوع حجاب در خطبه های نماز جمعه در 
هفته گذشته و همچنین در فضای مجازی و رسانه ها، خاطرنشان کردند: در این 
موضوعات باید بسیار متین و منطقی و به دور از احساساِت بی مورد، ورود کرد و 

باید با دالیل روشن، آن منطق استعماری غربی افشا و تبیین شود.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای، تبییِن همراه با متانــت و اِتقان را در موارد دیگر نیز 
ضروری دانســتند و افزودند: ممکن اســت در منطقه ای ناهنجاری وجود داشته 
باشد که امام جمعه با در نظر گرفتن همه مالحظات، تصمیم به مطرح کردن آن 
در نمازجمعه دارد که باید با کیفیت مناسب و متناسب با جایگاه امام جمعه باشد.

رهبــر انقالب با تأکید مجدد بر مقابله با شــبهات دشــمن و لزوم جدی گرفتن 
وظیفــه جهاد تبییــن، گفتند: برخی افراد در جنگ ســخت و در مقابل ضربات 
شمشــیر ایســتادگی کردند اما در میدان جنگ نرم و در مقابل شــبهات زمین 

خوردند که البته یکی از دالیل این اتفاق، دنیاطلبی است.
ایشــان، توصیه های بیان شــده خطاب به ائمه جمعه را برای سخنرانی های ایام 
محرم نیز صادق دانســتند و با تأکید بر ضرورت جــذب مخاطب و تالش برای 
ارتقــاء اجتماع مــردم در نمازهای جمعــه، افزودند: بر خــالف برخی افراد که 
مدعِی ضعیف شــدن اعتقادات مردم هستند، مراسم های بزرگی همچون جشن 
غدیــر، عزاداری های محرم و صفر، راهپیمایی اربعین و کمک های مالی مردم به 
حوزه های علمیه نشان دهنده قوی تر شدن ایمان و دین داری عمومی است و نباید 
ناتوانِی فردی در جذب مردم به یک اجتماع به حســاب بی دینی مردم گذاشــته 
شود چرا که مردم در میدان هستند و این ما هستیم که باید با عمل به وظایف، 

خود را از میدان کنار نکشیم.
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گزارش
رهبر انقالب در دیدار ائمه جمعه توصیه هایی درباره منش امام جمعه ومحتوای خطبه ها بیان کردند 

تفاوتگفتارورفتارامامجمعهمستمعراسرلجمیآورد
روزنامه نگار پیشکسوت

حسن  روانشید

رئیــس قوه قضائیه با بیان اینکه رها کردن مدیریت فضای مجازی به ضرر مردم 
تمام می شــود، گفت: تا امروز قدم های بلندی برای ایجاد شــبکه ملی اطالعات 
برداشــته شده و تاکید ما نیز آن اســت که هر چه زودتر شبکه ملی اطالعات به 

سرانجام برسد.
به گزارش مرکز رســانه قوه قضائیه، حجت االســالم والمسلمین محسنی اژه ای، 
چهارشــنبه )۵ مــرداد( از مرکز ملی تبادل اطالعات ســازمان فناوری اطالعات 
ایران بازدید کرد. در جریان این بازدید، عیســی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات، عدم تحقق کامل مقوله اشــتراک اطالعات و داده ها میان دســتگاه ها 
را یکی موانع ایجاد دولت الکترونیک و هوشــمند منســجم دانست و به تشکیل 
کارگروه تعامل پذیری دســتگاه ها که مصوب شــورای عالی فضای مجازی است، 
اشــاره کرد. بر اساس آمار مرکز ملی تبادل اطالعات، قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰ 
با ثبت ۱۷۸ میلیون استعالم و ارائه سرویس به حدود ۷۰ دستگاه دولتی، عنوان 
دومین دستگاه پرتعامل کشور را از آن خود کرد. بر همین مبنا، مسئوالن وزارت 
ارتباطات و مرکز ملی تبادل اطالعات، از ســرویس دهی هوشمند دستگاه قضایی 
و اشــتراک مطلوب داده ها و اطالعات از ناحیه قوه قضائیه برای سایر دستگاه ها، 

قدردانی کردند.
ســامانه پنجره واحد مدیریت زمین، بخش دیگری بود که رئیس دستگاه قضا در 
مرکز ملی تبادل اطالعات ســازمان فناوری اطالعات ایران، از آن بازدید کرد. بنا 
به گفته مسئول ســامانه، تمامی اطالعات و داده ها در خصوص زمین و مالکیت 

آن در این سامانه تجمیع می شوند.

