
اخبار كشور

رفتار متناقض مدیران جشنواره کن
مسئوالن جشنواره فیلم کن، درخواست همه خبرنگاران و فعاالن رسانه ای 

روسیه را برای حضور در این رویداد سینمایی رد کردند.
بهانه دست اندرکاران جشنواره کن فرانسه، مخالفت با حمله نظامی روسیه 
به اوکراین اســت. مدیران جشــنواره کن در حالی با ژست ضدجنگ بودن از 
پذیرش خبرنگاران روس برای حضور در این جشــنواره خودداری کرده اند که 
جشــنواره کن طی سال های اخیر نه تنها هیچ موضعی علیه رژیم های متجاوز 
و جنگ طلبی چون رژیم  اشــغالگر قدس نگرفته بود که چند سال قبل وزیر 
فرهنگ و ورزش رژیم صهیونیســتی مهمان این جشــنواره بــود! این رفتار 
متناقض نشان دهنده ماهیت نژادپرستانه جشنواره فیلم کن است که نسبت به 
جنگ علیه یک کشــور اروپایی حساس و معترض است اما از عامالن جنگ و 

کشتار و  اشغال یک کشور اسالمی حمایت می کنند.
هادی حجازی فر

دبیر نوزدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی شد
هادی حجازی فر به عنوان دبیر نوزدهمین جشــنواره بین المللی نمایش 

عروسکی تهران منصوب شد.
هادی حجازی فر بیشــتر به عنوان بازیگر و کارگردان ســینما و تلویزیون 
شناخته می شــود؛ فیلم »موقعیت مهدی« به کارگردانی و با نقش آفرینی او 
روی پرده سینماهاســت. اما وی قبل از مطرح شــدن در این عرصه، در تئاتر 
فعالیت می کرد. نمایش »مالقات بانوی ســالخورده« به کارگردانی حجازی فر 
سال ۱۳۹۳ عنوان اثر برگزیده از جشنواره بین المللی عروسکی مبارک- یونیما 

را از آن خود کرد.
طی هم اندیشی با هنرمندان و خانواده انجمن صنفی نمایشگران عروسکی 
خانه تئاتر، با حکم کاظم نظری مدیرکل هنرهای نمایشــی، هادی حجازی فر 
بازیگر و کارگردان تئاتر، سینما و تلویزیون به عنوان دبیر نوزدهمین جشنواره 

بین المللی نمایش عروسکی تهران- مبارک منصوب شد.
برنامه تلویزیونی »نگاه یک« تعطیل شد

پخش برنامه تلویزیونی »نگاه یک« که برنامه ای گفت وگومحور با بررسی 
مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی است، پس از حدود 2۱ سال متوقف شد.

به گزارش هفت راه، گفته می شود این تصمیم در راستای تغییرات رسانه 
ملی و با نظر علیرضا خدابخشی معاون سیاسی سازمان صداوسیما گرفته شده 
و بناست برنامه صف اول با اجرای حسن عابدینی که این شب ها از شبکه خبر 
پخش می شود، جایگزین برنامه های گفت و گومحور تلویزیون شده و با مقامات 

عالی رتبه دولتی گفت وگو کند.
خاطرات شهید مدافع حرم رحیم کابلی 

منتشر شد
کتاب »برادر رحی« شــامل خاطرات سال های حضور شهید مدافع حرم 
رحیم کابلی همزمان با ایام ســالروز شــهادت شــهدای خان طومان توسط 

انتشارات شهید کاظمی روانه بازار شد.
شــهید رحیم کابلی از شــهدای مدافع حرم استان مازندران، متولد سال 
۱۳۴2 در شهرستان بهشهر است. وی در سال ۱۳۹۵، در خان طومان سوریه 

آسمانی شد و پیکر ایشان هنوز به ایران برنگشته است.
کتاب »برادر رحی« روایتگر ســال های حضور حاج رحیم در میدان نبرد 
عراق علیه ایران اســت؛ پژوهش و بخشــی از تدوین این اثر، در زمان حیات 
این بزرگوار انجام شــده، و کتاب به طور کامل، روایِت خوِد شهید است. محمد 
طالبی، نویسنده این اثر، تاکنون آثار بسیاری چون: نیرنگ شیطان، شار و شرر، 
سیمای مردی در دوردست، قهرمان بدون کمربند و... را در کارنامه خود دارد. 
خوانندگان پس از مطالعه این کتاب، با روحیه شاد همراه با چاشنی شیطنت، 

مهربان و در عین حال مدیر و پرجذبه حاج رحیم آشنا می شوند.
سازمان سینمایی و بنیاد شهید

 ۳ فیلم درباره شهدا می سازند
رئیس ســازمان ســینمایی در نشست مشــترکی با رئیس بنیاد شهید 
درخصوص تولید فیلم های سینمایی، مستند و کوتاه با موضوع شهدا تبادل نظر 

کردند.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید 
با بیان اینکه برای ســاخت ۳۰ فیلم و سریال در هر استان درباره شخصیت ها 
و شهدای قهرمان برنامه ریزی شده است از آمادگی بنیاد شهید برای همکاری 
گسترده با سازمان سینمایی در عرصه های مختلف خبر داد و تصریح کرد: ما 
آمادگی هرگونه همکاری برای فرهنگســازی و انتقال دستاوردهای معنوی و 
فرهنگی شهدا و شناسایی قهرمانان نسل نو تمدن اسالمی را داریم و در کنار 

سازمان سینمایی قرار می گیریم.
قاضی زاده هاشــمی از تالش برای ساخت چند فیلم سینمایی و مستند و 

کوتاه با مرجعیت سازمان سینمایی پیرامون شهدا خبر داد.
محمــد خزاعی رئیس ســازمان ســینمایی نیز گفــت: فراموش نکنیم 
فیلمســازی پیرامون زندگی شهدا سختی ها و حساسیت های خودش را دارد. 
خیلی ها کوشیدند در این عرصه ها ورود کنند ولی موفق نشدند. روایت زندگی 
یک شهید با حفظ شاخص ها و وجاهت معنوی و عرفانی و حماسی آن شهید 
بر پرده ســینما بسیار سخت و حساس اســت. از این رو کار هر سینماگری 
نیست. داشتن منابع برای این حوزه شرط کافی نیست چرا که به پشتوانه های 

