
 

حضرت زینب h مجری پیام نهضت عاشورا بود
 آستان  سخنران حرم مطهر رضوی با بیان اینکه پیام نهضت حجت االسالم والمسلمین  رضایی تهرانی:

پیدا  بازتاب  به وسیله حنجره مبارک حضرت زینب)س(  حسینی 
بود.  عاشورا  نهضت  پیام  مجری  زینب)س(  حضرت  گفت:  کرد، 

 ............ صفحه 3حجت االسالم والمسلمین محمد رضایی تهرانی...

چرا حذف فردوسی پور
به نفع فوتبال ملی است؟

بازدید نماینده رهبرمعظم انقالب
از مناطق سیل زده

پخش آزمایشی شبکه ماهواره ای
اردوزبان امام رضا j آغاز شد

7 8 3
سیل، نوروز گلستان را خراب کرد چند نکته درباره حذف نود از سیما همزمان با راه اندازی دوربین های هوشمند حرم مطهر

:jامام علی
کسی که به 
نعمت های 

جاودان آخرت 
راغب باشد، به 

اندِک دنیا قناعت 
می ورزد.
 غررالحکم
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یادداشتی از رضا تنهایی مقدم
 13 گام برای رونق 

تولید ملی

یادداشتی از مرتضی افقه
نابودی منافع ملی ریشه 
در بحران تصمیم گیری 

مدیران دارد

یادداشتی از ابراهیم رزاقی
باید قاطعانه، مدیران 
کارنابلد را برکنار کرد

یادداشتی از رحمان سعادت

تأخیر در تصمیم گیری 
مدیران ؛ تأثیرات منفی 

در اقتصاد

یادداشتی از حسین صمصامی
مبانی اقتصاد غرب عامل 

 بحران تصمیم گیری 
در اقتصاد است 

یادداشتی از سید سجاد پادام
دیپلماسی فعال نداریم؛ 
سفارتخانه ها را مملو از 

اقتصاددان کنید

 ............ صفحه 6

 ............ صفحه 4 و 5

همه برنامه های 
آستان با محور زائر 

تنظیم می شود

»98« سال فرصت ها و گشایش هاست

 دیدار  حجت االســالم و المسلمین ســیدابراهیم رئیســی روز گذشته پیش از 
ســخنرانی مقام معظم رهبری در بارگاه رضوی به ارائه گزارشی از تالش سه ساله 
خود در آستان قدس پرداخت و گفت: ما در سه سال گذشته، سیاست زائرمحوری 

را دنبال کردیم؛ نخستین مأموریت مسئله توجه به...

حجت االسالم و المسلمین رئیسی 
در آیین استقبال از رهبر معظم انقالب در حرم مطهر:

annotat  رهبر معظم انقالب در سخنرانی نوروزی در حرم مطهر رضوی با اشاره به سال »رونق تولید«:   ion@qudson l i ne . i r

یـــادداشــت  روز
مسعود براتی

آنچه روز گذشته رهبر معظم انقالب درباره شوخی بودن سازوکار مالی اروپایی ها 
مطرح کردند، دو وجه مهم فنی و سیاسی دارد. در وجه فنی آن، نکته قابل تأملی 
وجود دارد که اروپایی ها در برجام چه باید می کردند؟ اروپایی ها در ضمیمه دوم 

برجام، تعهدات بانکی، مالی، سرمایه گذاری، خرید نفت ، گاز و ...

 چرا سازوکار مالی اروپا 
از یک شوخی هم کم تر است؟

 ............ صفحه 8

4 مرزبان گروگان گرفته شده  
توسط تروریست ها آزاد شدند

 مرزبانان به 
سفره هفت سین 

می رسند

 همزمان با نوروز 98 در قالب 
ویژه برنامه »میهمان امام«

2871 نقطه از 
مشهد، پاتوق 

فرهنگی شد
 ............ صفحه 8 ............ صفحه 3
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 ............ صفحه 4و5
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آگهی مناقصه حفاری یک حلقه چاه
سازمان موقوفات ملک 

 شرح در صفحه 8
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فراخوان مناقصه 
خدمات تخصصى

 دانشگاه علوم پزشكى مشهد
٨﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۷
۱۸
۷۲
۹

فراخوان مناقصه 
خدمات پشتيبانى

 دانشگاه علوم پزشكى مشهد
٨﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۷
۱۸
۷۳
۱

فراخوان مناقصه 
خدمات عمومى

 دانشگاه علوم پزشكى مشهد
٨﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۷
۱۸
۷۳
۳

وفات حضرت زینب h را به عموم مسلمانان تسلیت می گوییم
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آستان روزنامـه صبـح ایـران

بهترین حاالت، خدمت به خلق و گره گشایی از کار مردم است    آستان نیوز: تولیت آستان قدس رضوی در مراسم تحویل سال گفت: بهترین حاالت انسان گره گشایی از زندگی مردم، توجه به دیگران 
و خدمت به خلق است.  حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی افزود: گردش زمین به دور خورشید و تحویل سال نو از قدرت الیزال الهی است، باید از خداوند بخواهیم اگر در سال گذشته کجی و آلودگی 

در کار ما بود در سال آینده آن را برطرف کرده و به مقام احسن حاالت دست یابیم. 

a k h b a r @ q u d s o n l i n e . i r

 آســتان/ زهرا چکنه  از ویژگی های 
خاص ایرانیان این اســت که ســنت های 
ملی خود را با معنویــت و روح دین گره 
می زننــد و نوروز را بــا حضور در مضاجع 
شــریف اهل بیت )ع( آغاز می کنند. حرم 
مطهر رضوی به عنوان مهم ترین قطب های 
فرهنگی و مذهبی جهان اســام در ایام 
نوروز میزبان خیل عظیمی از زائرانی است 
که عاشقانه خود را به این آستان مقدس 
رســانده اند تا آخرین روزهای سال 97 و 
نخستین روزهای ســال جدید را در کنار 

این قطعه از بهشت تجربه کنند.
به گفته مسئوالن پیش بینی می شود که 
مشــهد مقدس در نوروز 98 میزبان بیش 
از 8 میلیون زائر باشــد که اکثر این زائران 
به صورت خانوادگی و برای زیارت آستان 
مقدس امام هشــتم)ع( به خطه خراسان 

سفر می کنند.
ســازمان فرهنگی آستان قدس رضوی از 
چند ماه پیش ستاد ویژه ای را برای اجرای 
برنامه های جامع و متنوع نوروزی تشکیل 
داده و نهادها، ســازمان های مختلف بویژه 
در داخل این آستان مقدس و خادمیاران 
رضوی را بسیج کرده است تا نه تنها مشهد 
ایران  تمــام  بلکه  الرضا)ع( 
اسامی رنگ و بوی رضوی 

به خود بگیرد.
حجت االســام و المسلمین 
حجــت گنابادی نژاد رئیس 
ســازمان فرهنگی آســتان 
قدس رضوی در گفت وگوی 
اختصاصی با خبرنگار ما به 
تشریح برنامه های نوروز 98 
که با عنوان »به رســم امام« 
و در سه عرصه حرم مطهر، 
مشهد مقدس و سطح ملی 
 در حــال برگزاری اســت، 

می پردازد.

 بهره مندی از فرصت ناب زیارت
وی مأموریت اصلی برنامه های نوروز 98 
آســتان قدس رضــوی را تکمیل چرخه 
خدمات به زائر با هــدف ارتقای معرفتی 
در بهره مندی از فرصت زیارت و تداوم آثار 
آن در زندگی معرفی کرد و گفت: فرایند 
زیــارت هرچند معطوف بــه حرم مطهر 
است، اما در معنای حقیقی خود منحصر 
و محــدود در فضای حــرم مطهر رضوی 
نیســت، بلکه فرایندی اســت که از مبدأ 

مکانی و زمانی سفر آغاز می شود.
وی ادامه داد: هرچه کیفیت انگیزه و هدف 
و ارادت زائر در مبدأ بیشــتر باشد، کسب 
معرفت و ارتقای محبت و مودت در مقصد، 
که همان بارگاه منور رضوی باشد، بیشتر 
می شــود. با همین نگاه ضرورت دارد در 
بهار 98 گستره جغرافیایی تحت پوشش 
برنامه های آســتان قدس رضوی از حرم 

مطهر رضوی و شهر مشهد گسترش یابد.

 گفتمان خدمت و رأفت
حجت االســام والمسلمین گنابادی نژاد 
»ســبک زندگــی ایرانی ـ اســامی با 
محوریــت گفتمان خدمــت و رأفت« را 
پیام محوری برنامه های ستادی نوروزی 
98 آســتان قدس رضــوی ذکر کرد و 
گفت: شــعار کلی این برنامه ها با عنوان 

تِی َخالَِصــٌة لَُکْم؛ بهار با محبت تو  »َمَوَدّ
آغاز می شود« در  حال اجراست.

 عرصه های جریان ساز 
در برنامه های نوروز 98

این مقام مســئول در ادامه به عرصه های 
جریان ساز در نوروز 98 پرداخت و تصریح 
کرد: در اجــرای برنامه های نوروزی چهار 
عرصه اصلی شامل؛ »عرصه های تبلیغی«، 
کتاب  »عرصه های  هنــری«،  »عرصه های 
و کتاب خوانــی« و »عرصه های خدمت به 

زائران« انتخاب شده است.
وی با بیان اینکه برنامه های نوروزی آستان 
قدس رضوی در ســه گستره جغرافیایی 
شامل؛ »حرم مطهر رضوی«، »شهر مشهد« 
و »ســطح ملی« در حال اجراســت، بیان 
کرد: در حوزه شهر مشهد برنامه ها در دو 
بخش ورودی ها و سطح شهر مشهد دنبال 
می شــود و در گســتره ملی هم برنامه ها 
در دو بخــش مبادی خروجی اســتان ها 
به سمت مشهد و مســیرهای منتهی به 

مشهدالرضا)ع( در حال برگزاری است.

 راهبردهای اجرایی
 برنامه های نوروزی

رئیس ســازمان فرهنگی آســتان قدس 
رضــوی در ادامه ســخنانش بــه تبیین 
راهبردهای اجرایی برنامه های نوروزی 98 
این آستان مقدس پرداخت و توضیح داد: 
ترویج فرهنــگ و معارف رضوی در حوزه  
ســبک زندگی، تبیین، تعمیــق و ترویج 
فرهنگ زیارت با تکیه بر الگوی محبت و 
نصرت، ایجاد نشاط و شادی مؤمنانه توأم با 
معرفت افزایی، تأکید بر گسترش گفتمان 
خدمــت و رأفت با تأکید بــر محرومان و 
مســتضعفان، ترویج اهداف و ارزش های 
انقابی همســو با نام گذاری ســال های 
اخیر و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
و بیانیه گام دوم انقاب اســامی، ایجاد 
روحیه آرامش و رضایت در زائران و ارتقای 
شاخص های فرهنگ میزبانی در مشهد از 

جمله این راهبردهاست.

 از حس خوب نو شدن
 تا میهمان شدن بر خوان رضوی

گنادبادی نژاد  والمسلمین  حجت االسام 
در مورد برنامه های مشــخص شــده در 
گســتره جغرافیایی حرم مطهر رضوی 
گفت: برگزاری ویژه برنامه تحویل ســال 
نو با عنوان »عهدنــو«، برنامه های جانبی 

سخنرانی نوروزی مقام معظم رهبری با 
عنوان »ُحســن مطلع«، برنامه »ره نما« با 
رویکرد ســازماندهی راویان آداب زیارت 
در حــرم مطهر،  ویــژه برنامه »ترجمان 
آفتاب« با موضوع قرار دادن قفســه های 
مطالعه کتاب در حــرم مطهر، برگزاری 
مسابقات کتابخوانی و معرفی کتاب های 
برگزیــده در حوزه های مختلف از جمله 

این برنامه ها می باشد.
وی اجرای برنامه های فرهنگی و تبلیغی 
در مجموعــه اماکن متبرکــه رضوی با 
عنوان »آســتان آفتاب«، »نقش بهشت« 
بــا رویکرد گل آرایــی و فضاآرایی حرم 
مطهر، »فرش های بهشــت« با محوریت 
مفــروش کــردن بیــش از 300 هزار 
مترمربــع از اماکن متبرکــه رضوی و 
توزیع بیش از 271 هــزار وعده غذای 
متبــرک در بین زائران نــوروزی حرم 
مطهر امام هشــتم)ع( را برخی دیگر از 
برنامه های در حال اجرا در گستره حرم 

مطهر ذکر کرد.

 »میهمان امام«، به استقبال میهمانان 
امام رئوف می رود

این مقام مســئول به تشریح برنامه های 
تدارک دیده شده در گستره شهر مشهد 
پرداخت و توضیــح داد: »میهمان امام« 
محوری ترین برنامه های آستان قدس 
رضوی در این عرصه اســت که در قالب 
آن 2871  نقطه از اماکن اقامتی، تجاری 
و عمومی جهت برنامه ریزی مناسب در 
سه ســطح اجرایی؛ نصب اطاعیه های 
و  فرهنگی  ایســتگاه  ایجــاد  فرهنگی، 
ایجاد پایگاه فرهنگی شناســایی شــده 
است. رئیس ســازمان فرهنگی آستان 
قدس رضوی ادامــه داد: در قالب ویژه 
برنامه »میهمان امــام«، همچنین 576 
نقطه از مبادی ورودی و ســطح شــهر 
مشهد مقدس تبدیل به ایستگاه و پایگاه 
فرهنگی شده اســت که در ایستگاه ها 
چهار عرصه محوری جریان ساِز تبلیغی، 
هنــری، کتاب و کتابخوانی و خدمت به 

زائران مورد تأکید و پیگیری است.

 تسهیل در تردد زائران نوروزی
وی خاطرنشــان کرد: به منظور تسهیل 
در تــردد و رفت و آمد زائــران نوروزی 
مشــهدالرضا)ع(، بیــش از 5000 جای 
پــارک موقــت در چهار خیابــان اصلی 
منتهی به حرم مطهر با مشــارکت 456 

خادمیار ایجاد شده است.
گنابادی نژاد  والمســلمین  حجت االسام 
جابه جایی زائران توســط 56 دســتگاه 
خــودروی زائربر در داخــل حرم و حریم 
مطهر و جابه جایی زائران با 2000 دستگاه 
ویلچــر در حریم حرم مطهــر را از دیگر 
برنامه های در حال اجرا برای تســهیل در 

رفت و آمد زائران نوروزی ذکر کرد.

 محرومان پای سفره متبرک رضوی 
می نشینند

وی در ادامــه  بــه برنامه ریــزی صورت 
گرفته در جهت تحقق شــعار »شهر بدون 
گرسنه« در شهر مشهد مقدس اشاره کرد 
و گفت: طی 19 شب، روزانه 3500 نفر از 
نیازمندان و افراد کم برخوردار در حاشیه 

شهر مشهد اطعام می شوند.

 بدرقه زائران خراسان 
در »باب الرضاها«

رئیس ســازمان فرهنگی آســتان قدس 
رضوی در مورد برنامه های آستان قدس 
رضوی در ســطح ملی گفت: این برنامه 
بــا عناوین »بــاب الرضــا)ع(«، »میقات 
الرضــا)ع(«، »40 چراغ«، »زائر ســام« و 
»روزنامه نــوروزی« در حال اجراســت. 
وی در مورد ویژه برنامه »باب الرضا)ع(« 
توضیح داد: مدیران نمایندگی استان ها و 
کانون های خادمیاری فرهنگی مجریان و 
مشارکت کنندگان برنامه »باب الرضا)ع(« 
هســتند و در قالــب آن ایســتگاه های 
خروجی  مبادی  در  فرهنگی-خدماتــی 
استان ها شامل فرودگاه ها، ایستگاه های 
راه آهن، پایانه های مسافربری و ... ایجاد 

شده است.
وی با اشــاره به همکاری 19 استان در 
اجرای طرح »باب الرضا)ع(« گفت: هشت 
اســتان؛ تهران، اصفهان، یزد، خوزستان، 
آذربایجــان شــرقی، هرمــزگان، قم و 
خراســان جنوبی با توجه به حجم باالی 
زائــران اعزامی از این اســتان ها، دارای 

اولویت در اجرای این برنامه هستند.

 زائران در میقات الرضاها 
نفس تازه می کنند

به گفته این مقام مســئول در قالب ویژه 
برنامه »میقات الرضــا)ع(«، پایگاه زیارت 
در مجتمع هــای بین راهی ایجاد شــده 
و خادمیــاران رضوی خدمــات مختلف 
فرهنگی و رفاهی را به زائران امام هشتم 
)ع( که از طریق وســایل نقلیه شخصی و 
عمومی مانند قطار، اتوبوس و هواپیما به 
زیارت این امام همام مشــرف می شوند، 
والمسلمین  حجت االسام  می کنند.  ارائه 
گنابادی نژاد اختصاص زمان مشــخص در 
شــبکه های مختلف تلویزیونی و رادیویی 
ویــژه زائــر و زیــارت، تولیــد و توزیع 
بســته های فرهنگی در فضــای مجازی 
شامل پوســتر، عکس نوشــت، نواهنگ، 
نماهنگ  و انتشار نوروزی روزنامه قدس 
با هدف انعکاس مناســب ســخنان مقام 
معظــم رهبــری در اول فروردین 98 و 
ارائه تحلیل های مناسب پیرامون سخنان 
ایشان را برنامه های در حال اجرا در قالب 
ویژه برنامه های »40 چراغ«، »زائر سام« و 

»روزنامه نوروزی« برشمرد.

تبیین برنامه های آستان قدس رضوی در نوروز 98

تکمیل چرخه ارائه خدمت به زائران رضوی از مبدأ تا مبدأ

در سال آینده افزایش دوبرابری تولید را 
هدف گذاری کرده ایم

در شرایط فعلی، اقتصاد کشور دچار یک کودتای اقتصادی توسط عوامل بیرونی 
شده است که خواسته یا ناخواسته به واسطه بی تدبیری داخلی موجبات بی ثباتی 
در کلیــه بازارها مثل بازار کاال و مصرف را فراهم کرده اســت و اگر تداوم پیدا 
کند سبب بروز مشکاتی در دیگر حوزه های اقتصادی کشور خواهد شد. تدبیر 
رهبر معظم انقاب به نوعی یک راهکار علمی و عملی برای مقابله با این حمله 

اقتصادی است.
گردابی که متأسفانه اقتصاد کشورمان در حال حرکت به سمت آن است ناشی از 
شرایطی است که دولت در چندماه اخیر ایجاد کرده است. دولت بدون راهبردی 
خاص، محدودیت هایی برای صادرات به وجود آورده و حمایت از تولید کنندگان 

در عرصه تأمین کاالهای اولیه را رها کرده است.
این گرداب شرایط را به سمتی برده است که مواد اولیه بنگاه های اقتصادی نسبت 
به سرمایه اولیه آن ها )به فرض ثابت بودن سرمایه اولیه( در مقایسه با سال قبل 
تنها نصف تولید را پاسخگو است و از طرفی افزایش قیمت ها و سایر عوامل تولید 
موجب شده که نقطه سربه سری کارخانجات تحت تأثیر قرار بگیرد و تولید صرفه 

خودش را در بسیاری از عرصه ها از دست بدهد.
این روند منجر به افزایش قیمت محصوالت، کاهش ظرفیت تولید، کمبود عوامل 
تولید و در ادامه سهمیه بندی این عوامل و انتقال تورم مضاعف به دیگر الیه های 

اقتصادی خواهد شد.
در چنین شرایطی راهکار رهبر معظم انقاب برای اقتصاد در حقیقت یک پاتک 
اقتصادی است در مقابل حمله اقتصادی که صورت گرفته و طبق اخبار و تحلیل ها 
چندین میلیارد ســرمایه کشورهای عربی پشت آن قرار گرفته است. ما با تولید 
بیشتر، هم می توانیم اشتغالمان را حفظ کنیم و هم حجم صادرات را باال نگه داریم 
و از این رهگذر یک پاتک اقتصادی علیه حمله دشمن و کشورهایی که ارزش پول 

ملی ما را ناچیز می شمارند داشته باشیم.
زمینه اقدام هم فراهم است. با اتکای نیروی جوان و مواد اولیه عمدتاً بدون استفاده 
که اکنون در کشور موجود هستند می توانیم به این فراخوان رهبر معظم انقاب 
پاسخ دهیم و با افزایش صادرات، ارزش پول ملی را باال ببریم و سناریوی دشمن 

را به هم بریزیم.
افزایش صادرات که در نتیجه افزایش تولید اتفاق می افتد می تواند درآمد ارزی را 
به دنبال داشته باشد و این اتفاق هم می تواند بنگاه ها را از این وضعیت خارج کند. 
اما متأسفانه با توجه به اینکه دولت در این مواجهه از نقشه درستی استفاده نکرده 
و به موضوع تولید در گذشته کمتر توجه کرده است و از طرفی با بخشنامه های 
خلق الساعه بسیاری از فعالیت ها را با موانع مختلف محدود کرده و سبب شده مواد 
اولیه به بنگاه های تولیدی نرســد، تا جایی که واحدهای تولیدی حتی بازارهای 

گذشته را هم از دست داده اند.
دولت باید دســت نیروهای متخصص و انقابی را در بازار ســرمایه باز بگذارد تا 
تهدیدهای فعلی به فرصت تهدید شوند. همان طور که در رقابت چین و آمریکا 
می بینیم که هروقت چین به مشکل ارزش پول ملی می خورد، بافاصله فعاالن 
اقتصادی اش را می آورد پای کار و زمینه صادرات را برای آن ها فراهم می کند و 

به این طریق بازار کاال را به بازار ارز وصل می کند تا اقتصادش به پایداری برسد.
برای کشور ما هم همین راهکار جواب می دهد. باید تولید را افزایش بدهیم تا قبل 

آن صادرات افزایش پیدا کند و اقتصادمان پایدار شود.
این همان راهبردی بود که ما در مجموعه آستان قدس در سال گذشته در پیش 

گرفتیم.
در آســتان قدس در ابتدا ما دو راه در پیش داشــتیم؛ اول اینکه چون با کاهش 
سرمایه اولیه مواجه بودیم، باید تولید را تعطیل می کردیم و شرکت هایمان زیانده 
می شد و دوم اینکه افزایش تولید را انتخاب کنیم. طبق آمار موجود ما در سال 

گذشته نزدیک به دوبرابر افزایش تولید داشتیم.
ما راه دوم را انتخاب کردیم. هرچقدر فشار در زمینه تأمین مواد اولیه بیشتر شد ما 
تاشمان را بیشتر کردیم و مواد اولیه را به مجموعه های تولیدی رساندیم و همین 
ســبب شد خطوط تولیدمان با حداکثر ظرفیت فعال شود. در نتیجه این اتفاق 
نه تنها قیمت نهایی محصوالتمان بیشتر نشد بلکه در بعضی محصوالت کاهش 

قیمت هم داشتیم. کیفیت کاالها هم حفظ شد. 
اگرچه مجموعه نهادهای اقتصادی آستان قدس حجم کوچکی از اقتصاد کشور 
را شــامل می شــود، اما به واســطه تنوع محصوالت )از صنایع دارویی گرفته تا 
محصوالت کشاورزی( نمونه آزمایشی خوبی از اقتصاد کشور را تشکیل داده است 

و تجربه ما می تواند در اختیار همه نهادهای دولتی قرار گیرد. 
درباره سال 98 هم پس از چندصد ساعت مطالعه در چندماه گذشته به این نتیجه 
رسیدیم که در سال آینده باید افزایش تولید داشته باشیم که خوشبختانه پیام 
نوروزی حضرت آقا و تأکید ایشان بر »رونق تولید« انگیزه مضاعف به ما بخشید تا 

بتوانیم این راه را با قدرت بیشتری طی کنیم.
در ســال پیش رو ما به دنبال این هستیم که با کمک بخش خصوصی افزایش 
دوبرابری تولید را رقم بزنیم. این راهبرد یک راهبرد قطعاً علمی و بر اساس پشتوانه 
نظری است. اگر دولت همراهی کند و در کنار تاش برای تأمین مواد اولیه ثباتی 
هم به سیاست های گمرکی خودش درباره صادرات بدهد، با افزایش راندمان تولید 

می توانیم جلوی تورم را بگیریم و آن را مهار کنیم.

