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از چند رنگی و اختالف در دین خدا بپرهیزید ،زیرا یکپارچگی در آن چه حق است ولی شما آن را ناخوش می
دارید ،از پراکندگی در آن چه باطل اســت اما خوشــایند شماست ،بهتر است .خدای ســبحان به هیچ یک از
گذشتگان و باقی ماندگان بر اثر تفرقه و جدایی خیر و خوبی عطا نکرده است.
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رئیس مرکز تجارت جهانی ایران

عکسها:شهرداری

امام علی (ع)

محمدرضا سبزعلی پور

مناجات
خواجه عبدا ...انصاری

بار خدایا!
کردار ما در میار و زبان ما از ما وا مدار  ،ای کردگار نیکوکار
آن چه بی ما ساختی بی ما راست دار
و آن چه تو بر تاوی به ما مسپار
از بس که دو دیده در خیالت دارم
در هر چه نگه کنم تویی پندارم

استقبال مردمی از جشن فردوسی
روزگذشتههمزمانباروزملیبزرگداشتفردوسیوپاسداشتزبانفارسی،
جشنملیدرآرامگاهحکیمتوسبرگزارشد.دراینمراسمکهباحضورمعاون
رئیسجمهورورئیسسازمانمیراثفرهنگیکشور،معاونهنریوزیرارشاد،
استاندارخراسانرضویوجمعیدیگرازمسئوالناستانیوشهریبرگزارشد،

با شاعران

عالقهمندانبهفرهنگوتاریخایرانبهمقامحکیمسخنادایاحترامکردند.
مشروحگزارشاینمراسمفردادرروزنامهخراسانمنتشرخواهدشد.همچنین
عصردوشنبه،جشنبزرگداشتفردوسیبههمتشهرداریمشهددرمیدان
فردوسیبرگزارشدکهمورداستقبالمردمقرارگرفت.

به روایت تاریخ
غالمرضا آذری خاکستر

مروری بر ماجراهای برگزاری
جشن هزاره فردوسی در مشهد
ترین ایرانیان» ،لقبی بود که به فردوســی در جشن بزرگی
«میهن دوســت ِ
موسوم به هزاره فردوســی دادند .جشــنی که مهرماه  1313و همزمان با
تکمیل بنای آرامگاه فردوسی در مشهد و توس برگزار شد.
شــهرمان در آن ایــام بــرای نخســتین بــار شــاهد حضور جمــع زیــادی از
مستشــرقان و ادیبان ،رجال علمی و سیاســی بــود و حــال و هوایش چنان
دستخوش این جشن بود که حتی شاعران هم دست به کار شده و برای این
رویداد ،ابیاتی سرودند که یکیشان این بود:
توس بفرش شده رشک بهشت
خاک خراسان شده عنبر سرشت
به بهانه روز فردوسی ،البه الی برگهای تقویم ماجرای برگزاری هزارهای
را جستیم که 84سال پیش به نام خالق شاهنامه برگزار شد.

•بلیت بخت آزمایی به نام فردوسی

 #مشهد

# Mashhad

شهر و استان در شبکههای اجتماعی

عکس یادگاری علیرضا جهانبخش آقای گل لیگ هلند
در حرم امام رضا(ع) در جوار حرم امام رضا(ع)

تصویری زیبا از روستای امرودک
در  ۶۰کیلومتری مشهد

خداداد عزیزی که گویا از طرف فدراسیون برای تماشای
جام جهانی فوتبال روســیه دعوت شــده است ،به خبر
ورزشــی در این باره گفت :فدراســیون مرا دعوت کرد
ولی به خــود آقای تاج هم گفتــم من از قبل بــا یک گروه
دیگر قرار گذاشته و توافق کردهام به جام جهانی بروم.
بنابراین نه مهمان فدراســیون هســتم نه از فدراسیون
توقعی دارم.

