
»زیپی لیونی«:
زمان کنار گذاشتن نتانیاهو فرا رسیده است

رئیس سازمان فضایی خبر داد
نامه رئیس جمهور به ۴۸ سازمان برای همکاری با کسب و کارهای فضایی

 دریادار سیاری:
توان بازدارندگی نیروهای مسلح باالتر از دوران دفاع مقدس است

رئیس جریان اپوزیسیون رژیم صهیونیستی خواستار تغییر نخست وزیر 
فعلی این رژیم به دلیل عملکرد بد وی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطالع رسانی فلسطین، زیپی لیونی 
رئیس جریان اپوزیسیون رژیم صهیونیستی در گفتگویی تلویزیونی بنیامین نتانیاهو 
را نخست وزیری بد توصیف و اعالم کرد که زمان آن فرا رسیده است تا نتانیاهو از 

سمتش کنار گذاشته شود و فرد دیگری به جای او انتخاب شود.
وی در عین حال از تصمیمش برای دیدار با برخی مسئوالن فلسطینی و تالش 
برای متقاعد کردن محمود عباس رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین برای ادامه 

همکاری های امنیتی با رژیم صهیونیستی خبر داد.
لیونی درباره حادثه سرنگونی هواپیمای »ایل ۲۰« روسیه در سوریه در تاریخ ۱۷ 
سپتامبر نیز که مسکو مسئولیت آن را متوجه تل آویو دانسته است، تصریح کرد که 

نیروی هوایی رژیم صهیونیستی به وظیفه خود در زمینه جلوگیری از تحکیم حضور 
ایران در سوریه عمل می کند و این به صالح منافع مشترک اسرائیل و روسیه است.

جمهور  رئیس  به  درنامه ای  اینکه  بیان  با  ایران  فضایی  سازمان  رئیس 
خواستار همکاری ۴۸ سازمان با کسب وکارهای فضاپایه شدیم، گفت: 

رئیس جمهور با ارجاع این نامه به سازمانها، برلزوم این تعامل تاکید کرد.
مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه های این سازمان برای 
توسعه کسب وکارهای حوزه فضایی اظهار داشت: دولت باید بسترهای قانونی را 
برای شکل گیری کسب و کارهای فضاپایه در کشور فراهم کرده و موانع موجود 

را رفع کند.
وی با اشاره به لزوم آزادسازی داده ها و اطالعات دستگاههای دولتی برای در 
اختیار گذاشتن کسب و کارها، گفت: ما در بندی از برنامه توسعه فضایی کشور، 
بر لزوم آزادسازی داده های دستگاههای دولتی تاکید کرده ایم تا این اطالعات 
در اختیار کسب وکارها قرار گرفته و بتوان از آنها، خدمات دریافت کرد. رئیس 
سازمان فضایی ایران با بیان اینکه هم اکنون داده های فضایی در کل دنیا، توانسته 
در کاهش هزینه های کشاورزی نقش آفرینی کند، ادامه داد: تجربه سایر کشورها 
نشان می دهد که داده های فضایی و خدمات کسب وکارهای فضاپایه در این زمینه، 
در افزایش تولید و رشد اقتصاد کشاورزی نقش آفرینی کرده است. معاون وزیر 
ارتباطات با تاکید براینکه به دنبال برگزاری جلسه با سازمانهای مرتبط برای تعامل 
در حوزه کسب و کارهای فضاپایه هستیم، افزود: دراین زمینه ۴۸ سازمان دولتی که 
مصرف کننده مستقیم داده های ماهواره های سنجشی هستند، شناسایی شده اند 

و همین اتفاق در حال شکل گیری برای خدمات ماهواره های مخابراتی نیز است.
وی با بیان اینکه این دستگاهها باید بستر را برای شکل گیری کسب وکارها باز 

کنند، گفت: در این زمینه نامه ای به رئیس جمهور ارسال کردیم و خواستار تعامل 
این سازمانها به عنوان حاکمیت برای بسترسازی کسب وکارهای فضاپایه شدیم. 
رئیس جمهور نیز این نامه را به سازمانها ارجاع داده و بر لزوم همکاری و تعامل آنها 

در این باره تاکید کردند.
براری گفت: در زمینه ماهواره های سنجشی و مخابراتی، ۵ اولویت برای شکل 
گیری کسب وکارها پیگیری می شود. باید در این حوزه نگاه از جنس کارفرمایی 
به سمت ارائه خدمات تغییر کند و دستگاههایی مانند وزارت کشاورزی، سازمانهای 