هر جوانی هر جا نشسته 
یک گام به جلو بردارد

امسال هم همچون اکثر سال های دهه اخیر، 
شعار سال، بر محور اقتصاد شکل گرفت. انتخاب 
نام هایی چون رونق تولید، حماسه اقتصادی، 
اقتصاد مقاومتی در اقدام و عمل، تولید ملی و 
حمایت از کار وسرمایه ایرانی، اقتصاد و فرهنگ 
با عزم ملی در این سال ها از سوی رهبر حکیم 
انقاب، یک معنای بسیار واضح داشت. انتخاب 
این اسامی یعنی عرصه جنگ اقتصادی )و به 
عبارت بهتر فتنه اقتصادی( اولویت اصلی دهه 
اخیر و آینده کشور، پاشنه آشیل و بزرگ ترین 
تهدیــد و فرصت نظام انقابی اســت! اینجا، 
مهم ترین عرصه ای اســت کــه حضور جوان 
مؤمن متخصــص ملتزم به نظــام انقابی را 
می طلبد و همان جایی اســت که در دو دهه 
اخیر، بیشترین انباشــت سازو کارهای کهنه 
و پیــر و دولتمردان خســته از کار و تاش و 

ناکارآمدی ها را تجربه نموده است.
امسال، سال اســتفاده از فرصت هاست، سال 
استفاده از فرصت تحریم، فرصت کاهش فروش 
نفت، فرصت همفکری جوانان خوشفکر برای 
دور زدن تحریم ها، فرصت آغاز طراحی مکانیزم 
های بازدارندگی در حوزه اقتصادی، سال تغییر 
روند مدیریت به سوی مدیریت های پرتاش، 
مخلصانــه و عادالنــه و ده ها بــار روی زمین 
مانده دیگر. اما استفاده از این فرصت ها، چند 
پیش فرض الزم دارد که مهم ترین آن زمینه 
سازی گفتمانی برای حرکت اقتصادی نیروهای 
مردمی، وجود رسانه هایی که کارهای خوب و 
درخشان اقتصادی را تشویق و جریانات اهل 
تأخیر و سازش را رسوا کنند، وجود جرگه ای 
از خــواص اقتصاددان و اقتصاد فهم جوان که 
بتواننــد این فرصت ها را بــرای عموم مردم 
تبییــن کنند و مهم تر از همــه یک جریان 
مردمی از جوانان معتقد به نظام که برای پیاده 
کردن این فرصت هــای اقتصادی به معنای 

دقیق کلمه قیام کنند.
اینکــه در این پازل مبارزاتی نقش دولت و قوه 
مجریه چه چیزی اســت موضوع این نوشتار 
نیســت، حتماً وظایف مهمی بــدوش دارند و 
حتماً جریاناتی از خواص متخصص باید روزانه 
و مکرر، انجام این وظایف را از حضرات دولتی 
مطالبه کنند اما سخن بنده در باب راهبردهای 
قیامی است که بناست جوانان معتقد به نظام 
در این عرصه رقم بزنند و جهادی است که این 
بار مدیــران و مجریانش خود مردم و نهادهای 
مردمی به شــمار می روند. ضرورت این قیام 
برای همه واضح اســت و هدفش نیز که ایجاد 
بازدارندگی در اقتصاد است توسط رهبر انقاب 
به کرات و بخصوص در ســخنرانی دیروزشان 
مشخص شــده است، می ماند راهبرد قیام که 
می شود همان حرکت رو به جلو، یعنی هر کس 
هر جای زنجیره تولید اقتصادی ایستاده است، 
ازجایــی که در آن قــرار دارد یک قدم به جلو 
بردارد و از بقیه هم مطالبه کند که همه به جلو 
قدم بردارند. درهر خدمت یا محصول اقتصادی 
زنجیره ای به هم پیوسته از تولید فکر، تحقیقات 
بازار، تولید نمونه اولیه، تولید استاندارد و خط 
تولید، انبوه سازی، بازاریابی، توسعه محصول، 
تجاری ســازی و بین المللی سازی وجود دارد 
که همه هر جای زنجیره که قرار دارند باید رو 
به جلو در آن حرکت کنند. آن بچه مسجدی 
یا جمع مسجدی که تا کنون اساساً تأملی در 
حوزه های اقتصادی نداشته اند و رسالتشان را 
در کار فرهنگــی می دیده اند باید یک قدم رو 
به جلو بگذارند و در همان فضای تربیتی خود؛ 
این بار، رسالت تربیت اقتصادی و فرهنگ سازی 
برای کار اقتصادی خرد و مردم بنیان را در همان 
فضای مسجد بر دوش خود احساس کنند. آن 
کسی که دغدغه اقتصادی برای رفع نیاز اشتغال 
خود و دیگران داشته است امروز باید به صورت 
جدی این دغدغه رابه یک فکر مشخص مبتنی 
بر یک خدمت و محصول تبدیل و راه فعالیت 
اقتصادی را برای خود و دیگران عماً آغازکند. 
به همیــن ترتیب آن مجموعه دانشــگاهی و 
یا صنعتی که فکری را بــرای تولید اقتصادی 
در ذهن پرورانــده اما تاکنون به صورت جدی 
عزمی برای پیاده ســازی این فکــر در قالب 
یک نمونه محدود نداشــته است و اساساً خود 
را از درگیری های تولید دور نگه داشــته است. 
دانشگاه ها، بویژه آن ها که برای خود مأموریت 
هایی غیر از آموزش ســاده دانشــجویی قایل 
هستند باید بتوانند زیر ساخت های بازاریایی 
و تجاری سازی های انبوه را فراهم کنند و آن 
ها که تاکنون توانســته بودند در یک محدوده 
مشخص، تولیدی و خدمتی را ارائه دهند باید 
به صــورت جدی به فکر ورود به بازارهای بین 
المللی بویژه بازار کشورهای مجاور با استفاده از 
فرصت تحریم باشند. یک لشکر از جوانان قیام 
کرده که با تمام تفاوت هایشان درفهم اقتصاد 
و کار اقتصــادی و با وجود تفاوت هایی که در 
موقعیــت کار اقتصادی دارند و یا وجود تفاوت 
های فردی و استعدادی، همه در حال حرکت 
به ســمت یک هدف مشخص اقتصادی یعنی 
رونق تولید هســتند و توانسته اند این حرکت 
اقتصــادی را در متن دغدغــه های فرهنگی، 
عقیدتی و اجتماعی خود قرار دهند. این است 
آن فتح الفتوحی که جوانان دهه پنجم انقاب 
از هم اکنون برای رسیدن به آن حرکت خود را 

آغازکرده اند.
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خبر

 آستان نیوز  مدیر درمان مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی از 
آمادگی کامل پایگاه های فوریت های پزشکی حرم مطهر رضوی در 

نوروز 1398 خبر داد.
حســن اخوان مهدوی ابراز کرد: به همت این مؤسسه درمانی 10 
پایگاه ثابت و 38 پایگاه سیار فوریت های پزشکی و دو محل استقرار 
ثابت آمبوالنس در نوروز 1398 به زائران امام رضا خدمت رسانی 
می کند همچنین در کنــار آن 12 پایگاه ویژه تجمع امدادگران 
هــال احمر در زمان تحویل ســال نو و ســخنرانی رهبر معظم 
انقاب)مدظله العالی( در بارگاه ملکوتی امام هشتم)ع( به زائران و 

مجاوران خدمات رسانی کردند.
وی به آمادگی حدود 200 نیروی اورژانس و امدادگر در پایگاه های 
مذکور اشــاره کرد و افزود: نزدیک به 16 دســتگاه آمبوالنس نیز 
با همکاری مؤسســه درمانی آستان قدس رضوی، اورژانس 115، 
نیروهای ســپاه و... با توجه به حضور گسترده مردم در 29 اسفند 
1397 و یکم فروردین 1398 در حرم مطهر رضوی به ارائه خدمات 

به بیماران اورژانسی در نقاط مختلف این محدوده پرداختند.
مدیر درمان مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی با اشاره به خدمات 
شبانه روزی و رایگان پایگاه های فوریت های پزشکی بارگاه ملکوتی 
امام رضا)ع( گفت: پس از دو روز نخســت تعطیات نوروزی، 12 
پایگاه فوریت های پزشکی، چهار دستگاه آمبوالنس این مؤسسه 
درمانی و دو بیماربر برقی، از دوم تا شــانزدهم فروردین 1398 در 

این آستان مقدس پذیرای بیماران اورژانسی زائر و مجاور است.
اخوان مهدوی ادامه داد: با هماهنگی های صورت گرفته امداد هوایی 
در قالب بالگرد پشتیبان نیز برای ارائه خدمات اورژانسی خاص در 

ایام نوروز 1398 پیش بینی شده است.
وی بــه افتتاح مرکز فوریت های پزشــکی صحــن هدایت حرم 
مطهر رضوی در اردیبهشــت ماه ســال جاری اشاره و بیان کرد: 

این مرکز مجهز فوریت های پزشکی با بهره مندی از هشت تخت 
بســتری و انجام اقدامات پزشکی CPR  برای نخستین بار آماده 
خدمات رسانی به بیماران زائر و مجاور در ایام نوروز است و بیماران 
اورژانســی حرم مطهر در صورت نیاز به خدمات تکمیلی پزشکی 

از این مرکز به بیمارستان های سطح شهر مشهد اعزام می شوند.

 خدمات متنوع دارالشفای امام رضا)ع(
مدیر درمان مؤسســه درمانی آستان قدس رضوی درباره خدمات 
نوروزی دارالشفای امام رضا)ع( گفت: بخش  پزشکان عمومی این 
دارالشفاء با تقویت 3 برابری نیروهای این بخش در کنار بخش  های 
تزریقات، پانسمان و سرم تراپی مجزای خواهران و برادران و اورژانس 

آماده ارائه خدمات به عموم مراجعان است.
وی بــا بیان اینکه بخش هایــی مانند آزمایشــگاه، رادیولوژی و 
دندان پزشــکی دارالشفای امام رضا)ع( در روزهای تعطیل رسمی 
نوروز پذیرای بیماران اورژانسی این مرکز درمانی است، افزود: بخش 
دیالیز این دارالشفاء نیز در سه شیفت صبح، بعدازظهر و شب آماده 

میزبانی از بیماران همودیالیز)دیالیز خونی( است.
اخوان مهدوی ادامه داد: بخش پزشکان متخصص دارالشفای امام 
رضا)ع( نیز با حضور موردی متخصصان ارتوپدی، چشم پزشکی، 
کلیه و مجاری ادرار، داخلــی، بیماری های عفونی، اطفال و فوق 

تخصص غدد به بیماران در ایام نوروز خدمات رسانی می کند.
وی تصریح کرد: خادمیاران ســامت رضوی اعم از پزشــک و 
پرســتار نیز در ارائه خدمات نوروزی مؤسســه درمانی آستان 
قدس رضــوی در پایگاه های فوریت های پزشــکی حرم مطهر 
رضوی بویژه صحن هدایت و دارالشــفای امــام رضا)ع( با این 

مؤسسه همکاری و مشارکت فعال دارند.
مدیر درمان مؤسســه درمانی آســتان قدس رضوی اضافه کرد: 

درمانگاه سرپایی زائر شهر رضوی طرق نیز با همکاری خادمیاران 
سامت پزشک و پرستار این آستان مقدس همه روزه از ساعت 8 تا 

20 آماده ارائه خدمات پزشکی و اورژانس به بیماران است.
وی گفت: زائران بارگاه ملکوتی امام هشــتم)ع( با رعایت نکات 
بهداشــتی مانند تهیه آب آشامیدنی ســالم، پرهیز از مصرف 
غذاهای پرحجــم و فــوری)fast food( و... بایــد در حفظ 
سامتی خود و خانواده شان بکوشند تا زیارتی مملو از آرامش را 

در این ایام سپری کنند .
اخوان مهدوی خاطرنشــان کرد: مرکز فوریت های پزشــکی این 
مؤسسه از طریق تماس با شماره  داخلی 2424 و شماره  عمومی 
32002424، در تمام ساعات شبانه روز آماده  ارائه  خدمات به زائران 
نوروزی است تا آنان سفر خوبی را در مشهد مقدس داشته باشند.

الزم به ذکر است، دارالشفای امام رضا)ع( واقع در »ابتدای خیابان 
شیرازی، دوربرگردان حرم مطهر رضوی« یا از داخل حرم مطهر به 
نشانی »درب خروجی صحن جمهوری اسامی، سمت چپ، ورودی 

بست شیخ طوسی«، پذیرای مراجعان است.
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معاون اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی اعالم کرد
پذیرایی بیش از 10 میلیون زائر در ایام نوروز 98

آســتان نیوز: معاون اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی در 
تشــریح برنامه های نوروزی حرم مطهر رضوی گفــت: با توجه به حضور 8 
میلیونی زائران در نوروز 97 با اســتقرار خدام به صورت فوق العاده آمادگی 

پذیرایی بیش از 10 میلیون زائر را در ایام نوروز 98 خواهیم داشت. 
ســید خلیل منبتی معاون اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی 
گفت: نوروز 98، نســبت به سال های گذشته ســنگین ترین مراسم در حرم 
مطهر رضوی خواهد بود، چراکه در این ایام عاوه بر زائران نوروزی، پذیرای 
معتکفــان ایام البیض هم خواهیم بود. وی به برگزاری مراســم اعتکاف ایام 
البیض از29 اســفندماه در حرم مطهر رضوی اشاره و اظهار کرد: 2 هزار نفر 
برای اعتکاف مسجد گوهرشاد ثبت نام کردند که بخشی از نیرو های افتخاری 
و ستادی حرم مطهر در مراسم اعتکاف به معتکفان خدمات ارائه می دهند.

معــاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی گفــت: خادمان حرم باید آمادگی 
مواجهه با هر مشــکل و رفع آن را داشته باشــند، همچنین به دلیل ازدیاد 
جمعیت مســیر های رفت و آمد را مشــخص خواهیم کرد و با مسلط شدن 

خادمان به این مسیر ها از ایجاد ترافیک ممانعت به عمل می آید.
منبتــی درباره پیش بینی تعداد زائران در تعطیات نوروز 98 در حرم مطهر 
گفت: در ســال گذشته و بر اساس آمار گرفته شده نزدیک به 8 میلیون زائر 
به حرم مطهر رضوی مشرف شده بودند، پیش بینی می شود که نوروز امسال 

نزدیک به 10 میلیون زائر میهمان حرم امام رضا )ع( باشند.
وی با اشــاره به حجم بی شــمار زائران در حرم رضوی گفت: در حادثه منا 
فقــط در اثر یک لحظه غفلت و روبه رو شــدن دو جمعیت در جهت مخالف 
یکدیگر، ترافیک شــدیدی ایجاد شــد و فاجعه به بار آمــد. به همین دلیل 
کنتــرل جمعیت از اهمیت بســیار باالیی برخوردار اســت. باید جمعیت را 
بــا جمعیت کنترل کرد، بــه همین دلیل هیچ دری در حرم مطهر بســته 
نخواهد شــد، زیرا که با بسته شدن درب ها ممکن است فشار جمعیتی وارد 

و حادثه ای ایجاد شود.
معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی اظهار کرد: در تمام اماکن مساحتی 
حدود 300 هزار متر مربع فرش شــده است. این فرش ها در تمام صحن ها 
تا محور های آســفالت هم آورده شــده تا جمعیت حاضر در حرم بتوانند از 
آن اســتفاده کنند. همچنین جایگاه هایی برای نصب مانیتور در نظر گرفته 
شــده تا زائرانی که در صحن نشســته اند نیز مراســم را از داخل مانیتور ها 

مشاهده کنند.
منبتی بــا بیان اینکه فضای ذخیــره ای در دو پارکینگ حرم درنظر گرفته 
شده اســت، گفت: »با توجه به اینکه ممکن است هوا سرد شود یا بارندگی 
داشــته باشیم، پارکینگ شماره 3 و شــماره 1 نیز فرش می شوند و مانیتور 
در آن قرار داده خواهد شــد، تا زائران بتواننــد از این فضاها نیز در صورت 
نیاز اســتفاده کنند. به گفته معاون اماکن متبرکه و امور زائران حرم مطهر 
رضوی، از سراســر کشور و از ســوی مردم، نزدیک به 200 هزار شاخه گل 
اهدا شــده است که مانند سال های گذشته با این گل ها، حرم امام رضا )ع( 

گل آرایی ویژه خواهد شد.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

مفروش شدن 340 هزار مترمربع از اماکن متبرکه رضوی   آستان نیوز: معاون اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی گفت: به منظور رفاه حال زائران نوروزی، همه صحن و سرای بارگاه 
منور رضوی با بیش از 340 هزار مترمربع فرش، مفروش شد. سیدخلیل منبتی در ادامه تاکید کرد: با پیش بینی احتمال بارندگی و سردی هوا دو پارکینگ شماره 3 و 1 حرم مطهر رضوی با 40 هزار مترمربع فرش 

مفروش شده، همچنین در این پارکینگ ها وسایل گرمایشی مناسب و تلویزیون های پهن پیکر نصب خواهد شد تا زائران بتوانند در محیطی گرم و مناسب در مراسم تحویل سال حرم مطهر رضوی شرکت کنند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
همزمان با راه اندازی دوربین های هوشمند حرم مطهر و انعکاس برنامه های 

عید در ده ها شبکه ملی، بین المللی و استانی
پخش آزمایشی شبکه ماهواره ای اردوزبان 

امام رضا )ع( آغاز شد
آستان - زارع :  لحظات تحویل سال 
در ایران همیشه با نام امام رضا )ع( و 
تصاویر دلنشین حرم مطهر این امام 
مهربانی ها گره خورده است. تصاویری 
که ثبــت و انعکاس آن حاصل تالش 
خدمتگزاران رسانه ای آستان قدس و 
شبکه های مختلف تلویزیونی بوده و 

هست. برای همین، حضور شورانگیز زائران در ایام نوروز با کار و ابتکار تصویربرداران، 
تهیه کنندگان، کارگردانان و گزارشــگران گره خورده، بویــژه آنکه نوروز مقارن ایام 
پربرکت ماه رجب و میالد امام علی )ع( باشد و فرصتی برای راه اندازی آزمایشی شبکه 
اردوزبان امام رضا )ع( در کنار شبکه عربی زبان آن )قناه االمام الرضا العالمیه( نیز پیش 
آید. امسال متولی این رخداد رسانه ای، مؤسسه رسانه های صوتی و تصویری آستان 
قدس رضوی بوده است که اسفندماه سال ۹۷ با هدف تجمیع و تقویت کمی و کیفی 
اقدامات جاری در حوزه تصویربرداری، مستندسازی و برنامه های تلویزیونی ذیل مرکز 

رسانه و ارتباطات آستان قدس رضوی تشکیل شد.

 شبکه جهانی؛ از عربی تا اردو
سیدنظام الدین موسوی، معاون ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی درباره شبکه 
جهانی ماهواره ای امام رضا )ع( می گوید: شــبکه امام رضا )ع( در دو ســال گذشته 
پخش آزمایشــی خود را به زبان عربی برای مخاطب حوزه عرب زبان در غرب آسیا 
و شــمال آفریقا آغاز کرده بود. موسوی در تشــریح دو اقدام ویژه این شبکه در روز 
های گذشــته ادامه می دهد: در روز میالد امیرالمؤمنین امام علی )ع( ویژه برنامه ای 
با عنوان عروه الوثقی به مدت دو ســاعت برای مخاطبان شبکه عربی تولید و پخش 
شد. همچنین سخنرانی نوروزی رهبر معظم انقالب در حرم مطهر به زبان عربی به 
شــکل همزمان پخش شد. موسوی در ادامه از توسعه برنامه های این شبکه با تکیه 
بر تجربه های موفق پیشین می گوید و می افزاید: در شب میالد امام علی )ع( پخش 
آزمایشــی شبکه اردوزبان امام رضا )ع( را آغاز کردیم که ویژه مخاطبان مسلمان در 
 Vertical 10845 پاکستان و شبه قاره هند خواهد بود. این شبکه که بر روی فرکانس
ماهواره )Yahsat)monaco پخش می شود در حال حاضر روزانه زمان محدودی به 
شکل آزمایشی پخش برنامه با استفاده از تصاویر حرم مطهر و آیتم های مرتبط دارد 
که با اســتفاده از ظرفیت های تولیدی بسیار خوب در این حوزه، بتدریج این حجم 

افزایش خواهد داشت.

 تلویزیون رضوی؛ ثبت سیمای زیارت و خدمت
موســوی تلویزیون رضوی را یکی دیگر از زیرمجموعه های مؤسســه تازه تأســیس 
رسانه های صوتی و تصویری آستان قدس معرفی می کند و در همین زمینه می گوید: 
بخشی از این اداره پیش از این در قالب RazaviTV با هدف پوشش تصویری حرم 
مطهر فعال بود که هم اکنون وظیفه ارتقای پوشش تصویری حرم و تولید آیتم های 
مرتبط با زیارت و خدمت در داخل محدوده حرم نیز بر عهده تلویزیون رضوی گذاشته 
شده است. وی در ادامه از نصب دوربین های هوشمند )روبوتیک( در صحن های حرم 
مطهر خبر می دهد و می گوید: در روز والدت حضرت علی )ع( پنج دوربین روبوتیک 
با کیفیت ضبط اســتاندارد تلویزیونی در چهار صحن حرم مطهر نصب و با موفقیت 
مورد بهره برداری قرار گرفت. این دوربین ها که بدون نیاز به تصویربردار از اتاق فرمان 
مرکزی مدیریت می شوند، فعالً قابلیت پوشش 6 صحن و بعضی از بست های منتهی 
به صحن ها را دارند. موسوی در ادامه از افزایش دوربین های نصب شده در یکی دو ماه 
آینده به 14عدد به شرط تأمین زیرساخت های الزم در حوزه فیبرکشی، خبر داده و 
اضافه می کند: این دوربین ها نخستین مأموریتشان را در شب تحویل سال نو به خوبی 
انجام دادند و برخی تصاویر منعکس شــده از حرم مطهر با استفاده از این دوربین ها 
تصویربرداری شده بودند. رئیس مرکز رسانه و مستند آستان قدس رضوی، انعکاس 
تلویزیونی ویژه برنامه تحویل ســال در حرم مطهر را از نظر کمی و کیفی نسبت به 
سال های قبل متفاوت خوانده و می گوید: در یک هماهنگی کامل با شبکه های مختلف، 
پوشــش زنده برنامه نوروزی حرم مطهر توسط شبکه های یک، دو، سه، پنج، قرآن و 

اغلب شبکه های استانی و چند شبکه بین المللی انجام شد.
سیدنظام الدین موسوی از اقدامات واحد مستندسازی مؤسسه رسانه های تصویری نیز 
خبــر داده و می گوید: هدف این واحد، ثبت و مستندســازی اتفاقات مهم مرتبط با 
آستان قدس و جلوه های خدمت و وقف و محرومیت زدایی و... در بیرون از حرم مطهر 
است و در این ایام، پوشش برخی اتفاقات مربوط به حضور زائران در مشهد، حضور در 
سخنرانی رهبر معظم انقالب و اقدامات نوروزی بخش های مختلف آستان قدس در 

سطح شهر مشهد موضوع تولیدات این واحد بوده است.

مدیرعامل سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا)ع( خبر داد
اتمام پروژه توسعه مخازن کتابخانه مرکزی حرم مطهر رضوی 

تا اواسط سال 1398
آستان - محمدحسین مروج کاشانی: مدیرعامل سازمان عمران و توسعه حریم 
حرم حضرت رضا)ع( از اتمام پروژه توســعه مخازن کتابخانه مرکزی حرم ملکوتی 

حضرت ثامن الحجج)ع( تا اواسط سال 13۹8 خبر داد.
»مهندس محمدکاظم مالزم الحسینی« در این باره افزود: پروژه توسعه کتابخانه مرکزی 
آستان قدس رضوی با هدف گســترش فضای مخزن کتابخانه مرکزی، در قسمت 
زیرین بست شیخ طبرسی و پس از حدود دو سال توقف، از دی ماه سال 13۹6 مجدداً 
آغاز شد.وی ادامه داد: این پروژه با زیربنای حدود ۹500 مترمربع، در محدوده بست 
شیخ طبرسی و روبه روی باغ رضوان )تا مجاور زیرگذر( و در سه طبقه زیرسطحی در 
حال احداث اســت و پیش بینی می شود تا اواسط سال آینده به اتمام رسد. این مقام 
مسئول اظهار داشت: عمق گودبرداری این پروژه 12/۷ متر و اسکلت آن به جز بخش 
کوچکی از آن، از نوع اســکلت فلزی اســت و سازه آن به روشی طراحی و اجرا شده 
است که در صورت تغییر کاربری در آینده و احتمال اتصال به فضاهای زیارتی، امکان 
حذف یک طبقه و تغییر کاربری زیارتی با ارتفاع مناسب ممکن و میسر باشد. مهندس 
مالزم الحسینی اضافه کرد: همزمان با اجرای این پروژه، بخشی از عملیات تحکیم و 
مقاوم سازی سازه های پیرامونی نیز انجام شد، ضمن اینکه در این پروژه مخازن کتب 
چاپی، خطی، همچنین راه پله، آسانســور، اتاق برق طبقات، اتاق هوارسان، سرویس 
بهداشی، اتاق های اداری، آبدارخانه، اتاق کنترل و مانیتورینگ و قرنطینه کتاب های 
اهدایی پیش بینی شده و دسترسی این پروژه با کتابخانه مرکزی هم از تراز زیرزمین 

اول برقرار شده و با کمک سه دستگاه آسانسور و پلکان هم انجام می شود. 