فرهنگی، حرفه ای و اعتقادی هم نیاز دارد.
وی اظهار کرد: سازمان سینمایی آمادگی هرگونه همکاری در این زمینه را 

با مراکز و دستگاه های عالقه مند دارد و وظیفه خودش می داند.
رئیس سازمان ســینمایی با بیان اینکه تشــکیل کارگروه مشترک بین 
سازمان سینمایی و بنیاد شهید از جمله توافقات صورت گرفته در این نشست 
بود، افزود: این کارگروه موظف شــده اســت پیرامون متون، ایده ها، قصه ها و 
زندگی های مختلف بررســی و ارزیابی کند و چند نمونه واجد شــرایط برای 

ساخت فیلم در عرصه های سینما و آثار مستند معرفی کند.
خزاعی خبر داد: در گام اول مقرر شــده نگارش ۱۰ فیلمنامه سینمایی و 
ساخت ۳ فیلم ســینمایی و بیش از ۱۰ مستند سینمایی به صورت مشترک 

پیش بینی شود.

شهید ابراهیم شــمس عزت: این قلب و نفس شما 
جایگاه خداست، نگذارید غیر از خدا چیز دیگری در آنجا 

منزل گزیند.

هدیه به خوانندگان

صفحه ۳
دو شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ 
۷ شوال ۱۴۴۳ - شماره ۲۳۰۱۸

اخبار ادبی و هنری

رهبر انقالب در دیدار بشار اسد:

سوریه در یک جنگ بین المللی پیروز شد
مقاومت، بر سرافرازی ملت سوریه افزود

جهاد نظامی و اقتصادی علیه انگلیس
دفتر پژوهش های مؤسسه کیهان
وقتی انگلیسی ها پس از درگیری با تنگستانی ها و شهادت رئیس علی دلواری، مقر فرماندهی و تحرکات 
نظامی خود را در جنوب ایران قرار داده و یک نیروی نظامی متشــکل از فرماندهان انگلیســی، افســران 
باقیمانده ژاندارمری و مزدوران هندی و ایرانی را در صفر ســال ۱۳۳۵ هجری قمری به نام پلیس جنوب 

به وجود آوردند ۱، به بهانه برقراری امنیت، ظلم و ستم بسیاری را به مردم روا داشتند.
این در حالی بود که همچنان دولت مرکزی و به اصطالح ملی گراها و شبه روشــنفکران، در مقابل این 
نقض آشــکار حاکمیت ملی بی تفاوت بوده و بعضا حتی به نیروهای اجنبی کمک هم رساندند. اما عشایر و 
ایالت همواره در مقابل این تجاوزات مقاومت کردند. تا اینکه در شــعبان ۱۳۳۵، نیروهای ارتش انگلیس به 
یکی از قبایل قشقایی به نام دره شوری حمله کردند و در غیاب مردان ایل، زنان و کودکانشان را مورد قتل 

و غارت قرار دادند.2
در چنین شــرایطی بود که آیت اهلل سید عبدالحسین موسوی الری، اعلم مجتهدین فارس، حکم جهاد 
علیه  اشغالگران انگلیسی را صادر نمود. حکمی که همه اقشار و آحاد مردم مسلمان را دربر می گرفت و تخلف 

از آن، ارتداد و خروج از دین اسالم تلقی می شد. بخشی از آن حکم به شرح زیر بود:
»... اعالن به هرکس و هرجا از فرق مســلمین، خارج و داخل حتی بر نســوان و صبیان و ســلطان و 
فرمانفرما و قوام و اعراب و هرکس که الف از مســلمانی می زند، واجب فوری و عینی است. خصوصاً در این 
زمان امتحان کفر و ایمان، جهاد و دفاع این کفار حربی ابالیس انگلیس و اعوان ایشان و ابواب طمع و جای 
قرار و راه فرار از هر گوشــه و کنار و کوچه و بازار بدون مهلت و انذار و بعذاب النار و خزی عار و صغار ... و 
هرکس تخلف و تقاعد از این جنبش مجاهدین و از این جهاد اکبر و نهی از منکر نماید، کان تخلف از جیش 
اســامه و امام عصر)ع( نموده اعم از اینکه ملحق به جیش کفار بشــود یا نشود، مرتد و خارج از اسالم است 
و مال و جان او مال و جان مســلمانان اســت ولو قوام الملک باشد، چنانکه شارع مقدس فرموده: اقل خدام 

الشریعه المطهره عبدالحسین الموسوی ...«.۳
شــاید بتوان گفت که این قاطع ترین حکم فقهی از سوی علمای اعالم علیه  اشغال بیگانه بود که حتی 

زنان و دختران و  اشراف و بزرگان را نیز شامل می گردید. 
به این  ترتیب بود جنگ بر ضد نیروهای انگلیس آغاز شد. نیروهای مجاهد عشایری پس از شکست های 
پی در پی که به نیروهای انگلیس وارد کردند، شیراز را برای پاکسازی به محاصره خود درآورده و تلفات فراوانی 
را به دشمن وارد ساختند و این چنین از گسترش تجاوزاتشان جلوگیری و مهم تر اینکه چراغ جهاد و مبارزه، 

به موازات حضور بیگانگان در ایران روشن نگه داشته شد.
اما آیت اهلل ســید عبدالحسین موسوی الری، پیش از این نیز کارنامه ای مملو از مجاهدت های عالمانه و 
 اشاعه علم و فرهنگ اسالمی در زندگی پربار خویش برجای گذارده بود. او که از شاگردان برجسته آیت اهلل 
میرزای شیرازی بود، به دلیل ویژگی های ظلم ستیزی، تدبیر، عقالنیت و مدیریتی که در وجود ایشان همراه 
با تقوای سیاسی و مجاهدت های فراوان بود، بنا به درخواست نمایندگان مردم فارس و الر و با موافقت و امر 
میرزای شــیرازی به ایران آمد. خصوصاً که بعد از واقعه تحریم تنباکو از سوی میرزا و پیروزی ملت، اوضاع 

ایران و خصوصاً منطقه فارس بسیار حساس شده بود. 
به این  ترتیب ســید عبدالحسین موســوی الری در سال ۱۳۰۹ قمری نجف  اشرف را  ترک کرد و عازم 
الرستان شد. میرزای شیرازی هنگام خروج سید الری خطاب به ریش سفید هیئتی که از استان فارس برای 

