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گفتوگوباسخنگويستاداربعین
زائران اربعين حسيني مراقب شركت هاي كالهبردار باشند

عملكردعالیترينمرجعتصمیمگیریاقتصاديکشورچگونهبودهاست
شورايي با اختيارات ويژه و خروجي ناملموس

شهريارحیدري،سخنگوي

مهسا گربندي
ستاداربعیندربارهمراسم  جوان آنالين

پیادهرويامسالاربعینبه
خبرنگار»ج�وانآنالين«ميگويد:»تاروزدوش�نبه
۷5۰هزارنفردرسامانهسماحثبتنامکردهاندونزديك
به55۰هزارنفرمدارکشانرابهدفاترارائهدادهاندو
ب�راي۴۷۰هزارنف�رنیزرواديدصادرش�دهاس�ت.«

همزمان با نزديك ش��دن به اربعين حسيني، خاطرات 
فراموش نشدني از حضور عاشقان حسين )ع( در دل ها 
روشن شده و مردم در تكاپوي شركت در پياده روي هايي 
هستند كه ذكر مصيبت ساالر شهيدان را با خود به همراه 
دارد. هر رنگ و نژاد و مليتي، فرقي نمي كند، عش��ق به 
زيارت حسين )ع( بس��ياري از شيفتگان اين حضرت را 
راهي سرزميني مي كند كه پيش از اين مرزهايش را به 
واسطه حاكميت استبداد براي عرض ارادتي تمام قد به 

سرور و ساالر شهيدان بسته بود. 
حاال چند س��الي اس��ت كه حركت كاروان هاي زائران 
حسيني براي شركت در راهپيمايي اربعين در عراق شروع 
شده و هر سال بر عظمت و ش��كوه آن افزوده مي شود. 
هرساله ميليون ها نفر از عاشقان امام حسين )ع( از ايران 
براي زيارت ايش��ان رنج راه را به جان مي خرند و پس از 
زيارت مرقد حضرت اميرالمومنين )ع( با پاي پياده مسير 
۸۰ كيلومتري تا كربال را مي پيمايند تا به عمود ۱۴۵۲ 
برسند و سالمي به ساالر شهيدان دهند.  در اين روزها، 
عراقي ها براي ميزباني زائران سنگ تمام مي گذارند؛ آنها با 
عشق و عالقه بي نظيرشان هزاران موكب را در مسير هاي 
پياده روي اربعين در مسير نجف به كربال و نيز از بغداد به 
كربال برپا مي كنند و در آنجا با انواع خوراكي های متنوع 

و گرم از زائران امام حسين )ع( پذيرايي مي كنند. همين 
مهمان نوازي وصف ناپذير عراقي ها باعث شده تا ميليون ها 
زائر حسيني در اين سفر  دغدغه تأمين هزينه خوراك و 
اقامت خود نداشته باشند.  امسال نيز به رسم سال هاي 
گذش��ته با نزديك ش��دن به اربعين تمام��ي امكانات و 
تجهيزات براي پياده روي زائران حسيني آماده مي شود و 

ميزبان عاشقان حسين خواهد بود. 
شهريار حيدري، سخنگوي ستاد اربعين درباره مراسم 
پياده روي امس��ال اربعين به »جوان آنالين« مي گويد: 
»تا روز دوشنبه ۷۵۰ هزار نفر در سامانه سماح ثبت نام 
كرده و نزديك به ۵۵۰ هزار نفر مدارك ش��ان را به دفاتر 
ارائه داده اند و براي ۴۷۰ هزار نفر نيز رواديد صادر شده 
اس��ت.« او ادامه مي دهد: »با توجه به تعداد افرادي كه 
در س��امانه ثبت نام كرده اند و البته هنوز نيز ادامه دارد، 
پيش بيني مي كنيم تعداد زائران امسال نسبت به سال 
گذشته افزايش چشمگيري داش��ته باشد زيرا كه مردم 
با سرعت بيشتري نسبت به س��ال هاي گذشته اقدام به 
ثبت نام كرده ان��د.« حيدري درباره هزينه ه��اي زائران 
اربعين مي گويد: »تمام هزينه وي��زا، درمان، خدمات و 
بيمه زائران مجموعاً ۲۳۴ هزار و ۸۷۵ تومان تمام مي شود 
كه متقاضيان آن را در سامانه سماح پرداخت مي كنند.«

