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خواجه عبدا ...انصاری

الهی!
تو بر رحمت خود و من بر حاجت خویش
تو توانگری و من درویش
یا رب!
ز کرم بهحال من رحمت کن
بر این دل ناتوان من رحمت کن
در سینه دردمند من راحت ِنه
بر دیده اشکبار من رحمت کن

شاعران خراسانی
علیرضا بدیع

معتقد است؛ هرکسی تعریفی دارد از مســیری که میخواهد در زندگی پیش
بگیرد.اینتعریفبایدبهتناسبروحیهوعالقهمندیهایشباشدوآنچهبهعنوان
حرفهپیشمیگیردنیزبایدقرابتی داشتهباشدباهمهاینها.برایهمینهم
بوده که وقتی از میان این همه تجربه اجــرا در تلویزیون ،به مجریگری در یک
برنامه دینی رسیده ،همان را به عنوان عالقهمندیاش برگزیده و قصد دارد تا
روزیکهدراینعرصهمفیدوموثراست،همینراهراادامهبدهد.
«نجمالدینشریعتی»راآنهاکهنوجوانیشاندردهه 70سپریشد،بابرنامه
محبوب «نیمرخ» میشناسند .او بعد از آن ،اجراهای متعددی داشت اما هیچ
کدامشــان به مثابه اجرای برنامه «ســمت خــدا» ،به دل مخاطبان ننشســت.
شخصیت متین و بیحاشــیه او باعث شــده تا رســانهها به او لقب «مرد آرام» را
بدهند.شریعتیهفتهگذشتهمیهمانمشهدیهابود.درحاشیهبازدیدشاز
مراکزفرهنگیوخیریهشهرمان،بااینمجریبهگفتوگونشستیم:

•هشت سالگی برنامه سمت خدا در جوار حرم امام هشتم

 2اردیبهشت 1356

دعوای پسرعموها باال گرفت
40سال پیش در چنین روزی ،روزنامه «خراسان» نوشت:
بهدنبالاختالفیکهازمدتهاقبلبیندوپسرعمووجود
داشت ،نزاع سختی بین آن دو روی داد که در جریان آن،
یکی از آنها به نام قاسم ضربه شدیدی با یک شیء فلزی
به چشم پسرعموی خود زد و باعث کوری چشم او شد.
به دنبال این حادثه ،قاســم به وســیله مامورین انتظامی
دستگیر شد و همراه پرونده متشــکله به مقامات قضایی
معرفی گردید.
پرونده اتهامی وی پس از طی مراحل قانونی به شعبه اول
دادگاه جنایی استان ارجاع شد و دادگاه پس از رسیدگی
به اتهام قاسم ،رای نهایی خود را مبنی بر محکومیت وی
صادر کرد و او را به یک سال حبس محکوم کرد.
قرار بود برای توجه بیشتر به زیبایی شهر یا به علت دیگری
تابلوهای بــزرگ نئون و پالســتیک موسســات بــزرگ و
کوچک از کنار پیادهروها برداشــته شــود و چون حکمی
بودهمگانیوبرایتمامیموسسات،مسلماموردپذیرش
واقع شد ولی متاســفانه شــاهدیم که هنوز هم تابلوهای
بزرگ برخی موسسات خصوصی در مســیرهای ُپررفت
و آمد ،بــه جای خــود اســتوارند و حتی گاهی بخشــی از
سواره رو را هم اشغال کردهاند .متاسفانه کسی نیست که
صاحبان آنها را وادار کند تا همانند دیگر همشهریهای
خوب نسبت به برداشــتن این تابلوها اقدام کنند و یا اگر
کوشــش در نشــنیدن این امــر و عــدم اجــرای آن دارند،

جریمه شوند.
گویی مقامات مســئول در فکــر اجرای کامــل این برنامه
نیستندومیخواهندمصلحتااینمواردرانادیدهانگارند.
در هر حال از دســتاندکاران امــور میخواهیم تا هرچه
سریعتر از این تناقض و مصداق یک بام و دو هوا جلوگیری
کنند.