رضا قوچان نژاد که این روزها عالوه بر بازی در زمین فوتبال،
تمریــن فرزنــدداری می کنــد ،ایــن عکس زیبــا را بــا فرزند
خردسالش در صفحه اینستاگرام به اشــتراک گذاشت .اما
آخرین خبرها درباره آینده فوتبال این لژیونر خراسانی هم در
مصاحبه کوتاهی خالصه می شود که ایسنا از او منتشر کرده
است :خیلی بعید است که بار دیگر من را در هیرنفین ببینید
و به احتمال بسیار زیاد دیگر برای هیرنفین بازی نمیکنم ولی
شما من را در آینده خواهید دید.

جالب اســت بدانید که در ســال 1312ش .بانک ملی با مشــارکت انجمن
آثار ملی برای تکمیل آرامگاه فردوســی به چاپ و انتشار بلیت بخت آزمایی
فردوسیاقداممیکند.اینبانکدرآگهیکهبهاینمناسبتمنتشرمیکند،
دلیل این را چنین توضیح میدهد«:متاسفانه مزار این حکیم عالیمقام که
از هر گوشه آن حماســه مفاخرت ایرانیان به گوش میرسد ،قرن ها در کنج
فراموشــی مانده و به دلیل بی کفایتی وجه ســاختمان آن ناتمام مانده بود.
بنابراین انجمن آثار ملــی ایران از تمام مردم ایران دعــوت می کند تا در این
بخت آزمایی مشــارکت کنند ».خریداران این بلیت ها ممکن بود از  20الی
200000ریال ســود کنند.برای تجلیل از فردوسی شــاعر حماسه سرای
ایران و تکمیل ساختمان آرامگاه فردوسی بلیت های بخت آزمایی در میان
روسای مراکز دولتی تقسیم شد و ادارات دولتی مشهد هم در این امر سهیم
بودندوهرکسیکهبلیتبیشتریمیخریدشانسبیشتریبرایبرندهشدن
داشت ]1[.شرایط بخت آزمایی هم بدین نحو بود که قیمت هر بلیت ده ریال
تعیین و در مجموع شصت هزار بلیت چاپ شده بود .تعداد بلیت های برنده
16000عدد بود که جمعا بهای آن  822700ریال می شــود .قرعهکشی
بلیت هــا در روز اول تیرماه  1313در تهران با نظــارت بانک ملی و با حضور
هیئتی مرکب از نمایندگان نظمیه ،بلدیه و انجمن آثار ملی انجام شد]2[.
در مشــهد نیز تعدادی ازشــهروندان ضمن خرید این بلیت ها به ســاختمان
مقبره فردوسی کمک های مالی کردند .اما سوای این اقدامات ،انجمن آثار
ملی در آستانه برگزاری کنگره هزاره فردوسی و ورود مهمانان خارجی؛ در
 22خرداد  1313شعبه ای از انجمن را در مشهد ایجاد می کند .با توجه به
وجود آثار تاریخی که نیاز به حفظ و مرمت داشــتند ،حضــور نمایندگان این
انجمن در مشهد ضروری مینمود.

•برنامه هزاره فردوسی

پند روز
از یکی از بزرگان :در شگفتم از کسی که پروردگارش را می شناسد و در یک چشم به هم زدن  ،یاد او را فراموش می کند.
بزرگمهر گفته است  :داناترین مردم به دگرگونی های روزگار کسی است  ،که از پیشامدهای آن کمتر به شگفت می آید.
برگرفته از کشکول شیخ بهایی

بازار روز
منبع :سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی

کاال

قیمت(تومان) واحد

گوجه فرنگی

1800

کیلو گرم

سیب زمینی

1500

کیلوگرم

پیاز زرد

1500

کیلو گرم

عدس کانادایی

5500

کیلو گرم

لوبیا قرمز

8200

کیلو گرم

روغن نباتی جامد

27800

حلب ۵
کیلویی

کاال

قیمت(تومان)