سخنگوي س��تاد اربعين درباره ش��رايط دانشجويان و 
س��ربازان براي زيارت اربعين مي گويد: »دانشجويان در 
سامانه سقا ثبت نام مي كنند و سربازان مي توانند از طريق 
مراكز عقيدتي سياسي و يگان خود نسبت به اعزام مراجعه 
كنند و با توجه به راهكار هاي پيش بيني شده براي زيارت 
اربعين اعزام شوند. نظام وظيفه سازوكار سفر سربازان را 

براي اربعين به دستگاه ها ابالغ كرده است.«

شهريار حيدري با توصيه به زائران كه ثبت نام خود را به 
روز هاي پاياني موكول نكنند، مي گويد: »اگر زائران دو روز 
پاياني مهلت ثبت نام در سامانه اقدام كنند به دليل آنكه 
صدور رواديد ۴۸ ساعت زمان مي برد و زائراني كه قصد 
زيارت اربعين را دارند به آن نخواهند رسيد، بنابراين تأكيد 
مي كنم كه متقاضيان از همين امروز اقدام به ثبت نام كنند 

و زمان ثبت نام را عقب نيندازند.«
سخنگوي ستاد اربعين درباره س��فر برخي از زائران به 
كربال بدون پاسپورت مي گويد: »به هيچ وجه امكان سفر 
بدون مدارك موردنظر وجود ندارد. هم س��تاد اربعين از 
اين موضوع ممانعت مي كند و هم دولت عراق در صورت 
مشاهده چنين مواردي برخورد مي كند و حتي ممكن 

است آن فرد به شش ماه زندان محكوم شود.«
حيدري با هشدار به زائران اربعين اظهار مي دارد: »نزديك 
به ۲ هزار و ۶۴۰ دفتر زيارتي در سراسر كشور با احتساب 
۱۴۰ دفتر پليس+۱۰ در تهران به صورت گسترده وجود 
دارد كه اقدام به دريافت مدارك زائران مي كنند. از طرفي 
تمام اين دفاتر به سامانه سماح متصل هستند؛ بنابراين از 
زائران تقاضا مي كنم كه در چارچوب اين سامانه ثبت نام 
كنند و مدارك شان را به شركت هاي معتبر ارائه دهند. 
متقاضيان سفر اربعين به هيچ وجه به شركت هاي متفرقه 
و خارج از اين دفاتر مراجعه نكنند، زيرا اين ش��ركت ها 
عموماً در پي س��ودجويي و تخلف هستند و هزينه هاي 
بيش��تري را از زائ��ران دريافت مي كنند. در س��ال هاي 
گذشته مش��اهده ش��ده كه به  رغم دريافت هزينه هاي 
سنگين ش��ركت هاي متفرقه، بيمه زائران نيز محدود و 
غير قابل استفاده در نظر گرفته شده و افراد را با مشكالتي 