• روزهای روشن خیابان شاهرخ و شبهای
تاریک عیدگاه

گهگاه در گوشــه و کنــار مواردی به چشــم میخــورد که
مصداقی از اسراف هستند و گوشزد کردن آنها ضروری
به نظر میرسد ،چرا که سهل انگاشتن موارد کوچک خود
سبب بیتوجهی به موارد بزرگ تر میشود.
در حــال حاضــر ،در حالــی کــه از مصــرف بیرویــه برق
جلوگیــری میشــود و مــردم بــه صرفهجویــی تشــویق
میشــوند ،در تمام مدت روز چراغهای خیابان شــاهرخ
و اکثر معابر فرعی آن روشن است.
اما در مقابل در عیدگاه اکثر کوچهها مانند کوچه مددیان،
کوچه معتمد و کوچه اسالم تمام شب را در ظلمات به سر
میبرند.
با توجه بــه نزدیکی عیدگاه بــه فلکه حرم مطهــر و رفت و
آمد زیاد در این محل ،خاموشــی شــبانه برق را نمیتوان
صرفهجویی دانست .به هر نحو از اداره برق منطقه انتظار
میرود در این مورد اقدامی معمول دارد که صرفه جویی
به معنی واقعی در حوزه برق انجام گیرد.

نمای تاریخی

پدیده قاچاق و ضرورت عزم
همگانی برای مبارزه با آن

در مدینه ،دلم هوای حرم
امامرضا(ع) را کرد

حرف اولمان با این مجری ،از برنامه «سمت خدا» است و تعهدی که او نسبت
به این برنامه احســاس میکند .برایمان میگوید :دغدغه من در این ســالها
ارائه یک اجرای صرف نبوده و نیست .خاطرم هســت در برههای ،حس کردم
کهمیتوانمبخشیازدغدغههایمرادرقالبمستندبهتصویربکشموسراغاین
حوزهرفتمامادررونداینتجربهگراییبهایننتیجهرسیدمکهاگرعمدهتوجهم
رابراجرایخوبوموثربرنامه«سمتخدا»متمرکزکنم،نتیجهایبهترحاصل
خواهدآمدوهمینهمشد.حاالتمامتالشمنزدیکشدنبهمخاطبواولویت
دادن به اوست .شریعتی در مسیر بیان دغدغههایش ،دست به تهیهکنندگی
آثار ارزشــمند دیگری نیز زده است .مثال؛ مســتند «روزگار ما کمی آنسوتر»،
اثری اســت که او در سال88کلید زد و تا ســال 92نیز روند ساخت و پخش آن
طولکشید.ویدربارهاینکارتعریفمیکند:ایناثرکهکارگردانیآنرا«علی
مختارزاده»برعهدهداشت؛حکایتانسانهاییبودکهبهواسطهمحیطزندگی
و حرفهشان ،با نگاهی متفاوتتر از دیگران به زندگی مینگرند؛ ثبت لحظات
زندگییککشاورز،صیاد،کارگرمعدنومشاغلیازاینقبیلبههمراهروایتی
ازجهانبینیاینافراد.همچنیندراینمستندسعیکردمنگرشقرآنومعارف
دینرابهمفاهیممختلفزندگیدرقالبگفتارمتن،بیانکنم.جالباستکهدر
یکقسمتازاینمستندبهزندگییکخلبانپرداختیمودریکیازسفرهایش
ازتهرانبهمشهدبااو همراهشدیم.منبااینخلبانازدرخانهاشحرکتکردم
و در راه مشهد ،کلی از امام رضا(ع) برایمان گفت .آخر پرواز به پیشنهاد خلبان
باهواپیمابرفرازمضجعشریفحضرترضا(ع)یکدورزدیموبهتعبیرکاپیتان
اوقاتیان دور سر حضرت رضا علیه الســام چرخیدیم! همین باعث شد تا این
مستند،بهعنوانبرگزیدهجشنوارهفیلمرضویانتخابشود.درمجموع،من
اینمجموعهمستندرابسیاردوستداشتماماازبداقبالیباپخشپراکندهآن
مواجهشدیم.بههررو،ارزشمندتریناتفاقبرایمندرروندساختاثرمذکور،
اذعانیکیازدوستانبودکهکاررادیدهبودومیگفتایناثراورابهیادکارهای
شهیدآوینیانداختهاست.