واحد

برنج پاکستانی درجه یک

8550

کیلو گرم

روغن مایع

5750

بطری
 810گرمی

مرغ گرم

7900

کیلو گرم

گوشت گوسفندی
(الشه)

 45000کیلو گرم

گوشت گوسفندی
(ران بی چربی)

 58000کیلو گرم

در کنگره هزاره فردوســی که نخســتین اجتماع بزرگ علمی در ایران بود،
۴۰تــن از ایرانشناســان برجســته از ۱۷کشــور و ۴۰تن از دانشــمندان و
ادیبان ایرانی شــرکت داشــتند .برنامه کنگره و جشــن هزاره فردوســی از
روز چهارشــنبه  11مهر  1313با ورود مهمانان به تهران شــروع و مراســم
افتتاحیه آن ساعت  10صبح روز پنج شنبه 12مهرماه در سالن دانشسرای
عالی انجام مــی شــود .در روز اول پس از برگزاری جلســه علمــی مهمانان
هزاره فردوسی از عمارت و کتابخانه گلستان بازدید می کنند .روز دوم نیز
افتتاح کتابخانه فردوسی و بازدید از مجلس شورای ملی و کنفرانسی راجع
به فردوسی در سالن وزارت معارف برگزار می شــود.روز شنبه  14مهرماه
ادامه برنامه ها جلسه علمی کنگره با سخنرانی یکی از مستشرقین و نمایش
درام فردوسی در تکیه دولت همراه بود .روز یک شنبه  15مهرماه بازدید از
مدرسه صنایع مستظرفه ،چوگان بازی با لباس های عصر فردوسی و نمایش
های پهلوانی و نمایش فیلم راجع به زندگی فردوسی انجام شد .برنامه ها در
چهارمین روز هزاره فردوسی با بازدید ازحفریات شهر ری و مسجد ورامین
همراه بوده اســت .مهمانان هزاره فردوســی روز ســه شــنبه  17مهرماه به
سمت مشهد حرکت و شــب اول را در شاهرود اســتراحت می کنند .سپس
در  19مهرماه به نیشابور می رســند و از آرامگاه خیام بازدید می کنند .روز
جمعه  20مهرماه وارد مشهد شده و از مســجد گوهرشاد و کتابخانه آستان
قدس بازدید می کنند .سرانجام ساعت  3بعدازظهر روز جمعه  20مهرماه
 1313افتتاح آرامگاه فردوسی با حضور پهلوی اول و جمعی از مستشرقین
و مهمانان صورت می گیرد .پس از آن انجمن ادبی خراسان ،مهمانان هزاره
را به مجلس شامی دعوت می کند .روز شنبه 21مهرماه بیمارستان شاهرضا
در مشــهد افتتاح می شــود و عصر آن روز شــاهنامه خوانی در انجمن ادبی
خراسان برگزار می شود .سرانجام صبح روز یک شنبه  22مهرماه مهمانان
هزاره فردوسی مشهد را به مقصد تهران ترک می کنند]3[.
همزمان با برگزاری جشن هزاره فردوسی در تهران و مشهد ،در دیگر نقاط
کشــور نیز برگزاری هزاره فردوســی گزارش شــده اســت.به طوری که در
خوزستان نیز این مراسم پیش بینی شده و با شرکت نظامی ها نمایش های
رزمی ،چوگان بازی و شــاهنامه خوانــی برگزار می شــود و طبقات مختلف
مردم در این جشن ها مشارکت میکنند]4[.

