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|   اعضاى هيئت رئيسه فراكسيون مقابله با تحريم مجلس و جمعى از 
فعاالن اين حوزه بعد از ظهر شنبه با نماينده مقام معظم رهبرى و دبير شوراى 

عالى امنيت ملى ديدار و گفت وگو كردند.
 دريابان على شمخانى در اين ديدار گفت: سياست فشار حداكثرى آمريكا 
كه با فرضيات واهى براى ايجاد فروپاشى اقتصاد ملى ايران دنبال شد در برابر 

راهبرد مقاومت فعال به زانو در آمد.
دبير شوراى عالى امنيت ملى با اشاره به جنگ ادراكى پرشدتى كه از سوى 
رسانه هاى معاند براى پشتيبانى از سياست فشار حداكثرى آمريكا عليه ايران 
طراحى و اجرا شد افزود: مردم مقاوم ايران على رغم تحمل فشارهاى سنگين 

اقتصادى ، بدليل آگاهى، بصيرت و هوشــمندى، مغلوب اين جنگ نشدند و 
دشمن را از دستيابى به اهدافش نا اميد كردند.

شمخانى با استقبال از ابتكار فراكسيون مقابله با تحريم براى ايجاد باشگاه 
كشــورهاى تحريم شــده و ورود فعال به عرصه مقابله با تروريسم اقتصادى 
آمريكا خاطر نشان ساخت: مقاومت، زمانى منجر به موفقيت مى شود كه با 
رويكرد فعاليت و تحرك مستمر همراه باشد و اين اقدام مى تواند گام موثرى 

در مسير تداوم راهبرد مقاومت فعال تلقى شود.
وى موضوع مقابله با تحريم را در شــرايط كنونى يكى از محورهاى اصلى 
وحدت جناح هاى مختلف سياسى در كشور عنوان كرد و خاطر نشان ساخت: 

دشــمن با توجه به تجربيات گذشــته به اين واقعيت پى برده كه جمهورى 
اسالمى در برابر مقابله با تهديدات به بلوغ و توانمندى قابل مالحظه اى رسيده 
و از اين رو تالش مى كند تا با ايجاد بحرانهاى اجتماعى، سياســى و امنيتى 
و ايجاد حاشيه، تمركز مجموعه قواى كشور بر موضوع مقابله با تهديدات را 

به حداقل برساند.
در ابتداى اين جلسه پور مختار رييس فراكسيون مقابله با تحريم گزارشى 
از نحوه تشكيل و فعاليتهاى انجام شده از سوى اين فراكسيون و همچنين 
اقدامات در دست اجرا براى تشكيل باشــگاه كشورهاى تحريم شده ارايه 

كرد.

شمخانی: 

سیاست فشار حداکثری 
آمریکا در برابر راهبرد مقاومت 
فعال به زانو در آمد

خواندن زیارت عاشورا
زيارت مشهور آن حضرت شيخ طوسى و ابن قولويه و غير ايشان رحمهم 
الّل روايت كرده اند از سيف بن عميره و صالح ابن عقبه و هردو از محّمد بن 
اسماعيل و علقمة بن محّمد خضرمى و هردو از مالك جهنى كه حضرت 
امام محّمد باقر عليه الّسالم فرمود كه هركه زيارت كند حضرت امام حسين 
عليه الّسالم را در روز دهم محرم يا نزد قبر آن حضرت گريان شود، مالقات 
كند خدا را در روز قيامت با ثواب دو هزار هزار حج و دو هزار هزار عمره و 
دو هزار هزار جهاد كه هريك را با رسول خدا-صلّى الّل عليه و آله-و ائّمة 
طاهرين-عليهم الّسالم-كرده باشند مالك گفت: فداى تو شوم، چه ثواب 
است براى كسى كه در شــهرهاى دور باشد و ممكن نباشد او را رفتن به 
سوى قبر آن حضرت؟ فرمود كه چون روز عاشــورا درآيد، بيرون رود به 
سوى صحرا يا باال رود بر بام بلندتر در خانة خود و اشاره كند به سوى آن 
حضرت به سالم و جهد كند در نفرين كردن بر قاتل آن حضرت و بعد از 
آن دو ركعت نماز بكند و بكند اين كار را در اّول روز پيش از پيشين، پس 
ندبه و نوحه و گريه كند بر حسين و امر كند هركه را در خانة اوست و از او 
تقّيه نكند، به گريه كردن بر آن حضرت و در خانة خود مصيبتى برپا دارد 
به اظهار جزع بر آن حضرت و مالقات كنند بعضى از ايشــان بعضى را در 
خانه هاى خود به گريه كردن، و تعزيه گويند بعضى از ايشان بعضى را به 
مصيبت آن حضرت، پس من ضامنم بر خدا كه هرگاه اين كارها را بكند 