حجت االسالم والمسلمین رضایی تهرانی:
حضرت زینب)س( مجری پیام نهضت عاشورا بود

آستان نیوز: سخنران حرم مطهر رضوی با بیان اینکه پیام نهضت حسینی بوسیله 
حنجره مبارک حضرت زینب)س( بازتاب پیدا کرد، گفت: حضرت زینب)س( مجری 
پیام نهضت عاشــورا بود. حجت االسالم والمسلمین محمد رضایی تهرانی در جمع 
زائران و مجــاوران بارگاه منور رضوی پیرامون موضوع »نقش حضرت زینب)س( در 
نهضت حســینی« مطالبی را بیان کرد و گفت: اصالح امت پیامبر)ص( قله فتح قیام 
امام حســین)ع( بود و خون سیدالشهدا)ع( و شــهدای کربال ماندگاری دین خدا را 
تضمین کرد و توسط اسرای واقعه عاشورا که خبرنگاران پخش پیام نهضت حسینی 
بودند به عالم ابالغ شد. وی با اشاره به اینکه امام حسین)ع( با حضور در صحرای کربال 
به همراه خانواده برای ابالغ نهضت شان به جهان رسانه تولید کردند، افزود: اسرای واقعه 

عاشورا مامور رساندن پیام خون نوشته سیدالشهدا)ع( به همه تاریخ بشریت بودند.
ســخنران حرم مطهر رضوی خاطر نشان کرد: حضرت زینب)س( بعد از روز عاشورا 
عالوه بر رساندن پیام نهضت حسینی به مردم مجری پیام عاشورا شدند و با عمل و 
برخورد با امویان پیام نهضت حســینی را به نمایش گذاشتند. رضایی تهرانی گفت: 
حضرت زینب کبری)س( پس از رخداد خونیِن کربالی حسینی، با شجاعت بی نظیر 
و استقامت کوه مانند خود، در کنار برادرزاده ارجمندش حضرت سّید الساجدین)ع( 
به ادای وظیفه دینی پرداختند و با بیان خطبه ها در کوفه و شام پیام نهضت عاشورا 
را به گوش عالم رساندند. وی با بیان اینکه حادثه عاشورا موجب حفظ و بقای اسالم 
از انحرافات و کجی ها شد و بنیان و اساس حاکمان فاسق و سلسله بنی امیه را نابود 
کرد، گفت: حضرت امام زین العابدین)ع( و حضرت زینب)س( و سایر اسراء، پاسدار 
حقیقی و واقعی ثاراهلل شدند و نگذاشتند نهضت و حماسه جان گداز و خونین کربال 
فراموش شــود. سخنران حرم مطهر رضوی تصریح کرد: شهادت و اسارت دو بخش 
اساسی نهضت عاشوراست چرا که امام حسین)ع( با شهادتش پیام تولید کرد و حضرت 

زینب)س( در قالب اسارت پیام عاشورا را به تمام دنیا پخش کرد.

خـــبر

 آستان/ علی احمدی  مدیر امور فرهنگی 
کارکنان و خدام آستان قدس رضوی گفت: در 
قالب ویژه برنامه »میهمان امام«، 28۷1  نقطه 
از مشهد مقدس تبدیل به پاتوق فرهنگی شده 

است.
حجت االسالم و المسلمین عماد دخانی با اشاره 
بــه برگزاری ویــژه برنامه »میهمــان امام« به 
ابتکار ســازمان فرهنگی آستان قدس رضوی 
برای نخســتین بار در گســتره مشهد مقدس 
اظهــار کرد: در قالب این ویــژه برنامه 28۷1  
نقطه از اماکن اقامتی، تجاری و عمومی جهت 
برنامه ریزی مناســب در ســه ســطح اجرایی 
شــامل؛ نصب اطالعیه های فرهنگــی، ایجاد 
ایســتگاه فرهنگــی و ایجاد پایــگاه فرهنگی 

شناسایی شده است.
وی ادامه داد: در قالــب ویژه برنامه »میهمان 
امــام«، 5۷6 نقطه از مبادی ورودی و ســطح 
شهر مشهد مقدس تبدیل به ایستگاه و پایگاه 
فرهنگی شــده است که در ایســتگاه ها چهار 
عرصه محوری جریان ســاِز تبلیغــی، هنری، 
کتاب و کتابخوانی و خدمــت به زائران مورد 

تأکید و پیگیری است.
بــه گفته این مقام مســئول، مبادی ورودی به 
مشهد الرضا )ع( و ســطح شهر مشهد یکی از 
بهترین فرصت ها در ایجاد و تقویت حس حضور 
زائران در محضر امام هشــتم )ع( در بیرون از 

حرم مطهر رضوی است.
وی با بیان اینکه بیشــترین اوقات زائران بعد از 
حــرم مطهر رضوی در اماکــن تجاری، اقامتی 
و عمومی صرف می شــود، اظهار کرد: در طرح 
»میهمان امام« تالش شده است تا ظرفیت های 

متنوع تبلیغی و هنری در اماکنی که می تواند 
در ارتقای فضای معنوی و معرفتی زیارت موثر 

باشد، استفاده شود.
وی با بیــان اینکه برنامه های فرهنگی در قالب 
این طرح در چهار سطح برنامه ریزی شده است، 
بیان کرد: در ســطح اول پوستر آداب زیارت و 
فراخوان دعوت به سخنرانی مقام معظم رهبری 
در 230 هتــل آپارتمان، 5۷0 مدرســه محل 
اسکان زائر، 215 هتل، 50۷ خانه مسافر و 50 

بازار حریم حرم مطهر نصب شد.

حجت االســالم والمســلمین دخانی در مورد 
برنامه هــای »میهمــان امام« در ســطح دوم 
که در 23 هتــل آپارتمان، 12بــازار رضوی، 
15 حســینیه و 150 مدرســه محل اسکان 
زائران نــوروزی در حال اجراســت، گفت: در 
قالب این ســطح یک نفــر از مبلغان جوان در 
محل های مشخص شــده حضور دارد و ضمن 
ارائه برنامه های فرهنگــی و تبلیغی، به عموم 
مخاطبان خدمات مشاوره ای در حوزه تربیتی 
و پاسخگویی به سؤاالت شرعی را ارائه می کند 

و پوســترهای پویش کتاب و آداب زیارت هم 
در این محل ها نصب شده است.

مدیــر امور فرهنگی کارکنان و خدام آســتان 
قدس رضوی ســطح سوم را جامع ترین سطح 
اجــرای برنامه های میهمان امام معرفی کرد و 
گفت: 2۹ ایســتگاه فرهنگی در هشت مدرسه 
محــوری که محل ثبــت نام اســکان زائران 
نوروزی است، ۹ بوســتان اصلی شهر مشهد، 
هفت مجتمع تجاری بزرگ مشــهد، دو مسیر 
اصلی ورود زائران در محور نیشابور به مشهد و 

چناران به مشهد و پایانه مسافربری و راه آهن 
مشهد راه اندازی شده است.

وی ادامــه داد: در این 2۹ ایســتگاه فرهنگی 
چهــار غرفه شــامل؛ کار با کــودک، کتاب و 
کتابخوانــی، خدمت و تبلیغی و 30 اســتیج 
جهت اجــرای برنامه های هنــری مانند گروه 
ســرود، نقالی خوانی و ُجنگ های شادی ایجاد 
شــده است و مبلغان جوان و متخصص هم در 

این ایستگاه ها حضور فعال دارند.
این فعال فرهنگی خاطرنشــان کرد: در سطح 
چهــارم ویــژه برنامه هــای »میهمــان امام« 
گروه هــای فرهنگی ســیار در قالــب کاروان 
فرهنگی- تبلیغی در نقاط مختلف شهر مشهد 
از جمله حریم حرم مطهر امام رضا)ع(، مراکز 
تجاری و تفریحی شهر مشهد حضور می یابند 
و به طور متوســط روزانه حــدود 30 برنامه 

متنوع فرهنگی را اجرا می کنند.
حجت االســالم والمســلمین دخانی در ادامه 
سخنانش به تشکیل قرارگاه فرهنگی نوروزی 
توسط ســازمان فرهنگی آستان قدس رضوی 
اشــاره و اظهار کــرد: مدیریت حــوزه علمیه 
خراسان رضوي، سپاه امام رضا)ع(، استانداری 
خراســان رضوی، اداره کل ســازمان تبلیغات 
اســالمي خراسان رضوي، شــهرداری مشهد، 
اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی، 
اداره کل آموزش و پرورش خراســان رضوي، 
مرکز رســیدگی به امور مســاجد خراســان 
رضــوی، اتحادیه هتــل داران و اتحادیه هتل 
آپارتمان هــای اســتان خراســان رضــوی و 
بخش های تابعه آستان قدس رضوی از جمله 

بخش های فعال در قرارگاه نوروزی هستند.

 همزمان با نوروز 98 در قالب ویژه برنامه »میهمان امام«

2871 نقطه از مشهد، پاتوق فرهنگی شد

موزه »حرفه«ای

خبر

 آستان/معین اصغری   آبمیوه فروشی، گاری باقالی، انگشترسازی، عکاسی، کتاب 
فروشی.... اشــتباه نکنید! اینجا جمعه بازار نیست. اینجا یک موزه است. یک موزه 
زنده. موزه ای که شما در آن زندگی می کنید و می توانید با  لحظاتش خاطره بسازید.

از دوران کودکی تنها یکی دو بار به موزه رفتم. هیچ وقت فضایش را دوست نداشتم. 
یک محیط خشــک با چند تا قاب عکس و سکه و کوزه های سفالی شکسته. همه 
آنچه از هزار ســال تمدن این مرز و بوم به ما نشان دادند. اما بتازگی در همین بغل 
گوشمان، در شــهری که هر روز هزار و یک خبر جورواجور دارد، موزه ای برپا شده 
که همه معادالت ذهنی تان را به هم می ریزد. موزه ای با دکوراسیون کامالً متفاوت از 
همه موزه هایی که در کل کشور وجود دارد. موزه ای که می توانید اجناسش را بخرید!

سید مهدی اسحاقی، جوان 30 ساله ای است که غرفه انگشترسازی و عطرفروشی 
دارد. می گوید نزدیک به 10 سال است که در این کار فعالیت می کند و تخصصش 
فیروزه نیشــابور است. از او درباره نحوه آشنایی اش با مجموعه می پرسم که توضیح 
می دهد: ما از زمان نمایشگاه مشهد دوست داشتنی با این بچه ها آشنا شدیم. حاال 
هم در پاساژ آرمان با شریکم یک مغازه داریم. در طول سال نمایشگاه های زیادی در 
سراسر کشور برگزار می شود که آن ها را من می روم. االن هم ایام عید را من اینجا 

هستم و شریکم مغازه را دارد. اوضاع دخل هم شکر خدا بد نیست.
دو سه تا از بچه  ها دوره ام می کنند. یکی شان که قبال با او مصاحبه کردم اصرار دارد 
دوباره هم سؤال بپرسم. کامالً مشخص است از اینکه گوشی را برای ضبط صدا جلوی 

دهانش می گیرم ذوق می کند.
با افتخار می گوید من مســئول درست کردن آش هستم. البته کار را یک نفری 
انجام نمی دهیم. پدر و مادرها هم درگیر هســتند. مثاًل مادر مهدی ) رفیقش 
که کنار او ایســتاده( مسئول رشته هاست. پدر من دیگ را بار می گذارد. دیروز 
یک دیــگ آش آوردیم که همه اش را فروختیم. کاســه ای 3000 تومان! علی 
هم شــاگرد من است. )البته علی زیر بار نمی رود و می گوید نخیر ما با هم کار 

می کنیم و من شاگرد تو نیستم(
نمی دانم خودشان دقیقا می دانند چه کمکی به رشد خودشان می کنند یا نه. یک 

لحظه در فامیل خودم بچه های هم سّن شان را از ذهنم می گذرانم. تصور کار کردن 
در عید که هیچ، همین که بخواهند بروند دید و بازدید بستگان و میوه و شیرینی 
بخورند هم خنده دار است. اما این بزرگ مردان کوچک حسابشان از بقیه جداست. 
این ها حرف فرمانده را خوب گرفته اند و مشخصاً زده اند به هدف. فهمیده اند اقتصاد 
مقاومتی با حرف زدن محقق نمی شود. یکی از همین بچه ها می گفت توی دو روز 
گذشته نزدیک به 200 هزار تومان جنس فروختم. کامالً مشخص بود نمی داند 200 

هزار تومان برای او چه رقم خوبی است.  

 اینجا مسئله ما تمدن سازی است
یکی از مواردی که همان بدو ورود بســیار جلب توجه می کند پاچال دارهای قد و 
نیم قدی هستند که از مدرسه تمدن سازی امام خمینی آمده اند. بچه های بامزه ای 
که از همین کودکی مشــق بزرگی می کنند. آن هــا می توانند تمام عید را جلوی 
 تلویزیون بنشینند و مثل بقیه هم سن و سال  های خود، از تعطیلی شان لذت ببرند، اما 
بزرگ تر فکر می کنند. دورتر را می بینند. همتشان باالتر است و خب هر کس بامش 

بیش برفش هم بیشتر.
حجت االسالم والمسلمین مصطفی رمضانی، طلبه ای است که مسئولیت اداره این 
بچه ها را برعهده دارد و با انگیزه و هیجان، مثل نخ تســبیح همه این دانه های ریز 
و درشــت را کنار همدیگر جمع می کند. او درباره مدرسه شان این گونه می گوید: 
ببینید حقیقت این است که مدرسه ما هدفش تمدن سازی است نه آموزش بچه ها. 
ما نشستیم و گفتیم واقعا مسئولیت ما در قبال انقالب چیست؟ تا کی باید فقط حرف 
بزنیم و کاری نکنیم؟ شــما در همین بیانیه گام دوم رهبر انقالب هم می بینید که 
ایشان روی بحث تمدن سازی خیلی تأکید کردند و گفتند این مسئله یک وظیفه 
همگانی است.  رمضانی با تأکید بر اینکه ما به جای اینکه تربیت فرد را محور قرار 
بدهیم، تمدن سازی را مبنا گرفتیم می گوید: الزمه این امر داشتن یک سری نیروی 
تربیت شده است. َرِحم تمدن سازی تعلیم و تربیت است. با این تفاوت که از بزرگ و 
کوچک در مجموعه ما همه توجیه اند که چه کار می کنند و این گونه نیست که یک 

نفر فقط مربی باشد و یک نفر فقط متربی. اینجا همه با هم رشد می کنند.
وی ادامه داد: پایگاه های ما مســاجدند. ما مدرسه مشخصی نداریم. بر مبنای نگاه 
عرفانی امام همه عالم مدرسه است. همه ما در این مدرسه داریم تربیت می شویم. 
هرکس تکلیفی دارد و امروز تکلیف ما زمینه سازی برای ساخت تمدن نوین اسالمی 

است که به سمت ظهور پیش برویم. 
این طلبه جوان درباره چگونگی فعالیت های خود می گوید: ما مأموریتی کار می کنیم. 
یعنی نمی گوییم این کاغذ برنامه یک سال ماست. ما خرمشهری نگاه می کنیم. اکنون 
خرمشهر ما اقتصاد است. همه در فضای اقتصاد مقاومتی بسیج می شویم تا فعالیت 
کنیم. دو روز دیگر خرمشهر ما انتخابات است. آن موقع می رویم در فضای روشنگری. 
بسته به اینکه مأموریت امروز ما چیســت، روی همان برنامه ریزی می کنیم. امروز 
گفتیم بچه ها و خانواده ها را می توانیم با موضوع تغذیه سالم درگیر اقتصاد مقاومتی 
کنیم. کالس می گذاریم، مباحث طب اسالمی را مطرح می کنیم و در حد وسعمان 
سعی می کنیم فعال باشیم. بچه ها ضمن کار هم از نظر مهارتی رشد می کنند هم 
 از نظر مباحث نظری. مثالً ما دانش آموز داریم جدول ضرب را بلد نیست، ولی شما 
 می توانی با خیال راحت دخل را بدون اینکه یک ریال اشتباه کند به او بسپاری، چرا؟ 

چون ریاضی را توی کار یاد گرفته نه پشت میز مدرسه. 

 نگاهی به مشاغل و کسب و کارهایی که در موزه زیارت فعال اند و به آن رونق بخشیده اند
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 پایگاه اطالع رسانی مقام معظم رهبری   حضرت آیت اهلل خامنه ای
رهبر معظم انقاب اســامی عصر دیروز در نخســتین روز سال 
نو در اجتماع پرشــور انبوه زائران و مجاوران حرم رضوی، ســال 
۹۸ را »ســال فرصت ها« خواندند و با تأکید بر اینکه تحقق شعار 
امســال یعنی »رونق تولید« موجب ایجــاد تحول در بخش های 
مختلف، افزایش اشــتغال، حل مشــکات معیشتی، اصاح نظام 
بانکــی، افزایش ارزش پول ملی و توازن بودجه ای خواهد شــد، 
ســخنان مهم و پرنکته ای را درباره »مسائل سال جاری، مواجهه 
دولت های غربی با ایــران و اقتصاد و رونق تولید« بیان کردند و 
در محور چهارم ســخنان خود به تبیین وظایف جوانان در تحقق 

مفاد بیانیه راهبردی گام دوم پرداختند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تبریک میاد مبارک پیشوای عدالت 
حضرت امیرالمؤمنین علی )علیه السام( به عنوان نوروز حقیقی و 
تبریک حلول ســال نو و عید نوروز، ایــام اعتکاف را به دل های 
نورانی معتکفین تحیت گفتند و ابراز امیدواری کردند که رحمت 

و تفضل الهی شامل  همه آحاد ملت ایران شود.
رهبر انقاب اســامی، ســخنان خود در این مراسم را به چهار 
موضوِع »مسائل مربوط به سال ۹۸«، »مسائل جمهوری اسامی با 
دولت های غربی«، »مسئله اقتصاد و شعار رونق تولید« و »سخنی 

با جوانان عزیز درباره کشور و انقاب و آینده« اختصاص دادند.
ایشــان در خصــوص موضــوع اول گفتند: برخــی گویندگان و 
نویسندگان سال ۹۸ را »ســال تهدیدها« خوانده اند در حالی که 

من مطلقاً این برداشــت را قبــول ندارم و معتقدم 
سال ۹۸ به توفیق الهی »سال فرصت ها« و »سال 

امکانات و گشایش« برای ملت ایران خواهد بود.

 رجزخوانی دشمن 
یا از حماقت است یا خباثت

ایشــان افرادی را کــه دائماً تهدیدهــا را به رخ 
ملت می کشــند، دانســته یا ندانسته تحت تأثیر 
رجزخوانی یا جنگ روانی دشمنان ایران خواندند 
و با برشــمردن چنــد نمونــه از رجزخوانی های  
دشمنان در ســال ۹۷، خاطرنشان کردند: یکی 
از احمق هــای درجه یک آمریکایی گفته بود اگر 
از برجام خارج شــویم، مردم ایران از خرید نان 
نیز ناتوان خواهند شــد و در خیابان های ایران 
شــورش به راه خواهد افتد، همچنین یکی دیگر 
از آن ها گفته بود که ما کریســمس ۲۰۱۹ را در 
تهران جشــن خواهیم گرفــت، که این حرف ها 
یا ناشــی از »حماقت« اســت یا »خباثت و جنگ 

روانی«، و یا هر دوی آن ها.
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای در تبیین این نکته 
که ســال ۹۸ سال فرصت هاست، گفتند: مشکل 
عمده کشور، »مشکل اقتصادی و مسئله معیشت 
قشــرهای ضعیف« است که بخشی از این مشکل 

ناشی از تحریم های اروپا و آمریکاست و بخش دیگِر آن به نقایص 
درونی و ضعف های مدیریتی بازمی گردد.

رهبر انقاب اســامی افزودند: هم تحریم می تواند برای کشور به 
فرصت تبدیل شود و هم مشــاهده ضعف ها و نقایص، تجربه ای 
گرانبها برای آینده و برای مدیریت ســال های بعد کشــور ایجاد 

خواهد کرد.
ایشــان در پاسخ به این پرســش که »تحریم چگونه می تواند به 
فرصتی برای کشور تبدیل شود؟«، گفتند: بر اساس تجربه، فشار 
حاصــل از کاهش درآمدهای نفتی برای کشــور ما و هر کشــور 
مشــابه، انگیــزه و تحرک چشــمگیری برای اجــرای اصاحات 

اقتصادی و نجات کشور از وابســتگی به نفت ایجاد خواهد کرد، 
همچنان که اکنون در سطوح دولتی و تحقیقاتی، مطالعات وسیع 
و خوبی برای اداره کشــور با درآمدهای غیرنفتی آغاز شده است 
که اگر درآمد نفتی زیادی وجود داشــت این فکر و تحرک ایجاد 

نمی شد.
حضــرت آیــت اهلل خامنه ای از تجربــه دوران دفــاع مقدس و 
خودداری قدرت های مادِی شــرق و غرب از دراختیار قرار دادن 
امکانــات و تجهیزات دفاعی به ایران به عنوان تجربه ای عینی یاد، 
و خاطرنشان کردند: آن تجربه سخت و محدودیت ها موجب شد 
جوانان با کار و ابتکار،  وابســتگی نظامی کشور را به بیگانه تغییر 
دهند، بــه طوری که امروز امکانات دفاعی ایــران از تقریباً همه 

کشورهای منطقه بهتر و برتر است.

 دشمن می خواهد برتری دفاعی را وسیله فشار قرار دهد
رهبر انقاب اسامی افزودند: البته دشمنان نیز به برتری دفاعی 
ایــران اعتراف و تاش دارند آن را وســیله  فشــار قرار دهند، اما 
این اتفاق نخواهد افتاد و جمهوری اســامی به کوری چشم آنها 

تقویت بنیه دفاعی خود را ادامه خواهد داد.
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای با تأکید بر لزوم بررســی طرحهای 
مقابله با تحریم و اجرای آن ها، گفتند: نباید از تحریم ها بنالیم و 
از تحریم کننده ها یعنی آمریکا و اروپا توقع زیادی داشته باشیم، 
بلکه باید دستگاه های دولتی و تحقیقاتی و همه جوانان صاحب 
فکر و اندیشــه با آگاهی از مســائل کشور راه های 
زیادی را که برای مقابله با تحریم و خنثی کردن 
خباثت دشمنان وجود دارد، بررسی و دنبال کنند.

رهبر انقاب اسامی با اشاره به گزارش مسئوالن 
ارشــد دولتی مبنی بــر در حــال تدوین بودن 
راهکارهای مقابلــه با تحریم هــا، تأکید کردند: 
مسئوالن باید در عمل و اجرا، به صورت جدی تر 
و فوری تری وارد بشــوند و نباید کارها را با تأخیر 

انجام داد.
رهبر انقاب اسامی در ادامه تبیین فرصت های 
ســال ۱۳۹۸ به لزوم ایجاد بازدارندگی در جنگ 
اقتصادی با دشــمن، اشاره کردند و گفتند: امروز 
بحمداهلل همه مسئوالن به این باور رسیده اند که 
دشــمن در حال جنگ با ما است و بروز و ظهور 

آن در مسائل اقتصادی است.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: البته ما باید 
در این جنگ دشمن را شکست دهیم و به توفیق 
الهی، او را شکست خواهم داد اما این کافی نیست 
بلکــه باید بازدارندگی ایجاد کنیم و به مرحله ای 
برسیم که دشمن احساس کند نمی تواند از معبر 
مســائل اقتصادی به کشور ضربه وارد کند و ملت 

را تحت فشار قرار دهد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه رسیدن 
به این مرحله امکان پذیر اســت، افزودند: ما در مســائل نظامی در 
شرایطی قرار داشــتیم که امکان مقابله با تهاجم هوایی و یا حمله 
موشــکی دشمن را نداشتیم، اما اکنون به مرحله ای رسیده ایم که 
دشــمنان ما در منطقه و یا دشمنانی که در منطقه نیرو دارند، می 
دانند که جمهوری اسامی ایران، می تواند با موشک های نقطه زن و 

دقیق خود با هر تهاجمی مقابله کند و پاسخ کوبنده بدهد.

  توان نظامی در سایه تحریم به دست آمد
ایشان خاطرنشان کردند: توانایی و مشت محکم جمهوری اسامی 
در عرصــه دفاعی، در واقع قدرت بازدارندگی ایران اســت که در 

سایه تحریم ها به دســت آمد و در مسائل اقتصاد نیز می توان از 
فرصت تحریم ها، به همین توانایی بازدارندگی رسید.

رهبر انقاب اســامی در محور دوم سخنانشــان یعنی »مواجهه 
دولت های غربی با ایران« تأکید کردند: تنها راه رسیدن به مرحله 
بازدارندگی اقتصادی، قطع امید از کمک و همراهی غربی هاست.