•مشهد در تکاپوی جشن هزاره

اما نکته جالب توجه این اســت که برگزاری یک رویداد بــزرگ فرهنگی در
مشهد موجب می شود تا مسئوالن شــهری راجع به زیباســازی آن فعالیت
های قابل توجهی داشته باشند .میرزا موسی خان مهام شهردار وقت برای
زیباسازی شهر اقدام به رنگ آمیزی دیوارهای دو طرف خیابان و چراغانی
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بازار و مغــازه ها می کنــد .همچنین احداث پــل در خیابان پهلــوی و ایجاد
میدان شاهپور(میدان توحید) در تابستان 1313ش .در همین ایام صورت
می گیرد ]5[.تزیین و فرش اندازی ســالن ها ،و آماده کردن محل استقرار
مهمانان هزاره فردوســی از دیگر دغدغه های مســئوالن شــهر مشهد بوده
اســت .حتی مبلغ 10000ریال برای آب پاشــی مســیر حرکت مهمانان و
خرید لوازم و اجرت ها هزینه شده است]6[.
مستشرقین و تعدادی از مهمان ها را در مهمانخانه پارس اسکان می دهند.
برگــزاری هزاره فردوســی موجب می شــود تا انجمــن آثار ملــی اعتباراتی
برای مرمت آثار تاریخی مشــهد در نظر بگیرد .زنده یادغالمحسین بقیعی
پژوهشگر مشهدی ضمن اشاره به سفر رضاشــاه در جریان هزاره فردوسی
نوشته است...«:دســتور دادند کلیه کاروان ســراها ،گاراژها و مغازه هایی
کــه در و پنجرههایی به طرف خیابــان دارند رنگ روغن بزنند ،شیشــههای
شکسته و درهای بدقواره را مرمت کنند و پیاده روها را تمیز کنند ...یک روز
در دو ســوی باالخیابان و فلکه جنوبی ،قدم به قدم پاســبان و سرباز ایستاد
و عبور و مرور وســایط نقلیه از این مسیر ممنوع شــد .گفتند شاه وارد شده و
امروز می خواهد برود حرم .در مقابل بســت پاییــن خیابان جمعیت زیادی
اجتماع کرده بودند ...چند اتومبیل ســواری سیاه رنگ نزدیک چهارطبقه
حضرتی متوقف شد و از درون یکی خود شاه بیرون آمد ...مردم می گفتند از
چشمش اشعه خاصی خارج می شود و هیچ کس نمی تواند به چشمش نگاه
کند ...شــنلی که به دوش می گیرد ،تیغ بند است و هیچ گلوله و شمشیری
به آن کارگر نیست .از زیارت برگشت ،یک راست به باغ منبع محل سکونت
حاجی قائم مقام رفت ...در مدتی که رضا شاه در مشهد اقامت داشت ،طبق
دستور شهربانی ،هیچ حیوان بارکشی حق عبور از خیابان های مسیر او را
نداشت .روزها در کلیه کاروان سراها را می بســتند و به صاحبان حیوانات
هم دستور داده بودند فقط شب ها به کاروانسراها وارد یا خارج شوند .روز
سوم به آرامگاه تازه ساز فردوسی می رود و با حضور عده ای از خاورشناسان
خارجی و ادبا و فرهنگ دوســتان و نمایندگان مجلس و مقامات لشــکری و
کشــوری نطق افتتاحیه کنگره هزارمین ســال تولــد وی را قرائت می کند.
استاندار هم تقاضا می کند به مناسبت تقارن تاسیس مدرسه متوسطه دانش
با جشن هزاره فردوسی ،نام آن به دبیرستان فردوسی تبدیل شود ...با این
درخواست هم موافقت می شود» ]7[.