رو به رو كرده است.«

نگاهيبهعملكردشوراي
عاليهماهنگياقتصادي  سياسي

قوايسهگانهنش�انميدهدکهاينشوراباوجود
داشتناختیاراتاستثناييآنگونهکهبايدنتوانسته

ازظرفیتهايخوداستفادهکند.
اين روزها اقتصاد و حل مشكالت معيشتي مردم در صدر 
دغدغه تمام مس��ئوالن و مديران قرار گرفته است. فشار 
تحريم هاي ناجوانمردانه از سوي غرب و به خصوص به دنبال 
خروج دونالد ترامپ از برجام همچنين افزايش قيمت ارز 
سبب شده شورايي به نام شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
قواي سه گانه براي حل مشكالت كشور و اتخاذ تدابير الزم 
در كمترين زمان ممكن تشكيل شود. با اين حال به نظر 
مي رسد كه عملكرد شوراي فوق نتوانسته به نقطه مطلوب 
نزديك شود. شايد سخنان مقام معظم رهبري در جلسه 
رؤساي قواي سه گانه و معاونان آنها محك مناسبي براي 
سنجيدن عملكرد اين شورا باشد. ايش��ان در اين جلسه 
تصريح كردند: براي حل مش��كل نظام بانكي، نقدينگي، 
اش��تغال و تورم تصميم هاي جدي بگيريد. اين در حالي 
است كه اساساً تشكيل شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
قواي سه گانه براي تصميمات قاطع و خارج از مسير معمول 

سيستم قانونگذاري كشور ريل گذاری شد.
 ستادفرماندهياقتصادمقاومتيکيمتولدشد

تشكيل س��تادي متمركز براي س��اماندهي فعاليت هاي 
اقتصادي بارها و بارها از س��وي رهبر انقالب اس��المي به 
دولت هاي يازدهم و دوازدهم گوش��زد ش��ده اس��ت. اما 
جدی ترين س��فارش در اين باره در ديدار هيئت دولت با 

رهبري در سال 9۴ به دولتمردان صورت گرفت. 
در اين ديدار كه شهريور آن سال صورت گرفت، معظم له 
تصريح كردند: » بايد يك ستاد قوي و هوشمند و نافذالكلمه 
تشكيل بشود. من البته اّطالع دارم كه آقاي رئيس جمهور 
شورايي را تشكيل داده اند، خود ايشان هم شركت می كنند، 
بسيار هم كار خوبي است؛ اما اين آن ستاد فرماندهي نيست. 
خب آقاي رئيس جمهور كارهاي فراوان ديگري هم دارند 
كه بايد به آنها هم برسند، نمی ش��ود كه همه  وقت و همه  
همت، صرف اين كار بشود. يك ستاد فرماندهي الزم دارد 
كه به طور دائم رصد كند، نگاه كند، ببيند كدام دس��تگاه 

توانسته و پيش رفته، كجا مشكل وجود دارد. «
بعد از سخنان رهبري بود كه اولين قدم براي تشكيل چنين 
ستادي در دولت صورت گرفت. در همان ماه هيئت دولت 
تشكيل »س��تاد راهبردي اقتصاد مقاومتي« را به رياست 

معاون اول رئيس جمهور تصويب كرد ك��ه وزيران نفت، 
اقتصاد، نيرو، كشور، كش��اورزي، راه، دفاع، صنعت، كار، 
رئيس س��ازمان مديريت و برنامه ريزی، رئيس س��ازمان 
ميراث فرهنگي، رئيس س��ازمان صدا و سيما، رئيس كل 
بانك مركزي، مع��اون پارلماني رئيس جمه��ور، معاون 
علمي رئيس جمهور، مش��اور اقتص��ادي رئيس جمهور، 
رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي و سه اقتصاددان 
به انتخاب رئيس ستاد اعضاي آن بودند. سه ماه بعد مجيد 
انصاري معاون پارلماني وقت رئيس جمه��ور در اين باره 
خبر از نامگذاري جديدي داد و با اشاره به جلسه ديگري 
بين اعضاي هيئت دولت و رهبري در اين خصوص گفت: 
در اين جلسه ايش��ان بر اجراي جدي تر اقتصاد مقاومتي 
تأكيد كرده و ستاد راهبردي اقتصاد مقاومتي را به ستاد 
فرماندهي اقتصاد مقاومتي تغيير نام دادند. در بهار سال 9۵ 
باز هم رهبري به بحث ستاد اقتصاد مقاومتي اشاره كردند و 
با اشاره به رياست معاون اول رئيس جمهور تصريح كردند: 
» با توجه به اشتغاالت فراوان و گس��ترده رئيس جمهور 
محترم، معاون اول رئيس جمهور كه داراي جايگاه ممتازي 
است مي تواند نقش ويژه اي براي فرماندهي قرارگاه اقتصاد 