همراهی او به نجف رفته بودند، فرمود: 
»با بردن آقا سید عبدالحسین به الرستان، نجف را به آنجا برده ای و گهواره فضیلت و دانش را از فرزند 

فضیلت و علم خالی گذاردی«.۴
آیت اهلل ســید عبدالحســین الری در الر فارس، حوزه علمیه تاسیس کرده و به  تربیت طالب و علمای 
آگاه و مبارز اقدام ورزید. امثال سیدعبدالباقی موسوی شیرازی، سید محمدحسین مجتهد الری، سید احمد 
مجتهد فال اسیری، سید عبدالمحسن مهری، سید اسداهلل اصفهانی، سید محمد سیرجانی، سید محمدعلی 
شریعتمداری جهرمی و شیخ عبدالحمید مهاجری نوایجانی که هر یک در اعتالی فرهنگ اسالمی و مبارزه 
علیه تســلط بیگانه بر ایران، مجاهدت های فراوانی به خرج دادند، از  تربیت شدگان و شاگردان مکتب سید 

عبدالحسین الری بودند.
آیت اهلل الری از جمله مجتهدانی بود که به پیروی از اســتاد خویش، میرزای شــیرازی، اعتقاد راسخ به 
والیت فقیه و برقراری حکومت اسالمی داشت. از همین روی عالوه بر زمینه چینی آن از طریق درس و بحث 
و  ترویج مباحث حکومت اســالمی و والیت فقیه در جامعه آن روز الرستان، به احیای امر به معروف و نهی 
از منکر و همچنین برپایی نماز جمعه اقدام ورزید. این در شرایطی بود که نماز جمعه در جامعه  آن روزگار 
منسوخ شــده بود و سید عبدالحسین الری براساس اجتهاد پویا و روزآمد خود، نماز جمعه را واجب عینی 

دانست و خودش آن را اقامه نمود و در خطبه هایش، مردم را از مسائل روز و آموزه های دینی آگاه  کرد.۵
از طرف دیگر مقلدانش را به آموزش نظامی و تشــکیل دسته جات مسلح،  ترغیب نمود. گروه هایی که 
بعدها به »تفنگچیان سید الری« و »چریک های فارس و سید الری« مشهور شدند و در مبارزه و جهاد علیه  

اشغالگران انگلیسی بسیار موثر بودند.
سرانجام آیت اهلل موســوی الری فتوایی مبنی بر تغییر حکومت قاجار و برپایی حکومت اسالمی صادر 

کرد که در بخشی از آن آمده بود:
»واجب است تبدیل سلطنت امویه قاجاریه به دولت حقه اسالمیه«.6

سپس به وسیله مردم و نیروهای مسلحی که از مدت ها پیش تدارک دیده بود علیه نیروهای انگلیسی 
و مزدوران داخلی آنها وارد جنگ و جهاد شــد و خطه الرســتان را از لوث وجود آنها پاک کرد و حکومت 

اسالمی را برپا ساخت. 
او در الرستان، احکام سیاسی و قضایی اسالمی را جاری نمود، از دادن مالیات به شاهان قجری خودداری 

کرد و حتی تمبری با نام »پست ملت اسالم« چاپ نمود تا از تمبرهای قاجاری تشخیص داده شود.
سید عبدالحسین الری به نصب ائمه جمعه و جماعت و حاکم شرع در شهرها و قصبات مجاور پرداخت. 
اما هر روز بر وســعت حکومت اســالمی  افزوده می شــد و مرز حکومت اسالمی نوپای سید عبدالحسین به 
شــهرهای شیراز، جهرم، بوشهر هم  رسید. این حکومت از تشــکیالت اجرایی هم برخوردار بود. چنانکه در 
اسناد تاریخی آمده که در آن حکومت سکه ضرب شد و اسکناس هم چاپ و انتشار یافت. موازین نظامی و 
انتظامی برای تأمین امنیت مردم فراهم شده بود و مردم به ابزار الزم برای مبارزه با استعمار انگلیس مجهز 

می شدند، از جمله آموزش نظامی و کارخانه اسلحه سازی که در منطقه الرستان برقرار گردید.
ساقط کردن حکومت استبدادی قاجار در الرستان، آوازه سید عبدالحسین الری و عملکردش در مقابله 
با استعمار و استبداد را به سراسر ایران رسانید و از جمله زمینه ساز جنبش عدالتخانه علما و سپس نهضت 

مشروطه شد.
از مهم ترین اقدامات آیت اهلل ســید عبدالحسین الری در حکومتی که برقرار نموده بود، مقابله با تهاجم 
فرهنگی و اقتصادی بیگانه و به خصوص انگلیس و حمایت از کاالهای داخلی و تولیدات ملی بود. او فتوایی 

مبنی بر تحریم کاالهای خارجی که نمونه هایش در داخل کشور تولید می شد، صادر کرد. 
آیت اهلل الری در پاسخ به این سؤال که آیا استعمال مصنوعات، مشروبات، ملبوسات و مطعوماتی که از 

بالد کفر وارد می شود جایز است؟ پس از بیان استدالل ها و مستنداتی از قرآن، فتوا داد که: 
»امروز آنچه به عنوان پول از بالد اســالمی به بالد خارجه می رود، کمک به دشــمنان دین و کفار است 
برای ریختن خون مسلمانان. اجتناب از استعمال آنها برای مسلمانان واجب است مگر در صورت اضطرار و 

عدم وجود  اشیای وطنی اسالمی پس از عدم علم به نجاست آنها، اکاًل، شرباً و لبساً فی الصالهًْ و الطواف.« 
ایشان ذیل این فتوای تاریخی، بحث مفصلی راجع به استقالل اقتصادی نمود و فرمود باید وسایل قطع 

احتیاج به کفار فراهم شود.7
آیت اهلل الری تجارت از طریق بیگانگان به ویژه انگلیس را به زیان امت اسالمی می دانست. از این همین 
رو مصرف چای، قند، ادویه، خوراک و پوشاکی را که از کشورهای خارجی )به خصوص انگلیس( وارد ایران و 
ســایر کشورهای اسالمی می شد تحریم نمود. او عقیده داشت، خارج ساختن ارز از کشورهای اسالمی برای 
خرید اشیای خارجی موجب تقویت دشمنان اسالم و قدرت استعمارگران شده و از این طریق سبب ریخته 
شدن خون مسلمانان و ملت های فقیر می گردد. همچنین ورود کاالهای خارجی موجبات وابستگی اقتصادی 