•نمایش فیلم فردوسی

نمایش «فیلم فردوســی» برای مستشــرقین و مهمانان جشــن هزاره ،یکی
از برنامههای این رویداد بود ،به همین منظور موسســه سینمایی دیده بان
حبیبی دســتگاه آپارات و لوازم آن را به ســالن هالل احمر (شیر و خورشید
ســابق) انتقال داد و فیلم را پخش کرد اما به خاطر جابهجایی ،المپ ناطق
آپارات می سوزد و موجب تعطیلی موسسه سینمایی می شود و این مجموعه
نیز تقاضای طلب دویست و هشتاد تومان خسارت می کند]8[.
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بسترسازی برای توسعه تجارت
بین المللی؛بایدها ونبایدها
تجارت در کشــور ما با نفــت پیوند خورده بــه طوری که
مشکالت ناشــی از اقتصاد تک محصولی و اتکای بیش
از حد به درآمدهای نفتی موجب شــده است تا اقتصاد
کشــور به شــدت تحت تاثیر عوامل مؤثر بــر درآمدهای
نفتی قرار گیــرد .از این رو هم اکنون یکــی از مهم ترین
راهکارهای توسعه اقتصادی کشــور ،رهایی از اقتصاد
تک محصولی و افزایش صادرات غیرنفتی است که این
مهم باید مورد توجه مسئوالن مربوط قرار گیرد ،چرا که
توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از راهبردهای
اصلی توســعه اقتصــادی و تعیین کننــده افزایش توان
تولیدی ،اشتغال ،امنیت و تأمین درآمدهای ارزی برای
سرمایه گذاری محسوب می شود.
برهمیــن اســاس راهبــرد توســعۀ صــادرات بــه عنوان
یکــی از اســتراتژی هــای بلندمــدت در کانــون توجــه
سیاســتگذاران دولت یازدهم قرار گرفــت ،چنان که
پس از توافق برجام ،فضای مساعدی برای تجارت بین
المللی فراهم شد و دنیا راجع به این قضیه از نظر روانی
شــدن
واکنش مثبتی نشــان داد .به بیان دیگر اجرایی
ِ
سند برجام ،تأثیرات نســبتا خوبی در مناسبات ایران و
جهان گذاشت و اندک رونقی در زمینه تجارت جهانی
ایران ایجــاد کرد .به طــوری که صدهــا هیئت خارجی
برای انجام مذاکرات تجــاری به ایــران آمدند ،هرچند
که هیئت های مذکور بــه نتیجۀ مطلوبی نرســیدند اما
در مجموع تحــرکات ضمنی در عرصه تجــارت جهانی
به وجود آمد.
حال به رغم آن که با اجرای برجام و ایجاد فضای مثبت
بین المللی ،تــراز بازرگانی ایــران مثبت شــد اما نباید
از ایــن مهم غافل شــد که بســیاری از صاحــب نظران و
فعاالن اقتصادی بر این مســئله واقف شــدند که ِصرف
شــدن برجــام ،مدینــه فاضله ایجاد نمی شــود
اجرایی
ِ
بلکه برجام تنها نقش یک تسهیل گر را در مرتفع کردن
موانع و نوســانات بازی می کند .عالوه بر این متاسفانه
مدیریت صحیحی در کشــور اعمــال نشــده ،در نتیجه
مدیریت درســت ،سیاســت ها و برنامه های منظم ،تیم
اقتصادی قــوی و هماهنگ ،وفاق داخلــی و ملی مورد
نیاز بود تــا بتوانیــم از فضایی که بــه وجود آمده ســریعا
عبور و مشــکالت اقتصادی گذشــته را تــا حدودی حل
و فصل کنیم و بــه آن نتیجه غایی برســیم .البته ناگفته
نماند کــه فقــدان هماهنگــی الزم بین تیــم اقتصادی
دولت و غره شدن هیئت دولت به امضای برجام ،نه تنها
مشکالت اقتصادی را حل و فصل نکرد بلکه به افزایش
نابه ســامانی های اقتصادی دامن هم زد .در واقع سوء
