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یادداشت

شعر

علیرضا رشیدیان

استاندار خراسان رضوی

رشد شاخصهای اقتصادی
موید تاثیر اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتی
امسال نیز درآغازین روز سال ،با افتخار در آستان مهر حضرت رضا(ع)پذیرای
مقام معظم رهبری و ولی امر مسلمین جهان خواهیم بود و به سخنان ایشان
گوش جان می سپاریم تا نقشه راه سال آینده و سال های بعد را از زبان گرم
معظم له بشنویم و در مسیر تحقق آن ،با قدرت و قوت گام برداریم.
در سال گذشته که با تدبیر مقام معظم رهبری با عنوان سال اقتصاد
مقاومتی ،اقدام و عمل نامگذاری شد بیش از هرچیز نگاه دولت و به تبع آن
دستگاه های اجرایی استان به توسعه و تقویت زیرساخت های اقتصادی،
عمرانی ،بهداشتی و درمانی با اولویت توجه ویژه به نقاط کمتر برخوردار و
حاشیه شهر ها با رویکرد عدالت محورانه معطوف بوده است.
رشد شاخصهای اقتصادی استان ،موید تاثیرات مثبت اقدام و عمل استان
در حوزه اقتصاد مقاومتی است که نتایج حاصل از اجرای برخی پروژه های
اقتصاد مقاومتی در آینده آشکار خواهد شد ،توسعه زیرساخت هایی که در
طول سه سال گذشته به ویژه سال جاری در خراسان رضوی رخ داده است
اثرات مثبت و بلند مدت خود را در آینده این استان نشان خواهد داد.
راه اندازی واحد های تولیدی و صنعتی بزرگ وجدید در مناطق مختلفی
چون سنگان خواف ،مشهد ،سبزوار ،نیشابور ،تربت حیدریه و ...اشتغال هر
چه بیشتر جوانان استانرا در پی خواهد داشت و باید منتظر بود و دید تقویت
و حمایت واحد های تولیدی با نو سازی و به روزآوری ماشین آالت صنعتی به
افزایش بهرهوری و تولید کیفیتر محصول منجر میشودیا خیر .همچنان که
آرام آرام شاهد آن هستیم که بازار های صادراتی استان که به دلیل تحریمها
ومسدود شدن مبادالت بانکی ،باال بودن قیمت تمام شده و کیفیت پایین
تولیدات در دوره های گذشته از دست رفته بود دوباره به عرصه مبادالت
تجاری بازرگانان ایرانی باز می گردد و ازمنافع آن همه تولید کنندگان،
صادرکنندگان ،فعاالن اقتصادی و مردم استان بهره مند می شوند.
بی تردید در این میان اگر از منظر اقدام و عمل به اجرای سیاستهای اقتصاد
مقاومتی ابالغ شده از سوی رهبر معظم انقالب نگاه کنیم ،تالش برای تقویت
زیرساختهای اقتصادی و شکلگیری یک اقتصاد مستحکم ،مستلزم فراهم
کردن شرایط الزم برای امنیت سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار
است که در این سال ها جهش خوبی در جذب سرمایه گذاری بیشتر و ورود
تکنولوژی های جدید با بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های علمی
داخلی داشته ایم.در همین زمینه با بهره گیری از شرایط بین المللی بعد از
برجام ،با ورود تکنولوژی ها و ماشین آالت روز صنعتی دنیا ،جذب سرمایه
خارجی و داخلی و همکاری بانک ها با بخش های تولیدی و همکاری
بخش های دانشی با بخش خصوصی و نیز همکاری دستگاه های دولتی
با بخش تولید صنعتی و کشاورزی و سایر زیر بخش های آن در استان ،به
دستاورد های ستودنی دست یافتیم.
به طور مثال در خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان با حمایت های
دولت در این مسیرو خرید باالتر از نرخ بینالمللیدر کنار اصالح بذور ،ایجاد
روشهای آبیاری جدید ،آموزش و افزایش بهرهوری داشت و برداشت ،بسیار
موفق عمل کردهایم و توانستیم استان را از استان واردکننده و مصرفکننده
گندم به صادر کننده تبدیل کنیم و قطعا ادامه این حرکت رو به رشد ،نیاز به
حمایت های بیشتر و همراهی مردم و دولت دارد.
وی همچنین آماده سازی و معرفی فرصت های بی نظیر سرمایه گذاری در
استان در بخشهای گوناگون از جمله گردشگری ،تولید ،صنعت و ...وبهبود
و تسهیل در فرآیند های مربوطه را منجر به افزایش قابل توجه میزان جذب
سرمایه گذاری خارجی در استان دانست و گفت :همه این موارد ،نمونه ای
دیگر از تالش های صورت گرفته در راستای عمل به شعار راهبردی سال
بود که در این استان پیگیری شد و آثار آن نه تنها صرفا در آمار و ارقام که در
عملکرد بخش های اقتصادی استان ملموس است.
بااین همه و با وجود دیگر موفقیت های دولت یازدهم و مردم عزیزمان که
تحت زعامت مقام معظم رهبری شکل گرفت ،باز بر این باوریم که تا اجرای
تمام وکمال اقتصاد مقاومتی و رسیدن به اهداف آن که تنها نسخه نجات
بخش کشور و تنها سالح مبارزه در جنگ اقتصادی است راه زیادی در
پیش داریم اما مقاوم کردن اقتصاد با اتکا به توان نیرو های جوان داخلی و
بهره مندی از دانش روز جهانی ،دور از دسترس نیست.با این حال در این
میان آنچه مهم است پاشیدن بذر ناامیدی در میان مردم و ایجاد تردید در
توان داخلی و شکوفایی اقتصادی است که ظلمی جبران ناپذیر به نظام
اسالمی و همسویی با خواسته های دشمنان است.