خراسان به روایت

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز

گفتوگو با نجم الدین شریعتی ،مجری برنامه
«سمت خدا»

•تصویری از جهانبینی آدمهای متفاوت با زندگیهای متفاوت

دکترمحمدشاهینفر،
پزشکپیشکسوت
مشهدی؛فردنشسته
سمت راست.
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چاپمشهد :شهرچاپخراسان
طعمومی051 37009111 :
رواب 
نمابرتحریریه051 37626501 :

قصههای ناتمام

مناجات

عکس دیده نشده از
پروفسور روش (عبدا)...
بولون ،جراح بلژیکی
مسلمان شده در میان
پزشکان و دانشجویان
مشهدی -سال۱۳۲۸
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یادداشت

خوشا به ســعادت کســی که عمرش طوالنی و کردارش خوب باشد .چنین کســی عاقبتش خوب است؛ زیرا
پروردگارش از او راضی است .و وای بر کسی که عمرش طوالنی و کردارش بد باشد .چنین کسی عاقبتش بد
است؛ چرا که پروردگارش از او ناراضی است.
بحاراألنوار ،ج  ،66ص  ،400ح 95

•یک بام و دو هوا نشود
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این مجری توانمند تمام هم و غم خود را اجرای هرچه بهتر برنامه «سمت خدا»
می داند و خوشــحال است که در این سالها توانســته اعتماد بینندگانش را
جلب کند و شــریک دغدغههای آنها شــود؛«پیامکهای فراوانی از ســوی
مخاطبان به ما میرسد که در آن با ما ناگفتههای زیادی را شریک میشوند.
گاهی چنان درگیر میشــوم که احســاس می کنم درد آنها درد من اســت.
(با خنــده) اصال نیمی از موهایم به خاطر غصه مردم ســپید شــد .گاهی دلم
میخواهد می توانستم کاری برای آنها انجام دهم اما امکانات ما کم است و
برخی از مخاطبان ما این را نمی دانند .شاید چیزی که باعث شده من به این
برنامه وفادار بمانم و آن را اولویت زندگی حرف ه ایام بدانم ،همین باشــد که
مردم به این کار ،زلفی گره زدهاند و مانوس شدهاند.

•اگر در «سمت خدا» نباشم ،ترجیحم ساخت برنامهای از جنس
دغدغههای مخاطبان است

این مجری تلویزیون ادامه می دهد :از اولین سالم من به مردم از برنامه "سمت
خدا"هشتسالمیگذردوبهیمنهمین 8سالگی،برنامهپنجشنبهدوهفته
پیش را در جوار امام هشــتم پخش کردیم.وی تاکید میکند ،سرلوحه نگاه و
کارش در برنامه «سمت خدا» این کالم امام رضا (ع) است که می فرماید«:اگر
مردم زیباییهای سخنان ما را میشناختند ،بیشک از ما پیروی میکردند».
و میافزاید :ما تالش کردیم زیبایی های دین را نشان دهیم و دین را زیبا بیان
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کنیم.اگرجوابگرفتیم،بهاینواسطهبودکهمخاطبانبافطرتخودباآموزه
های دینی و معارف اهل بیت همراه شده اند .شریعتی به کارگردانی زیاد فکر
نمیکنداماتاکیدداردکهآیندهوبعضیازتصمیماتیکهبرایآناخذمیشود
را باید به ایجاب زمان و مکان ســپرد.او یادآور میشود :دوست ندارم فکرم را
با آرزوهایی مشغول کنم که برایم حســرت بیاورد .در زندگی همیشه تالش
کردهام در زمان حال نفس بکشــم ولی اگر دغدغه ای داشتم برای تحقق آن
جنگیدهام.اگر روزی قرار باشد برنامه «سمت خدا» نباشد یا من در آن نباشم،
ترجیحم مطالعه و ساخت برنامههایی از جنس دغدغههای مخاطبان است.
با این مجری ،از برنامهســازیها در صدا و سیما و میزان توفیق رسانه ملی در
شــناخت ذائقه مخاطب میگوییم .وی اذعان می کند :تلویزیون تا اندازهای
با کمبــود برنامههای فاخر مواجه اســت و بخــش عمدهای از مســئله متوجه
دشواریهایی است که بر سر راه برنامهســازی وجود دارد .تهیهکنندگان ما
در حال حاضر با کمترین بضاعت کار میکنند و این مسئله قطعا در کیفیت و
کمیت برنامهسازی خودش را نشان میدهد و این مسئولیت دشوار مدیران
و برنامه سازان ماست .وی گوشهچشمی داشت به برنامههای ماهوارهای که
واقعبینانه حاال به بخشــی از ســبد فرهنگی خانوارهای ایرانی بدل شدهاند
و تاکید کرد :در تقابــل با انبوه این شــبکهها که از حمایتهــای مالی باالیی
برخوردارنــد ،صدا و ســیمای ما در خط مقــدم جبهه فرهنگی و یــک تنه ،بار
عظیمی بر دوش دارد و همه همت خود را نیز به کار گرفته است.