حضرت آیــت اهلل خامنه ای در بیان دلیل ایــن موضوع گفتند: 
تجربه های تاریخی و مشاهدات عینی از رفتار غربی ها نشان می 
دهد که از آنان می توان انتظار توطئه و خیانت و از پشت خنجر 
زدن را داشت اما نباید انتظار کمک و صداقت و همراهی را داشت 
و اگر در مقطعی هم غربی ها در ظاهر، کمکی از خود نشان داده 

اند، در واقع برای جلو رفتن کار خودشان بوده است.
ایشان افزودند: این موضوع فقط مربوط به ایران نیست بلکه غربی 

ها، با هر کشوری که زورشان برسد، همین رفتار را می کنند.
رهبر انقاب اسامی، ســه قرن پدیده استعمار کشورهای ضعیف 
در آســیا، آفریقا و آمریکای التین به وسیله اروپایی ها و جلوگیری 
از پیشــرفت های علم و فناوری در این کشورها را نمونه آشکاری 
از رفتار خباثت آمیز اروپایی ها برشمردند و خاطرنشان کردند: در 
مورد ایران نیز، خیانت و خباثت اروپایی ها از اواسط دوره قاجار آغاز 
شد که خیانت انگلیس در جنگ ایران و روس، قضیه امتیاز تنباکو، 
ماجرای ریخته شــدن خون امیرکبیــر، روی کار آمدن حکومت 
دیکتاتــوری رضاخــان، کودتای ۲۸ مرداد و ســاقط کردن دولت 
مصدق، قضایای مختلف سیاســی و امنیتی بعد از پیروزی انقاب 
اســامی، جنگ تحمیلی، تحریم ها و قضیــه  برجام، نمونه های 
رفتار اروپایی ها در قبال ایران است و نباید این مسائل را از یاد برد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: در قضیه برجام که قراردادی میان 
ایران و 6 کشور بود، بعد از خروج طرف آمریکایی، اروپایی ها باید در 
مقابل آمریکا می ایستادند و ضمن پایبندی به تعهدات خود، تحریم ها 
را برمی داشتند که تاکنون ایستادگی نکرده اند. آن ها دائماً به ایران نیز 
توصیه می کنند که در برجام بماند ولی خودشان عماً از برجام خارج 

شده اند؛ زیرا تحریم های جدیدی را ضد ایران وضع کردند.
ایشــان به موضوع ایجاد کانال مالی میان ایران و اروپا نیز اشاره 
کردند و گفتند: این کانال مالی بیشتر شبیه یک شوخی تلخ است 

و هیچ معنایی ندارد.
رهبر انقاب اسامی با تأکید بر اینکه میان وظایف اروپایی ها در 
برجام با آنچه انجام می دهند، زمین تا آسمان تفاوت وجود دارد، 
تأکید کردند: اروپایی ها در قضیه برجام نیز از پشت خنجر زدند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: براساس مطالعات انجام شده 
و همچنین مشــاهدات عینی، سیاســت و قدرت در غرب اعم از 
اروپا و آمریــکا، ظالمانه، زورگویانه، بی منطــق و زیاده خواهانه 
است و سیاستمداران غربی برخاف ظاهر شیک و ادکلن زده، در 

باطن، انسان هایی واقعاً وحشی هستند.

 جنایت نیوزیلند؛ نمایانگر باطن وحشی اروپایی ها
رهبر انقاب اســامی رفتــار اروپایی ها در جنایت تروریســتی 

نیوزیلند و شــهادت ده ها مســلمان در دو مســجد را نمونه ای 
از باطــن وحشــی آن ها برشــمردند و گفتند: سیاســتمداران 
و رســانه های اروپا حاضر نشــدند از واژه »تروریستی« برای این 
جنایت استفاده کنند و فقط به عبارت »حرکت مسلحانه« بسنده 
کردنــد، در حالی که در هر جای دنیــا، حرکتی بر ضد یک فرد 
مــورد عاقه اروپایی ها انجام گیرد، گــروه های مدعی مبارزه با 

تروریسم و دفاع از حقوق بشر جنجال می کنند.
ایشــان با تأکید بــر اینکه حکومت ســعودی، »بدترین حکومت 
منطقه، مستبد، دیکتاتور، ظالم، فاسد و وابسته« است، خاطرنشان 

کردند: غربی ها برای چنین حکومتی، امکانات هسته ای و مراکز 
تولید موشــک فراهم می کنند؛ زیرا حکومت سعودی وابسته به 

آن هاست.
رهبر انقاب اســامی در عین حال خاطرنشــان کردند: البته از 
ساخت مراکز هسته ای و موشکی برای حکومت سعودی ناراحت 
نمی شــویم؛ زیرا این مراکز در آینده نه چندان دور به فضل الهی 

به دست مجاهدان اسامی خواهد افتاد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه شــرارت و شیطنت، 
طبیعت اروپا و آمریکاست، گفتند: البته آمریکا به دالیل مختلف 
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تسنیم: حجت االسام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی روز گذشته پیــش 
از سخنرانی مقام معظم رهبری در بارگاه رضوی به ارائه گزارشی از تاش 
ســه ساله خود در آســتان قدس پرداخت و گفت: ما در سه سال گذشته، 
سیاســت زائرمحوری را دنبال کردیم؛ نخســتین مأموریت مسئله توجه به 
زائر بود و هســت و همچنان در برنامه آستان قدس رضوی توجه به زائر و 
محوریت زیارت نکته با اهمیتی اســت. همه برنامه ها تحت الشعاع توجه به 

زائر و یک زیارت دلنشین است.

 موظفیم زیارت را تسهیل کنیم
حجت االسام والمسلمین رئیسی گفت: تغییراتی که در کالبد حرم مطهر 
داده شــده و ده ها تغییر با حفظ این بنای ملکوتی بوده در راستای این امر 
اســت تا زیارت تسهیل شود و ما زیارت را نه فقط در حرم مطهر می بینیم 
بلکه زیارت را از مبدأ تا مبدأ تعریف می کنیم؛ خودمان را موظف می دانیم 

تا بتوانیم در این مسیر تسهیل امر زیارت شود.
وی ادامه داد: مشــکل حضور زائران نیازمند و آنانی که مشــکات مادی 
رنجشــان می دهد را دنبال کردیم و در این مدت بــا همکاری بخش ها و 

اســتان ها بیش از یک میلیون زائر اولی به مشــهد آمدند. محل اسکان و 
تغذیه و وســیله رفت و آمد نیز فراهم شــد؛ زائرشهری احداث شد که در 
آنجا بیش از ۲۰ هزار زائر بتوانند از این مکان اســتفاده کنند. زائرســرایی 
ایجاد شــد که محرومــان و افراد کم درآمد از آن اســتفاده کنند و زمینه 

اسکان ۳۰ هزار زائر محروم در این مدت فراهم شد.
تولیت آســتان قدس رضوی ادامه داد: برای زیارت تاش شد تا برای همه 
مشــتاقان امکانات فراهم شود؛ در توسعه حرم مطهر نیز به نظر رسید باید 
مکانی مســقف و هــم در مواقعی به صورت صحن در نظر گرفته شــود و 
مقدمــات صحن رضوان آغاز و آماده پذیرش زائران اســت و بیش از ۳۰۰ 

هزار نفر گنجایش استفاده و بهره برداری دارد.

 افزایش دوبرابری نذورات در آستان قدس
وی افــزود: اقداماتی که نســبت به زائران و خدمــت زائران صورت گرفته 
ســبب شده امروز شاهد باشیم نذورات در آستان قدس به دو برابر افزایش 
یابد و موقوفات ســالی که آمدیم چهار رقبه وقفــی بود و امروز ۸۲ رقبه 
وقفــی و بیش از ۲۲۷ رقبــه آماده اقدامات مقدماتــی وجود دارد. تاش 

کردیم کــه از هرگونه کاری که هزینه اجتماعــی دارد پرهیز و به اموری 
توجه کنیم که ایجاد ســرمایه می کند. اطعام برای زائران سه برابر شده اما 

بازهم مردم کمک می کنند و این اخاص حضور خود مردم اســت.
حجت االسام والمســلمین رئیسی با اشــاره به اقدامات فرهنگی آستان 
قــدس رضوی تصریح کرد: در مشــهد امکانات خوبی داریــم؛ زائران امام 
هشتم غیر از موقعیت در حرم مطهر باید برای اوقاتشان فکری کرد؛ چهار 
مرکز در مشــهد به عنوان مراکز فرهنگی و تربیتی تأسیس شد تا معرفت 
افزایی نسبت به سیره رضوی صورت گیرد و باغ بیلدر به پسران اختصاص 
یافــت و تا امروز بیش از ۷۰ هــزار نفر از این مکان اســتفاده کرده اند و 
مرکــز دوم باغ اردوگاه خاتون بود که در اختیار بانوان برای کار فرهنگی و 
معرفت افزایی قرار گرفت و مجتمع دانشــجویی نیز ایجاد شد تا صرفاً مورد 

استفاده دانشجویان سراسر کشور قرار گیرد.

 اجازه قطع شدن یک درخت را در باغات ندادیم
وی افزود: در این مراکز اجازه قطع شــدن یک درخت را هم ندادیم و فضا 
نیز فضای مفرحی اســت اما کاربری را در راستای سیره رضوی قرار دادیم 

و مرکــز چهارم نیز در تهران 4 هکتار باغ به مرکــز تربیتی توانا برای تربیت 
مربیان تبدیل شــد. این ها همه بیش از یک سال و نیم کار مطالعاتی داشته 
اســت. مهدالرضا)ع( تعدادش ۱۰۰ درصد افزایش یافته و اکنون ۱5۷ مرکز 

داریم.
تولیت آســتان قدس رضــوی عنوان کرد: مرکز مشــاوره جوانان، ده ها روان 
شــناس از بهترین روان شناســان را برای کاهش آسیب های اجتماعی جذب 
کرده اســت و این مراکز مشاوره از حرم مطهر آغاز و در سراسر کشور توسعه 
یافته اســت. امروز نه فقط در حرم رواقی به عنوان شعر دعبل داریم، بلکه در 
سراسر کشور برای شــعرا و ادبا مراکز شعر رضوی داریم؛ از مراکز مهم دیگر 
مسئله سوغات فرهنگی زائر است که دو سال روی آن کار فکری کردیم؛ زیرا 
سوغات زائر باید تناسب با زیارت داشته باشد و حریم و حرم باید یک آهنگ 
داشته باشد. این کار، به عنوان کار مطالعه شده به عنوان مرکز فرهنگی برای 
ســوغات زائر راه افتاد و تصدی گری را در ایــن زمینه صحیح نمی دانیم؛ زیرا 

کار بخش خصوصی است و باید خودش وارد میدان شود.
وی با اشاره به اینکه امام رضا)ع( بنیان گذار گفت وگوی ادیان است و در این 
راســتا نشست علمی راه اندازی و گفت وگوی ادیان ابراهیمی در مشهد برقرار 
شــد، تصریح کــرد: گفت وگوی میان عتبات و دیپلماســی زیارت مقدمه اش 
ایجاد شــده اســت و هفته فرهنگ رضوی و کاروان زیر ســایه خورشید نیز 
راه اندازی شــد؛ امروز کشــورهای زیادی تحت الشعاع این کار قرار دارند و به 

لطف خداوند دنبال می شود.

 افزایش 8برابری قرآن
حجت االسام والمسلمین رئیسی با اشاره به افزایش ۸ برابری آموزش قرآن 

و دو برابری تربیت مبلغان فرهنگی در حرم رضوی خاطرنشان کرد: ارتباطات 
با تشــکل های فرهنگی بویژه جوانان و دانشــجویان و طاب در حال افزایش 
است و امیدواریم این حرکت بین المللی با قوت دنبال شود. مسئله مهم دیگر 
موضوع توجه به فقرا و محرومان اســت. نگرش ما به نیازمندان این نیست که 

اگر نیازی رفع شــود او بدعادت می شود و این فرهنگ را قبول ندارم.
تولیت آســتان قدس رضوی خاطرنشــان کرد: کســی که نیازمند باشد و به 
این حریم کشیده شــود باید به هر طریق ممکن گره گشایی کنیم؛ این گره 
گشــایی جزو نعمت های خداســت و در مراکز موقوفاتی بــه امر رهبر معظم 
انقــاب تاش کردیم مرکزی تحــت عنوان مجتمع فرهنگــی و کتابخانه و 
دارالشفاء برپا کنیم و مراکزی شناسایی کردیم و در سرخس و درگز و گناباد 

و قائن این مراکز شناسایی شده است.

 جهاد در مناطق محروم به نام امام رضا )ع(
وی بیان کرد: بیش از ۳۰۰۰ گروه جهادی در سراســر کشور از طریق آستان 
قدس حمایت شــدند و کار جهــادی در جای جای کشــور صورت گرفته و 
باید از دانشــجویان و طاب در این زمینه تشکر کنیم. آن ها میداندار بودند 
و ما صرفاً پشــتیبانی کردیــم. اصل کمک به جهیزیه را نیز در دســتور کار 
داشــتیم؛ اصل کار توانمندسازی محرومان و نیازمندان است و در این زمینه 
نیز اقداماتی در زمینه کشــاورزی و الیروبی قنات صورت گرفته و نزدیک به 
۲5۰ قنات در خراســان بزرگ الیروبی شــده و در خیلــی از خانه ها نیز دام 

سبک ایجاد اشتغال کرده است.
وی گفت: بیش از ۱۰۰ هزار بیمار نیازمند توســط خادمیاران رضوی ویزیت 
شــدند و در مناطق حادثه دیده نیز بنیاد کرامت و آستان قدس حضور پیدا 

می کنند و در سیل اخیر مازندران نیز بنیاد کرامت آستان قدس رضوی ورود 
سریع داشت و به کمک ســیل زدگان شتافت. 6۰۰ واحد مسکونی در مشهد 
و بیرجند با عنوان مســکن جوانان راه اندازی شده و فاز نخست آماده افتتاح 
شــده اســت. اعام کردیم زیبنده نیســت در کنار حرم رضوی کسی سر به 
بالین بگذارد و این طرح را جوانان در مشهد ابداع کردند و طرح مشهد بدون 
گرســنه را دنبال کردند. ان شاءاهلل در عید امســال کسی در مشهد و شعاع 

اطرافش گرسنه سر به بالین نمی گذارد.

 فعالیت های اقتصادی آستان را پشت ویترین گذاشتیم
تولیت آســتان قدس رضوی خاطرنشان کرد: همیشه مسئله اقتصادی آستان 
قدس رضوی و هزینه و درآمدش مورد ســؤال بوده است؛ برای نخستین بار 
عرض می کنم ســامانه شــفافیت رضوی را شــکل دادیم و تمام شرکت های 
اقتصادی پشــت ویترین قرار گرفت و در سراسر کشور همه می توانند شرایط 
را ببینند و معتقدیم این شفافیت بر اعتماد مردم می افزاید؛ سرمایه اجتماعی 
را نباید از دست دهیم و هر کاری در این کشور که سرمایه اجتماعی را دچار 
آســیب کند باید کنار گذاشــت و تمام تاش باید در راســتای اعتمادسازی 
باشــد و از هرگونه هزینه اجتماعی باید پرهیز شود. سراغ هر کاری که سود 
داشــته باشد نرفتیم؛ پاساژسازی کار آســتان قدس نیست اما اگر یورو برای 
بیمار هموفیلی از کشــور خارج نشود، صحیح اســت و امروز 45 درصد نیاز 
هموفیلی ها در کارخانجات آســتان قدس تولید می شــود و تا چند ماه دیگر 

۱۰۰درصد نیاز هموفیلی ها تأمین می شود.
حجت االســام والمســلمین رئیســی تصریح کــرد: بیمارســتان رضوی را 
اردیبهشت ۹5 سوبسید می دادیم، اما اکنون 5۰ تخت زده اند و با ۱۰۰درصد 

ظرفیــت کار می کنند و زمینه چند بیمارســتان رضوی برایش فراهم شــده 
است؛ دارالشفاهایی در حال ساخت است و بیش از ۷ دارالشفا ساخته شده و 
بازهم کارها در میانه راه اســت و در آینده ادامه پیدا می کند. شبکه عظیمی 
به نام خدمت تشــکیل شــد؛ خدمت فقط در حرم مطهر نیســت و خادم و 
مخدوم فقط در حرم رضوی نیســت؛ از باب توسعه خدمت و خادم و مخدوم 
امروز بیــش از ۲۰۰ هزار نفر در ســامانه خدمت آماده هســتند و روزهای 
بســیاری در شــهر و دیار خود گره گشــایی می کنند و امروز این خادمیاری 
تبدیل به موجی از خدمتگزاری شــده و موج آن همچنان در سراســر کشور 

ادامه دارد.

 تولید کاالهای استراتژیک را در اولویت قرار دادیم
تولیت آســتان قدس رضوی با اشاره به اینکه در این امر همه دخیل هستند 
تصریــح کــرد: در دنیا حقوقدانان بدون مرز مطرح هســتند، امــا ما اینجا 
محور داریم و آن محور امام رضا )ع( اســت؛ تاش شده حتی در بخش های 
کشــاورزی به کار اســتراتژیک روی بیاوریم و امروز تولید بذر و نهال را در 
دســتور کار داریــم و خادمان ما در این بخش فعال هســتند؛ روزی که ما 
آمدیم ۱4 شــرکت زیانده بود و امروز جز یک شــرکت هیچ شرکت زیانده 
نداریم و امروز ســود هم برخاف اینکه مشــکل اقتصادی در برخی جاهای 
دیگر هســت وجود دارد و این بــا حضور بچه های بســیجی و حزب اللهی 
محقق شــده و یک کارگر بیکار شــده نداریم و کارخانه دارو و نان رضوی 
نیز توســعه یافته و ســود نیز 4۳۸ بوده و به ۲5۸۰ رســیده؛ یعنی 5 برابر 
شــده، پس در این کشور می شــود کار کرد و نیروی کارآمد اگر باشد این 

مهم محقق می شود.

شــرورتر از اروپاســت که البته این شرارِت بیشــتر مختص رئیس 
جمهور فعلی آمریکا نیست.

ایشان افزودند: یک نمونه از شرارت های آمریکا این است که کنگره 
در دو سال گذشته، ۲۲6 طرح و الیحه علیه جمهوری اسامی ارائه 
و یا تصویب کرده است که البته باید از مجلس خودمان هم گایه و 
سؤال بکنیم که مجلس شورای اسامی تاکنون چند طرح و یا الیحه 

علیه خباثت های آمریکا ارائه یا تصویب کرده است؟
رهبر انقاب اسامی از برخی افراد و رسانه ها که در داخل، به دنبال 
بزک کردن غرب و روتوش خباثت های غربی ها هستند، گفتند: این 

افراد و رسانه ها که نمی خواهند افکار عمومی متوجه باطن شرارت 
آمیز دولت های ظاهر الصاحی همچون انگلیس و فرانسه شوند، در 
واقع همان تقی زاده دوران پهلوی هستند که می گفت باید از فرق 

سر تا نوک پا، غربی شد.

 تقی زاده های جدید و پمپاژ سبک زندگی غربی
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: کسانی که امروز در داخل به طور 
پیوسته به دنبال پمپاژ سبک زندگی غربی، روش های غربی و لغات 
غربی در ادبیات، دانشــگاه ها و مدارس هســتند، در واقع تقی زاده 

های جدید هستند، همچنان که مدافعان و حامیان سند ۲۰۳۰ نیز 
در واقع ادامه دهنده تفکر تقی زاده هستند.

رهبر انقاب اسامی گفتند: البته امروز مردم انقابی و جوانان مؤمن 
نخواهند گذاشت حرف تقی زاده های جدید به کرسی بنشیند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه به یک نکته مهم اشــاره کردند 
و افزودنــد: برخی مغالطه نکنند که ســخنان بنــده به معنای قطع 
رابطه با کشــورها غربی اســت و من بارها تأکید کرده ام که رابطه 
اشکالی ندارد و در دولت های مختلف تشویق به رابطه با کشورهای 
مختلف و حتی اروپایی ها کرده ام اما آنچه اشکال دارد، دنباله روی 

و اعتماد است.

 علت بسیاری از مشکالت ما
 این است که در مذاکرات به غربی ها اعتماد کردیم

ایشان خاطرنشان کردند: علت بسیاری از مشکات ما، این است که 
در مذاکرات، در قراردادها و در تصمیم گیری های سیاسی به غربی 

ها اعتماد کردیم.
رهبر انقاب اسامی خطاب به مسئوالن تأکید کردند: با کشورهای 
مختلف ارتباط داشته باشید ولی طرف خود را بشناسید تا با لبخند 

و ترفند و سخن دروغ آن ها، راه را اشتباه نروید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: البته مســئوالن دولتی ما »امروز« 
بــه این نتیجه رســیده اند که نمی توان با غربی ها در یک مســیر 
حرکت کــرد که امیدواریــم در آینده رفتارهــا و برخوردهای این 

مسئوالن با غربی ها، بر اثر این فهم جدید، تفاوت پیدا کند.

 دو گزینه متفاوت و غلط درباره غرب
ایشــان در ادامه به دو گرایِش متضاد و غلط در خصوص غرب اشاره 
کردند و افزودند: یک گرایش که دارای تحجر و تعصب بیجا اســت، 
نکات مثبت غرب و پیشــرفت های آن ها در علم و فناوری و برخی 
خصوصیــات خوب اخاقی آن ها را نمــی بیند و گرایش دوم کامًا 

معتقد به وابستگی به غرب و غرب زدگی است.
رهبر انقاب اسامی، غرب زدگی را خطر بزرگی خواندند و با اشاره 
به طرح خطر غرب زدگی به وســیله مرحوم جال آل احمد در سال 
۱۳4۲، تأکید کردند: از تجربه و علم غربی ها باید اســتفاده کرد اما 

به هیچ وجه نباید به آن ها تکیه و اعتماد کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای محور ســوم سخنان خود را با این سؤال 
مهــم آغاز کردند که اگر نمی توان بــه غرب اعتماد کرد برای رونق 

اقتصاد ایران باید چه کار کرد؟
پاسخ ایشــان به این پرســش در »کار مجاهدانه و عالمانه« خاصه 

می شد.
رهبر انقاب خاطرنشــان کردند: با تنبلی و کم انگیزگی، مســائل 
اقتصادی حل نمی شــود، باید ویژگی های کار جهادی یعنی تاش 
خستگی ناپذیر و مخلصانه را با کار عالمانه و منطبق بر موازین دقیق 
علمی توأم کرد تا مدیریت های با سواد، کارآمد و جهادی در مسائل 
اقتصادی، تصمیم گیری و اقدام کنند که اگر این چنین شــود قطعاً 

اقتصاد ایران شکوفا خواهد شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اســتناد به دیدگاه های کارشناســان، 
ظرفیــت هــای کشــور از جمله نیروی انســانی و منابــع طبیعی 
و جغرافیایی را بســیار وســیع و مســتعد بهره برداری برشمردند و 
افزودند: نقدینگی فراوان، البته به شــرط مدیریت خوب و استفاده 
از آن در عرصه ســرمایه گذاری، می تواند در کنار این ظرفیت های 

فراوان، حل مشکات موجود را شتاب بخشد.
ایشــان عملکرد برخی دستگاه ها از جمله در بخش های کشاورزی، 
آب، خاک و مسائل زیربنایی را خوب دانستند اما افزودند: در برخی 
بخش ها، رخوت وجود دارد و کارها با تعلل و تأخیر انجام می شود؛ 
به عنوان مثال چند ســال است الیحه دولت برای اصاح امور بانکی 

هنوز به مجلس نرفته است.
رهبر انقاب اسامی تشــویق بخش های با کارکرد مناسب و تذکر 
به بخش های مبتا به تعلل را ضروری خواندند و خاطرنشان کردند 
بنده وقتی مسائل را در جمع های عمومی مطرح می کنم که قبل از 

آن بارها به مسئوالن تذکر داده ام.

 مسئله اساسی رونق تولید است
حضرت آیت اهلل خامنه ای به فعالیت های خوب بسیاری از مردم و 
تولید کنندگان در تحقق شعار سال گذشته یعنی حمایت از کاالی 
ایرانی اشــاره کردند و گفتند: آن شــعار البته به طور کامل محقق 
نشــده و به قوت خود باقی است اما مســئله اساسی امسال »رونق 

تولید« است.
ایشــان رونق یافتن تولیــد را موجب »تحول در 
بخش های مختلف اقتصــادی«، »کاهش بیکاری 
و تــورم و فقر«، »افزایش ارزش پول ملی« و حتی 
»ایجاد توازن و کاهش کســری بودجه کشــور« 
خواندنــد و تأکید کردند: دولــت، مجلس و همه 
کســانی که توانایی ورود به حیطــه تولید دارند، 
برای تحقق شعار امسال با وظایف سنگینی روبه 

رو هستند.
رهبر انقاب اسامی، تاش فعاالن اقتصادی برای 
رونق تولید داخلی را دربردارنده اجر الهی توصیف 
کردند و افزودند: دســتگاه های مســئول باید به 
تولید کننده، سرمایه گذار و فعال اقتصادِی سالم 
از زوایای مختلف از جمله اصاح قوانین و مقرراِت 

فضای کسب و کار کمک کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای مقابله با سوءاســتفاده 
کننــدگان را از دیگــر ضروریــات رونــق تولید 
برشمردند و افزودند: متأسفانه ذهن مبتکر ایرانی 

وقتی در کارهای شیطنت آمیز فعال می شود، به روش های عجیب و 
غریبی برای سوءاستفاده می رسد که قوای مجریه و مقننه و دستگاه 

های ناظر باید در این زمینه، کامًا مراقب باشند.
ایشــان »خرید کارخانه ها«، »فروش ماشین آالت«، »اخراج کارگران 
و تبدیل زمین کارخانه به برج« و همچنین »سوءاستفاده از سیاست 
غلط توســعه مراکز بانکی و مالی برای به دســت آوردن ثروت های 
نامشــروع از پول های مردم« را از جمله سوءاستفاده هایی خواندند 

که باید کامًا با آن ها مقابله شود.
رهبر انقاب اســامی عرصه تولید را اعم از صنایع بزرگ و کوچک، 
کشاورزی، دامداری و صنایع خانگی دانستند و افزودند: در این روند 

شرکت های دانش بنیان باید مورد توجه کامل قرار گیرند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای جلوگیــری از واردات بی رویه را از الزامات 
رونق تولید و اقتصاد مقاومتی برشمردند و افزودند: البته مسئوالن مدام 
در زمینــه اقتصاد مقاومتی حرف می زنند اما کاالهای خارجی در بازار 

همچنان به وفور وجود دارد و موجب تضعیف تولید داخل می شود.

