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  رئیس جمهوری گفت: اگر شخصیت 
یک  فرد بسیار توســعه یافت دیگر فقط 
یک فرد حقیقی نیســت، بلکه توسعه 
وجودی، او را شــخصیتی می کند که به 
عنوان یک ملت و یک مکتــب از او یاد 
می شــود و این مکتب نه با ترور از بین 

می رود نه با موشک.
به گزارش ایسنا، سیدابراهیم رئیسی 
طی سخنانی در مراسم دومین سالگرد 
شهادت سردار قاسم ســلیمانی که در 
مصالی تهران برگزار شد، با بیان اینکه 
شــهید ســلیمانی نه به عنوان یک فرد 
که به عنوان یک فرهنــگ، راه و مکتب 
از سوی رهبری انقالب اسالمی معرفی 
شــد، اظهار کرد: اگر شخصیت یک فرد 
بسیار توســعه یافت دیگر فقط یک فرد 
حقیقی نیســت، بلکه توسعه وجودی، 
او را شخصیتی می کند که به عنوان یک 

ملت و یک مکتب از او یاد می شود.
وی افزود: این مکتب نه با ترور از بین 
می رود نه با موشک. مکتب می ماند و بقا 
دارد. امیرالمومنین وقتی که مالک اشتر 
به شهادت رسید در کالمی تاکید فرمودند 
که او از یک وســعت وجودی برخوردار 
شده است که راهش، راه امیرالمومنین 
اســت. راه حاج قاســم هم ادامه راه امام 

خمینی و امام خامنه ای است.
  رئیس جمهور  تصریح کــرد: او اهل 
صدق، اخالص و دلدادگــی به خدا بود. 
برای کارهای بزرگ فقط خشیت الهی 
می تواند کمک کننده باشــد تا از هیچ 
چیز و هیچ کس هراس نداشته باشیم. 
رمز موفقیت حاج قاســم هــم همین 
خشــیت الهی بود. او با علــم به قدرت 
ظاهری آمریکا و همپیمانانش، از عمق 
جان عقیده داشــت آمریکا هیچ غلطی 

نمی تواند بکند.
  رئیسی در ادامه با بیان اینکه او سردار 

و شخصیت نظامی بود، ولی نباید فقط 
به عنوان شــخصیت نظامی دید، افزود: 
او دارای فرهنگ بــود. او تخصص فتح 
ســرزمین های اشغال شــده را داشت، 
تخصص فتح دل ها را داشت. و فتح دل 
ها مهمتر از فتح ســرزمین هاست. فتح 
دل ها با پول و قدرت اتفــاق نمی افتد. 
او روح بزرگی داشــت که به تعبیر قرآن 

درباره یاران رسول اهلل دربرابر دشنمان 
ســخت بود، اما در مقابل دوســتان و 

مظلومان رحما بینهم بود.
  رئیس جمهور با اشاره به اینکه حاج 
قاســم مرد میدان شــد، چون ظرفیت 
داشت، گفت: او در منطقه ظرفیت سازی 
کرد و جوانان منطقه را برای دفاع از دین، 
منطقه و کشورهایشان بسیج و به خط 
کرد و نتیجه، مرگ داعــش و پیروزی 
جبهه مقاومت شد. دشمن از حزب اهلل 
نگران بود، اما حــزب اهلل به یک جبهه 

مقاومت در منطقه تبدیل شد.
وی افزود: شهید ســلیمانی به وضع 
موجــود قانع نبود. تفکــرش و نگاهش 
انقالبی بود و قانع نمی شد و معتقد بود 
آنچه در توانش بود باید به کار گرفته شود 
و اینگونه پیش رفت. نــگاه او تمدنی و 

تشــکیل مدنیتی به نام دین در منطقه 
بود و همین نگاه دشمن را شکست داد. 

او هم شجاعت داشت و هم عقالنیت.
  رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه 
سردار سلیمانی بن بســت شکن بود و 
هیچ مانعی را پیش روی خود به رسمیت 
نمی شــمارد، اظهار کرد: حاج قاســم 
 بصیرت داشت. دشــمن تصور کرد روز

 ۱۳ دی روز پایان حاج قاســم است، اما 
زهی خیال باطل و این روز شد روز تولد 
دیگر حاج قاسم و تا زمین، زمین است و 
زمان، زمان، عمر او ادامه خواهد داشت .

وی ادامه داد: می خواســتند عاشورا 
پایان حسین)ع( باشــد، اما عاشورا روز 
تولد کربالییان شــد. رهبری درســت 
فرمودند که شــهید ســلیمانی بسیار 
خطرناک تر از ســردار سلیمانی خواهد 
بود. وصیت سردار ســلیمانی به عنوان 
منشور انقالب اســالمی باید در جامعه 
جلوه بیشــتری یابــد. او معتقد بود اگر 
این خیمه بماند همــه حرم ها می ماند، 
اما اگر این خیمه آسیب ببیند همه حرم 
ها آسیب می بیند، پس باید تالش کنیم 
نظام حفظ شود، ســعادت ما در حفظ 

نظام جمهوری اسالمی است.