حق تعالى جميع آن ثواب ها را به ايشان عطا فرمايد.
مالك گفت: تو ضامنى و كفيلى از براى ايشان به اين ثواب؟ فرمود كه 

بلى. پرسيد كه چگونه يك ديگر را تعزيه بگويند؟ فرمود كه: مى گويند:
عّظم الّل أجورنا بمصابنا بالحســين عليه الّســالم و جعلنا و إيّاكم من 
الّطالبين بثاره مع ولّيه اإلمام المهدّى من آل محّمد عليهم الّســالم. خدا 
اجر و مزد ما را عظيم گرداند در ســوگوارى و مصيبت ما بر حسين عليه 
الّسالم و ما و شــما را از خون خواهان او گرداند با ولى خود حضرت امام 
مهدى از آل محمد كه بر ايشــان درود باد. و اگر توانى در آن روز از براى 
هيچ كار از خانه مرو كه آن روز نحسى است كه حاجت هيچ مؤمنى در آن 
روز برآورده نمى شود و اگر برآورده شود از براى او مبارك نيست و در آن 
خيرى و رشدى نخواهد ديد. و ذخيره مكن از براى منزل خود چيزى كه 
هركه در اين روز از براى منزل خود چيزى ذخيره كند از براى او مبارك 
نيست آنچه ذخيره كرده است و اهلش كه از براى ايشان ذخيره كرده است 
مبارك نخواهد بود از براى او پس كسى كه چنين كند نوشته شود از براى 
او ثواب هزار هزار حج و هزار هزار عمره و هــزار هزار جهاد كه همه را با 
رسول خدا-صلّى الّل عليه و آله-كرده باشد و از براى او خواهد بود ثواب 
مصيبت هرپيغمبرى و رسولى و صّديقى و شهيدى كه مرده باشد يا كشته 
شده باشد از وقتى كه خدا دنيا را خلق كرده است تا روز قيامت. علقمة بن 
محّمد گفت كه من گفتم به حضرت امام محّمد باقر عليه الّسالم كه تعليم 
نما به من دعايى كه بخوانم در اين روز كه هرگاه خواهم كه آن حضرت را 
زيارت كنم از نزديك، و دعايى كه هرگاه در شهرهاى دور خواهم كه اشاره 
كنم و آن حضرت را زيارت كنم بخوانم. فرمود كه اى علقمه! هرگاه بكنى 
آن دو ركعت را بعد از آن كه اشاره كرده باشى به جانب آن حضرت و گفته 
باشى بعد از اشــاره و نماز آن قول را كه مذكور خواهد شد پس دعا كرده 
خواهى بود به دعايى كه مالئكه مى خوانند در وقتى كه زيارت آن حضرت 
مى كنند و مى نويســد خدا براى تو به آن زيارت هزار هزار حسنه و محو 
مى كند از تو هزار هزار گناه و بلند مى كند از براى تو در بهشت هزار هزار 
درجه و خواهى بود از آنها كه شهيد شده باشند با حسين بن على-صلوات 
الّل عليهما-با آن كه شريك شــوى با ايشان درجات ايشان و نشناسند تو 
را مگر از آنها كه با آن حضرت شهيد شده اند و نوشته شود براى تو ثواب 
هرپيغمبرى و رسولى و ثواب زيارت هركه آن حضرت را زيارت كرده است 

از روزى كه شهيد شده است.

گام به گام با محرم

 عزای
 امام مظلوم

اين روزها كه پر از سوز و گداز است جملگى در عزاى ساالر شهيدانيم و هر كسى 
آداب اين روزها را بجا مى آورد.