محیط زیست و مدیریت بحران، از این خدمات استفاده کنند.
وی با بیان اینکه در فضای ترویجی در حال معرفی کسب و کارهای فضاپایه 
هستیم و برای جانماندن از تکنولوژیهای مرتبط با فناوری فضایی باید برای ایجاد این 
 ICT کسب وکارها بسترسازی کنیم، اضافه کرد: در توسعه کسب وکارهای حوزه
خال داشتیم و به دلیل آنکه دولت مجوز نسل سوم موبایل را با تاخیر داد، در این 
حوزه نسبت به سایر کشورها، دچار شکاف شدیم و کسب و کارهای خارجی بازار 
داخل را در اختیار گرفتند. رئیس سازمان فضایی ایران ادامه داد: در بخش فناوری 
فضایی هم اکنون شکاف نسبت به سایر کشورها، حداقل است و در صورتی که موانع 
کسب وکارهای فضاپایه برداشته و به موقع مجوز فعالیت به کسب وکارها داده شود، 

می توان امیدوار بود که بازار در اختیار خودمان باشد.
وی با بیان اینکه آژانس فضایی اروپا در حال حمایت از ۵۰۰ استارتاپ حوزه 
فضایی است، گفت: ما نیز باید در کشور کسب و کارهای فضاپایه را شکل دهیم تا 

مردم بتوانند خدمات باکیفیت و ارزان دریافت کنند.

ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  کننده  هماهنگ  معاون 
تاکید کرد: امروز و پس از گذشت سی و هشت سال از جنگ 
تحمیلی رژیم بعثی صدام علیه کشورمان، توان بازدارندگی 
نیروهای مسلح در دفاع از کشور باالتر از دوران دفاع مقدس 

است.
به گزارش خبرنگار دفاعی ایرنا، امیر دریادار حبیب اهلل 
سیاری روز دوشنبه در آیین رونمایی از 6 جلد کتاب جدید 
تقویم دفاع مقدس اظهار داشت: امروز و به فضل الهی توان 
بازدارندگی ایران به اندازه ای است که هیچ دشمنی و هیچ 
قدرت به ظاهر نظامی جرائت حمله نظامی به جمهوری 
اسالمی ایران را ندارد. وی ادامه داد: نیروهای مسلح امروز در 
بحث بازدارندگی همانند دوران دفاع مقدس در گوشه گوشه 
کشور در حال انجام ماموریت هستند و در زمین، آسمان 
و دریا حضوری دائم دارند. معاون هماهنگ کننده ارتش 
با اشاره به مهمترین عوامل موثر پیروزی رزمندگان اسالم 
در دوران دفاع مقدس اضافه کرد: نقش امام خمینی)ره(، 
اعتقاد،  همدلی،  ایمان،  مسلح،  نیروهای  کارکنان  تعهد 
هماهنگی، فکر جهادی، علم و دانش و تخصص و مهارتی 
که در نیروهای مسلح وجود داشت باعث پیروزی های ما 
بر دشمن بعثی شد. امیر دریادار سیاری در ادامه با تسلیت 
شهادت تعدادی از هموطنان در اهواز اظهار داشت: این ترور 
و حمله کور را محکوم می کنیم و قطعا جواب قاطعی به 
تروریست ها خواهیم داد. وی با اشاره به اینکه دشمنان و 
قدرت های استکباری انقالب اسالمی را مانعی بر سر راه زیاده 

خواهی های خود می دیدند، افزود: دشمنان قسم خورده 
برای به دست آوردن منافع نامشروع خود با انقالب اسالمی 
مقابله کردند و با ترفندها و توطئه های مختلف به دنبال 
ادامه هژمونی و تسلط بر منطقه بودند. رئیس ستاد ارتش 
آغاز جنگ تحمیلی را بر مبنای همین رویکرد قدرت طلبانه 
استکبار جهانی عنوان کرد و افزود: بلوک شرق و بلوک غرب 
که از نظر مبنایی با هم اختالف داشتند، بر سر مقابله با 
انقالب ایران با یکدیگر به توافق رسیدند، پیوند نامبارکی را به 
وجود آوردند و تمام امکانات را در اختیار صدام گذاشتند. وی 
یادآور شد: در شرایطی که ما حتی سیم خاردار هم در داخل 
نداشتیم، طرف مقابل از غربی ها و شرقی ها انواع تجهیزات 
مدرن جنگی همچون آواکس، سوپر اتاندارد، میراژ، سوخو، 
موشک های اگزوسه و بالستیک اسکاد و نظایر آن را دریافت 
می کرد. امیر دریادار سیاری با اشاره به تصور غلطی که درباره 
دفاع در یک سال نخست جنگ به وجود آمده است، گفت: 
عده ای به خاطر اینکه فکر می کنند در سال نخست جنگ 
رئیس جمهوری خائن بنی صدر حاکم بوده است، ارتش تحت 
فرمان او عمل می کرده این حرف را می زنند، در صورتی که 
بدنه انقالبی ارتش در همان سال نخست جنگ گوش به 
فرمان امام خمینی )ره( بود و موفقیت های بزرگی را به دست 
آورد. معاون هماهنگ کننده ارتش با اشاره به کسب موفقیت 
های نیروهای ارتش در سال نخست جنگ افزود: نیروی 
زمینی با اینکه تحت تاثیر انقالب بسیاری از نیروهای خود 
را از دست داده یا اینکه به شهرهای دیگر منتقل کرده بود 