را فراهم آورده و از دیدگاه فقهی و سیاسی اسالم، حرام به شمار می آید.
از همین روی آیت اهلل الری، خود نیز البسه تولید داخل را مورد استفاده قرار می داد در حالی که بسیار 
هم ساده زیســت بود. حتی در اســناد تاریخی آمده، در زمانی که حجاج خانه  خدا در بازگشت از سفر حج، 
قرآن های عثمانی را وارد می کردند، به شدت مورد مذمت و نکوهش ایشان قرار  گرفتند؛ چرا که معتقد بود 
این قرآن ها در آلمان چاپ شده و از طریق خرید آنها، وجوه فراوانی به جیب دولت آلمان سرازیر می گردد.8
از همین روی بود که رهبر معظم انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای درباره آیت اهلل ســید عبدالحســین 

موسوی الری فرمودند:
»... فتوای آن مرحوم درباره اجناس خارجی با اینکه ده ها ســال پیش صادر شده اما هنوز زنده است و 

برای امروز ما راهگشا است و باید فراروی استقالل اقتصادی ما قرار گیرد...«.۹
در کنار این حکم تحریم کاالهای خارجی، فتوای قاطع ســید عبدالحسین درمورد جهاد علیه انگلیس، 
در روزگاری صادر شــد که نیروهای ارتش بریتانیا، خوف و وحشــت بسیاری در دل مردم انداخته و از این 
طریق آنها را برای سرکوب و تحقیر آماده می کردند، اما فتوای آیت اهلل الری چنان جرأت و شهامتی به مردم 

بخشید که همه را به میدان جهاد با انگلیس کشانید.
مجاهدت ها و مبارزات آیت اهلل ســید عبدالحسین الری علیه استعمار خارجی، آنچنان پرآوازه و مشهور 

شد که حتی ملک الشعرای بهار نیز در  اشعارش به او  اشاره کرد:
بنیاد بقای ما نگونسار یک چند شد از جفای  اشرار 
ما را گشتند ناصر و یار تا آنکه مجاهدان دانا 
سیِد عبدالحسین از الر صمصام برآمد از سپاهان 

_____________________________
۱- روح اهلل حســینیان- چهارده قرن تالش شــیعه برای ماندن و توسعه- مرکز اسناد انقالب اسالمی- تهران- ۱۳۹۱   
2- همان   ۳- همان   ۴- والیت فقیه، زیربنای فکری مشــروطه مشــروعه- سید محمدتقی آیت اللهی- صفحه ۳۰.   
۵- راز عالقــه رهبر انقالب به آیت اهلل  العظمی الری- گفت و گو با دکتر آیت الهی- وب ســایت خامنه ای دات آی آر- ۱ 
اسفند ۱۳۹۱   6- فتوکپی حکم جهاد آیت اهلل العظمی سید عبدالحسین الری- دفتر امام جمعه جهرم.   7- راز عالقه 

رهبر انقالب به آیت اهلل  العظمی الری- پیشین   8- همان   ۹- همان

دلمردگان حقایق قرآن را نمی شنوند
»)اگر کفار ســخن حق قرآن را پذیرا نمی شوند جای تعجب نیست( چرا که 
تو )ای پیامبر( نمی توانی ســخن حقت را به گوش مردگان برســانی)زیرا آنان 
به خاطر گناهانشــان دل مرده اند، نفس می کشند اما( گوش های آنان کر است. 
نمی توانی سخن خود را به آنان برسانی)و سخن حق را نمی شنوند در حالی که 
گوش هایشان سالم است مخصوصا( هنگامی که پشت کنند و از تو دور شوند.«
النمل- ۸۰

در پرتو وحی

به مناسبت سالگرد درگذشت آیت اهلل سید عبدالحسین موسوی الری

رهبر انقالب در دیدار بشار اسد با اشاره به 
موفقیت های بزرگ سوریه در میادین سیاسی 
و نظامی گفتند: ســوریه امروز، سوریه قبل از 
جنگ نیست، اگرچه آن زمان خرابی ها نبود اما 
احترام و اعتبار سوریه اکنون بسیار بیشتر از 
گذشته است و همه به این کشور به عنوان یک 

قدرت نگاه می کنند.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنــه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی دیروز )یکشنبه( در دیدار آقای بشار 
اســد رئیس جمهور سوریه و هیئت همراه، مقاومت و 
ایستادگی ملت و نظام سوریه و پیروزی در یک جنگ 
بین المللی را زمینه ســاز افزایش اعتبار و سرافرازی 
ســوریه دانســتند و تأکید کردند: با توجه به روحیه 
و نشــاط و اراده باال در شخص رئیس جمهور و دولت 
ایران برای گسترش همکاری ها با سوریه، باید تالش 

کرد روابط دو کشور بیش از گذشته ارتقاء یابد.
رهبر انقالب با اشــاره بــه موفقیت های بزرگ 
سوریه در میادین سیاســی و نظامی گفتند: سوریه 
امروز، ســوریه قبل از جنگ نیست، اگرچه آن زمان 
خرابی ها نبود اما احترام و اعتبار سوریه اکنون بسیار 
بیشــتر از گذشته است و همه به این کشور به عنوان 

یک قدرت نگاه می کنند.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با تأکید بر اینکه 
امروز رئیس جمهور و ملت سوریه نزد ملت های منطقه 
سرافراز هســتند، افزودند: برخی از سران کشورهای 
همسایه ما و شما، با سران رژیم صهیونیستی نشست  
و برخاست دارند و با یکدیگر قهوه می نوشند اما مردم 
همین کشورها در روز قدس خیابان ها را از جمعیت 
و شعار ضد صهیونیســتی پرمی کنند و این واقعیت 

امروز منطقه است.