رئیسی با بیان اینکه سردار سلیمانی 
همه جا دنبال حل مشکالت مردم بود، 
گفت: این شــهید در دوره ای که من در 
آســتان قدس رضوی بــودم به من می 
گفت برای خانواده های فاطمیون کاری 

انجام دهید.
وی افزود: ســردار ســلیمانی یک 
دیپلمات مقتدر و یک میــدان دار بود 
که خوش درخشــید. او فردی انقالبی 
و فراجناحــی بود و مســئله اش نجات 
اسالم و دفع شر، فساد و ظلم بود. سردار 
سلیمانی از سنی، شــیعه، فلسطینی، 
لبنانی، یمنی، ایزدی و مســیحی دفاع 
می کرد و نگاهش دفع شــر دشــمن و 
آزادســازی منطقه بود.این شهید هم 
ظرفیت داشــت و هم در جهان اسالم 
ظرفیت سازی کرد. وی این ظرفیت را از 

عبودیت پروردگار پیدا کرد.
ترامپ باید محاکمه و قصاص شود

رئیســی در ادامــه گفــت: بایــد 
رئیس جمهور وقت آمریکا که دســتور 
ترور شــهید ســلیمانی را صــادر کرد 
محاکمــه و قصاص شــود و حکم خدا 
درباره او اجرا شود. اگر سازوکار محاکمه 
ترامــپ، پمپئــو و دیگــران در دادگاه 
فراهم شــد و آن ها مجازات شدند فبها، 
واال دســت انتقام از آستین ملت بیرون 

می آید.
رئیس جمهور در پایــان خطاب به 
مســئوالن نظام بیان کرد: پیام شهید 
سلیمانی برای همه ما این است که باید 
در مســیر خدمت به مردم گره گشایی 
از زندگی آن ها، نجات اقتصاد کشــور و 
پیشبرد اهداف انقالب هیچ مانعی را به 
رسمیت نشــماریم و با فرهنگ »ما می 
توانیم« و با تمام قــوت کارها را به پیش 
ببریم و رضایت خدا و شــاد کردن دل 

مردم را پیشه کنیم.

بازی های هفته سیزدهم با یک برد 
پرگل برای مس رفســنجان آغاز شد، 
تیمی که هفته آینده باید به تهران بیاید 
و با استقالل بازی کند. مسی ها در اولین 
بازی هفته با نتیجه ۳ بر صفر نفت آبادان 
را شکســت داد تا نشان دهد به سادگی 
از کورس ســهمیه عقب نمی کشــد. 
دومین بازی هفته را سپاهانی ها بردند 
تا بعد از ۳هفته رنگ برد را دیده باشند. 
ســپاهانی ها بعد از باخت به استقالل 
و پرســپولیس، پدیده قعر جدولی را با 
نتیجه ۲ بر صفر شکســت داد تا موقتا 
از بخران خارج شــده باشــد. گل گهر 
یکی دیگر از تیم های برنده دیروز بود. 
شاگردان قلعه نویی در مسجدسلیمان 
با نتیجه ۲ بر صفر نفت را شکست دادند 
تا کماکان شانس کسب سهمیه داشته 

باشــند. تقابل هوادار و نساجی اولین 
دیداری بود که برنده ای نداشت و ۲تیم 
به تســاوی بدون گل رضایت دادند. در 
مهم ترین بازی هفته هم اســتقالل و 
آلومینیوم در اراک به تســاوی رضایت 
دادند تــا تیم مجیدی پــس از ۴هفته 
امتیاز از دست داده باشد. استقالل که 
با پنالتی مشــکوک در نیمه اول به گل 
رســیده بود، در وقت های اضافه نیمه 

دوم گل خورد تــا ۲امتیاز با ارزش را در 
اراک از دست داده باشد. پرسپولیسی ها 
که با آگاهی از نتیجه بازی با اســتقالل 
گام به زمین مســابقه گذاشته بودند، 
از ناکامی اســتقالل نهایت اســتفاده 
را بردنــد و با پیروزی ۲ بــر یک مقابل 
تراکتور در تهران بــه یک قدمی صدر 
رسیدند. قرمزهای تهران در این بازی 
یک پنالتی هم از دست دادند. سیامک 
نعمتی و عیســی آل کثیــر گلزن های 
پرسپولیس در این بازی بودند و ترابی 
هم بازیکنی بود که پنالتی ســرخ ها را 
خراب کرد. ذوب آهن هم یکی دیگر از 
تیم های پیروز این هفته بود و با نتیجه 
۲ بر صفر فجرسپاســی را شکست داد. 
فوالد و پیکان هم در آخرین بازی هفته 

به تساوی یک-یک رضایت دادند.