و افراد متخصص در جایگاه خود حضور نداشتند و همچنین 
به جهت کاهش دوران سربازی از توانش کاسته شده بود، اما 
وظیفه خود را در حوزه مسدودسازی راه دشمن به خوبی 
انجام داد و اگر نبود آن رشادت ها و پایمردی ها، دشمن 
بعد از خرمشهر اهواز و آبادان و دیگر شهرهای مهم را هم به 
تصرف خود درمی آورد. وی توضیح داد: البته در همان دوران 
نیروی زمینی بخشی از توان خود را صرف مقابله با توطئه 

دشمنان در غرب کشور کرده بود.
دریادار سیاری با تاکید بر نقش آفندی نیروی هوایی در 
دوران دفاع مقدس گفت: نیروی هوایی ارتش تنها ساعاتی 
پس از تجاوز وحشیانه دشمن بعثی، به سرعت فرودگاه های 
عراق را مورد حمله هوایی قرار داد و پاسخ کوبنده ای را در 
همان ساعات اولیه جنگ به دشمن داد. وی گفت: همچنین 
تنها ۲۴ ساعت بعد از آغاز جنگ نیروی هوایی در اقدامی 
بزرگ و بی نظیر عملیات ۱۴۰ فروندی را با موفقیت انجام و 
به این ترتیب نقاط استراتژیک دشمن متجاوز را مورد اصابت 
قرار داد. معاون هماهنگ کننده ارتش یادآور شد: نیروی 
دریایی ارتش همچنین تنها پس از گذشت 6۷ روز از آغاز 
جنگ تحمیلی توانست در عملیات مروارید نیروی دریایی 
عراق را به طور کلی منهدم کند و سکوی البکر و االمیه را از 
بین ببرد و جلوی صادرات نفت دشمن را بگیرد. وی افزود: 
قطعا اگر این اقدامات در یک سال نخست جنگ صورت نمی 
گرفت، راهبرد دشمن پیروز می شد. این تعهد، علم و دانش 
نیروهای انقالبی بود که توانست راهبرد دشمن را تغییر دهد.

بخش عمده ای از عوامل حادثه 
تروریستی اهواز دستگیر شده اند

۲۰ درصد تسویه قیمت نفت
در بورس ریالی است
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در حادثه تروریستی اهواز، ضعف های امنیتی وجود داشت
 رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

 رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی حمله 
تروریستی اهواز در این کمیسیون خبر داد و گفت: قرار است مسئوالن وزارت 

اطالعات و کشور با اسناد و اطالعات کامل در این جلسه حضور یابند.
حشمت اهلل فالحت پیشه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره تالش 

رسانه ای برخی کشورها برای چرخیدن انگشت اتهام از االحوازیه که مورد 
حمایت رژیم سعودی است به سمت داعش در حمله تروریستی اهواز اظهار 
داشت: واقعیت قضیه این است که مردم می دانند چه کسانی و کدام کشور در 

این حمله تروریستی مقصر هستند.

وی خاطرنشان کرد: هم گروه های تروریستی که علیه ملت ایران این اقدامات 
را انجام می دهند، از نظر عقیدتی و مالی ارتباطات گسترده ای با رژیم سعودی 

دارند.

Etehademelat

 مجمع عمومی سازمان ملل فرصتی برای 
تبیین مواضع دولت ها

 شکست آمریکا در بسترسازی
حذف نفت ایران از بازار جهانی

تاریخ می گوید بازی مساوی می شود

 به نام دانشجو، به کام دانشگاه

روحانی با حضور در شورای امنیت به 
جای تفنگ، شاخه زیتون در دست بگیرد

تغییرات اقلیمی، صلح و امنیت بین المللی مهمترین موضوعات 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل

بررسی نشست اوپک در الجزایر

 دربی
 قبل از نبرد آسیایی

 مشکالت حاشیه ای نوسانات نرخ ارز
به دانشگاه های داخلی هم رسید
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سالروز تولد محمدرضا شجریان

خسرو آواز ایران است او ...