ایشــان عوامل متعددی را در مقاومت و پیروزی 
ســوریه در جنگ بین المللی تأثیرگذار دانســتند و 
خطاب به آقای اســد خاطرنشــان کردنــد: یکی از 
مهم ترین این عوامل، روحیه باالی شخص جنابعالی 
است و ان شاءاهلل با همین روحیه بتوانید ویرانی های 
جنگ را نیز باز سازی کنید زیرا کارهای بزرگی پیش 

روی شما قرار دارد.
رهبر انقالب همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره 
شهید ســردار ســلیمانی، گفتند: آن شهید بزرگوار 
تعّصب خاصی به ســوریه داشــت و به معنی واقعی 
کلمه فداکاری می کرد و رفتار او در سوریه با رفتارش 

در دفاع مقدس هشت ساله ایران تفاوتی نداشت.
ایشان افزودند: شهید سلیمانی و دیگر برجستگان 
سپاه ازجمله شهید همدانی، واقعاً با جان و دل تالش 
می کردند و به موضوع ســوریه همچون یک وظیفه و 

واجب مقدس می نگریستند.
کردند:  تأکید  آیت اهلل العظمی خامنه ای  حضرت 
این پیوند و ارتباط برای هر دو کشــور حیاتی است 

و نباید بگذاریم ضعیف شــود بلکه باید آن را هر چه 
ممکن است تقویت کنیم.

ایشــان با اشاره به اظهار دوستی و محبت برخی 
کشــورهایی که در سال های گذشته در جبهه مقابل 
ســوریه قرار داشــتند، افزودند: بایــد از تجربه های 

گذشته، خط آینده را روشن کرد.
رهبر انقالب، روحیه و نشاط رئیس جمهور سوریه 
را زمینه ساز انجام کارهای بزرگ برشمردند و گفتند: 
شخص رئیس جمهور و دولت جمهوری اسالمی ایران 
نیز واقعاً بانشاط و دارای روحیه و اراده باالیی هستند 
و به موضوع ســوریه اهتمام و انگیزه جدی دارند که 
بایــد از این فرصت برای ارتقاء بیش ازپیش روابط دو 

کشور استفاده کرد.
در ایــن دیــدار کــه حجت االســالم رئیســی 
رئیس جمهور نیز حضور داشــت، آقای بشــار اسد با 
تشــکر از مواضع و حمایت های ملــت و دولت ایران 
و همچنین با گرامیداشت یاد شهید سلیمانی، گفت: 
ایســتادگی و مواضع پایدار ایران در ۴ دهه گذشته 

در مسائل منطقه و به ویژه موضوع فلسطین، به همه 
مردم منطقه نشــان داد که راه ایران، راه درســت و 

اصولی است.
کــرد:  خاطرنشــان  ســوریه  رئیس جمهــور 
خرابی های جنگ را می توان باز ســازی کرد اما اگر 
مبانی و اصول از بین بروند، قابل باز ســازی نیستند 
و ایســتادگی ملت ایــران بر مبانــی و اصول امام 
خمینی)ره( که بــا همت جنابعالی نیز ادامه یافت، 
زمینه ســاز پیروزی های بزرگ ملــت ایران و مردم 

منطقه به ویژه مردم فلسطین شد.
آقای بشــار اســد افزود: برخی تصــور می کنند 
حمایت ایران از جبهه مقاومت، حمایت تســلیحاتی 
است درحالی که مهم ترین حمایت و کمک جمهوری 

اسالمی، دمیدن روحیه مقاومت و استمرار آن است.
رئیس جمهور ســوریه در پایان تأکید کرد: آنچه 
باعث شــد رژیم صهیونیستی نتواند بر منطقه حاکم 
شــود، روابط راهبردی ایران و سوریه است که باید با 

قدرت ادامه یابد.

رئیس جمهور کشــورمان با تاکید بر اینکه 
تروریسم  با  مقابله  مقاومت ملت ســوریه در 
و تکفیر ستودنی اســت، اظهار داشت: آنچه 
آینده منطقه و فلسطین را رقم می زند، میزهای 
مذاکره و قراردادهایی مثل »اســلو« و »کمپ 
بلکه مقاومت  دیوید« و »معامله قرن« نیست، 
ملت ها تعیین کننده نظم جدید منطقه ای است.

آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر دیروز 
یکشــنبه در دیدار »بشار اسد« رئیس جمهور سوریه 
اظهار داشــت:  آنچه امروز در پهنه غرب آسیا شاهد 
هستیم، تحقق پیش بینی رهبر معظم انقالب مبنی بر 
نتیجه بخش بودن مقاومت ملت ها در برابر سلطه گران 

و متجاوزین است.
رئیس جمهور ضمن گرامیداشــت یاد شــهدای 
مقاومت ســوریه و ایران، از جمله شهید حاج قاسم 
سلیمانی و تقدیر از مجاهدات مبارزین جهان اسالم 
بر ضد تروریسم، گفت: شما همچون پدرتان یکی از 

چهره های جبهه مقاومت هستید.
رئیســی در ادامه با یادآوری تحوالت سیاسی و 
امنیتی دهه اخیر در منطقــه تاکید کرد: مجاهدان 
مقاومت ثابت کردند که قدرتی قابل اتکا برای برقراری 

ثبات و امنیت در منطقه از جمله در سوریه هستند.
رئیس جمهــور با تاکید بر لــزوم احترام تمامی 
کشــورها به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه گفت: 
زمانی که بعضی سران عرب و غیر عرب منطقه بر سر 
زمان ســقوط حکومت سوریه شرط بندی می کردند، 

ایران در کنار ملت و دولت سوریه ایستاد.
رئیســی خاطرنشــان کرد: مجاهــدت ارتش و 
نیروهــای دفاع وطنی ســوریه و رزمندگان مقاومت 
اسالمی در منطقه بخصوص حزب اهلل قهرمان، نقش 
اساسی در خشکاندن ریشه های قدرت نظامی داعش 
و سایر گروه های تروریستی که تهدیدی برای امنیت 

کل منطقه بودند، داشت.
رئیس جمهور کشــورمان با ابراز تاسف از اینکه 
هنوز بخش های مهمی از خاک ســوریه در اشــغال 
نیروهــای خارجــی قــرار دارد، افــزود: باید تمامی 
سرزمین سوریه از لوث اشغالگران خارجی آزاد شود. 
این اشغال نباید مشمول مرور زمان شود و نیروهای 