محســنی اژه ای، پس از بازدیــد از مرکز ملی تبادل اطالعات ســازمان فناوری 
اطالعات ایران، طی ســخنانی در جمع وزیر و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات از روحیه جهادی و پرتالش وزیر و مدیران این وزارتخانه تقدیر کرد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به سالروز عملیات غرورآفرین مرصاد و توطئه  
دشــمنان با مزدوری منافقین کوردل برای حمله به کشــور، گفت : دشمنان از 
قدرت ایمان و نظام والیت فقیه بی اطالع بودند و نفهمیدند که با یک اشــاره امام 
امت، مردم به میدان خواهند آمد و توطئه  معاندان و منافقان را خنثی می کنند.
رئیس دســتگاه قضا در ادامه با اشــاره به قول وزیر ارتباطات در خصوص ایجاد 
و توسعه شــبکه ملی اطالعات، تصریح کرد: تا امروز قدم های بلندی برای ایجاد 
شــبکه ملی اطالعات برداشته شــده و وزیر و مدیران وزارت ارتباطات نیز برای 
تحقق این مهم، مصمم هســتند؛ تاکید ما نیز آن اســت که هر چه زودتر شبکه 
ملی اطالعات به سرانجام برسد و اعتقاد داریم تحقق این امر به منزله انجام یک 

کار ماندگار و بزرگ است.
وی به اهمیت تبیین ضرورت ایجاد و توســعه شــبکه ملی اطالعات برای عموم 

مردم و مســئوالن اشاره کرد و بیان داشــت: یکی از وظایف شما مدیران وزارت 
ارتباطات آن اســت که اهمیت ایجاد شــبکه ملی اطالعات و توسعه آن را برای 

عموم مردم و مسئوالن تبیین و تشریح کنید.
رئیس دستگاه قضا در ادامه ســخنانش در جمع مدیران وزارت ارتباطات اظهار 
کرد: تاکنون به میزان ســرمایه گذاری صورت گرفته برای تحقق دولت هوشمند، 
بهره برداری های الزم تحقق نیافته اســت و دالیل این امر نیز می تواند ناشــی از 
فقدان سیاست و مدیریت واحد و عدم اشتراک زیرساخت ها و داده های دستگاه ها 

میان یکدیگر باشد.
رئیس قوه قضائیه با اشــاره به ایجاد شورای عالی فضای مجازی با تدبیر صورت 
گرفتــه از ناحیه مقام معظم رهبری، گفت:  متأســفانه ما نتوانســته ایم به طور 
مطلوب از ظرفیت شــورای عالی فضای مجازی در راستای سیاست گذاری واحد، 
حذف بخشــی نگری، ایجاد نگاه ملی و مدیریت واحد در عرصه فضای مجازی و 

شبکه اطالعات، بهره بگیریم.
رئیس دســتگاه قضا با بیــان اینکه رها کردن مدیریت فضــای مجازی قطعاً به 
ضرر مردم تمام می شــود گفت: در عین حال ضروری اســت در جهت تســهیل 
اســتفاده کاربــران و مردم از شــبکه اطالعات و فضای مجــازی بومی گام های 
بیشــتری برداریم به گونه ای که مردم و کاربران در هنگام بهره گیری و استفاده 
از این فضا و جســتجو در آن برای کاربردهای مختلف در زندگی، حوصله شــان 
 ســر نرود و اعصابشان ُخرد نشــود؛ البته این امر مســتلزم توسعه زیرساخت ها 

نیز می باشد.

محسنی اژه ای: 

 شبکه ملی اطالعات 
هر چه زودتر به سرانجام برسد