براى پى بردن به اهميت و فلســفه عزادارى امام حســين (ع) توجه به چند نكته 
ضرورى است:

1. قرآن بر زنده نگه داشتن فضيلت ها و صفات واالى انسان هاى برجسته و اولياى 
دين در آيات گوناگون، تأكيد ورزيده است.

2. امامان بزرگوار شــيعه (ع) درباره زنده نگه داشــتن حادثه كربال به شيوه هاى 
گوناگون مانند: الف)تشويق به برپايى مجالس ســوگوارى. ب)تشويق به گريستن 
و گرياندن. ج) تشويق شاعران به مرثيه ســرايى. د) تشويق و ترغيب به زيارت امام 

حسين (ع)، تشويق كرده اند.

3. ماه محرم، ماه پيروزى خون بر شمشير و الهام بخش مبارزه با ستمگران است و 
در انتقال پيام جهانى امام حسين (ع)، نقش اساسى دارد.

4. ســوگوارى عامل وحدت و رمز موفقيت براى ملــت ها در طول تاريخ 
بوده اســت. بيشــتر انقالب هاى دنيا، از توجه به قيام حماسه سازان كربال 
سرچشــمه گرفته كه يك نمونه از آن، آزادسازى شــبه قاره هند از دست 
اســتعمار انگليس بود و نمونه مهم تر آن انقالب شكوهمند اسالمى ايران و 
نمونه اخير آن جريان مقاومت حزب الل جنوب لبنان در برابر صهيونيست 
تجاوزگر، بنابراين عزادارى براى امام حســين(ع) داراى آثار فراوانى مانند: 
عزت و سربلندى، بقاى فرهنگ دينى و اسالمى و آثار ديگرى است كه نشان 

دهنده اهميت آن است.

ت
ش

یاددا
منیره هدایتی    - روزنامه نگار

اقتصادتحلیل
حلقه های انسانی

|   مرتضی امیدیان- کارشناس محیط زیست-   در خبرها آمده بود كه در گناوه در جنوب و در كياسر در 
شمال مردم براى حفاظت از محيط زيست و شهرشان حلقه انسانى تشكيل داده اند. آنها مى خواهند شهرشان سالم بماند.
شهر سالم  اصطالحا حركتى مداوم درراستاى ايجاد و بهبود محيط فيزيكى و اجتماعى شهر و گسترش منابع جامعه 
اســت؛ به نحوى كه به مردم امكان دهد در اجراى تمام فعاليت ها و تحقق تمــام ظرفيت هاى زندگى به طور دوجانبه 

ازيكديگر حمايت كنند.
شهر سالم اصطالحى است در حوزه سالمت وبهداشت عمومى و طراحى شهرى كه بر تاثير ونقش سياست  بر بهداشت 

بشر، تاكيد دارد.
ايده شهر سالم در شكل امروزين آن، برگرفته از اقدامات سازمان بهداشت جهانى  درباره سالمت شهرها و روستاهاست 
كه به سال 1986 اعالم شد. هرچند تاريخ دقيق اين ايده به اواســط قرن 19 ميالدى بازمى گردد اما با توسعه وحدت 
اروپايى وسرانجام شكل گيرى اتحاديه اروپا اين ايده بين المللى به سرعت مبدل به راهى شد درراستاى اعمال سياست هاى 
بهداشت عمومى دراروپا و در سال هاى اخير تالش هاى سازمان بهداشت جهانى در بخش هاى مختلف جهان از جمله در 
كانادا و بخش هايى از امريكاى التين به گونه ديگرى شكل گرفته و گسترش يافته است. ايده اى كه اكنون دربرخى ازاين 

مناطق به عنوان «جماعت هاى سالم « مطرح است وجايگزينى براى شهر سالم تلقى مى شود.
سازمان بهداشت جهانى شهر سالم را اين گونه تعريف كرده است: «شهر سالم شهرى است كه به طور مداوم درراستاى 
ايجاد و توسعه محيط زيست فيزيكى و اجتماعى و توسعه منابع همكارى و مشاركت تالش مى كند به نحوى كه مردم 
را قادر سازد به طور دوجانبه ازيك ديگر در اجراى تمامى كاركردهاى زندگى و ارتقاى تحقق حداكثر توان نهفته خود، 