•استرسهای مجریگری از جذابیتهای این حرفه است

شریعتیکهکمترازدوده هپیشکارخودرادرتلویزیونآغازکردهاست،درباره
حرفهمجریگریهممیگوید:اینشغلبرایهرکسیجذابیتهایخودش
را دارد اما همان ارتباط دو ســویه با مخاطب و بازخــورد گرفتن از یک اجرای
مفید ،بهترین لذت آن به شمار میآید .البته این حرفه استرسهای خودش
را هم دارد که بخشی از جذابیت آن را شکل میدهد.از نعمتها و نقمتهای
«شهرت» از او میپرســیم که در پاسخ عنوان میکند :خدا را شکر میکنم که
اگر امروز ،شــناختی از بنده در میان مردم وجود دارد ،به واسطه برنامهای با
محتوای مذهبی و با تاثیرگذاری مثبت اســت؛ یعنی در مجموع یک ذهنیت
خوب .وی ادامه میدهد :گاهی که مردم در کوچه و خیابان مرا میشناسند،
طوری احوالپرســی میکنند که فکر میکنم سال هاســت که یکدیگر را می
شناســیم گویی همبازی دوران کودکیام را مالقات کردهام ،این صمیمیت
برایم بسیار دلنشین است.

•در مدینه ،دلم هوای حرم امامرضا(ع) را کرد

شریعتیتاکیدمیکندهمیشهمشهدبرایشحسوحالعجیبیداشتهاست.
وی تعریف می کند :خاطرم هست یک بار در مدینه بودم ،جایی حوالی مسجد
النبی و قبرســتان بقیع ،در حال زیارت بودم که یاد امام رضا(ع) و حرم مقدس
ایشــان افتادم ،چنان دلم هوای این مضجع را کرد که دلتنگ شــدم و ســخت
گریستم .از قضا قبل از نوروز امسال نیز توفیق زیارت عتبات کاظمین نصیبم
شد،درآنجانیزایناحساسدلتنگیسراغمآمد.بعدادرحرمحضرتعلی(ع)
دعاکردمکهدربازگشتتوفیقزیارتحرمرضوینصیبمشودوهمینهمشد.
ویادامهمیدهد:هروقتبهحرمآقامشرفمیشوم،ازورودیبابالجواد(ع)
اذن دخول میگیرم و پیش از ورود زمزمه میکنم؛ "بابالجــواد راه ورودی به
قلب توست ،حاجترواست هرکه از این راه میرود" .اما آخر گفت وگویمان با
شریعتی ،از حســرتها و آرزوهایش میگوییم؛«بزرگ ترین حسرتم آن است
کهگاهیازوقتمدرزندگیبهشایستگیبهرهنبردم.بزرگترینآرزویمنیزاین
است که مردم عزیز ما در آســایش و آرامش زندگی کنند و به زودی مشکالت و
گرفتاریهایشانبرطرفشود،امابزرگترینترسمآناستکهخدایینکرده
ازچشمخدا،مردمیکهبهمنمحبتدارند،پدرومادرمواستادانمبیفتم»...