 سیدمسلمموسوی

چون خرداد چهل و دو
و حماسه پنجاه و هفت
ماند گاری
		
هر سال با تخلص «امین»
دلت را به خراسان می آوری
وآخر اسفند را
در صحن آزادی
		
چشم به چشم می خوانی !
و با شهد لبانت
خاورمیانه را
شیرین می کنی !
		
کشتی ها
صدایت را
از خلیج فارس به کاخ سفید می برند !
تو با پر چم سه رنگ
جهان را فتح می کنی !
بهار
از بیت المقدس
آغاز می شود

غالمرضا بنی اسدی

هنر مشرق اگر جانب مغرب رفته است

یار خراسانی من

آسمان گرچه نصیب دل بارانی هاست
دل آشفته ما دست بیابانی هاست
خاطرت هست چرا بادیه بی برکت شد
کفر نعمت سبب خیل پشیمانی هاست
باد آن دست نوازشگر باغ پدری
پیک سرما شده پابند زمستانی هاست
چه حساب است که از بین همه نعمت ها
آتش هجر فقط سهم نیستانی هاست
بی گمان هرچه بال بر سرمان می بارد
همه از آفت این خشک مسلمانی هاست
تو دعا کن برسد وعده موعود خدا
آن که پایان همه بی سرو سامانی هاست
این که در آرزوی آمدنش می مانند
راه و رسمی است که در سیره کنعانی هاست
زائرکوی رضا(ع) باش که برکت این جاست
کز وجودش همه جا غرق فراوانی هاست
کوچه درکوچه این خاک پر از مردانی است
که سخن گفتن شان اوج غزل خوانی هاست
هنر مشرق اگر جانب مغرب رفته است
اثر طبع شکرریز خراسانی هاست
تشنگی می کشم و منت باران را! نه
سهم آب ده ما دست بیابانی هاست

دانستم از ابر چشمت دل خشکسالی ندارد
شعر اّ
ِ
دشت شالی ندارد
مصلی دستت جز
پیشانی تو بلند است دیوار چین را شکسته
تا ارتفاع غزل هات ،شعر این حوالی ندارد
دست غزل را گرفتی پروانه پر زد و گرنه
شهر پر از شعرآزاد ،انگار بالی ندارد
یار خراسانی من ،جان بر کف آماده هستیم
گر چه مزار شهیدان گلدان خالی ندارد
از مشهد و قم گذشتی تا جمکران را سرودی
دل را بخوان تا وصالی دیگر سوالی ندارد
صحرای سینای دل ها شعر تو را می سرایند
دیگر جنوب شلمچه خط شمالی ندارد
بر دار کردی زمین را ،بیدار کردی زمان را
شعرت چو دیوان حافظ جز عشق حالی ندارد
سلمان و مختارمانی یا چون اویس یمانی؟
نه  ،شاعرمصریان گفت « :آقا» مثالی ندارد
مهرت زبان را گشوده  ،حسنت به شعرم فزوده
رجاله جهل حتی مجالی ندارد
دجال و ّ
ّ
ترجیع بند خمینی تکرار کردی «امینا»
ایران به جز صاحب االمر مولی الموالی ندارد
با «منتظر»شدهم آوا ن ّقاره های خراسان
فهمیدم از ابر چشمت ،دل خشکسالی ندارد