اشغالگر و مزدوران آنها باید بیرون رانده شوند.
رئیس دولت ســیزدهم با اشاره به تجاوزات رژیم 
صهیونیستی تاکید کرد: تهدیدات رژیم صهیونیستی 
در منطقه را باید با تقویت و تنوع معادالت بازدارندگی 

مورد توجه قرار داد.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به لزوم تقویت همکاری و هماهنگی بین دو کشــور  
تاکید کرد: اراده و تمایل جدی تهران، ارتقای سطح 
همکاری ها و روابط با دمشق بخصوص در حوزه های 
اقتصــادی و تجــاری اســت و این مســئله یکی از 

اولویت های جدی دولت را تشکیل می دهد.
دولت سوریه قدردان ملت ایران است

و خود را متعهد و مدیون ایران می داند
»بشــار اسد« رئیس جمهور ســوریه نیز در این 

دیدار با اشــاره به اینکه کشورش آماده هماهنگی و 
همکاری های گسترده تر با ایران در عرصه های امنیتی،  
سیاسی و اقتصادی است، بر اهمیت نقش جمهوری 
اسالمی ایران در مبارزه با تروریسم در منطقه تاکید 
کرد و اظهار داشــت: در سال های مقاومت و مقابله با 
تجاوز غربی و تکفیری، ایران تنها کشوری بود که از 

ابتدا کنارمان ایستاد.
بشار اســد روابط ســوریه و ایران را استراتژیک 
توصیــف و تصریح کــرد: تحوالت منطقــه پس از 
یــک دهه جنگ علیه محور مقاومت، نشــان داد که 

استقامت اثرگذار و نتیجه بخش است.
رئیس جمهور ســوریه با تاکید بر اینکه شــاهد 
فروپاشــی نقش آفرینی آمریکا در منطقه هســتیم، 
خاطرنشــان کرد: مــا اثبات کردیم کــه با همکاری 
نزدیک کشورهای منطقه با یکدیگر می توان در برابر 
آمریکا و سلطه گرانی که ادعای ابرقدرتی دارند، پیروز 

شد.
بشار اسد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 
تجربه ثابت کرده که هماهنگی و تعامل کشــورهای 
منطقه در مســائل مختلــف از جملــه در موضوع 
فلســطین بســیار موثر بوده و موفقیت های مقاومت 
فلسطینی ها نشان داد که مصالحه برخی اعراب نتیجه 

عکس داده است.
رئیس جمهور ســوریه با تشــکر از حمایت های 
جمهوری اسالمی ایران از ملت سوریه در جنگ علیه 
تروریســم، تصریح کرد: ملت و دولت سوریه قدردان 
ملــت ایران اســت و خود را متعهــد و مدیون ایران 

می داند.
دولت به دنبال پرداخت یارانه کاالهای اساسی

 به مصرف کننده است 
رئیســی همچنین شــامگاه شــنبه در نشست 
هم اندیشــی با جمعی از اصناف و اتحادیه ها با بیان 
اینکه اســتفاده از نظرات نخبگان عرصه های مختلف 
به عنوان صاحبان دانش، تجربه و توانایی، زمینه ساز 
تصمیم  سازی و تصمیم گیری های صحیح، اثرگذار و 
ماندگار خواهد بود، افــزود: در زمینه اصالح نحوه و 
محل پرداخت یارانه محصوالت غذایی و کشاورزی از 
جمله نان شــما باید طرف مشورت قرار بگیرید، چرا 
که تجارب شــما حتما می توانــد در این زمینه برای 

دولت راهگشا باشد.
وی اظهار داشت: استفاده از مشورت اهالی فن در 
هر زمینه ای، ضریب خطا و اشتباه در تصمیم گیری ها 
را کاهش می دهد و از آن گذشته وقتی هر تصمیمی 
در هر صنفی، متکی به نظرات کارشناســی و تجربه 
اهالی آن صنف باشد، همکاری آنان در اجرای تصمیم 

را نیز به همراه خواهد داشت.
رئیس جمهور یکــی از آثار مهم همراهی اصناف 
مختلف در اجرای تصمیمات و سیاست ها را مشارکت 
آنان در تبیین و اقناع افکارعمومی برای اجرای بهتر 
آن تصمیم دانست و ادامه داد: هر تصمیم و اقدامی، 
هر قدر هم که کارشناسانه باشد، اگر با همراهی مردم 
توام نشــود، موفق و کارگشا نخواهد بود؛ همراهی و 

همــکاری اهالی اصنــاف مختلف و نیز مــردم، رمز 
موفقیت اجــرای تصمیمات و سیاســت های دولت 

هستند.
رئیسی در ادامه سخنانش با تایید اظهارات یکی 
از سخنرانان این نشست مبنی بر تفکیک قائل شدن 
بین گرانی و گران فروشی تصریح کرد: در تعیین مرز 
گرانی و گران فروشی سازمان حمایت از تولیدکننده و 
مصرف کننده مهمترین نقش و جایگاه را دارد و باید 
بــه دقت به وظیفه خود در قیمت گذاری و نظارت بر 
قیمت ها عمل کند تا نه آســیبی به تولیدکننده وارد 

شود و نه به مصرف کننده اجحافی شود.
نباید قیمتی در بازار خودسرانه تغییر کند

رئیس جمهور با بیان اینکه فروشندگان کوچک 
خواربار و مــواد لبنی بخش مهم و موثری در چرخه 
توزیع کاال در کشور هستند، خاطرنشان کرد: توجه به 
فروشگاه های بزرگ نباید باعث غفلت از فروشگاه های 
کوچک شــود. این بخش از اصناف کشــور ارتباطی 
تنگاتنــگ و عمیق با مردم دارند و حمایت از آنها –و 
البته نظارت بر عملکردشــان- باعث تسهیل، تسریع 

و تامین به صرفه اقالم مورد نیاز مردم خواهد شد.
رئیســی با تاکید بر اینکه نباید قیمتی در بازار 
خودسرانه تغییر کند، تصریح کرد: مردم نباید هر روز 
شاهد تغییر در قیمت ها باشند. اگر هم قیمتی تغییر 
می کند باید دالیل و زمینه های آن برای مردم تبیین 