حمايت كنند.»
ازآنجا كه اندازه گيرى منظم شاخص هاى ضرورى، ايجاد استانداردها و تشخيص و تعيين ميزان تاثير هر بخش جامعه بر 
سالمت امرى دشوار است، در برخى مناطق همانند اروپا ارزيابى مشكالت بهداشت و سالمت يك بخش الزامى در اجراى 

هرگونه طرح توسعه وعمران عمومى است.
هم اكنون شبكه هاى بى شمارى از شهرهاى سالم در سطح بين المللى و به ويژه در منطقه اروپا وجود دارد اماهدف و 
موضوع كليدى درهمه اين شبكه ها ، كسب اطمينان از اين است كه استانداردها و ارزيابى هاى بهداشت و سالمت در تمامى 

مديريت هاى شهرى و طراحى شهرى وشهرسازى به طور دقيق مورد توجه و بررسى قرار گرفته باشد.
به عنوان نمونه «شهرسازى و سالمت» موضوع روز جهانى سالمت در سال 2010 بود . شهر سالم از نظر سازمان بهداشت 
جهانى، بخش هاى گسترده از مباحث زيست محيطى و مديريت شهرى همانند كيفيت هوا، تغييرات آّ ب و هوايى ، مسكن 
و ساختمان، بهداشت روانى و حمل و نقل شهرى را دربر مى گيرد كه هريك از اين بخش ها نيز زيرمجموعه هاى خود را 

دارند كه به تفصيل و جداگانه  مورد توجه قرار مى گيرند.
همچنين يكى از ابزارهاى مهم  در توسعه سالمت وبهداشت عمومى در شهرها توسعه كارآفرينى اجتماعى است.

دريك توضيح كوتاه «شهر سالم» پروژه اى است براى ايجاد يك حركت جهانى كه مى كوشد تمامى مسئوالن و مقامات 
محلى را در توسعه سالمت ازرهگذر روندى از اقدامات سياسى و اجتماعى، افزايش ظرفيت ها، تحوالت نهادى و همكارى 

براساس برنامه ريزى و اجراى پروژه هاى نوآورانه درگير كند.
در مجموع، هدف هاى بنيادين درحركت هاى  «شهر سالم» عبارت اند از ايجاد محيط حمايتگرانه از سالمت و بهداشت 
عمومى؛ دستيابى به كيفيت زندگى براى همه؛ تامين نيازهاى بنيادين بهداشت و سالمت براى همه؛ و تامين منابع براى 

دسترسى به مراقبت هاى بهداشتى
هم اكنون حدود 90 شهر در سراسر جهان، تنها در بخش اروپايى شبكه شهر سالم سازمان بهداشت جهانى عضويت 
دارند.  مهم ترين هدف اين شبكه مشخصا تمركز به مقوله سالمت در تمامى فعاليت هاى سياسى ، اقتصادى و اجتماعى 
دولت ها در شهرهاست. سالمت موضوعى است فراگير كه مقامات دولتى و محلى ، با توجه به قدرت حمايت از پروژه هايى 

در زمينه سالمت و بهداشت شهروندان، نقش منحصر بفردى دررهبرى اين فعاليت ها دارند.

بانک گردشگری رتبه سوم 
بانکداری اسالمی را کسب کرد

|  بانك گردشــگرى با 52 درصد رشد و سرمايه 6 
هزار و 312 ميليون دالرى در رده ســومين بانك اسالمى 

ايران و رده هفتم جهانى جاى گرفته است.
به گزارش روابط عمومى بانك گردشــگرى و به نقل از 
پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى، نشريه بين المللى 
بنكر، رشــد دارايى هاى موسســه هاى كامال اســالمى و 
موسســات با باجه هاى اسالمى در ســال 2018 را مورد 

بررسى قرار داده است كه بر اساس آن بانك گردشگرى از ايران از نظر رشد دارايى منطبق با شريعت اسالم 
در بين 10 بانك و موسسه مالى برتر جهان قرار گرفت. 