مقاومتي ايفا كند. «|بقیهدرصفحه2
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فريدون حسن
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»گاو بازي« 
ترامپ با عربستان

   پيون��د عميقي كه مي��ان دو واژه »عربس��تان« و »گاو« 
در ادبيات سياس��ي – اقتصادي سياس��تمداران و نخبگان 
امريكايي وجود دارد، يكبار ديگر در ش��رف بازنمايي است؛ 
با وجود تهديدات رس��مي و غيررس��مي رياض و واشنگتن، 
رو در رويي اين دو كش��ور بسيار بعيد اس��ت؛ چراكه به گفته 
ترامپ، عربس��تان هنوز ش��ير دارد و اگر هم شيرش خشك 

شود، گوشت لذيذي دارد |صفحه۴

ويژه هاي جوان  

  كدام تحمل روحاني؟!
صفحه2 قانون فداي يك نفر!

 در حالي كه در سياس��ت هاي جديد ارزي صادركنندگان مكلف شدند با قيمت نيمايي ارز 
صادراتي را به بازار ثانويه تزريق كنند، تش��ر هاي رئيس جمهور و معاونانش نشان مي دهد كه 
همچنان اين فرايند با چالش روبه رو است. پس از آنكه رئيس جمهور در شهريور ماه در جشنواره 
شهيد رجايي انتقادهاي تندي را نسبت به صادركنندگاني كه ارز حاصل از صادرات خود را به 

سامانه نيما تزريق نمي كنند مطرح و متخلفان را به تنبيه، عزل و معرفي به دادگاه تهديد كرد، 
معاون اول رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه نيز در مراسم هاي مختلف و در گفت و گو 
با رسانه ها از عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات توليد كنندگان گله كرد و دولت در مهرماه قانون 
جديد ديگري وضع و صادركنندگان را به دادن پيمان سپاري ارزي مكلف كرد. اين سياست هاي 

ارزي كه بازارهاي صادراتي فعاالن بخش خصوصي را تهديد مي كرد اين روز ها به چالش جدي 
صادركنندگان تبديل شده است.  اين نابساماني ها در شرايطي است كه سازمان توسعه تجارت و 
گمرك از افزايش صادرات در نيمه نخست امسال خبر مي دهند و صادركنندگان از كاهش آمار 

صادرات و از دست رفتن بازار هاي صادراتي سخن مي گويند|صفحه12
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غايبان اقتصادي

 رئيس جمهور با چند اقتصاددان جلسه می گذارد، نه برای اينكه آنها دلشان برای سخنان رئيس جمهور تنگ 
شده بود، برای اينكه او و مردم، پيشنهادات اقتصاددانان را بشنوند اما خبر منتشره از اين نشست فقط اظهارات 

رئيس جمهور است!
مشاور اقتصادی رئيس جمهور و معاون اول او كه مس��ئول كارهای اقتصادی دولت هستند، در جلسه غايبند. 

منتقدان هم نيامده اند. از حاميان دولت هم، شاخص    ها نيامده اند. يعنی تقريباً هيچ! 
شايد اينكه سعيد ليالز – حاضر در جلسه – در پاسخ به پرسش يك خبرنگار كه چه خبر از جلسه؟ گفته است: 
»بهتر است خفه خون بگيريم.«  معنی اش اين نباشد كه »قرار است چيزی نگوييم.«  بلكه معنی واضح تر آن اين 

است كه »چيزی نيست كه بگوييم.« | بقیهدرصفحه2

برخيمسئوالناقتصاديدولتوبرخياقتصاددانانشاخصحاميومنتقد
دولتدرنشس�تبارئیسجمهورحاض�رنبودندومهمت�راينكهحرفهاي

حاضرانهممنتشرنشد!