مدیریت دولتمردان ســبب شــد که نــه تنهــا از فرصت
های به وجود آمده به خوبی اســتفاده نشود بلکه روز به
روز بر دامنه مشــکالت افزوده شــود .در حقیقت دولت
هیچ اعتقادی به صادرات غیرنفتی نداشت و هیچ گونه
حمایتی از آن به عمل نیاورد و همین امر موجب شد تا در
عمل به یک وارد کننده صرف مبدل شویم!
بر همین اســاس نوســانات و تغییرات مــداوم نرخ بهره
و ارز ،تعــدد بخشــنامه هــای دولتــی ،ارائه برنامــه ها و
دستورالعمل های خلق الساعه ،وجود نداشتن برنامه
ریزی راهبردی برای نفوذ و ورود بــه بازارهای جهانی،
نداشــتن تفکر جهانی بین مدیران شــرکت ها ،تصمیم
های مقطعی به ویژه در بحث آزادی یا ممنوعیت صدور
کاالها ،شــرایط صــدور کاال ،میزان برخــورداری از ارز
حاصــل از صادرات بــرای واردات کاالهــا ،تجهیزات یا
مواد خام مورد نیاز در بخش تولید را می توان عمده ترین
موانع توســعۀ صادرات برشــمرد .عالوه برایــن قوانین
حاکم بر تجــارت خارجی باید از ثبات و دوام مســتحکم
برخوردار باشــد تا صادرکنندگان و خریداران خارجی
درباره عرضه به موقع کاال ،قیمت آن و شــرایط تجارت،
الاقل برای پنج سال اطمینان خاطر داشته باشند.
با این حال با قوانین موجود می توان به خوبی در عرصه
تجــارت جهانــی ورود و بازارهــای خارجــی را تســخیر
کرد و چرخه اقتصــاد و تولید را راه انداخت مشــروط بر
آن که مجریــان امر به نحو مطلوبی بــه عرصه عمل ورود
کنند .متاســفانه هــم اکنــون اراده کافی در مســئوالن
مربوط بــرای انجــام تحوالت اقتصــادی وجــود ندارد.
در همین زمینه معاونت اقتصــادی وزارت امور خارجه
و ســفرای اقتصادی موظفنــد به این حــوزه ورود جدی
داشــته باشــند .دولت نیز باید از ایــده هــای بازاریابی
صادرکنندگان حمایت کند و هماهنگی های الزم را در
این بخش انجام دهد .همچنین باید اقدامات اساســی
در عرصه بازاریابی ،توسعه بازار ،تثبیت قیمت ها ،ورود
مواد اولیه با کیفیت و قیمت مناسب و ...صورت پذیرد.
در مجموع مــی تــوان چنین اذعــان کرد کــه صادرات
به عنــوان موتور محرکــه اقتصــاد و رمز بقای کشــورها
در بازارهای جهانی نقــش مهمــی را در عرصه اقتصاد
جهانی ایفا می کند .بنابراین اتخاذ سیاست هایی برای
تنوع بخشــی و گســترش صادرات غیرنفتی بــا از میان
برداشتن موانع و راهکارهای مناسب در همه کشورها و
به ویژه کشورهای دارای اقتصاد تک محصولی ضرورتی
اجتناب ناپذیر اســت .بر همین اساس توسعه صادرات
نیاز بــه یــک بــاور ملــی در جامعــه دارد و بدیــن ترتیب
مسئوالن عالی رتبه کشــور باید مشوق و راهگشای این
امر باشــند و فرهنگ صادرات را تبلیغ کنند .آن ها باید
نشــان دهند برای صادرات َارج و منزلــت ویژه ای قائل
هســتند تا گــره هــای صادراتی بــاز شــود و گام مثبتی
برای تحقق شــعار ســال یعنی حمایت از کاالی ایرانی
برداشته شود.
در خاتمــه بایــد یــادآوری کنیــم کــه راه انــدازی مراکز
صادراتی ایران در  44کشــور جهان از پنج ســال پیش
تاکنون فقط و فقط منتظر مجوز و همکاری دولت است
تــا گام مهمی برای رشــد صــادرات غیرنفتــی ایران در
جهان برداشته شود.