ایشــان تمرکز همه قوا و دســتگاه های ذی ربط بر رونق بخشیدن 
به تولید را خواســتار شدند و گفتند: امسال تولید داخلی باید رونق 

بگیرد.
بخش آخر ســخنان رهبر انقاب اسامی در جمع زائران و مجاوران 
رضوی به بیان نکاتی خطاب به مردم بویژه جوانان اختصاص داشت.
ایشان با ابراز خرســندی از تجاوب و پاسخ مثبت نخبگان، جوانان، 
دانشــجویان، روحانیان و طاب به مفاد بیانیــه گام دوم )که اواخر 
بهمن ماه صادر کردند( افزودند: این مسئله نشان می دهد در کشور 
بخصــوص در میان جوانان آمادگی برای تاش در زمینه تحقق این 

بیانیه وجود دارد و مسئوالن باید از این ظرفیت استفاده کنند.
رهبر انقاب اســامی تأکید کردند: در گام دوم انقاب، جوانان باید 
شــانه خود را زیر کارهای بزرگ و کوچک قرار دهند، همچنانکه در 
گام اول نیز با هدایت های امام، جوانان، کشور را به پیش می بردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشــان کردند: جوانان کشور روزی 
هزینه مبارزه با رژیم طاغوت را پرداخت کردند تا انقاب به پیروزی 
برسد و نظام طاغوتی ویران شود، در دوران دفاع مقدس نیز خانواده 
ها و جوانان هزینه دفاع از کشــور را قبول کردند تا نســل امروز از 
دستاورد آن یعنی امنیت بهره مند شود، و امروز نوبت جوانان عزیز 
میهن اســت که هزینه ایستادگی در مقابل دشــمن را بپردازند تا 
نســل های آینده از نتایج و دســتاوردهای درخشان این ایستادگی 

استفاده کنند.

 روح و جوهره بیانیه گام دوم
حضرت آیت اهلل خامنــه ای روح و جوهره بیانیه گام 
دوم را از یک ســو شــناخت داشــته ها و استفاده از 
مزیت ها و ظرفیت های فراوان کشور و از سوی دیگر 
شــناخت و مقابله جدی با آفت ها، فسادها و راه های 
رخنه دشــمن خواندند و افزودند: جوانان در پرتو این 
دو شناخت باید برای حل مشکات سینه سپر کنند.

ایشان با اشاره به جمع بندی غربی ها درباره ناممکن 
بودن مبارزه بــا اراده ملی مردم ایــران افزودند: این 
شــناخت، دشــمنان را بر تضعیف اراده ملت متمرکز 
کرده به گونه ای که میلیاردها پول خرج می کنند تا با 
ایجاد رخنه در اعتقادات سیاسی و دینی جوانان ایران، 

اراده و انگیزه حرکت و تاش در آن ها ضعیف شود.
رهبر انقاب افزودند: دشــمنان ایــران و ملت ایران 
می خواهند از شــکل گیری اراده ملت برای پیشرفت 
ایرانی- اســامی و ایجــاد جامعه و تمدن اســامی 

جلوگیری کنند اما به فضل الهی قادر نخواهند بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای »القای ضرورت کنار گذاشتن 
دین برای رســیدن به پیشرفت« را توطئه دیگر مستکبران برشمردند 
و افزودند: با وجود این تاش ها، امروز بهترین و پیشرفته ترین صنایع 
ایران همچون موشــکی، هســته ای و فناوری های زیستی، غالباً به 

برکت تاش های جوانان مؤمن و متدین شکل گرفته است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای بــا توصیه مؤکد به جوانان برای وحدت 
و پرهیز از پرداختن به مســائل حاشــیه ای و اختــاف انگیز و نیز 
مرزبنــدی پررنگ با دشــمن در عین پرهیــز از مرزبندی در میان 
نیروهای داخلی افزودند: جوانان عزیز همان گونه که امام می گفت 
هرچه فریاد دارند بر ســر آمریکا بکشــند و در میدان علم و فکر و 

معرفت و سیاست و کار، تاش خود را مضاعف کنند.

 فراخوان 3 قوه برای کمک به جوانان در روند پیشرفت
رهبر انقاب اسامی با فراخوان ســه قوه برای کمک به جوانان در 
روند پیشــرفت کشور تأکید کردند: به فضل الهی فردای ایران عزیز 

بسیار بسیار بهتر از امروز خواهد بود.

رهبر معظم انقالب در سخنرانی نوروزی در حرم مطهر رضوی با اشاره به سال »رونق تولید«:

»98« سال فرصت ها و گشایش هاست

 البته مسئوالن 
دولتی ما »امروز« 
به این نتیجه 
رسیده اند که نمی 
توان با غربی ها در 
یک مسیر حرکت 
کرد که امیدواریم 
در آینده رفتارها 
و برخوردهای این 
مسئوالن با غربی 
ها، بر اثر این فهم 
جدید، تفاوت پیدا 
کند

بــــــــرش
تجربه های تاریخی 
و مشاهدات عینی 
از رفتار غربی ها 
نشان می دهد که 
از آنان می توان 
انتظار توطئه و 
خیانت و از پشت 
خنجر زدن را 
داشت اما نباید 
انتظار کمک و 
صداقت و همراهی 
را داشت و اگر در 
مقطعی هم غربی 
ها در ظاهر، کمکی 
از خود نشان داده 
اند، در واقع برای 
جلو رفتن کار 
خودشان بوده است

بــــــــرش

حجت االسالم و المسلمین رئیسی در آیین استقبال از رهبر معظم انقالب در حرم مطهر:
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روزنامـه صبـح ایـران

ـ کاستن از وام های تکلیفی کاهنده  ۶ راهبرد نظام بانکی برای تحقق رونق تولید   تسنیم/  عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود نوشت:  رونق تولید و تقویت ارزش پول ملی در گروچند نکته است؛1ـ 
ـ پیگیری باقدرت اصالح ناترازی بانک های کشور، 5  ـ کاهش معوقات بانکی و فروش اموال مازاد بانک ها،  4ـ  ـ تالش برای کاستن از فشار ناترازی بودجه جاری دولت بر سیستم بانکی و بانک مرکزی، 3ـ  توان بانک ها، 2ـ 

ـ اصالح نقشه تجاری کشور و مبادی وارداتی و مقاصد صادراتی و طریق کاهش نیاز کشور به ارزهای مورد هدف تحریم های آمریکا. ــ برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد، ۶ـ 

e q t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r

سال  مقدم   تنهایی  رضا  اقتصاد/   
به  انقالب  معظم  رهبر  توسط   ۱۳۹۸
سال رونق تولید نام گذاری شده است. 
را  ایران  اقتصاد  اصلی  مشکالت  اگر 
ارزش  کاهش  و  تورم  رکود،  بیکاری، 
بدانیم،  ارزهای خارجی  مقابل  در  ریال 
مشترک  حل  راه  تولید  افزایش  یقیناً 
خصوص  در  است.  مشکالت  این  همه 
که  است  مطرح  مسائلی  تولید  رونق 
 باید مورد توجه قرار گیرد:
۱. دو نگاه کلی در خصوص 
دارد:  وجود  تولید  رونق  
تقاضا«  »تحریک  یکی 
سیاست های  دیگری  و 
کشور  در  عرضه«.   »جانب 
بوده  اول  نگاه  با  غلبه  ما 
جمله  از  شاید  و  است 
نقدینگی  افزایش  دالیل 
اصلی  باشد.  نگاه  همین 
های  سیاست  امتیاز  ترین 
-چنانچه  تقاضا  تحریک 
این   - شود  اعمال  درست 
مدت  کوتاه  در  که  است 
تورم  ولی  دهد  می  جواب 
لوازم  از  قیمت  افزایش  و 
آن است. در مقابل سیاست های جانب 
جواب  بلندمدت  در  هرچند  عرضه 
 می دهد اما معموالً تبعات قیمتی ندارد.
)سازوکار  »نهادها«  سنتی،  طور  به   .۲
اجتماعی،  اقتصادی،  تعامالت  بر  حاکم 
فرهنگی و سیاسی( در کشور ما موافق 
تولید.  تا  است  بوده  توزیع  و  تجارت 

که  است   خاطر  همین  به 
و   توزیع  عموماً  می بینیم 
واسطه گری ریسک چندانی 
در  و  ندارد  ایران  اقتصاد  در 
مقابل، تولید به مثابه گذر از 
هفت خوان رستم است. این 

وضع باید به نفع تولید اصالح شود.
۳. »قوانین دســت و پاگیــر« فراوان که 
نیــروی محرکه تولید در کشــور را در 
بند کشــیده بایــد اصالح گــردد. این 
قوانین بعضاً به گونه ای اســت که نفس 
تولیدکننــده را قبل از شــروع عملیات 

تولید می برد.
۴. از آنجایــی که ســرمایه گذاری در 
تولیــد، امری زمان بر اســت، »ثبات در 
سیاســت ها« الزمــه ســرمایه گذاری 
در تولید اســت. تغییر مــداوم قوانین 
و سیاســت هــای مرتبــط بــا تولید، 
و  داده  افزایــش  را  آن  نااطمینانــی 
 هزینه های سرمایه گذاری را باال می برد.

۵. »نظــام بانکی دالل مســلک و دالل 
پــرور«، از اصلی ترین عوامل زمین زدن 
تولیدکننده اســت. ســود باالی بانکی، 
انتقال تمامی ریسک پرداخت تسهیالت 
به تولیدکننده و ... از جمله موانع نظام 

بانکی بر سر راه تولیدکننده است.
۶.  یارانــه های فراوان پنهان و آشــکار 
کشــور به نفع مصرف بیشتر و توزیع و 
داللی اســت تا تولید. بــه عنوان مثال 
یارانه انرژی در کشــور به کسانی بیشتر 
تعلق مــی گیرد که مصرف بیشــتری 
داشته باشــند و یا یارانه حاصل از دالر 

دولتی غالباً به جیب دالالن 
مــی رود. بنابرایــن »اصالح 
نظام یارانه ای« جهت ایجاد 
انگیزه بــرای تولید ضروری 

است.
مانند  نیز  مالیاتی«  »نظام   .۷
نظــام یارانه ای عمل مــی کند. فرایند 
تولید به دلیل شــرایط خاص آن امکان 
فــرار مالیاتی زیادی نــدارد، در مقابل 
بخشــی از فرایند توزیــع، که به داللی 
موسوم است، بشــدت غیر شفاف بوده 
و با وجود ســود باال مالیــات چندانی 

نمی پردازد.
۸.اعمال »اســتانداردهای فعلی، دوگانه 
و به نفــع واردات و علیــه تولید داخل 
اســت« به گونه ای کــه تولید یک کاال 
در داخل کشور مستلزم دریافت گواهی 
اســتانداردهای مختلف بوده، در حالی 
که واردات همان محصول نیازمند هیچ 
گونه تأییدیه ای از هیچ نهادی نیســت؛ 
ایجاد شــرایط مساوی،  بنابراین جهت 
نظام استانداردگذاری باید عادالنه باشد.

۹. قاچــاق افسارگســیخته کمر تولید 
داخل را شکسته است. کاالی قاچاق به 
دلیل اینکه در زمــره اقتصاد زیرزمینی 
قرار می گیرد هیچ گونه حقوقات دولتی 
را نمی پردازد و طبیعی است در مقابل 
کاالی تولیــد داخل که ملزم به دریافت 
انواع مجوزهــا و پرداخت انواع حقوقات 
دولتی اســت، از مزیت رقابتی برخوردار 

است.
۱۰. وجــود »رانت فــراوان در اقتصاد«، 

ســبب شــده تا تولیدکننــده به جای 
باالبــردن کیفیت، رانتی شــود و توان 
رقابــت را از دســت بدهــد. نمونه بارز 
آن، خودروی داخلی اســت که به دلیل 
برخورداری از رانــت موجود در اقتصاد 
کشور، هیچ گاه خود را ملزم به رقابت با 

نمونه های مشابه خارجی ندیده است.
۱۱.جهت بهره مندی از بازار وسیع تر و 
صرفه های حاصل از مقیاس، »صادرات 
و بازارهــای خارجی« بایــد مورد توجه 
قرار گیرد. یکی از مشکالت کارخانجات 
ایرانی این است که با تمام ظرفیت خود 
کار نمــی کنند و این مســئله موجب 
افزایش هزینه تولید نیز شــده اســت. 
بازارهای صادراتی می توانند این معضل 

را حل کنند.
۱۲.کماکان یکی از مؤثرترین راهکارهای 
رونق تولید، »خرید کاالی وطنی« توسط 
مردم است که دالیل آن در این سال ها 

به کرات بیان شده است.
۱۳. ســرمایه مالی در تولید مهم است، 
ولی مهم تر از آن »ســرمایه انســانی و 
اجتماعی« اســت. بنابرایــن توجه ویژه 
به نیروی کار، مبارزه با فســاد و توزیع 
عادالنه منافع حاصل از تولید برای رونق 
تولید الزم اســت. این موارد اوالً سبب 
می شود انگیزه و توان تولیدکننده برای 
تولیــد افزایش یابــد، از طرفی به دلیل 
کاهش هزینــه های مبادالتی و افزایش 
بهره وری نیروی کار، قیمت تمام شده 
کاالهــای ایرانی کاهش و مزیت رقابتی 

آن افزایش یابد.

توزیع و  واسطه گری ریسک چندانی در اقتصاد ایران ندارد؛ این وضع باید به نفع تولید اصالح شود

13 گام برای رونق تولید ملی

نابودی منافع ملی
ریشه در بحران تصمیم گیری مدیران دارد

مســئوالن همچنان متوجه وضعیت بد اقتصادی کشــور نیستند یا خواهان 
پذیرش شــرایط غیر عادی اقتصاد ایران نیستند،تحریم های آمریکا در کنار 
ســوء مدیریت ها که می توان از آن به عنــوان بحران تصمیم گیری صحیح 
براســاس تأمین منافع ملی اقتصادی یاد کرد همه و همه دست به دست هم 
داده تا در شــرایطی قرار بگیریم که با قدرت های اقتصادی رو در رو شویم و 
چون بســیاری از کشورهای دنیا تعامل تجاری قابل توجهی با آمریکا دارند از 

تجارت با ایران امتناع می کنند.
مدیــران فعلی کــه مدیران بحران و مدیران تصمیم گیــری قاطع و مطلوب 
نیســتند بر دامنه بحران های اقتصادی کشــور افزوده است. تا هنگامی که 
بحران در مدیریت کشــور و عدم اتخاذ بهترین تصمیمات باشــد شرایط به 
وضعیت عادی بر نمی گردد، چرا که مدیران کنونی کشــور مدیران شــرایط 
عادی نیســتند،مدیرانی که به دنبال شتر سواری دوال دوال هستند در حالی 

که کشور در جنگ اقتصادی نابرابری به سر می برد.  
اقتصاد نفتی و وابستگی بودجه به نفت از نمونه های بحران تصمیم گیری هایی 
اســت که سالها پیش از تشدید تحریم ها باید اتخاذ می شد،در حالی که در 
ســال ۹۸ قادر به فروختن نفت به میزان کافی به کشورهای جهان نیستیم و 
بودجه به شدت به درآمدهای نفتی متکی است, در چنین حالتی با فروش کم 
نفت و تحریم های بانکی در ورود ارز و به تبع آن در خرید کاالهای خارجی 
مورد نیاز کشور دچار مشــکل می شویم. در شرایط فعلی بهترین راه شتاب 
اقتصادی متمرکز با مدیریت دولت،اما دولت آگاه اســت؛ در شــرایط کنونی 
نمی توان از پیشنهادات یا نظریات طرفداران اقتصاد آزاد حمایت کرد، اصرار 
بر این مکانیزم منجر به افزایش تنش و فشــارهای روانی در بازار می شود لذا 
تصمیم گیری های صحیح مدیریتی نیاز امروز ماســت، قطعا تغییر مدیران و 
نگاه مدیرانی با نگاه به منافع ملی می تواند منجر به عبور ما از شرایط بحرانی 
اقتصادی شــود. در صورتی که همچنان با بحران تصمیم گیری مواجه باشیم 
نه تنها  در ســال آینده تنش هــای ارزی افزایش می یابد،بلکه دامنه تورم و 
گرانی و بیکاری منجر به ایجاد تنش های سیاســی و اجتماعی خواهد شــد 
از ایــن رو بحران تصمیم گیری باید پایان یابــد و مدیران مدبری جایگزین 

مدیرانی شوند که اقتصاد امروز کشور را به فالکت دچار کرده اند.

 مبانی اقتصاد غرب عامل بحران تصمیم گیری 
در اقتصاد است

در حال حاضر ما در ایران و درخصوص مبانی،رشــته و حتی علم اقتصاد دچار 
بحران هســتیم. این بحران نه تنها درایران بلکه در کشورهای غربی نیز دیده 
شده اما آن ها با پی بردن به تبعات آن به دنبال راهکارهای مطلوب بر آمده اند 
در حالــی که ما همچنان با عدم درک درســت از تبعات آن به تدریس مبانی 

غلط اقتصادی که با ساختارهای اقتصادی ما همخوانی ندارد ادامه می دهیم.
تصمیم گیران اقتصادی هنگام تصدی پســت های دولتی چند مشکل اصلی 
دارنــد. عدم فهم دقیق مبانی علم اقتصاد و عــدم تطبیق آن با مبانی فکری 
فلســفی ایران منجر به ایجاد مشکالتی می شود. با توجه به اینکه مسئوالن 
مبانی را به عنوان علم درنظر می گیرند فلذا از آن مبانی به دنبال ارائه راهکار 

و سیاست های اقتصادی هستند. 
قطعــا تصمیم گیران اقتصادی در مقام عمــل و تصمیم گیری اقتصادی اطالع 
دقیقی از آنچه در اقتصاد می افتد ندارند. عدم اشــراف دقیق اطالعاتی نسبت به 
مباحث اقتصادی تصمیم گیری های غلط را به دنبال دارد. جای تأســف دارد که 
عنوان شود در حال حاضرباالترین مسئوالن اقتصادی کشور ضعیف ترین اطالعات 
و تحلیل را دارند. به این دلیل که مبانی نظری را خوب نفهمیده و اشراف دقیقی به 
مباحث اقتصادی ایران ندارند، از این رو هنگامی که در مقام عمل و اجرا قرار می 
گیرند آنچه که مبنای  تصمیم گیری می شود مسائل جاری و مشکالت روزمره 
ای اســت که دولت با آن مواجه می شود، پرداختن به شوک هایی چون خروج 

آقای ترامپ از برجام  نمونه واضحی از چنین برخوردهایی است. 
عدم مدیریت صحیح بر تصمیم گیری صحیح در مقام اجرا نیز تأثیر سوئی به جا 
می گذارد بنحوی که در ۲۰  فروردین ۹۷ بانک مرکزی با اطالعیه شــماره یک 
خود بهترین راهکار حل مسائل اقتصادی ایران را مطرح می کند اما چون دولت 
به چنین راهکاری اعتقاد ندارد و مایل به اجرای آن نیست به گونه ای آن را اجرا 
می کند که به بدترین نحو ممکن پیاده شود. قطعا تا زمانی که مسئوالن اشراف 
اطالعاتی ندارند و به  مبانی علمی اقتصادی متناســب با نیازهای کشور آگاهی 

ندارند, خواه ناخواه تصمیماتی اتخاذ می کنند که خود بحران زاست.

 تأخیر در تصمیم گیری مدیران ؛ 
تاثیرات منفی در اقتصاد 

شرایط سخت اقتصادی که کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان دوران جنگ 
اقتصادی یاد می کنند زمانــی برای تصمیم گیری های غلط و آزمون و خطا 
کردن نیســت، قطعا در چنین شرایطی اقتصاد کشور نیازمند حضورمدیرانی 

قوی و تصمیم گیر و تصمیم ساز است.
آنچه وخامت اقتصادی کشور را بیشتر کرد تصمیم سازی ای بود که مدیران 
ارشــد نظام قادر به اتخــاذ تصمیمات قاطع و به موقعــی نبودند، حتی اگر 
تصمیمات درســتی نیز اتخاذ شد به دلیل تأخیر در تصمیم گیری و به موقع 

نبودن آن بسیاری از حوزه های اقتصادی تحت تأثیرات منفی قرار گرفت. 
بحران تصمیم گیری موجب اتفاقات ناخوشــایندی شده است، به نحوی که 
اگر دولت ۶ ماه پیش با خوش بینی به مســائل نگاه نمی کرد و احتمال بروز 
چنین مشکالتی را می داد شاهد وقوع چنین بحرانی نبودیم. دولت از نبود یا 
کمبود مدیران ارشد رنج می برد واین مسئله تبعات جدی بر اقتصاد کشور و 

تصمیم گیرهای اقتصادی بر جای گذاشته است.
با آنکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر جایگزینی وزرای ناکارآمد اقتصادی 
کشور تأکید کردند اما متأسفانه عدم جایگزینی وزرای کارآمد و مدبر و فاصله 
وزرا با جایگاه وزارتی منجر به تصمیم گیری های بحران زایی در اقتصاد کشور 
شــد.  مردم در ســال ۹۸ از دولت انتظار دارند که اولویت های اقتصادی و 
اجتماعی را در سال آینده با جایگزینی مدیرانی تصمیم گیر و تصمیم ساز در 
رأس امور خود قرار دهد و اگر وزیر و مســئولی تصمیم مطلوبی در رأس امور 
اقتصادی و منفعــت عمومی اتخاذ کرد همه دولت با قاطعیت از وی حمایت 
کنند تا در این مسیر از شرایط بحرانی کشور عبور کنیم،  راه حل فائق آمدن 
بر مشکالت، حضور مدیرانی آگاه و شجاع و تصمیم گیر است. تدبیر مدیریتی 
در شــرایط کنونی بسیار الزامی است واگراین مهم همچنان مورد بی توجهی 

قرار بگیرد بحران های اقتصادی دیگری را در پیش رو خواهیم داشت.

باید قاطعانه، مدیران کارنابلد را 
برکنار کرد

بیش از ۳۰ سال است که نه تنها کارشناسان، 
بلکه مدیران دولتی و نمایندگان مجلس برای 
حل مشکالت اقتصادی، راه حل و راهکار ارائه 
می دهنــد، اما زمانی که قرار اســت راه حلی 
اجرایی شود، در حوزه تصمیم گیری و اجرا به 

در بسته می خوریم.
بــه باور مــن در ســال ۹۸ در گام اول و برای 
نخســتین بار، نگاه سیاســی بــه مقوله های 
اقتصادی را کنار بگذاریم و اجازه دهیم به جای 
سلیقه شــخصی و جناحی، برخورد علمی و 
کارشناسی و مبتنی بر نظام تصمیم ساز کشور 

جایگزین شود.
واقعیت این اســت که بحران تصمیم گیری و 
اجرا در وهله اول از نبود احســاس مسئولیت 
مدیران اقتصادی ناشــی می شود. به عبارتی 
مدیران ما بیشتر مایل هستند امور اقتصادی را 
با نگاه سرمایه داری و لیبرالیستی جلو ببرند و نه 
مبتنی بر قانون اساسی. ما مدیران زیادی داریم 
که راه حل را می گویند، اما مبانی را نمی گویند 
و بعدها معلوم می شود نگاه سرمایه داری دارند 
و سود بیش از پیش سرمایه داران برایشان در 
اولویت است و نه رفاه اجتماعی توده مردم و یا 

منافع ملی.
برای حل بحــران تصمیم گیری باید قاطعانه، 
مدیران کارنابلد را برکنار کرد. برای مثال وقتی 
مدیری نمی تواند در حل معضل بیکاری و یا فقر 
مؤثر واقع شود باید همزمان با تغییر سیاست، 

نیروهای انقالبی متخصص را به عرصه آورد.
به عقیده من سال ۹۸ را باید با پاالیش مدیران 

اقتصادی از صدر تا ذیل شروع کرد. 
در واقع اگر سال جدید را با تغییرات مدیریتی 
در حوزه اقتصاد همراه و ظرفیت های نیروهای 
متخصص انقالبی شروع کنیم، بحران تصمیم 
گیری از بین می رود و تحریم به جای تهدید، 

برای اقتصاد ملی به فرصت تبدیل می شود.
ما اگر مطابق بیانات رهبری، اقتصاد مقاومتی را 
در دستور کار قرار دهیم، توجه خاص به ظرفیت 
های داخلی محقق می شــود آن وقت مدیران 
انقالبی متخصص خواهند توانست بخش زیادی 
از بی تصمیمی و ناتوانی در اجرای برنامه های 
اقتصادی را از میان بردارند. نکته مهمی که در 
صورت به میدان آمدن مدیران انقالبی، محرز 
خواهد شد کوتاه کردن دست دزدان از ساحت 
اقتصاد است. این دزدان  اگر با رسیدگی عادالنه 
قوه قضائیه روبه رو شوند تا حدود زیادی انگیزه 
برای واردات کاالهــای لوکس و غیرضروری و 
رانت خواری از بین می رود که در این صورت 
امید به دل های طبقات ضعیف و فرودســت 
جامعه باز خواهد گشت و مصرف زدگی جامعه 

هم تا حدود زیادی کنترل می شود.