شهر و استان در شبکههای اجتماعی

# Mashhad

بازیگری ،فرصتی برای حضور در
خندوانه باقی نمیگذارد

علی مسعودی بازیگر و کمدین
مشهدی در گفت و گو با
خبرگزاری میزان ،گفت :در
شرایط کنونی از ساخت سریال
خودم که میخواستم آن را در
شهر مشهد تصویربرداری کنم،
انصراف دادهام .وی ادامه داد:
هم اکنون مشغول ایفای نقش در
سریال تلویزیونی «آرماندو» و فیلم
سینمایی «ما خیلی باحالیم» هستم
و باتوجه به مشغول بودن در این
پروژهها فرصتی برای انجام کارهای
دیگر ندارم البته یکسری مسائل دیگر هم دراین زمینه وجود دارد .وی در ادامه
صحبتهای خود اظهار کرد :در سریال تلویزیونی «آرماندو» نقش رسول برادر الیکا
عبدالرزاقی را ایفا میکنم که یکی از نقشهای اصلی این سریال است .این بازیگر
عرصه تلویزیون و سینما توضیح داد :نقش من در سریال «آرماندو» شبیه به نقش
پسرخاله در مجموعه تلویزیونی «کاله قرمزی» است به این معنا که یک نقش جدی
را ایفا میکنم.
وی یادآور شد :در این سریال در زمینه ارز فعالیت میکنم و یک دالر فروش هستم
که در کار خود بسیار جدی هستم و طنز بازی نمیکنم البته در موقعیتهایی که طنز
ایجاد میکند ،در قالب طنز موقعیت قرار میگیرم .عمال مخاطبان در این اثر چهره
جدیدی از من مشاهده خواهند کرد .وی همچنین توضیح داد:به تازگی ایفای نقش
در فیلم سینمایی« ما خیلی باحالیم» به کارگردانی بهمن گودرزی را آغاز کردهام.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت :در این فیلم سینمایی نقش کمدی
را در قالب شخصیتی به نام اسد مرغی ایفا میکنم که یکی از نقشهای اصلی فیلم
محسوب میشود .این اثر بر محوریت سه شخصیت جوان روایت میشود که یکی از
آنها من هستم و نقش دو جوان دیگر را مجید صالحی و مهران غفوریان ایفا میکنند.
این بازیگر عرصه تلویزیون و سینما با اشاره به روند حضورش در برنامه تلویزیونی
«خندوانه» گفت :هم اکنون به دلیل مشغول شدن دراین پروژه ها به خصوص در یک
ماه اخیر ،فرصت ندارم که در کنار دوستانم در این برنامه باشم.

رضا عنایتی به خداحافظی برهانی از فوتبال واکنش نشان داد
و در پستی اینستاگرامی تاکید کرد که وی از یاد طرفداران
آبیپوشان نخواهد رفت و برای وی آرزوی موفقیت کرد.

سایت خبری باشگاه هیرنوین نوشت :رضا قوچان نژاد
ملیپوش ایرانی هیرنوین با به ثمر رساندن  ۱۸گل تا پایان
هفته سیویکم فصل جاری لیگ برتر فوتبال هلند (اردیوسه)
در رده چهارم بازیکنانی قرار گرفت که در طول یک فصل از
این رقابتها بیشترین گل را برای این تیم به ثمر رساندهاند.