و تشریح شود.
رئیس جمهور خاطرنشــان کــرد: یکی از عوامل 
اصلــی موفقیت اصالحات مدنظــر در نحوه و محل 
تخصیــص یارانه مــواد غذایی همراهــی و نظارت 
دقیق اتحادیه ها و اصناف بر حوزه کاری خودشــان 
اســت. اصناف و اتحادیه ها کمــک کنند تا با نظارت 
جدی بر بازار، جلوی ســوداگری، کم فروشی، احتکار 
و گران فروشــی گرفته شــود. در انتخاب مسئوالن 
اتحادیه ها و بازرســان افراد مناسب را انتخاب کنید 
که بر اساس اصول و قانون عمل کرده و منافع ملی را 

همواره مد نظر قرار دهند.
ما به دنبال تامین منافع مردم هستیم

 رئیســی با تاکید بــر اینکه هــدف دولت از 
اصالح نحــوه و محل پرداخت یارانــه مواد غذایی 
اجــرای عدالت در پرداخت یارانه ها اســت، افزود: 
هــدف دولت این اســت کــه با کمــک اصناف و 
اتحادیه ها، کاری کند تا مردم مزه شــیرین عدالت 
را در پرداخــت یارانه ها بچشــند. این موضوع باید 
به طور شــفاف و دقیق برای مردم تبیین شــود، 
دولت تصمیم اقتصادی محرمانه ندارد و باور داریم 
که اگر مردم در جریــان جزئیات این تصمیم قرار 
گیرنــد، همراه دولــت خواهند بود چــرا که ما به 

دنبال تامین منافع مردم هستیم.
رئیس جمهور اظهار داشت: دولت هرگز به دنبال 
حذف یارانه کاالهای اساســی نیســت، بلکه تصمیم 
دولت این اســت که محل پرداخــت یارانه کاالهای 
اساســی جابجا شــده و به جای پرداخــت یارانه به 
واردکننــده و حلقه اول تامین و توزیع کاال، به حلقه 

آخــر زنجیره تامیــن و توزیع، یعنــی مصرف کننده 
پرداخت شود.

به زودی با مردم 
درباره اجرای طرح مردمی  سازی نظام پرداخت 

یارانه ها سخن خواهم گفت
رئیســی عصر شــنبه نیز در حاشــیه جلســه 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، سه اصل 
مدنظر دولــت در اجرای تصمیمات مهم اقتصادی را 
»اجماع بین مسئوالن«، »اقناع افکارعمومی، نخبگان 
و مــردم« و »حمایت از منافع مردم خصوصا اقشــار 
محروم« اعالم کرد و گفت: همان گونه که وعده داده 
بودم، مردم را در جریان تصمیمات دولت قرار خواهیم 
داد و به همکارانم در دولت هم گفته ام افکار عمومی 
را در جریــان تصمیمات دولت قرار دهند و خود من 
هم به زودی در این باره با مردم سخن خواهم گفت.

وی با اشــاره به جلسه شــورای عالی هماهنگی 
اقتصادی ســران قــوا افزود: همین جلســه یکی از 
جلوه های هماهنگی و اجماع  ســازی برای تصمیمات 

بزرگ اقتصادی در کشور است.
رئیس جمهــور بــا تاکیــد بــر اینکــه طــرح 
»مردمی  سازی« یارانه های ارزی پرداختی به کاالهای 
اساسی، با توجه به الزام قانونی بودجه ۱۴۰۱ و شرایط 
ویژه جهانی، یک اقدام ضروری است، گفت: دولت در 
کنار مردم است و حمایت از منافع و معیشت آنها را 

خط قرمز خود می داند.
آیت اهلل رئیســی بــه تالش های شــبانه روزی و 
برنامه ریزی گســترده دولت و هماهنگی با مجلس و 
قوه قضائیه برای ســامان دادن به وضعیت اقتصادی 
کشــور اشــاره کرد و گفــت: پس از هفــت ماه کار 
کارشناسی متراکم و مشورت با نخبگان، تصمیماتی 
به نفع اقتصاد ملی گرفته شده است که به زودی در 

این باره با مردم صحبت خواهم کرد.
تا زمان عرضه کاالبرگ الکترونیکی

کمک هزینه معیشتی پرداخت می کنیم
رئیس جمهور در جلسه روز یک شنبه هیئت دولت 
از اقدامات وزارت بهداشــت و درمان در برقراری بیمه 
همگانی ســالمت برای ۵ میلیون نفــر از هموطنان و 
اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرســتاری قدردانی 

کرد.
وی همچنین با قدردانی از تحت پوشش بیمه قرار 
گرفتن داروهای بیماری هــای خاص و صعب العالج، از 
مسئوالن خواست که این اقدامات ارزشمند را با تسریع 
در پرداخت مطالبات بیمه ها و بیمارستان ها کامل کنند.

رئیســی در ادامه ســخنان خود، افزایش  بی دلیل 
قیمت ها و رها شدگی بازار را موجب نگرانی مردم عنوان 
کرد و گفــت: دولت خود را موظف می دانــد با تدابیر 
مناسب برای تنظیم بازار و نظارت بر آن و همچنین باز 

کردن گره های زندگی مردم به جامعه آرامش ببخشد.
رئیس جمهور در همین راســتا متذکر شــد که 
دولــت برای حفظ آرامش بازار و کمک به معیشــت 
مردم تا زمــان عرضه کاالبرگ الکترونیکی مبالغی را 
به عنوان کمک هزینه معیشتی پرداخت خواهد کرد.