سرمایه مالی در 
تولید مهم است، 
ولی مهم تر از آن 
»سرمایه انسانی و 
اجتماعی« است. 
بنابراین توجه ویژه 
به نیروی کار، مبارزه 
با فساد و توزیع 
عادالنه منافع حاصل 
از تولید برای رونق 
تولید الزم است

بــــــــرش

   الزامات رسیدن به رونق در تولید چیست؟

دیپلماسی فعال نداریم؛ سفارتخانه ها را مملو از اقتصاددان کنید

دیدگاه

 سید سجاد پادام   اساســاً اقتصاد ایران ظرفیت تحریم 
پذیری بســیار باالیی دارد و براحتی قابلیت تحریم شــدن 
دارد. دلیل این اتفاق را می توان در خام فروش بودن و عدم 
تنوع تولید کشور جست وجو کرد. برای حل مشکل راحت 
تحریم شــدن قاعدتاً باید کاری کرد تــا هزینه های اعمال 
تحرم علیه کشور افزایش یابد و این اتفاق نخواهد افتاد مگر 

با رونق دادن به تولید و اقتصاد کشور.
در واقع رونق تولید تنها راه فلج کردن تحریم های اقتصادی 
است. اما سؤال مهم این است که از این به بعد چه کارهایی 
باید و چه کارهایی نباید انجام داد تا تولید در اقتصاد کشور 
رونق بگیرد؟ در این یادداشــت تالش می شود که بایدهای 
تحقق رونق اقتصادی بررســی شود و نبایدها در یادداشتی 

مستقل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  

 بایدهای ایجاد رونق در تولید
اصالح محیط کســب و کار: محیط کسب و کار عبارت 
است از مجموعه افعال و مجوزهایی که یک فرد جهت ایجاد 
یک کســب و کار با آن ها قرار است سر و کار داشته باشد. 
هر چه دســت یافتن به این مجوزها ســریعتر و راحت تر و 
شفاف تر باشد، محیط کســب و کار شرایط بهتری دارد و 
هرچه این فرایند مبهم تر و طوالنی تر باشــد افراد از آوردن 

سرمایه های خود در تولید جلوگیری می کنند. 
تضعیف فعالیت های ســوداگرانه: یکی از کارهایی که 
می تواند رونق تولید را به همراه داشته باشد، تضعیف انگیزه 
برای فعالیت های سوداگرانه است. فعالیت هایی مانند خرید 
و فروش دالر و ســکه و ملک باید هــر چه زودتر در قانون 
مالیــات بر عایدی ســرمایه تعیین تکلیف شــوند و بر این 
فعالیت ها مالیات های ســنگین وضع شود تا انگیزه ها برای 
ســرمایه گذاری در امور تولیدی تقویت شــود و مردم در 
مقایسه عایدی سرمایه گذاری  میان یک فعالیت مولد و یک 

فعالیت سوداگرانه، فعالیت مولد را انتخاب کنند.
مبارزه با فســاد: مبارزه با فساد به گونه ای که این مبارزه 
بــرای فعاالن اقتصادی محســوس باشــد، می تواند امنیت 
ســرمایه گذاری را ایجاد کند و صاحبان سرمایه های پاک 
را به ســرمایه گذاری بیشتر در امور تولیدی سوق دهد. اما 
وقتی امکان ایجاد فساد و مجازات فاسد دارای تساهل باشد، 

مردم در تأمیــن مالی پروژه های مولد اقتصادی 
اعتماد الزم را به خرج نخواهند داد.  

دیپلماسی فعال اقتصادی: یکی از محورهای 
بســیار مهم در رونق تولیــد، توانایی صادرات 
توانایی صادرات  تولیدی می باشــد.  محصوالت 
محصــوالت تولیدی نیازمند دیپلماســی فعال 

اقتصادی مبنی بر نیاز سنجی مشتریان، یافتن استانداردهای 
الزم صادراتی و... می باشــد. به عنوان مثال این دیپلماسی 
اقتصادی اســت کــه به چینی هــا آدرس می دهد که برای 
ایرانیان می توان سجاده و تســبیح و صلوات شمار و سفره 
هفت ســین تولید کرد و تحقق این اتفاق ناشی از وجود ۳ 
هزار اقتصاددان در دستگاه دیپلماسی کشور چین می باشد 
و دستگاه دیپلماسی ایران باید بتواند سفارتخانه های خود را 
مملو از اقتصاددانانی کند که محیط بازار و کســب و کار را 
به خوبی بشناســند تا بتوانند آموزش های الزم را به فعاالن 

اقتصادی کشور بدهند. 
اصالح قوانین: برخی قوانین از جمله قوانین مالی حاکم بر 
صنایع مهم کشــور موجب تداوم خام فروشی و عدم توسعه 

زنجیره ارزش در کشــور شده است. رونق تولید 
و متنوع کردن اقتصاد نیازمند توجه اساســی به 
بازنگری در برخی قوانین مهم کشــور در حوزه 
کســب و کار می باشد. عالوه بر آن قوانین حوزه 
تأمیــن اجتماعی که به رابطــه کارفرما و کارگر 
مربوط می شود هم به بازنگری فوری نیاز دارند. 
غایت دشــمن از تحریم اقتصادی، آسیب به اقتصاد، تولید، 
کارگاهها و اشتغال کشور می باشد و انتخاب هوشمندانه نام 
سال ۱۳۹۸ به نام رونق تولید اگر با جدیت مورد توجه قرار 
بگیرد عالوه براینکه تحریم شدن ایران را دشوارتر از گذشته 
می کند موجب ناکام ماندن دشمن در نیل به اهداف کنونی 

خود خواهد شد.  
در نهایت ذکر این نکته الزم اســت که همه مواد ذکر شده 
وظایف دولــت، مجلس و مســئوالن در تحقق رونق تولید 
می باشــند که باید با جدیت آن ها را پیگیری کنند. اما در 
تحقــق رونق تولید مردم هم باید همت الزم به خرج دهند 
و تــا جای ممکن از تولیدات ایرانــی حمایت الزم را بعمل 

بیاورند، زیرا که هیچ گاه یک دست صدایی نمی دهد.
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با هدف بررسی دقیق و محور های 
پیشنهادی

تشکیل ۴ کارگروه مشترک 
در سال رونق تولید

۴ کارگروهِ پیگیری مباحث و توافقات آخرین 
نشست استانداران با وزرای اقتصادی دولت 
برای "رونق تولید" تشکیل شده است. بابک 
دین پرست با اعالم این خبر افزود:¬ پس از 
برگزاری نشست ششم اســفند استانداران، 
بــا وزرای امــور اقتصــادی و دارایی، جهاد 
کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و تعاون 
کار و رفاه اجتماعی و سایر مدیران ارشد این 
وزارتخانه ها، مشروح مذاکرات جلسه که در 
برگیرنده اهم موانع و مشکالت و راهکار های 
موثر برای توسعه همکاری های وزارت کشور 
و استانداری ها با ۴ وزارتخانه موصوف از جمله 
در راستای رونق تولید بود، در اسناد جداگانه 

تنظیم و برای هر وزارتخانه ارسال شد.
وی در تشــریح محتوای این اســناد گفت: 
مجموع محور های پیشنهادی استانداران بالغ 
بر ســیصد و چهل و یک مورد بود که سهم 
وزارت صنعــت معدن و تجارت ۱۳۵ محور، 
وزارت جهاد کشاورزی ۸۷ عنوان، وزارت امور 
اقتصادی و دارایی ۷۴ مورد و و وزارت تعاون 

کار و رفاه اجتماعی ۴۵ عنوان بوده است.
دبیر شورای توســعه و امنیت پایدار شرق 
و غرب کشــور به توافق ۵ وزارتخانه برای 
ادامه پیگیری ها در این خصوص اشاره کرد 
و افزود: پس از انجام بررســی ها و اقدامات 
اولیه، به منظور بررسی دقیق و محور های 
پیشــنهادی، حل و فصل و مرتفع کردن¬ 
سریعتر موانع و مشکالت مطروحه از جمله 
در عرصه تولیــد، کارگروه های جداگانه ای 
در ســطح معاونین ذیربط وزارتخانه های 
مذکور تشــکیل خواهد شد. گفتنی است؛ 
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه 
منطقه ای وزارت کشــور به عنوان نماینده 
وزارت کشــور، معاون طرح و برنامه وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ریزی 
و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، معاون 
اشــتغال و کارآفرینی وزارت تعاون کار و 
رفاه اجتماعی و معاون طرح و برنامه وزارت 
صنعت معدن و تجارت به عنوان نمایندگان 
هر وزارتخانه ها، جهت تشکیل کارگروه های 

چهارگانه تعیین و معرفی شده اند.

خبر

جلوگیری از واردات بی رویه و فله ای
تصمیم گیری قاطع در مقابله با قاچاقیچان و وارد کنندگان کاالهای غیر ضروری 
در کشور بسیار ضروری است, قطعا مسوولی خوب است که اجازه ندهد بازارهای 
کشور در دسترس  دشمنان باشد, جلوگیری از واردات بی رویه و فله ای, نظارت بر 
تولید وتوزیع واردات وصادرات موضوعات مهمی است که بیانگر نوع وظیفه شناسی 
و ظرفیت تصمیم گیری مدیران اقتصادی کشور است, موضوعاتی که متاسفانه به 
دلیل بحران تصمیم گیری صحیح وبه موقع همواره اقتصاد کشــور را به مخاطره 
انداخته اســت.  افزایش تولیدات داخلی در کنار نظارت دقیق، کامل؛ مســتمر و 
قاطعانه و فرهنگ ســازی مصرف صحیح در کشور تصمیم گیری هایی است که 
می تواند اقتصاد کشور را در برابر هر خطری بیمه کند و منجر به عبور سالم از عرصه 

هولناک تحریم های اقتصادی کشور شود.
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روزنامـه صبـح ایـرانفرهنگ

تجلی وحدت شیعه و سنی در جشن میالد موالی متقیان در پاکستان    ایرنا - مسلمانان شیعه ، سنی و روحانیون پاکستانی روز پنجشنبه در شهر الهور مرکز ایالت پنجاب گردهم آمدند و میالد 
حضرت علی )ع( را گرامی داشتند. این جشن باشکوه با حضور پیروان اهل بیت  بویژه جامعه اهل سنت پاکستان در تاالر همایش های حوزه علمیه عروةالوثقی در شهر الهور برگزار شد. ایرانیان مقیم پاکستان 
نیز همراه با شیعیان پاکستانی در شهرهای مختلف این کشور در خانه فرهنگ های جمهوری اسالمی ایران در شهرهای الهور، کراچی، پیشاور، کویته، حیدر آباد و راولپندی مراسم مولودی خوانی و جشن برپا کردند.

جشن آغاز سال نو ویژه کارگران افغانستانی شاغل در شهرداری تهران
به احترام شهر یاوراِن مهاجر

ایرنا: خطوط چهره شان، با ِسن شان نمی خواند و پینه های دست هایشان نماد 
پاکیزگی خیابان ها و سرسبزی کالنشهری است که بیش از هشت میلیون نفر ساکن 

را در دل خود جا داده است.
برخی با لباس پاکبان و بعضی با لباس های دیگر به ایوان شــمس آمده اند تا در 
واپســین روزهای سال 1397 در کنار همکارانشــان در شهرداری تهران میهمان 

جشنی باشند که به یمن سال ها فعالیت و کوشش آنان برگزار شده است.
برای نخستین بار به همت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران جشن 
آغاز سال نو ویژه کارگران افغانستانی شاغل در شهرداری تهران عصر سه شنبه 28 
اسفندماه در فضایی شاد و سرشار از صمیمیت بین ایرانیان و افغانستانی ها برگزار 
شد و مدیران شهری پایتخت نشان دادند نباید زحمت کشان پایتخت، از هر ملیت 

و قومیتی را فراموش کرد.
افغانستانی ها حضور پررنگی داشتند، با خانواده آمده بودند و از اینکه مراسمی ویژه 
آنان برگزار شده بود خوشحال بودند؛ همهمه بین آنان با زبان های دری و حتی پشتو 
از سویی به گوش می رسید، از سوی دیگر صدای کودک افغانستانی، حضور اعضای 

خانواده این پاکبانان را نشان می داد. 
شادی و شعف مهاجران افغانستانی وقتی نوای موسیقی محلی دیار احمدشاه مسعود 
در سالن پیچید افزون شد؛ صدای ممتد سوت و کف افغانستانی ها همه جا را فرا 
گرفت و نکته جالب توجه تر اینکه همین افراد که هنگام پخش موسیقی کشورشان 
ســوت و کف می زدند، در زمان سخنرانی مسئوالن ایرانی و افغانستانی، با نظم و 
سکوت کامل شنونده سخنرانان بودند و همراهی کاملی برای برگزاری برنامه داشتند.

 مرز فرهنگی بین ملت ایران و افغانستان وجود ندارد 
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در این آیین گفت: باوجود مرز سیاسی 
بین دو کشور ایران و افغانستان اما مرز فرهنگی به دلیل آداب و سنن مشترک بین 

دو ملت وجود ندارد. 
محمدرضا جوادی یگانه افزود: افغانستانی ها ریشه های مشترک فراوانی با ایرانیان 

دارند و یکی از مهم ترین آنها جشن نوروز و تقویم مشترک خورشیدی است. 
وی به جشن ها و آیین های مردم افغانستان به مناسبت نوروز باستانی اشاره و بیان 
کرد: روز اول فروردین در افغانستان باعنوان دهقان نامگذاری شده است و برگزاری 
جشن های مختلف در والیت)استان( های مختلف این کشور با رنگ و بوی باستانی 

توجه هر بیننده ای را جلب می کند. 
جوادی یگانه همچنین با تقدیر از مساعدت و دستور رهبر معظم انقالب مبنی بر 
برداشتن محدودیت های آموزشی برای مهاجران افغانستانی ساکن ایران تصریح کرد: 
افغانستانی ها مردمی با استعداد و دارای هوش باال هستند و کسب 3 رتبه برتر در 

کنکور ارشد امسال توسط دانشجویان این کشور تأییدی بر این مطلب است. 
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران همچنین از رسانه ها درخواست کرد که 
موفقیت های افغانستانی های مقیم کشورمان را بیش از پیش اطالع رسانی کنند. 

 من نژادپرست نیستم
پس از سخنرانی معاون شهردار تهران، کلیپی از اشکان خطیبی بازیگر کشورمان 
پخش شد که در آن پویش »من نژادپرست نیستم« را برای دفاع از بی مهری برخی 

افراد نسبت به افغانستانی ها راه اندازی کرده است.
وی پــس از این کلیپ با دعوت مجری برنامه همراه با فرشــته حســینی بازیگر 

افغانستانی روی سن آمدو از بعضی اتفاقات و بی مهری ها عذرخواهی کرد.
خطیبی گفت که برخی از این اتفاقات ناخوشــایند، ناخواسته بوده و نباید به این 
مســائل دامن زد. وی تأکید کرد: فارغ از هر رنگ و نژادی ما همه انسان هستیم و 
هیچ برتری نسبت به هم نداریم. خطیبی همچنین گفت: بسیاری از افغانستانی های 

مقیم ایران صنعتگر، هنرمند، پزشک، مهندس، تاجر و ... هستند.
در ادامه فرشته حسینی بازیگر افغانستانی منتخب جشنواره فیلم مراکش هم گفت: 

می توان با آرامش و مهربانی در کنار هم زندگی کرد.
به گزارش ایرنا در این جشن از این 2 بازیگر به واسطه تالش برای حفظ و گسترش 

مودت بین ملت های ایران و افغانستان با اهدای لوح تقدیر شد.

 تشکر سفیر افغانستان از رهبر معظم انقالب 
پس از اجرای موسیقی محلی افغانی، نصیراحمد نور سفیر افغانستان در ایران پشت 
تریبون حاضر شد و گفت: بابت این جشن از شخص شهردار تهران تشکر می کنم و 
مطمئنا این تقدیر موجب می شود پاکبانان و کارگران بیش از پیش به کمک شهر 
بیایند. وی با بیان اینکه بیش از 6 سال در تهران افتخار خدمت دارم تصریح کرد: در 
این مدت از هیچ مقام و مسئول ایرانی حرف بد یا زشتی در خصوص مردم افغانستان 
نشنیدم. سفیر افغانستان ادامه داد: به همراه رئیس جمهورمان چند بار به دیدار مقام 
معظم رهبری رفتیم و در این دیدارها ایشان همیشه حسن خلق و رفتار افغانستانی 
ها را در ایران ستایش می کردند. وی خاطرنشان کرد: از رهبری انقالب به واسطه 
فرمان بی نظیر ایشان که کودکان مهاجران افغانستانی می توانند بدون محدودیت 

آموزشی در مدارس دولتی درس بخوانند، تشکر کرد.

 با افتخار میزبان افغانستانی ها هستیم
همچنین شهردار تهران در این مراسم گفت که آشوب های فراوانی در منطقه رخ 
داده و این موجب شده است تا بسیاری از مردم عراق، افغانستان و دیگر کشورها در 

این چندسال به ایران مهاجرت کنند و ما با افتخار میزبان آنان هستیم.
پیروز حناچی یادی هم از رشادت های احمدشاه مسعود کرد و این شخصیت بزرگ 
را برای ایستادگی در مقابل متجاوزان به این کشور ستود. شهردار تهران با تشکر از 
زحمات کارگران و پاکبانان افغانستانی تأکید کرد که زیبایی های شهر را مدیون این 
کارگران هستیم. در ادامه این جشن حناچی از »سیف« کارگر افغانستانی شهرداری 

تهران و قاری قرآن با اهدای لوح تقدیر کرد.
همچنین با اعالم مجری این برنامه، حناچی به تمامی کارگران افغانستانی شهرداری 

تهران سه میلیون ریال عیدی داد.

سرنوشت  »قدیس«  مروت    معارف/نازلی   
در یک حادثه  است که  تاریخی  کتابی خطی 
ابراهیم  اثر  این  می رسد.  مسیحی  کشیش  به 
حسن بیگی یک اثر تحلیلی- تاریخی است و 
اجتماعی  شخصیت  بررسی  به  رمان  قالب  در 
حکومت  ساله  پنج  دوران  در  علی)ع(  امام 
در  کشیش  فکری  تحول  می پردازد.  امام 
به  و  کرده  خود  همراه  را  خواننده  کتاب  این 
می انجامد.  متقیان)ع(  موالی  بیشتر   شناخت 
ابراهیم حسن بیگی، نویسنده داستان های دینی 
فرهنگی  اهداف  بیان  به  با قدس  در گفت وگو 

نگارش این اثر پرداخته است.

 کتــاب »قدیس« را با چــه انگیزه ای 
نوشتید؟

»قدیس« بیان تداوم مظلومیت امام علی)ع( در 
طول تاریخ است؛ زیرا شناخت کاملی از اندیشه 
و ســیره امیرالمؤمنین)ع( به عنوان یک الگوی 
برتــر در رفتارهای فرهنگی، اجتماعی، دینی و 
حکومتی نداریم. این دغدغه همیشگی من بود 

که چرا حضــرت علی)ع( با وجود 
نهج البالغه که مــا معتقدیم بعد 
از قــرآن، بهترین اثر برای مطالعه 
اســت، این اندازه مظلوم و غریب 
است و شــیوه حکومتی علی)ع( 
مــورد توجه قــرار نمی گیرد. این 
انگیزه ســبب شــد تا من به این 
فکر کنم که بــه جای زندگینامه 
حضــرت، در قالب یــک رمان به 
پنج سال حکومت علی)ع( و شیوه 
مردم داری آن حضرت بپردازم. سه 
سال به مطالعه کتاب هایی درباره 
ســال های حکومت علی)ع( برای 
رسیدن به یک طرح داستانی برای 

نگارش رمان »قدیس« پرداختم.

 »قدیس« کتابی اســت که 
تالش می کنــد علی)ع( را به 
عنوان یک شــخصیت دست 

نام  اما  برای مردم معرفــی کند.  یافتنی 
کتاب بین علی)ع( و خواننده فاصله ایجاد 
می کند، چرا این نام را برای کتاب انتخاب 

کردید؟
 نــام کتاب به درون مایه و ســاختار داســتان 
برمی گردد. شــخصیت اصلــی »قدیس« یک 
کشیش مسیحی است و ماجرا در حیطه افکار 
و اندیشــه های او رخ می دهــد، او می خواهد 
بــه فــراز و فرودهای زندگی علی)ع( دســت 

پیدا کند و امیرمؤمنان را بشناســد. این نگاه 
»قدیــس« واره ای که کشــیش مســیحی به 
علی)ع( داشــت سبب شــد تا نام »قدیس« را 
برای رمان انتخاب کنم، زیرا از نگاه مسیحیان 
شخصیت های مذهبی تراز باال »قدیس« نامیده 
می شــوند. بنابراین از دید شــخصیت اصلی 
داســتان، علی)ع( »قدیس« است و در داستان 

نیز به آن اشاره می شود.

 در پروســه ای که کشیش مسیحی به 
مطالعه شخصیت امام علی)ع( می پردازد، 
می تواند فاصله بین مخاطب و علی)ع( را 

از بین ببرد؟
حرکت این کشیش سیر و سلوک الی اهلل است 
که بــا مطالعه زندگــی امیرالمؤمنین)ع( آغاز 
می شود و برای دستیابی به حق ادامه می یابد. 
زمانی که نســخه خطی هزار ســاله به دست 
کشــیش می رسد می توانست به بُعد مادی آن 
نگاه کند ولــی او تصمیم گرفت در این کتاب 
ســیر کند و درباره شــخصیتی که در کتاب 
خطی به آن پرداخته شــده 
او  کند.  مطالعــه  و  تحقیق 
زمانی که در لبنان بوده نام 
علی)ع( را به عنوان یکی از 
شنیده  مسلمانان  پیشوایان 
و کنجکاو می شود تا درباره 
بداند. شخصیت  بیشــتر  او 
اصلی داستان یک مسیحی 
باورهــای  در  کــه  اســت 
انسان صادقی  مذهبی خود 
با  اساس  برهمین  و  اســت 
رؤیــای خواب گونــه ای که 
مطالعه  به  تصمیم  می بیند، 
می گیرد  علی)ع(  شخصیت 
تا به او نزدیک شــود. او در 
خــواب حضرت مســیح را 
می بیند که به او ســفارش 
من  که  فرزندی  از  می کند، 
به تو می دهم، خوب مراقبت 
کن. او فرزند را همــان کتاب تعبیر می کند و 
به نتیجه ای که به دنبال آن اســت دست پیدا 
می کند. کشــیش در پایان داستان با وجود از 
دست دادن نســخه خطی، از حظ معنوی که 
با خواندن کتاب به دســت آورده، احســاس 
رضایت می کند. در طول رمان هم سعی شده 
وحدت بین ادیان مسیحیت و اسالم به تصویر 
کشــیده شود. این نگاه را در رمان محمد)ص( 

هم داشتم. 

 ممکن اســت برای خواننــده هم این 
سؤال پیش بیاید که چرا قهرمان داستان 
از شخصیتی  آیا  است؟  کشیش مسیحی 

مانند جرج جرداق الهام گرفته اید؟
قطعاً انتخاب یک کشــیش مسیحی به عنوان 
قهرمان داســتان تعمدی اســت. من در حین 
مطالعاتی که برای حضرت داشتم کتاب »علی، 
صدای عدالت انسانی« جرج جرداق را خواندم و 
متوجه شدم که جرداق از 13سالگی شروع به 
مطالعه شخصیت علی)ع( کرده، ما معتقدیم او 
یک علی شــناس واقعی است و مجموعه کتاب 
پنج جلدی او درباره شــخصیت موالی متقیان 
یک نمونه کم نظیر درباره شخصیت امام است. 

بــه همین دلیل یکی از شــخصیت های اصلی 
رمان بعد از کشیش »جرج جرداق« است. جرج 
جرداق به عنوان یک علی شــناس وارد داستان 
می شــود و افکار و اندیشــه های او به داستان 
خط می دهــد. دغدغه من در »قدیس« این بود 
کــه خواننده بداند فاصله ای که بین امت ادیان 
الهــی وجود دارد، فاصله کاذبی اســت و همه 
ادیان از سرچشــمه توحید ســیراب می شوند. 
در بخش هایی از رمان، کشــیش این استدالل 
را با پسرش در میان می گذارد. کشیش در این 
داستان به این باور می رسد که همه ادیان الهی 
یکی هستند. نگاه داستان وحدت آفرین است 
تا از فرقه فرقه شدن های بی مورد پرهیز شود.