پدیــده قاچــاق کاال تقریبــا گریبانگیر همه کشــورهای
جهان اســت ،اما بعضی از آنها که کمر همت به توسعه
بســتهاند ،از این پدیده به عنوان یک معضــل جدی یاد
میکننــد و برنامههای مقابلــهای ســختگیرانهای را به
مرحله اجرا در میآورند.
این پدیده از آن جهت مذموم است که بر جریان اقتصاد
کشــورها ســایه افکنــده و آثــار منفــی عدیــدهای بر جا
میگذارد ،چنــان که سیاســت های اقتصادی کشــور
را بــی اثر یا کم اثــر می کنــد و گاهی مواقع همــان نبرد
بیصدایی اســت که اقتصاد کشــور را نشــانه میرود.
خوشــبختانه در ســالهای اخیر حجم قاچاق ســالیانه
کشــور حدود  50درصد کاهــش پیدا کــرده ،چنان که
از  25میلیارد دالر در سال  1392به حدود  12تا 13
میلیارد دالر در ســال  1395تنزل یافته اســت .انتظار
می رود حجــم قاچاق کاال به کشــور طی یکی دوســال
آینده به حدود  4تا  5میلیارد دالر کاهش یابد .براساس
برنامــه ریزی هــای صــورت گرفته مقرر شــده تــا حجم
قاچاق ورودی در سال  98به زیر  5میلیارد دالر برسد.
استان خراســان رضوی یکی از اســتان های پیشرو در
حوزه مقابله با قاچاق کاال و ارز اســت ،بــرای نمونه ،در
نتیجه اقداماتی که توسط عوامل و دستگاه های مسئول
در امر مبارزه با قاچاق در سطح مشهد و خراسان رضوی
انجام شــده ،تقاضا برای پوشــاک داخل ،افزایش یافته
اســت .اما اقدام شایســته دیگر در این حــوزه ،در بحث
مراقبت و انســداد مرزی انجام گرفته است .البته که به
اذعان مسئوالن عمده کاالهای قاچاق از دیگر استانها
به این خطــه وارد میشــود .به هــر روی ،برایــن باوریم
که در امر مبــارزه با قاچــاق کاال ،برخوردهــای قانونی
و انتظامی ،کافی نیســت و یک راه حل مهــم برای مهار
ساختن این پدیده در کشــورمان؛ارتقای آگاهی مردم
نســبت به تبعات اســتفاده از این نوع کاالها و رســاندن
تقاضا به صفر است.
نهادها و سازمان های عدیده ای در کاهش ورود کاالی
قاچــاق به کشــور نقــش دارند کــه گمرک یکــی از مهم
ترین آنهاســت و به بیان بهتر در خط مقــدم این حوزه
قــرار گرفته اســت .در واقع گمــرک مرزبــان اقتصادی
در مبادی رســمی کشور به شــمار میآید .در سالهای
اخیــر تالشهــای زیادی بــرای ارتقــای ســاختارهای
نظارتی و به روز کردن این سیستمها انجام پذیرفته که
دستاوردهای مطلوبی را در این حوزه رقم زده است.
نمونــه بــارز آن ،درآمدهــای گمرکی اســت کــه یکی از
شاخص های موفقیت گمرک در امر مبارزه با قاچاق به
شــمار میآید ،به نحوی که در ســال  ،92حجم واردات
کاال حدود  63میلیارد دالر و میانگیــن نرخ موثر تعرفه
کشــور  27درصد بود اما کل درآمدهای گمرکی کم تر
از  7هــزار و 500میلیارد تومان اعالم می شــد .در این
میان ،در سال  ،95به رغم کاهش  40درصدی واردات
به کشــور که حجم آن را به حــدود  43میلیــارد و 700
میلیون دالر کاهش داده و میانگین نرخ موثر تعرفه را با
ریزش  7درصدی به  19/2درصد رسانده است اما در
عین حال درآمدهای گمرکی حدود  150درصد رشد
داشته و به بیش از  18هزار میلیارد تومان افزایش یافته
است .این امر حاکی از ایفای وظایف گمرک در مقابله با
قاچاق است .البته این سخن به معنای آن نیست که کار
گمرک به پایان رسیده است چراکه برنامه های ابالغی
به مجموعه کماکان باید با قوت پیگیری شود.
در سال های اخیر ،بخشــی از مبارزه با پدیده قاچاق بر
ذمه نهادها و ســازمان هایی همچون نیروی انتظامی و
وزارت اطالعات بوده اســت .چنان که نیروی انتظامی
در سال  95گزارشی مبنی بر متالشــی شدن قریب به
حدود هــزار و  100بانــد قاچاق ســازمان یافته و کالن
ارائه کرد و در این راســتا ،در سال گذشــته بیش از 80
هزار نفر توســط نیــروی انتظامی دســتگیر و به مراجع
قضایی و شــعب تعزیراتی معرفی شــدند .ایــن امر گواه
تالش مجدانه این سربازان غیور در مبارزه با این پدیده
مذموم است.
برای همه ما ثابت شــده که قاچاق ،یک آســیب مخرب
اســت و بیش از همه بنیان تولید و اشــتغال کشــورمان
را نابــود میســازد .توجــه آگاهانــه جامعه به ایــن امر و
همراهی و همدلی برای مصــرف کاالی ایرانی ،کمک
خواهد کــرد کــه قاچاقچیان بــرای خــود در ایــن بازار
مشتری نبینند و ریسک ورود کاال به صورت غیرقانونی
را به جان نخرند.
قاچــاق کاال را باید یکــی از موانع تحقق سیاســت های
کلــی اقتصــاد مقاومتــی دانســت .برهمیــن اســاس
مجموعه تالش ســتاد مرکزی مبــارزه با قاچــاق کاال و
ارز و دستگاههای عضو ستاد معطوف به این است که با
پیشگیری هدفمند ،فضای الزم را برای رونق تولیدات
داخلی و توسعه اشتغال فراهم کنند.
به نظر می رســد که مســئله مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز
فرصتی برای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
و تحقق شعار سال فراهم میکند.