رئیس جمهور: 

آینده منطقه را مقاومت ملت ها رقم می زند ، نه میز مذاكره 

اصفهان - خبرنگار کیهان:
وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی در حکمی اصغر آذربایجانی را به عنوان 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان منصوب کرد.
در متن حکم محمدمهدی اســماعیلی آمده اســت: »نظر به شایســتگی، تجارب 
ارزشــمند و روحیه انقالبی و دینی جنابعالی، به موجــب این حکم به عنوان »مدیرکل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان« منصوب می شوید.«
امید واثق است که با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری شایسته از ظرفیت های 
فرهنگی آن استان و با امعان نظر و توجه کامل به اهداف و شرح وظایف وزارت خانه و آن 

اداره کل، به صورت خاص نسبت به اقدامات ذیل اهتمام جدی به عمل  آورید:
- تدوین ســند تحول و نقشه راه فرهنگی، هنری و رسانه ای استان با مشورت نخبگان 
فکری و فرهنگی جهت تحقق عملیاتی منویات و تاکیدات رهبر معظم انقالب اسالمی 

)مدظله العالی( 
- تقویــت و حمایت جبهه فرهنگی انقالب اســالمی و حلقه هــای میانی، انجمن ها و 

مؤسسات و تشکل های مردمی و انقالبی فعال در عرصه فرهنگ، هنر و رسانه.
 - گسترش اقدامات فرهنگی اثربخش و استعدادپروری و تقویت عناصر فرهنگی، هنری 

و رسانه ای در مناطق کمتر برخوردار استان
- توجه و برنامه ریزی به منظور کادر سازی، کشف استعدادها و تربیت عناصر فرهنگی و 
هنری، انقالبی و مکتبی در استان با استفاده از ظرفیت های گوناگون آموزشی و تربیتی.

- برقراری ارتباط حســنه و صمیمی با اهالی فرهنگ، هنر و رســانه اســتان و تکریم 
ایشان و رعایت اولویت های محتوایی در برنامه های مختلف شامل: تقویت روحیه عزت 
و خودباوری ملی، رشــد فضائل اخالقی، اقتصاد مقاومتی و تولید ملی، اســتحکام نهاد 
خانــواده و افزایش جمعیت، امیدآفرینی و نشــاط فردی و اجتماعی و تعظیم شــعائر 

اسالمی ، بخشی از وظایف نامبرده تعیین شده است.
گفتنی است اصغر آذربایجانی از چهره های فرهنگی و رسانه ای استان اصفهان است 
که سابقه ســردبیری روزنامه اصفهان زیبا، مدیرمسئولی خبرگزاری ایمنا و قائم مقامی 

صداوسیمای مرکز اصفهان را در کارنامه دارد.
همچنین وی عضو شورا و رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر اصفهان و 

پیش از آن مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداري اصفهان بوده است.

مدیركل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
منصوب شد

اصفهان _ خبرنگارکیهان
از  مبارکه  فــوالد  شــرکت  مدیرعامل 
اشتغال آفرینی  برای  شرکت  این  برنامه ریزی 
12 هزار نفری از طریق ســرمایه گذاری خبر 
داد و گفــت: فوالد مبارکه بــا گام های بلند 
خود نشان داده که با استفاده از ظرفیت های 
موجود، می تواند به چرخ تولید کشور سرعت 

بخشد.
محمدیاســر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه اظهار کرد: فوالد مبارکه برنامه های متعددی 
برای ســرمایه گذاری جهت احــداث نیروگاه های 
خورشــیدی نیروگاه بادی و بسیاری از موارد دیگر 

را در دستور کار خود قرار داده است.
وی افزود: این ســرمایه گذاری ها در قالب گروه 
پیشــرانان پیشــرفت ایران کلید خورده است که 
هم اکنون برخی از پروژه ها به مرحله اجرا رسیده و 

برخی از آنها در مراحل مطالعه و... است که به زودی 
شاهد تحولی در این زمینه خواهیم بود.

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه خاطرنشــان 
کرد: فوالد مبارکه به عنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی 
کشور که از آن به عنوان الگوی ملی بنگاه داری یاد 
می شــود، با این ســرمایه گذاری ها درصدد تحقق 
اشــتغال پایدار در کشــور اســت و ایــن مهم را 
بزرگترین مسئولیت اجتماعی خود می داند که در 
همین راستا با برنامه ریزی های انجام شده در مرحله 
اول این ســرمایه گذاری ها، ۱2 هزار شغل مستقیم 

و غیرمستقیم در سراسر کشور ایجاد خواهد کرد.
وی اذعان داشت: بسیاری از مشکالت اجتماعی 
جامعه بــا کارآفرینی و ایجاد اشــتغال پایدار حل 
می شــود و اگر ما وظیفه خــود را در جایگاهی که 
هستیم، به درستی انجام دهیم، بسیاری از معضالت 

و مشکالت از بین مردم جامعه حذف خواهد شد.

طیب نیا با اشــاره به برنامه فوالد مبارکه جهت 
شناسایی فرصت های اشــتغال و محرومیت زدایی 
متذکر شــد: درصدد اجرای رویکــرد جدیدی در 
این خصوص هســتیم و برای اتمام هرچه سریع تر 
پروژه ها که منجر به بازگشــت سرمایه خواهد شد، 
مصمم هستیم تا به زودی شاهد شکوفایی اقتصاد و 

اشتغال در کشور باشیم.
وی بیان کرد: به لطف الهی و تالش متخصصان 
داخلــی، ظرفیت هــای خوبــی در صنعــت فوالد 
کشــور ایجاد شده که بســیاری از نیازهای کشور 
را تأمین می کند؛ رویکرد اصلی ما در توســعه ها و 
سرمایه گذاری های اخیر، تولید محصوالت کیفی به 

همراه ارزش افزوده باالست.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه 
محصوالتی که در گذشته از دیگر کشورها خریداری 
می شد، اکنون به دســت جوانان همین مرز و بوم 

تولید می شوند، عنوان داشت: خوشبختانه در حال 
حاضر نیاز ما بــه واردات کاهش یافته و همین امر 
باعث کاهش چشمگیر خروج ارز از کشور می شود 
و به همین خاطر زیرساخت های زیادی برای توسعه 
فناورانــه، نوآورانه و دانش بنیــان در فوالد مبارکه 
ایجاد شــده تا بتوانیم به سرعت این تالش ها را به 

نتیجه برسانیم.
وی در پایان اضافه کرد: با همت همه تالشگران 
گروه فوالد مبارکه از ابتدای ســال جاری از طریق 
ظرفیت هــای موجــود موفق به ثبــت ۳۰ رکورد 
تولید شــدیم و این موفقیت بزرگ نشــان دهنده 
تالش همه جانبه تالشــگران فــوالد مبارکه برای 
جهش تولید در کشور است؛ در واقع فوالد مبارکه 
با گام های بلند خود نشــان داده که با اســتفاده از 
ظرفیت های موجود، می تواند به چرخ تولید کشور 

سرعت بخشد. 

مدیر عامل:

فوالد مبارکه اصفهان به چرخ تولید کشور سرعت می بخشد