رییس سابق سازمان میراث فرهنگی 
و گردشــگری اظهار داشت: نرخ دالر و 
یورو در اختیار چه کسانی است؟ بدون 
تردید در اختیار مردم عادی نیســت و 
بانک های خصوصی و دولتی ارز دارند 
و می توانند آن را کاهــش و یا افزایش 
بدهند. بطوریکه 90 درصد ارز کشور در 

اختیار این بانک هاست.
 محمدشریف ملک زاده در گفت وگو 
با ایلنا، با اشــاره به ســاختار مندرس 
مدیریتی در کشور، گفت: مدیریت در 
سطح ملی و بین المللی در کشور دچار 
مشکل است چرا که ساختار مدیریتی 
مندرس و پیچیده  اســت که صد سال 
پیــش از ســوی تئوری پردازانی چون 
مارکس و هنری فایول مطرح شده است. 
اما این تئوری ها با توجه به پیشــرفت 

تکنولوژی هــا و تغییر ســاختارهای 
جهانی در قــرن ۲۱ دیگــر نمی تواند 

پاسخگو باشد.
وی ســاختار مدیریتی کشــور را 
غیرعلمی و غیرمنطقــی عنوان کرد و 
افــزود: مدیرانی کــه در راس این هرم 
مدیریتی قرار گرفتند بــه جای اینکه 
شاهد پیشرفت آنها باشــیم هر لحظه 
دچار چالش شدند چرا که این ساختار 
برگرفته از تفکر غربی اســت، از این رو 

نتوانســت در چارچوب تفکر ایرانی به 
نتیجه دلخواه دســت بیابیــم. اگرچه 
می توان تفکــرات غربی را بــا توجه به 

شرایط کشور بومی کرد.
ملــک زاده در ادامــه تصریح کرد: 
باید ســاختاری به دور از تفکرات غربی 
و بر اســاس اقتصــاد درون زا یا همان 
اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری 
پیشــنهاد آن را داده اند تهیه و تنظیم 
شــود و با توجه به آن کشور را مدیریت 
کنیم. من برای تشریح ساختار مندرس 
مدیریتی در کشــور یک مثال می زنم؛ 
یک مدیر عامل در ســال های گذشته 
رییس یــک بانک خصوصــی  بود و در 
دولت جدید ریاســت بانک رقیب به او 
داده می شود مشــخص است که نباید 

منتظر موفقیت باشیم.
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در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

۹۰درصدارزکشوردراختیاربانکهاست

سیاست های دولت سیزدهم، بوی تند تورم دارند

»یارانهمستقیم«؛
اسمرمزگرانکردنکاالها

سياست 2

دسترنج 4

 اعرافی از مبنای جدید برای حرکت و پیشرفت خبر داد؛

 حوزه علمیه
 به دنبال بازگشت 
قدرتمند به عرصه

تنها چند روز پس از سفر ابراهیم رئیسی به قم 
و درخواست او از حوزه علمیه برای ارائه راهکار 
برای حل مشــکالت کشــور؛ آیت اهلل علیرضا 
اعرافی، مدیر حوزه های علمیه کشور گفته است: 
ورود قاعده مند حوزه علمیه به حوزه اقتصاد را 
وظیفه خود می دانیم، مثال اوقاف باید با طرحی نو 
حیات تازه پیدا کند تا منابع پایداری برای تقویت 
فرهنگ کشور فراهم شــود.او این سخنان را در 
دیدار جمعی از نمایندگان مجلس مطرح کرده 

و گفته اســت: حوزه علمیه مبنای جدیدی را 
برای حرکت و پیشرفت طراحی کرده و در وهله 
اول، نیازسنجی و آمایشــی انجام شد. بنابراین 
نیازسنجی کارکردهای روحانیت مشخص شده 
و بر آن مبنا، اسناد بلندمدت و چشم انداز حوزه 
تعریف شد.به نظر می رسد باتوجه به این سخنان و 
اظهارات رییسی در جریان سفر به شهر قم، شاهد 
تعریف جدیدی از ارتباط حوزه و دولت در دوران 

ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی هستیم. 

رئیس اتحادیه بنکداران از پر بودن انبارها و نبود مشتری گفت 

 ترکتازی دالالن
 و رکودشکنی قیمت برنج ایرانی

چرتکه 3

 شهرداری تدارک دیده است؛

اعزام»روضهخوان«رایگان
بهمنازل

برایعزاداریایامفاطمیه

 نگاهی به آثار پذیرفته شده 
در چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر)بخش پایانی(

برداشتچهلم

2 سر برد
درروزتساوياستقالل،

پرسپولیس3امتیاز
باارزشگرفت
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مهارتداشتهباشید
بایکمیلیونتومانهمشغل

ایجادمیکنید

ابالغمصوبهگشایش
سرکنسولگریچیندربندرعباس
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