 نگاه انسانی به موضوع پذیرش وحدت 
ادیان یکی از ویژگی های »قدیس« است. 
گفتمان  تبیین مســئله  در  زمــان  این 

بین االدیانی چه اندازه موفق بوده است؟
من در »قدیس« به دنبال همین ماجرا هستم. 
این کتاب در ایران نوشــته شــده و نویسنده 
قطعــاً بــه گفتمــان بین ادیانی توجــه کرده 
اســت، اما زمانی کارکرد عینــی و عملی پیدا 
می کند کــه کتاب به زبان های دیگر ترجمه و 
در اختیار پیــروان ادیان دیگر هم قرار بگیرد. 
وقتی متأســفانه بی رغبتی نهادها و ارگان های 
مربوطه کــه وظیفه ترجمه و نشــر این گونه 
کتاب هــا را در خارج کشــور دارنــد، موجب 
شــده تا تنها برای مخاطب فارســی زبان باقی 
بماند. چند ســال پیش از سوی مجمع تقریب 
مذاهب اسالمی به عنوان کتاب سال آن مجمع 
انتخاب شد، همان زمان انتظار داشتم مجمع 
تقریب که ماهیت وجودی اش وحدت اســت 
کاری برای این کتاب انجام دهد و تنها توسط 
ســازمان فرهنگ و ارتباطات ترجمه انگلیسی 
شد اما خبری از نشــر در کشورهای دیگر به 
من نرســیده است. متأســفانه با این وضعیت 
بخشــی از اندیشه و تفکر ما مسلمانان مهجور 

باقی می ماند. 

 یکی از ویژگی های »قدیس« این است 
که به روایت صرف تاریخی نپرداخته است. 
آیا استفاده از قالب داستان برای به تصویر 
کشیدن زندگی اجتماعی امام علی)ع( را 

مؤثرتر از کتاب تاریخی می دانید؟
تأثیری کــه قالب های هنــری از جمله رمان 
در معرفی شــخصیت های تاریخی بر مخاطب 
ندارنــد.  تاریخــی  می گذارنــد، کتاب هــای 
کتاب هــای تاریخــی جایگاه خــود را دارند؛ 
آن کتاب هــا مبنــا و مرجع شــناخت برای 
هنرمندانی هســتند که قصد تولید اثر هنری 
برای یک شــخصیت تاریخی - مذهبی دارند. 
اما قالب های هنری و رمــان می تواند حس و 
تأثیــر عمیق تری در مخاطب ایجــاد کند. ما 
اگر بتوانیم برای معرفی شــخصیت های دینی 
از قالب رمان بیشــتر بهره ببریــم قطعاً نتایج 

بهتری خواهیم دید. 

 آیا روند داســتان به گونه ای هست که 
»قدیس«  در  اندیشه کشیش  تحول  سیر 

برای خواننده رمان هم ایجاد شود؟
هدف من ایجاد این تحول در اندیشــه خواننده 
اســت. یکی از عللــی که مخاطب ایــن اثر از 
خوانــدن کتاب ابــراز رضایت کــرده از تحول 
قهرمان داســتان از مطالعه شخصیت علی)ع( 
ناشــی می شــود. زمانی این اثرگذاری بیشتر 
می شــود که داستان به پایان می رسد. به نظرم 
پایان غافلگیرانه ای که داستان دارد خواننده را 
به ابتدای داستان بازمی گرداند تا حس خود را 

دوباره مرور کند.

ابراهیم حسن بیگی در گفت و گو با قدس مطرح کرد

علیj قدیس وحدت آفرین

i n f o @ q u d s o n l i n e . i r

 چند نکته درباره حذف برنامه نود از سیما

چرا حذف فردوسی پوربه نفع فوتبال ملی است؟
یادداشت

 میثم مهدیار/ جامعه شــناس  حذف فردوسی پور از 
آنتن شبکه سوم ائتالفی از سلبریتی ها تا سیاسی ها و حتی 
جامعه شناســان و به عبارت بهتر از  "گوگوش تا ســروش"   
ایجاد کرده تا به صدا و ســیما و مدیریت شبکه سوم بتازند 
حتی آنانی که شــاید یکبار هم برنامه نود را در این ســال ها 
دنبال نکرده اند. جالب اینکه این موج دقیقا بازنمای "وضعیت 
استادیومی" است. در وضعیت استادیومی انتخاب استقاللی 
بودن یا پرسپولیسی بودن هیچ داللت عقالنی ندارد و مشخص 
نیست چرا کسانی استقاللی و در مقابل کسانی پرسپولیسی 
می شــوند و آنقدر در نقششان فرو می روند که تا پای جان 

علیه هم فحاشی می کنند. 
اینجا هم وقتی واکنش ها را مرور می کنم تقریبا هیچ نشانی 
از تحلیل دالیل اختالفات مدیریت شبکه سوم با فردوسی پور 
نمی یابم جز این خط و تحلیل ساده و یک طرفه ای که  "برنامه 
نود برنامه پرطرفداری اســت و عادل فردوسی پور هم از لحاظ 
فنی مجری و گزارشگری با استعداد است که حذف آن باعث 

از دست دادن سرمایه صدا و سیما یا سرمایه ملی می شود".

 دو قطبی "دیو و دلبر"!
تحلیل هایی که در آن به صورت کلیشــه ای دو قطبی "دیو 
و دلبر" ساخته می شود بدون اینکه حتی اشاره ای به روایت 
طرف مقابل شــود که در آن سوء اســتفاده سیاسی و اداری 
فردوسی پور از ســرمایه اجتماعی که این سالها با همکاری 
صدا و سیما فراهم شده و فاصله گیری اش از رفتار حرفه ای 
و ایجاد حاشــیه های مدیریتی با همکاری باند مدیران پیر و 
بازنشسته حاکم بر سیما از دالیل این اختالف ذکر می شود. 

البته اینکه سلبریتی هایی چون پرستویی و سیاسیونی چون 
تاجزاده و امثالهم ریشه اختالف را کاپشن و ریش و حسادت 
و لجبازی مدیر جوان شبکه سوم بدانند خیلی تعجب برانگیز 
نیست ولی اینکه اصحاب دانشــگاه و اندیشه  بدون رویکرد 
انتقــادی با این موج اســتادیومی همراهــی می کنند قابل 
توجه و تامل اســت و نشــان می دهد سیاست زدگی چقدر 
بر اندیشه سایه افکنده است. البته آنان این سیاست زدگی را 
پشت گزاره پوپولیستی "مردم دوست دارند" پنهان می کنند 
 وگرنه اگر نتایج نظرسنجی های اخیر دولتی را که محبوبیت 
" احمــدی نــژاد" را بســیار باالتر از رئیس جمهــور ) که 
محبوبیتش به زیر 10 درصد افت کرده اســت( را پیش روی 
آنان قــرار دهیم دیگر نظر و میل مــردم را مالک نخواهند 

دانست کما اینکه در 84 و 88 هم ندانستند. 

"جامعه شناسی خودمانی" 
در قالب نقد فرهنگ عمومی!

در ســال های اخیر پر فروش ترین کتــاب ها در حوزه علوم 

انسانی و اجتماعی کتاب هایی بوده اند که با تم
 "جامعه شناسی خودمانی" در قالب نقد فرهنگ 
عمومی ایرانیان تا توانســته انــد به صورت غیر 
روشمندانه ای انواع صفات و رذایل منفی فکری 
و اخالقــی و رفتاری را به صورت ذات گرایانه ای 
به ایرانیان نســبت دهند. از این نظر ایرانیان ذاتا 

انســان هایی اســتبدادزده، پرخاش جو، تنبل ، دروغگو، غیر 
مشارکتی، حسود، اقتدارگرا، منقاد و منفعل، ریاکار، بدوی و... 
بــوده اند. در برخی از  ایــن کتاب ها تعداد این صفات منفی 
به بیش از صد مورد می رســد. )کتاب "ره افسانه زدند" که 
پژوهشــی از دوست عزیزم دکتر آرمین امیر است به صورت 
دقیق به نقد غیر روشمند بودن تعداد زیادی از این کتاب ها 
پرداخته است(. این پارادایم فکری که البته ملهم از نگاه شرق 
شناسان استعماری اســت البته سابقه ای به تاریخ حضور و 
مواجهه ما با صورت استعماری غرب دارد اما در یکی دو دهه 
اخیر به شکل وسیعی در ایران بازتولید شده است و البته به 
خاطر ســیطره اش حتی نقدهای برخی از اصحاب اندیشه و 
علوم انسانی و اجتماعی بر این پارادایم دیده و شنیده نشده اند.

این کتاب ها البته شاید با این نیت نوشته می شوند که با نقد 
فرهنگ و اخالقیات عمومی ایرانیان راهی برای حل مشکالت 
و توسعه جامعه ایرانی بیابند اما دقیقا به خاطر چارچوب شرق 
شناســانه ای که برای نقد انتخاب کرده اند کارکردشان خود 
تحقیــری، هویت زدایی و از دســت رفتن " اعتماد به نفس 
ملی" است چرا که هیچ امکانی برای خالقیت، نوآوری، تفکر 

و امید در ســوژه ایرانی باقی نمی گذارند و باعث 
شکل گیری نوعی از "مازوخیسم ملی" می شوند 
که اینک در فضای رســانه ای رسمی ) تا حدی 
گفتار صدا و سیما و روزنامه های رسمی و برخی 
مســئوالن ( و غیر رسمی کشور ) فضای مجازی 
و حوزه عمومی( به وفور دیده و شنیده می شود. 
به واســطه غلبه این فضای مازوخیستی هر اتفاق مثبت در 
هرجای عالم ) به شــکل غیر تاریخی و غیر بافتاری( در کنار 
طعنه ای به وضعیــت جامعه و حکومت ایرانی بازنمایی می 
شود گویا فقط ایران و ایرانی جماعت است که باید همه نقاط 
مثبت پراکنده دیگر کشورها و ملت ها را یکجا در خود داشته 
باشد. نتیجه غلبه چنین نگاه کاریکاتوری به خود و دیگران، 
ندیــدن فرصت ها و امکان های مثبت خودمانی و ســیطره 
فضای یــاس و نا امیدی و از دســت رفتن روحیه خالقیت، 
نوآوری و هرگونه تالش برای تغییر شرایط و محیط پیرامونی 
 است که درخواست بســیار زیاد هموطنان برای مهاجرت از 

نشانه های آن است. 
عادل فردوســی پور یکی از نمایندگان چنین رویکردی در 
صدا و ســیمای رسمی کشور بود که از قضا مانند کتاب های 
مازوخیســتی " جامعه شناســی خودمانی" پــر طرفدار و 

تأثیرگذار ) در مردم و مسئوالن فوتبالی( نیز بود.

 چرا به فردوسی پور ، کی روشی پور می گفتند؟
به صورت اجمالی می توان گفت نوع مواجهه ستایش گونه و 

فارغ از نقادی فردوسی پور با مربیان خارجی یا بازیکنان لژیونر 
ایرانی و در مقابل تحقیر مربیان و بازیکنان ایرانی به شــکل 
بارزی بازتولید کننده چنین نگاهی بود تا جایی که در رسانه ها 
از او به عنوان "کی روشــی پور" یاد می شد. سیطره همین 
نگاه باعث شــد که با داشتن بازیکنان با استعداد و با انگیزه، 
باوجودصرف هزینه گزاف برای یکــی از گران ترین مربیان 
جهــان از لحاظ فنی تیمی " ضعیف ترین" تیم جام جهانی 
2018 روسیه باشیم و در رقابت های جام ملت های آسیا در 
یک چهارم نهایی به راحتی حذف شویم و مربی خارجی مان 
هم بدون هیچ گونه مواجهه انتقادی جدی ویا پاســخگویی 
درباره روند پیشــرفت فنی تیم ملی در این ســال ها ایران را 

ترک کند.
 اوج این نگاه تحقیر آمیز را در گزارش فردوســی پور از بازی 
ایران-مراکــش دیدیم؛ آنجاکه در دقایــق اول بازی به علت 
فضای روانی بازی اول تیم ملی بازی خوبی را ارائه نمی کرد و 
فردوسی پور بارها در مقابل میلیون ها ایرانی طعنه می زد که 
" ای کاش سوت پایان بازی همین حاال به صدا در میومد و ای 
کاش همین جا از جام جهانی خداحافظی کنیم و.."  و دقایق 
بعد البته دیدیم که همین تیم اعتماد به نفس خود را به دست 
آورد و حتی توانستیم از سد مراکش بگذریم و در سایه تالش 
و استعدادهای فردی بازیکنان برای اسپانیا و پرتغال مشکالت 
جدی ایجاد کنیم اگر چه مربی تیم ملی مان به جای استفاده 
از ظرفیت بازیکنان با استراتژی دفاع اتوبوسی به جای بازی 

حرفه ای و رو به جلو به دنبال اثبات خود بود. 

 چرا نود به رشد فوتبال کمک نکرد؟
عادل فردوســی پور استعدادهای رســانه ای و توانایی های 
زبانی خوبی دارد و برنامه نود هم تأثیر مستقیمی روی فوتبال 
باشگاهی و ملی ایران داشته است. با این همه برنامه نود اگرچه 
اغلب جنجالی می شد و این جنجالی بودن مخاطبان بسیاری 
را به پای برنامه می نشــاند اما به واســطه نداشتن سیاست 
فوتبالی و ورزشــی این جنجال ها کمکی به حرفه ای شدن 
فوتبال در کشــور نکرد و حتی با گفتار " خود تحقیری ملی 
" فردوسی پور باعث سیطره کالش هایی چون کارلوس کی 
روش بر تیم ملی فوتبال شــد که به جــای تربیت و ارتقای 
اســتعدادهای فنی جمعی ملی به فکر کســب نتیجه برای 
ماندگاری و تمدید قرارداد خود باشــند. دفاع اتوبوسی لشکر 
ســلبریتی ها و اپوزیسیون سیاسی داخلی و خارجی و حتی 
رسانه های معاند از فردوسی پور که تالش می کرد از سرمایه 
اجتماعی که با همکاری صدا و سیما  در طی 20 سال کسب 
کرده بود بهره برداری سیاسی کند قابل فهم است ولی فوتبال 
باشگاهی و ملی ایران با این همه استعداد جوان و هزینه های 

باالیی که برای آن می شود نیاز به هوای تازه دارد.

بازتاب

هفت سین
ســنگ پای قزوین: به دلیل دوندگی های قطعی سال آینده و برای مدیریت 

پینه های احتمالی پاها، به درد می خورد.
سادیسم فرهنگی-بَرهنگی: بعضی بیماری ها،  به راه افتادن کاسبی های خوب 
منجر می شــود. در بعضی نسخه ها مازوخیسم فرهنگی هم سفارش شده است. 

آدم ها را از چیز مبهمی می ترسانید و پول درمی آورید.
سیم وصل به باال: اگر وصل نباشید، نصف - یا بیشتر - عمرتان بر فناست. وصل 

به باال، یا بچه های باال معموال بی اثر نیست.
سمنوی شاه عباسی: سمنوی معمولــی، مال آدم های معمولی است. شما که 

خصلت های شاهانه دارید، سمنوی شاه عباسی بیشتر به کارتان می آید.
سمبه پرزور: از آن به بابا یا کس و کار پول/زور دار هم تعبیر شده، یا هر چیزی 

که شما را به باال یا جلو پرتاب کند.
سیرابی خلق اهلل: گاهی باید هر جا می روید، سیرابی و کله پاچه خلق اهلل را بار 

بگذارید که معلوم شود چه آدم همه چیزدانی هستید و از همه بهترید.
سنگ زیرین آسیا: اگر خودتان حوصله یا عرضه ندارید بروید زیر آسیا و کاری 
کنید، بهتر است یک سنگ زیرین آسیا - جیبی یا در اندازه اصلی - با خود داشته 

باشید. به درد می خورد.
سیم آخر: اگر اینها به کار نیامد یا کار نکرد، سیم آخر به کار می آید. نه اینکه واقعا 
به سیم آخر بزنید، فقط نشان بدهید آماده اید و ممکن است بزنید زیر همه چیز و 

ناگهان آن طرفی شوید و بروید آن طرف آب. کسی چه می داند 
آن طرف هم همین چیزی هستید که بودید؟

یادداشت کوتاه
 محمدحسین بدری

»قدیس« یک اثر 
تحلیلی- تاریخی 

است و در قالب 
رمان به بررسی 

شخصیت اجتماعی 
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 ترامپ در پیام نوروزی از سکوت نکردن خود درباره خواسته های مردم ایران خبر داد

پیاموقاحت،خباثتوناتوانیرئیسجمهوریانکیها

خبر

 اخبار پیام های نوروزی رؤسای جمهور آمریکا مصداقی از وقاحت، 
واقعی دولتمردان  ناتوانی  و  تضاد، خباثت و در عین حال عجز 
آمریکاست که هر ساله تکرار می شود. ترامپ جمهوریخواه امسال 
هم به رسم اوبامای دموکرات پیام تبریک نوروزی خطاب به همه 
برگزار کنندگان نوروز به ویژه ایرانیان منتشر کرد تا خود را حامی 
و  تحریم ها  واسطه  به  روزها  این  که  مردمی  بدهد.  نشان  مردم 
فشارهای یک جانبه آمریکا و همراهی اروپایی ها حتی در زمینه دارو 
نیز دچار مشکل هستند و ناکارآمدی برخی مسئوالن داخلی نیز 
سبب تشدید این مشکالت شده است. اما رئیس جمهور آمریکا در 
پیام نوروزی کاخ سفید به تکرار ادعاهای خود پرداخته و مدعی شد 
که در مقابل خواسته های مردم ایران سکوت نخواهد کرد. به گزارش 
ایسنا، به نقل از سایت کاخ سفید، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
در پیامی نوروزی نوشت تبریکش را به کسانی که عید باستانی نوروز 
را در ایاالت متحده و جهان جشن می گیرند، می فرستد. وی افزوده 
است: نوروز زمانی ویژه برای جشن و شکرگزاری در غرب آسیا و 
آسیای مرکزی بخصوص ایران محسوب می شود تا گردهم بیایند 
و درحالیکه با یک احساس خوش بینی تازه برای آمدن بهار آماده 
می شوند، بر نعمت های سال گذشته تٔامل کنند. دونالد ترامپ در 
ادامه پیام خود به تکرار ادعاهای واهی خود پرداخته و مدعی شده 
است که مردم ایران در زیر فشار نظام ایران قرار دارند و نمی توانند 
به طور کامل در شادی این ایام شریک باشند. وی با بیان اینکه مردم 
ایران خواهان بازپس گیری تاریخ پرافتخار، فرهنگ رسا و جایگاه 
راستین خود در جهان هستند، گفت که زندگی روزمره مردم ایران 
با مفهوم نوروز – که به معنای روز نو است – در تضاد می باشد. 
رئیس جمهور آمریکا در ادامه با ابراز همبستگی با مردم ایران اظهار 

کرد که نظام ایران را محکوم می کند. وی در ادامه نامه خود نوشته 
است که هرگز در مقابل خواسته های مردم ایران سکوت نمی کند 
و مبارزه برای حقوق بشر را از یاد نخواهد برد. ترامپ در انتهای این 
نامه گفته است که در جشن نوروز به مردم سراسر جهان می پیوندد.

 ترامپ، ادامه تحریم های اوباما
اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا نیز در آخرین سال از حضورش 
در کاخ ســفید، آخرین پیام نوروزی خود را بــرای مردم ایران به 
مناسبت آغاز سال ۱۳۹۵ ارسال کرد و با اشاره به توافق هسته ای 
گفت که مردم ایران در آینده، اثرات رفع تحریم ها را خواهند چشید 
اما میراث او این روزها برای مردم ایران جز تحریم هایی نیست که 

ترامپ بازگردانده است.
تحریم هایی که این روزها بیشتر در رسانه ها بزرگ می شوند تا این 

که در میدان واقعی به دلخواه آمریکایی ها باشد.

 تمدید معافیت عراق برای معامله با ایران
یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا روز سه شنبه به سی ان بی سی 
گفت :دولت »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا برای یک دوره ۹0 
روزه دیگر عراق را از تحریم های بخش انرژی علیه ایران معاف کرده 
اســت. دولت ترامپ پیش از این در ماه دسامبر عراق را برای یک 
دوره ۹0 روزه از تحریم ها علیه ایران معاف کرده بود. دوره معافیت 
اول امروز، ۱۹ مارس به پایان می رســید. معافیت جدید به عراق 
اجازه می دهد به خرید برق از ایران ادامه دهد. مقام ارشــد وزارت 
خارجه آمریکا که به شرط عدم افشای نام با سی ان بی سی گفت وگو 
کرده گفت: »با آنکه هدف از صدور این معافیت کمک به عراق برای 
کاستن از کمبودهایش در زمینه انرژی است ما کماکان گفت وگو 

با شریکانمان در عراق درباره تحریم های ایران را ادامه می دهیم.
وزیر امور خارجه آمریکا که به زعم خود در سفری منطقه ای برای 
جلب حمایت کشورهای منطقه برای اعمال فشار بیشتر به ایران 
به سر می برد، روز چهارشنبه در جریان سفر به کویت اعالم کرد: 
گفت و گوهایمان را با شرکای خود در عراق درباره تحریم های ضد 

ایرانی ادامه می دهیم.

 تحریم اثر ندارد، برای همین تهدید می کنند
از ســوی دیگر  یک مقام ارشــد آمریکایی در مصاحبه با یکی از 

رســانه های این کشــور به تهدید مجدد همکاران اقتصادی ایران 
پرداخت و مدعی شد که شرکت های اروپایی تمایلی به همکاری 
با ایران ندارند. »دیوید پیمــان« مدیر ایرانی تبار بخش امور مالی 
و تحریم های وزارت خارجه آمریکا در گفت وگو با شــبکه »صدای 
آمریکا« در  زمینه رصد تردد کشتی هایی که نفت ایران  را به خارج 
از کشور انتقال می دهند، گفت: »ما از نزدیک انتقال کشتی به کشتی 
نفت ایران برای دور زدن تحریم های آمریکا را زیر نظر داریم  و برای 
حصول اطمینان از اینکه دولت های دیگر نیز انتقال نفت کشتی به 
کشتی در سواحل ایران را زیر نظر دارند، با آن ها همکاری مستقیمی 
داریــم.« وی در ادامه گفت: مقام های آمریکا با صاحبان کشــتی، 
مدیران، شرکت های بیمه و وام دهندگان مرتبط با کشتی هایی که 
نفت ایــران را  در دریا مخفیانه انتقال می دهند، برخورد خواهند 
کــرد. این مقام وزارت خارجه آمریکا افزود: »اگر در اقدام برای فرار 
]از تحریم ها[، که واقعا بدترین نوع نقض تحریم های ایاالت متحده 
است، مشارکت داشته باشید، شما را مسئول برخواهیم شمرد.« این 
مقام آمریکایی در بخش دیگر این گفت وگو درباره دور زدن تحریم ها 
از سوی شرکت های خارجی نیز گفت، واشنگتن علیه هر شرکتی 
که از ساز و کار جدید مالی اروپا برای تعامل با ایران استفاده کند، 
اقدام خواهد کرد. انگلیس، فرانسه و آلمان در ماه ژانویه )دی( ساز 
و کاری موســوم به »اینستکس« را راه اندازی کردند تا شرکت های 
اروپایی از آن با اســتفاده از شیوه های تهاتری برای دور زدن نظام 

مالی آمریکا استفاده کنند.

 4 برابر شدن صادرات نفت ایران به کره جنوبی
از سوی دیگر آمار منتشر شده از سوی کره جنوبی نشان می دهد که 
واردات نفت این کشور از ایران در ماه فوریه )بهمن - اسفند( نسبت 
به ماه میالدی قبل از آن به بیش از ۴ برابر افزایش یافته است. به 
گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری یونهاپ، بر اساس این آمار که صبح 
سه شنبه انتشار یافت، کره جنوبی در این ماه به ارزش ۴۷۶ میلیون 
دالر نفت از ایران وارد کرده اســت. این رقم بیش از ۴ برابر واردات 
۱0۱ میلیون دالری مربوط به ماه ژانویه )دی - بهمن( است. با این 
احتســاب، میزان صادرات نفت ایران به کره جنوبی به رقم مشابه 
سال گذشته میالدی نزدیک شده است. با وجود تالش های بی وقفه 
آمریکا در ماه های گذشته برای ترغیب کشور ها به کاهش واردات 

نفت از ایران، این اقدامات تا امروز ناموفق بوده است.