بر اساس گزارش موسسه بين المللى بنكر، بانك هاى زراعت تركيه و السالم الجزاير در رده هاى نخست و 
دوم جهان جاى گرفتند.در جمع 10 بانك و موسسه برتر كامال اسالمى جهان از نظر بيشترين رشد دارايى 
ها، سه بانك از ايران حضور دارند، از كشورهاى تركيه، كويت، بنگالدش، سودان، عمان و سوريه نيز هر كدام 
يك بانك در شمار برترين قرار گرفته اند. الزم به ذكر است بانك گردشگرى به عنوان تنها بانك ايرانى عضو 
سازمان جهانى جهانگردى ( unwto) نيز شناخته شده است.  گفتنى است : بانك قرض الحسنه مهرايران 
به عنوان بانك كامال اسالمى با 61.1 درصد رشد و 3 هزار و 878 ميليون دالر دارايى منطبق بر شريعت، در 
رتبه نخســت بانك هاى ايران و رتبه برتر موسسات كامال اسالمى دنيا قرار گرفت.بانك توسعه صادرات نيز 
با 60.05 درصد رشــد و دارايى 6 هزار و 855 ميليون دالر در رده دوم بانك هاى ايرانى منطبق با شريعت و 

رتبه چهارم جهان قرار گرفته است.

انهدام باند قاچاقچیان خارجی سوخت
|ماموران دريابانى هرمزگان يك گروه قاچاقچيان خارجى سوخت را در شهرستان سيريك شناسايى 

و دستگير كردند.
 ماموران دريابانى هرمزگان يك باند خارجى قاچاقچى سوخت را در 15 مايلى شهرستان سيريك شناسايى 

و دستگير كردند.
فرمانده دريابانى هرمزگان گفت: با اقدامات اطالعاتى ويژه و با تالش هاى شبانه روزى و فعاليت بى وقفه 
مرزبانان استان، اين باند كه به صورت كالن اقدام به قاچاق سوخت مى كردند، شناسايى شدند و تحت نظر 
اطالعاتى قرار گرفتند. ســرهنگ حســين دهكى افزود: با اقدام بموقع مرزبانان و در يك عمليات سريع و 

غافلگيرانه محموله سوخت قاچاق در آب هاى شهرستان سيريك شناسايى و توقيف شد.
وى گفت: در اين عمليات يك فروند يدك كش خارجى توقيف و 283 هزار و 900 ليتر سوخت قاچاق از 
نوع گازوئيل كشف شد. سرهنگ حسين دهكى ارزش سوخت هاى قاچاق كشف شده را بيش از 32 ميليارد 
تومان عنوان كرد. وى افزود: در اين رابطه 12 متهم خارجى تبعه كشور فيليپين دستگير شدند و اقدامات 
قانونى از طريق مراجع قضايى به صورت ويژه در حال پيگيرى اســت. شهرســتان سيريك در فاصله 175 

كيلومترى شرق بندرعباس مركز استان هرمزگان قرار دارد.

ســرمقاله
گام سوم گام اقتدار

| رضا امیرى مهر-  گام سوم نشانه 
اقتدار ما بود چه در ديپلماسى و چه در مقاومت.

هر كشــورى در دنياى امروز مؤلفــه اى براى 
اقتدار خود دارد، اما برخى كشورها در دستيابى 
به اقتــدار تك بعدى عمــل مى كنند و برخى 
ديگر سعى مى كنند به تمام مؤلفه هاى قدرت 

دست يابند.
در جهان امروز واژه اقتدار براى هر كشورى از 
اهميت بااليى برخوردار است و كشورهاى جهان 
مى كوشند روز به روز بر اقتدار خود در عرصه هاى 
گوناگون بيفزايند. امروز برخى تنها اقتدار در بعد 
نظامى براى يك كشور را كافى مى دانند، اما به 
اعتقاد اكثر كارشناسان اگر كشورى مى خواهد 
به معناى حقيقى كلمه در جهان مقتدر باشد 
تنها نبايد به بعد نظامى بسنده كند بلكه بايد در 
ديگر عرصه هاى اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى 