 رضارحیمیعنبران

دلت را به خراسان می آوری

بهارنوشت

 علیعدالتیمجد

آغاز نوروز از حرم با روشنای
کالم انقالب
سنت زیبایی است آغاز نوروز با حضور بزرگان .این را
همه ایرانیان پاس می دارند بر سر سفره هایی که هفت
سینداردوبههفتسالممیتوانتبرکشبخشید.نگاه
به این سنت برای من تمثیل زیبایی است از روشن شدن
زمین به انوار پیامبران .پیامبرانی که گاه برای منطقه
خود ،شهر خود ،قبیله خود و حتی خانواده خود مبعوث
میشدنددرکنارپیامبراناولوالعزمکهپرتوانوارهدایت
الهی را بر همه پهنه گیتی می تاباندند .در این تمثیل،
بزرگان به سعه وجودی خویش ،اهل خود را بر سفره
می نشانند و عیدی می دهند اما ما و همه بزرگان مان
مفتخریم که سعادت ایستادن در حضور بزرگ بزرگان
و نشستن بر سفره کرامت و عیدانه حضرتش را داریم.
برای ما ،هر کجا هم که باشیم فرقی نمی کند ،عید از
حرم آغاز می شود و خورشید معرفت از شرق دل مان
طلوع می کند .ما گواهان زیارت نوروز در روز نوی عید
برآستانحضرترضاییمودرهمینحریمواجبالحرمه
است که تازهترین نقشه راهپیشرفت از زبان راهبر امروز
و فردای انقالب ترسیم میشود .نقشه راهی که به سان
نسخهای شفابخش ،درمان دردهای اولویتدار جامعه
را هدف قرار می دهد .نسخه ای که با خواندن و هزاران
بار خواندن هم حق آن ادا نمی شود بلکه فقط به عمل
می توان به ادای این حق برخاست و حتی اجرای آن را
برخواستهخویشمقدمشمرد.معنایوالیتپذیری هم
همین است که به احکام حکومتی ولی امر عمل کنیم
حتی اگر صد درصد برخالف میل ما باشد .این که هرجا
خواسته ما با مطالبه ایشان همراه شد ،همراه باشیم و آن
جا که نیات و مقاصد ما میل دیگر داشت ،نپذیریم هرچه
معنا بدهد ،والیت پذیری معنا نمی شود .این نکته ای
است که باورمندان والیت میدانند و بدان ملتزماند اما
شعارخوانان والیتمدار هم باید بدانند که والیت پذیری،
یک پز سیاسی نیست که با شعار علیه این و له آن به انجام
رسدوتمام.نه،گسترهوالیتپذیری،همهشئونزندگی
است.کسی که در حوزه زندگی فردی ،التزام عملی
ندارد و در عرصه تولید و مصرف و اقتصاد ،راه خود را
می رود با کسی که در حوزه مسائل سیاسی راه خود را
جدا میکند معلوم نیست تفاوت چندانی داشته باشد.
نمی شود سنگ راه توسعه کشور و پیشرفت مردم شد
و از توال به والیت گفت و این گفته ها را همسنگ کرد و
برسر رقیب کوبید .نمیشود به اختالف دامن زد و تنور
دوقطبی سازی جامعه را هیزم شد و پشت شعار های
تند ،خود را انقالبی خواند .نه ،انقالبی همه رفتارش را
با راهبر ،تراز می کند .همان طور که عقب ماندن «بد»
است ،جلو افتادن هم همان عوارض به راه خود رفتن
را در پی دارد .اگر عقب افتادگان مسیر طعمه گرگ
میشوند،معلومنیستجلوتررفتگانهمازکاماژدهای
هزارسر،بتوانندبهسالمتبگذرند.تجربهتاریخیماهم
روایتهای خوبی نمیخواند از سرانجام این افراط و آن
تفریط .پس سال که نو می شود ،ما هم باور نو کنیم و به
صراطمستقیمگامبگذاریموبهراهیپابگذاریمکهرهبر
انقالب،نقشهآنراازحرمحضرتخورشیدآغازمیکنند.