اخبار ایران و جهان
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همزمان با تحویل سال 1398 چهار مرزبان گروگان گرفته شده  توسط تروریست ها آزاد شدند

مرزبانان میرجاوه به سفره هفت سین خانواده هایشان می رسند
 اخبار   همزمان با لحظات تحویل ســال ۱۳۹8 
خبــر خوبی دربــاره آزادی تعــدادی از مرزبانان 
گروگان گرفته شــده در مرز میرجاوه منتشر شد. 
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه با اعالم 
آزادی چهار تن دیگر از مرزبانان کشورمان که در 
٢۳ مهرماه ســال ۹۷ توسط تروریست ها در نقطه 
صفر مرزی میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان 
به گروگان گرفته شــده بودنــد، از دولت و ارتش 
پاکستان برای عملیات موفق آزادسازی این عزیزان 
تشــکر و قدردانی کرده و اظهار امیدواری کرد که 
مرزبانان باقیمانده نیز هرچه سریع تر رهایی یافته 
و به ســالمت به کشــور بازگردند. سردار سرتیپ 
محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، 
اسامی مرزبانان آزاد شده را به شرح ذیل اعالم کرد: 
۱.محمود هرمزی ٢.پدرام موسوی ۳.کیانوش بابایی 

۴. عبدالکریم شریفی

 خیانت 5 ماه قبل نفوذی ها و شبیخون 
تروریست ها

شــامگاه دوشنبه ٢۳ مهرماه ســال ۹۷ بود که 
اخبار مبنی بر به گروگان گرفته شدن  تعدادی 
از مرزبانان کشورمان منتشر شد، فردای این روز 
روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه 
پاســداران با صدور اطالعیه اعالم کرد: »شامگاه 
گذشته )دوشنبه ٢۳ مهرماه( تعدادی از بسیجیان 
بومــی و نیرو هــای هنگ مرزی کــه در پایگاه 
مراقبتی در نقطه صفر مرزی )میرجاوه( استقرار 
داشتند، با خیانت و تبانی عامل یا عوامل نفوذی 
گروهک هــای ضد انقالب ربوده شــدند.عوامل 
گروهک های تروریستی که از سوی سرویس های 
بیگانه هدایت و پشــتیبانی می شوند، با فریب و 
تطمیع عوامل نفوذی، این حادثه را در نقطه صفر 
مرزی و روبه روی یکی از پاسگاه های مرزی کشور 

پاکستان صورت داده اند.«

 رایزنی های فشرده مقامات نظامی و 
دیپلماتیک و آزادی پنج نفر

تقریباً یک ماه بعد و در روز ٢۳ آبان ماه ۹۷ بود 
که فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
از آزادی پنــج تن از این مرزبانان خبر داده بود. 

همان زمان سردار عزیز جعفری اعالم کرده بود 
که »امید زیادی به آزادی تمام گروگان ها داریم«.

هرچند در مورد تعداد افراد گروگان گرفته شده 
به علت احتمال نفوذ و خیانت برخی از عوامل 
برجــک نگهبانی مرزی، اخبــار ضد و نقیضی 
وجود داشــت اما خبرگزاری ایرنا به نقل از یک 
منبع آگاه که خواسته نامش فاش نشود، تعداد 
ربوده شدگان را ۱۴ نفر اعالم کرده بود. برخی 
منابــع دیگر نیز تعداد مرزبانان را ۱۱ نفر اعالم 
کردند. البته قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه 
در اطالعیه اولیه خود هیچ اشــاره ای به تعداد 

مرزبانان گروگان گرفته شده نکرده بود.

 چرا تروریست ها ناچار به آزادی 
مرزبانان شدند؟

روز گذشــته سردار رمضان شریف در گفتگوی 
تلفنی با بخش خبر بامدادی شبکه یک سیما 
اظهار داشــت: گروهک های تروریستی پس از 
اقدامات متعددی که در سال گذشته برای ایجاد 
ناامنی در مرز های ما داشــت در ترفندی موفق 

شدند ۱٢ نفر از مرزبانان عزیزمان را بربایند.
وی بــا تبیین رونــد پیگیری ها بــرای آزادی 
مرزبانان ربوده شــده افزود: نیروی زمینی سپاه 
و ســتاد کل نیرو های مســلح از طریق ارتش 

پاکستان تالش های ویژه ای را برای آزادی این 
مرزبانان انجام دادند.

سردار شریف گفت: ســازمان های اطالعاتی و 
امنیتی کشورمان نیز از طریق سازمان اطالعاتی 
پاکســتان و نیز مسئوالن سیاسی کشورمان از 
طریــق وزارت خارجه این کشــور برای آزادی 

مرزبانان تالش کردند.
وی افزود: هرچند که گروهک های تروریســتی 
در ابتدا درخواســت های بســیار غیرمنطقی و 
نامعقولی مطرح کرد، اما به علت نزدیک شدن 
ما به مقر اصلی آنان و هماهنگی هایی که برای 
اقداماتمــان به منظــور آزادی مرزبانان صورت 
گرفت و نیز رایزنی های پاکســتانی ها، آنان در 
یک مرحله پنج نفر از مرزبانان و در این مرحله 
چهار نفــر را آزاد کردند و تالش ها برای آزادی 
دو مرزبان دیگر ادامه دارد که حتماً آنان نیز به 

آغوش خانواده هایشان بازخواهند گشت.
سخنگوی سپاه پاسداران گفت: نیروی زمینی 
سپاه و دیگر دســتگاه های اطالعاتی کشور در 
این مدت برای آزادی مرزبانان ربوده شده هیچ 
لحظــه ای از تالش بــرای آزادی آنان فروگذار 
نکردند. سردار شریف افزود: در این مقطع الزم 
است از پاکستانی ها نیز بابت همکاری خوبشان 
تشــکر کنیم هرچند که آزادی مرزبانان بدون 

 عملیــات نظامی و با گفت وگو هــا و تعامالت 
فی مابین صورت گرفت. وی تأکید کرد: در عین 
حال واقعیت این اســت که نیرو های مسلح ما 
بویژه نیروی زمینی سپاه آمادگی اقدامات الزم 
را داشــتند که فعاًل باتوجه به تعامالت و گفت 
وگو هایی که در ســطوح مختلف صورت گرفت 

چهار مرزبان دیگر آزاد شدند.
سردار شریف باردیگر ابراز امیدواری کرد که دو 
مرزبان باقیمانده نیز صحیح و سالم آزاد شوند و 
به آغوش خانواده هایشان بازگردند. وی گفت: 
امروز)دیروز( نیروی زمینی سپاه هماهنگی های 
الزم را برای بازگرداندن چهار مرزبان آزادشــده 
به کشور انجام داده است که با اعزام یک فروند 
هواپیمــا از جانب این نیرو به پاکســتان انجام 
می شود. اگر مشــکل خاصی درخصوص فرود 
این هواپیما پیش نیایــد به احتمال زیاد امروز 
 یــا صبح فردا )روز جمعه( مرزبانان کشــور باز
می گردند، اما احتمال اینکــه امروز بازگردند 

بسیار زیاد است.

 تالش مذبوحانه تروریست ها 
برای شانتاژ رسانه ای

چنــد روز پیش از آزادی ایــن مرزبانان، گروه 
تروریســتی جیش العدل )ظلــم( با همکاری 
رســانه های خارجی و ضدانقالب مدعی شدند 
که این افراد با خانواده های خود تماس گرفتند 
که در واکنــش محمد نعیم امینی فرد، رئیس 
مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان 
در گفت وگویی، در پی انتشــار آخرین تصاویر 
از مرزبانان ربوده شــده ایرانی توسط گروهک 
تروریســتی جیش الظلم و ادعای آن ها مبنی 
بر عدم پیگیری موضوع از ســوی ایران، گفت: 
مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان، 
وزارتخانه های کشور و امور خارجه و استانداری 
مســتمراً موضوع را پیگیری می کنند و ادعای 
آن ها درست نبوده و موضوع در حال بررسی و 

مذاکرات در حال انجام است.
به گفته وی »بیشــترین خواسته این گروهک 
تروریســتی مبادله مرزبانان با زندانیان امنیتی 

ایران است«.

چرا سازوکار مالی اروپا 
از یک شوخی هم کم تر است؟

آنچه روز گذشــته رهبر معظم انقالب درباره 
شوخی بودن سازوکار مالی اروپایی ها مطرح 
کردنــد، دو وجه مهم فنی و سیاســی دارد. 
در وجه فنی آن، نکته قابل تأملی وجود دارد 
که اروپایی هــا در برجام چه باید می کردند؟ 
اروپایی ها در ضمیمــه دوم برجام، تعهدات 
بانکــی، مالی، ســرمایه گذاری، خرید نفت ، 
گاز و ... دارند که حداقل ۱0 سرفصل جدی 
می شود. بر اساس آنچه در صفحات ۵0 تا ۵۴ 
برجام )بر اساس ترجمه وزارت خارجه( آمده 
۱0 مورد از تعهدات مهم اروپا به زبان ســاده 

این گونه هستند.
۱. نقل وانتقــال منابع مالی بین اشــخاص 
حقیقی، حقوقی یا نهادهای اروپایی، از جمله 
مؤسسات مالی و اعتباری اتحادیه اروپایی و 
اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای ایرانی، 
ازجمله مؤسسات مالی و اعتباري ایرانی، بدون 

الزام به اخذ مجوز یا اعالم
٢. افتتاح شــعب بانکی، شرکت های تابعه یا 
دفاتر نمایندگی بانک های ایرانی در سرزمین 

دولت های عضو اتحادیه
۳. ارائه خدمات بیمه ای و بیمه اتکایی به ایران 
یا دولت ایران، اشــخاص حقیقی، حقوقی یا 

نهادهای ایرانی
۴. واردات، خریــد، ســوآپ یــا حمل ونقل 
نفت خــام، فراورده های نفتــی، گاز طبیعی 
یا فراورده های پتروشــیمی ایــران و تأمین 

تسهیالت اعتباري مربوطه
۵. فــروش، عرضه یا نقل وانتقال تجهیزات یا 
فناوری، کمک فنی و آموزش مورداســتفاده 
در بخش های نفت، گاز و صنایع پتروشیمی 

در ایران
۶. فروش، تأمین، انتقال یا صادرات تجهیزات 
و فناوری های دریانوردي براي ساخت، تعمیر 

یا نگهداري یا بازسازي کشتی، به ایران
۷. دسترســی کلیه پروازهاي باري خطوط 
هوایی ایرانی یا خطوط هوایی از مبدأ ایران 
فرودگاه های تحت صالحیت دولت های  به 

عضو اتحادیه اروپایی
8. ارائه خدمات سوخت رسانی یا تدارکات 
یا هرگونه خدمات دیگر براي کشــتی های 

تحت مالکیت
۹. فروش، عرضه، خرید، صــادرات، انتقال، 
حمل ونقــل طال و فلزات گرانبهــا و الماس 
و ارائه خدمات واســطه گری، تأمین مالی و 
امنیتــی مربوطه، به دولت ایــران، نهادهاي 
عمومی، شرکت ها و مؤسسات عمومی یا بانک 

مرکزي ایران
۱0. فــروش، عرضــه، انتقال یــا صادرات 
مستقیم یا غیرمستقیم کلیه فلزات از جمله 
گرافیت و فلزات خام یا نیمه ساخته همانند 
آلومینیوم و فوالد به هر شــخص حقیقی، 

حقوقی یا نهاد ایرانی
اما آنچــه آن ها در یک ســال اخیر انجام 
دادند، یک کار کوچک و دم دســتی است 
کــه حتی می تــوان از آن تعبیــر به هیچ 
کرد. قــرار بر این بود که در صورت خروج 
آمریکا از برجام، اروپا جای این کشــور را 
پر کند، یعنی عــالوه بر تعهدات خودش، 
تعهدات آمریکا را نیز انجام بدهد و جلوی 
تحریم های آمریکا را بگیرد تا روال ســابق 

برجام پابرجا بماند.
اما اروپا ســازوکاری راه انداخته است که از 
آن نمی توان حتی تعبیربه ســازوکار مالی 
کرد، بلکه یک حســاب دفتری اســت، اگر 
از بحث فنی این دفتر هم بگذریم، مســئله 
اصلی این است که آیا این سازوکار توانایی 
برقراری تجارت ایران با ســایر کشــورها را 
دارد یا خیر؟ نکته قابل توجه این است که به 
اذعان اروپایی ها قرار است در آینده تجارت 
اتفــاق بیفتد اما در چارچــوب تحریم های 
آمریکا و این یعنــی هیچ و حتی در مقابل 
تحریم هــای آمریکا هم نیســت؛ بنابراین 
بودونبــود اروپا هیچ تفاوتــی خاصی برای 
ایران نمی کند و از این لحاظ حتی نمی توان 

از آن تعبیر شوخی هم کرد.
شــوخی بزرگ تر از این در عرصه سیاسی 
اســت، اگر به بیانیه کشــورهای اروپایی 
در زمان راه اندازی اولیه اینســتکس نگاه 
کنید، در ابتدای آن تصریح شــده اســت 
که ما کشــورهای اروپایی تا زمانی تالش 
می کنیــم تعهداتمان را انجــام بدهیم که 
طرف ایرانــی در برجام بماند. رهبر معظم 
انقالب هم به این موضوع اشاره کردند که 
اروپا از ما می خواهــد در برجام بمانیم اما 
عماًل خودشــان خارج شــده اند. اروپایی ها 
مــا را  به ازای ماندن ایــران نه یک تعهد 
بلکه صرفــاً یک تالش برای انجام تعهدات 
عنوان می کنند و از این منظر واقعاً شوخی 
بزرگ تــر و غیر قبــول و تمامیت خواهی 
اســت. حال نباید این شــوخی در ایران 
جــدی گرفته شــود اما متأســفانه برخی 
در مقابل این شــوخی تالش می کنند که 
لوایح و اســتانداردهای FATF  در کشور 
تصویب و اجرا شود، این افراد تالش دارند 
که اینســتکس را یک معجزه و کار بزرگ 
جلوه بدهند. آیا قرار اســت مابه ازای این 
شوخی یا فریب، ما در کشورمان این لوایح 

مشکل دار را بپذیریم؟
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حملهراکتیبهجشنمردمکابلحداقل6کشتهبرجایگذاشت
نوروز خونین افغانستان

اخبار: در حمالت راکتی به کابل در تجمع مردم برای جشن سال نو حداقل۶تن 
کشته شدند. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، رسانه های محلی از 
انفجارهای پیاپی در پایتخت افغانستان در اوایل صبح دیروز)پنجشنبه( خبر دادند. 
براساس گزارش های اولیه این انفجارها ناشی از حمالت راکتی به تجمع مردم برای 
جشن نوروز در کابل، پایتخت افغانستان بوده که تاکنون کشته شدن ۶ تن دراین 
انفجارها تأیید شده است. خبرگزاری پژواک افغانستان گزارش داد که سه راکت 
به منطقه  زیارت سخی در جنوب غرب کابل برخورد کرده است. در این حمالت 
همچنین ٢۳ تن زخمی شدند. خبرگزاری طلوع تلفات را دو کشته و ۱۴ زخمی 
عنوان کرده است. سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفته که این انفجارها ناشی 
از مین های جاسازی شده بوده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را 
برعهده نگرفته است. همه ساله در کابل، جشن نوروز در دامنه کوه های آسمایی یا 
کارته سخی در جوار مزار سخی برگزار می شود و شمار زیادی از شهروندان کابل 
در این مراسم شرکت می کنند. برای این مراسم هرساله تدابیر شدید امنیتی در 
اطراف زیارت سخی از چند روز قبل در نظر گرفته می شود. سال گذشته نیز در 
نوروز یک انفجار انتحاری در نزدیکی این محل رخ داد که دست کم ۳۱ کشته و ۶۵ 

زخمی به جا گذاشت. مسئولیت این حمله را داعش برعهده گرفت.

داعشپیامتهدیدآمیزبهایرانفرستاد
بغداد، تهران یا قم نیست، دیر یا زود برمی گردیم

اخبار: منابع رسانه ای وابسته به گروه تروریستی داعش، فایلی صوتی از »ابوالحسن 
المهاجر« منتشــر و آن را پیام »ابوبکر البغدادی« رهبر داعش به عناصر این گروه 
اعالم کردند. المهاجر در این فایل صوتی، درباره ائتالف آمریکا، وضعیت این گروه 
در ســوریه، عراق، آسیا و آفریقا و حمالت تروریستی اخیر در نیوزیلند صحبت و 
تالش کرد به اعضای خود بگوید که شکست را نپذیرند و همچنان مقاومت کنند. 
نهاد موسوم به »مؤسسه الفرقان« که یکی از رسانه های وابسته به داعش محسوب 
می شود، فایل صوتی سخنرانی المهاجر را با عنوان »صدق اهلل فصدقه« منتشر کرده 
اســت. المهاجر در این فایل صوتی در واکنش به سفر مخفیانه ترامپ به عراق و 
حادثه تروریســتی نیوزیلند واکنش نشان داده است و در بخشی از سخنان خود 
خطاب به مردم عراق گفت :گروه تروریستی داعش، »کشتی نجات و دژ مستحکم« 
آنان در برابر گســترش نفوذ جمهوری اسالمی ایران است و داعش نیز به مناطق 
تحت کنترل خود بازخواهند گشت. سخنگوی داعش با اشاره به حمالت پراکنده 
عناصر این گروه، خطاب به مسئوالن جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد که »بغداد، 
دار الخالفه، تهران یا قم دوم نیست«. المهاجر در پایان از عناصر داعش در عراق، 
شام، یمن، شرق آسیا، غرب آفریقا، لیبی و سومالی و سینا و سایر مناطق خواست 
که برای نبرد آماده باشند و »آستین همت باال بزنید و فرصت را غنیمت بشمارید 
و از غافلگیری استفاده کنید... و زمان نبرد را طوالنی کنید؛ چرا که دشمن شما 

توان زیادی ندارد«.

سفیرروسیه:
به اینستکس خوشبین نیستم

اخبار: »لوان جاگاریان« سفیر دولت فدراســیون روسیه در ایران در گفت و گو با 
تســنیم، می گوید که روسیه آماده است به ســازوکار حمایت از تبادالت تجاری 
اروپایی ها با ایران )اینستکس( بپیوندد، اما اروپایی ها تاکنون هیچ دعوتی از آن ها 
نکرده اند. سفیر روسیه در ایران می گوید که مسکو از سطح روابط سیاسی با تهران 
رضایت دارد، اما چنین مســئله ای در حوزه اقتصادی مصداق ندارد و دو کشــور 
نتوانسته اند به خاطر برخی مسائل در حوزه تجاری و اقتصادی از ظرفیت های خود 
به خوبی استفاده  کنند. سفیر روسیه با رد خبرسازی های برخی رسانه های عربی و 
غربی درباره ناراحتی و نگرانی مسکو از سفر بشار اسد به تهران، تصریح کرد: سفر 
رئیس جمهوری قانونی جمهوری عربی سوریه به تهران به این دو کشور مربوط 
است، ایران و سوریه و هیچ کسی نمی تواند در این زمینه مداخله کند. جاگاریان 
در ادامه تأکید کرد :آنچه که در برخی رسانه های غربی و عربی آمده است، اصال 
بی اســاس است. به گفته سفیر روسیه در ایران، هدف و منظور برخی رسانه های 
عربی و غربی از انتشار چنین اخباری، تالش برای ایجاد شکاف بین ایران و روسیه 
و سوریه است، اما اصال موفق نخواهند بود.  جاگاریان در بخش دیگری از گفت وگو 
با خبرگزاری تسنیم در خصوص اینستکس ابراز امیدواری کرد که اروپایی ها موفق 
شــوند اما به شخصه به آن چندان خوشبین نیست. وی گفت که »ان شاءاهلل من 

اشتباه می کنم و اروپایی ها موفق باشند.«

تغییر نام پایتخت قزاقستان به رئیس  جمهور مستعفی 
اخبار: با رأی مثبت پارلمان قزاقســتان به طرح رئیس جمهور موقت این کشور، 
نام پایتخت به احترام رئیس جمهور تازه کنار رفته قزاقستان، رسما از »آستانه« به 
»نورسلطان« تغییر کرد. شهر آستانه در سال ۱۹۹۷ به عنوان پایتخت قزاقستان 
معرفی و جایگزین »آلماتی« پایتخت وقت شد. این پنجمین بار است که نام این 
شهر تغییر می کند. »آکمولی«، »آکمولینسک«، »سلینونگراد«، »آکموال« و »آستانه« 

اسامی پیشین این شهر هستند که حاال به نورسلطان تغییر یافته است.

فرانسه:
اگر الزم باشد دوباره به سوریه حمله می کنیم!

اخبار: وزیر دفاع فرانســه در اظهاراتی خصمانه تاکید کرد که اگر شرایط ایجاب 
کند، پاریس دوباره ســوریه را هدف قرار خواهد داد. به گزارش ایســنا، به نقل از 
جریدة الفجر، فلورانس پارلی، وزیر دفاع فرانسه گفت: من یک پیام گسترده و ساده 
دارم: مــا در آنجا خواهیم بود نه فقط برای جنگ های امروز بلکه برای جنگ های 
فردا. وی ادامه داد: »زمانی که بشار اسد، رئیس جمهور سوریه از سالح  شیمیایی 
استفاده کرد«، فرانسه و انگلیس و ایاالت متحده حمالت دقیقی را به تأسیسات 

شیمیایی وارد کردند. اگر الزم باشد باز این کار را خواهیم کرد.

انهدام باند قاچاق »1۵۰ هزار رأس دام« به کشور های 
عربی خلیج فارس 

اخبار: رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: باند گسترده ای که در سال جاری 
بیش از ۱۵0 هزار رأس دام به کشــورهای عربی حوزه خلیج فارس قاچاق کرده بود 
منهدم شد. به گزارش تسنیم، یداهلل موحد در جمع خبرنگاران با اشاره به انهدام باند 
گســترده قاچاق دام در استان کرمان اظهار داشت: در پی اقدامات گسترده اطالعاتی 
- عملیاتی ســازمان اطالعات سپاه استان کرمان یک شبکه قاچاق احشام در سراسر 
کشــور شناسایی و مورد هدف قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه با اقدامات انجام شده 
باند گســترده ای که در ســال جاری بیش از ۱۵0 هزار رأس دام به کشورهای عربی 
حوزه خلیج فارس قاچاق کرده بود منهدم شدند افزود: در این راستا تعداد هفت نفر 
از سرشبکه های این باند دستگیر و تعداد ۱۵0 نفر از مرتبطان این جریان شناسایی و 
مورد ارشاد قرار گرفتند. رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه این شبکه 
از طریق مرتبطان خود در استان هایی نظیر کرمان، کرمانشاه، اصفهان، یزد، قم، فارس 
و خراسان رضوی دام های مورد نیاز خود جهت قاچاق به کشورهای عربی حوزه خلیج 
فارس را جمع آوری می کردند گفت: این دام ها پس از انتقال به شهرستان میناب استان 
هرمزگان به وسیله قایق موتوری به کشور عمان قاچاق می شدند. وی با اشاره به اینکه 
براساس احکام قضایی صادره تمام حساب ها و اموال متهمان شناسایی و توقیف شده 
است، گفت: حجم تراکنش مالی بخشی از شبکه از ابتدای سال جاری تاکنون بیش 
از۱000 میلیارد ریال بوده است. موحد تأکید کرد: هر گونه تحرک در راستای قاچاق 
احشام و دام به استان هرمزگان و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس مورد شناسایی 

قرار گرفته و با مجرمان با قاطعیت برخورد می شود.
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یادداشت

مسعود براتی

 سیل نوروز گلستان را خراب کرد
بازدیدنمایندهرهبرمعظمانقالبازمناطقسیلزدهگنبدکاووس

پشت ویترین

اخبار: بارندگی های اخیر در شمال کشور و بویژه استان گلستان که 
از شــامگاه یکشنبه آغاز شده بود عالوه بر ایجاد سیالب در شهرها 
و روستاها سبب سرریز شدن آب سد گلستان شد که این نیز خود 
زمینه تشدید آبگرفتگی  برخی شهرها و روستاهای استان گلستان 
را فراهم کرد و حتی برخی از روستاهای منطقه ناچار به تخلیه منازل 
خود شدند. حدود 8000 نفر از روستاهای باالدست سد بوستان و 
گلستان در سیالب گرفتار شدند که از عشایر مراوه تپه هستند و راه 
ارتباطی با آن ها قطع شده است. حجم باالی آب های سر ریز شده 
از ســدهای شرقی استان گلستان در مسیر حرکت به دریای خزر 

به ســوی شهرســتان های آق قال و گمیشان در جریان است. 
حجت االسالم محمد قمی، رئیس ســازمان تبلیغات اسالمی 
کشــور، به عنوان نماینده رهبر معظم انقالب عصر پنجشنبه با 
حضور در برخی از محالت شــهر گنبدکاووس در شرق استان 
گلستان با سیل زدگان این شهر دیدار کرد. حجت االسالم قمی 
در صحبت با ســیل زدگان با آن ها ابراز همدردی کرد و گفت: 
»مردم در اعتکاف ها دنبال این بودند که به ســیل زدگان کمک 
کنند و این دغدغه  مردم کشور است. همدلی مردم باید پشت 
این موضوع قرار بگیرد. همه تجهیزات و نیروی انسانی سازمان 

تبلیغات اســالمی در اختیار است. وضعیت امروز آیینه  کارهای 
نشــده است، اما زحماتی که کشیده می شــود ستودنی است«. 
عالوه بر این استان خراسان شمالی و در مجاورت استان گلستان 
نیز درگیر سیل شد و ٢0 روستای استان در شهرستان های مانه 

و سملقان و راز وجرگالن متأثر از سیل شدند. 
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