نيز داراى اقتدار باشد.
بنابراين مؤلفه هاى اقتدار براى همه معناى 
يكسانى ندارد. اقتدار از ريشه التين و از  كلمه 
»اتوريته« به معناى قدرت كه به ســناى روم 
مربوط مى شد گرفته شده است. مفهوم اقتدار 
با مفاهيم قدرت و نفوذ ارتباط تنگاتنگى دارد، 
بنابراين در نظام سياســى نوين جهان، اقتدار 
هر كشور مى تواند به معناى نفوذ آن كشور در 
عرصه هاى گوناگون در كشورهاى ديگر  تلقى 
شود. حال اين پرسش هاى مطرح مى شود كه 
مؤلفه هاى اقتدار براى هر كشور چيست و اصوالً 
با رعايت چه اصولى يك كشور مى تواند در جهان 

مقتدر شود؟
راساس ديدگاه رهبر معظم انقالب ، اقتدار ملى 
، دست توانمندى است كه مجموعه نيروهاى 
فعال قواى سه گانه در تشكيل آن سهم دارند 
و بايد وظيفه خودشان را با شجاعت و اقتدار و 
اميد و بدون رودربايســتى و با همكارى كامل 
انجام بدهند. يك ملت اگر اقتدار ملى داشــته 
باشد (اقتدار در زمينه اقتصاد، سياست ، فرهنگ 
و سازماندهى دولتى ) مشكالت مادى و معنوى 
خود را براحتى حل خواهد كرد. ايشــان براى 
تبيين مساله اظهار كرده اند: اقتدار ملى براى 
يك كشور حافظ هويت او، مايه عزت او و وسيله 
رسيدن او به آرمانهاست . تالشى كه براى نابودى 
ملتها و به زنجير كشيدن آنها از دوران گذشته 
تا امروز مى شود، هميشه در جهت نابود كردن 
يا ضعيف كردن اقتدار ملى آنها بوده و بالعكس 
ملتهايى كه در راه تعالى و كمال قدم بر ميدارند، 
بايد در اقتدار ملى خودشان بكوشند.به عقيده 
مقام معظم رهبرى ، “اقتدار ملى ” فقط به معناى 
توانايى هاى نظامى نيست ، اقتدار ملى يك مساله 
همه جانبه است و بر دوش همه دستگاه هاست 
و به عنوان يك وظيفه اصلى بر دوش هر سه قوه 
اساسى كشور نهاده شده است . ايشان همچنين 
نقش مردم ، دولت و مسووالن كشور را در تحقق 
كامل اقتدار ملى مشخص كرده اند. اقتدار ملى 
به معناى اين اســت كه يك ملت در مسووالن 
كشــور جلوه هاى قدرت و توانايى و عزت خود 
را مشاهده كند و كارها با سياست هاى درست 
، با برنامه ريزى صحيح ، با جديت و پشتكار و با 
هماهنگى و انسجام كامل پيش برود. در سايه 
اقتدار ملى اســت كه مردم مــى توانند به قدر 
استعدادهايشان و با شكوفايى اين استعدادها، 
تالش خود را مبذول كنند. هر سه قوه بايد تالش 
كنند تا با جديت و پشتكار و توكل و اعتماد به 
مردم و همكارى با يكديگر اقتدار ملى را تجلى 

بخشند و مظهر اقتدار ملى بشوند.

 قانونمداری و ایجاد امید
از مهمترین معروف ها است

رئیس قوه قضاییه:

مردم از نوستالژی  بازی خسته 
شده اند

گزارش »کائنات«  از 
عزاداری در شهر بهبهان 
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   فرمانــده كل ارتش جمهورى 
اسالمى ايران با بيان اينكه امروز آمريكا به 
واسطه شكست هاى پياپى در منطقه، دچار 

سرخوردگى و سرگردانى...

   آمار رسمى از افزايش 183 
درصدى قيمت كاالى وارداتى و حدود 
95 درصدى كاالهاى صادراتى در بهار 

امسال نسبت مدت مشابه...

فرمانده کل ارتش:

 مرکز آمار اعالم کرد:

تنش در منطقه، 
بیگانگان را در 

ناامن ترین وضعیت 
قرار می دهد

فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد

 کاالهای وارداتی
 ۱۸۳ درصد گران شد؛ 

 کاالهای صادراتی
 ۹۵ درصد!

»عاشورا« متعلق به 
همه انسان ها است

2
یکشنبه 16 شهریور 1398/  8 محرم 1440/  8 سپتامبر 2019/ شماره 3503 / 8 صفحه / 2000 تومان


