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روزنامـه وارش 
پرتیراژترین  روزنامه شمال کشور

  )مازندران، گلستان و گیالن(             
  تلفن های تماس: 3-33304401 ساری

*چهل و یکمین جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملی ایران*

زندگی فرصتی است برای مهربانی
99 کمک هزینه خرید واحد مسکونی هر یک به مبلغ 1000 میلیون ریال

299 کمک هزینه خرید خودروی داخلی هر یک به مبلغ 700 میلیون ریال
1399 کمک هزینه خرید کاالی ایرانی هر یک به مبلغ 200 میلیون ریال
1399 کمک هزینه خرید صنایع دستی هر یک به مبلغ 10 میلیون ریال

790 هزار جایزه نقدی هر یک به مبلغ 1 میلیون ریال
شرایط شرکت در قرعه کشی:

آخرین مهلت جهت افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی پایان مرداد 1399
داشتن حداقل مانده 500 هزار ریال به مدت 90 روز متوالی و حفظ مانده باالی 500 هزار ریال تا روز قرعه کشی

در صورت رعایت حداقل موجودی، هر 50 هزار ریال در روز یک امتیاز

امتیاز بانک به مشتریان:
مشتریانی که قبل از اتمام دوره قرعه کشی افتتاح حساب یا تکمیل موجودی داشته اند با رعایت حفظ موجودی

حتی پس از اتمام دوره قرعه کشی به مدت 90 روز در قرعه کشی شرکت داده می شوند.

روابط عمومی  امور شعب بانکی ملی استان مازندران

سرمقاله

صفحه  7

تحریف؛ روایت شکست و ناکارآمدی
این فقط پیــش بینی ناپذیری ترامـــپ و دکترین خروجش از معاهدات جهانی نبود کـــه مخل منافع ملی ما شد بلکه چتر او بر سِر ایران ستیزترین چهره های 
واشنگتن بود و هست که سبب شده در سه سال گذشته، ایران هدف کارزار فشار حداکثری ایاالت متحده باشد. دولت ترامپ، ضد ایرانی ترین چهره  ایاالت متحده 
را نمایندگی می کند و این بدان معناست که فارغ از اینکه چه دولتی در تهران بر سر کار باشد، ایران نه به عنوان یک دولت و نه حتی به معنای یک حاکمیت که 
به معنای یک سرزمین با خطر امنیتی مواجه شده است. خروج از برجام، تحریم یکجانبه و فشار حداکثری دولت ایاالت متحده گرچه به تسلیم ایران و فروپاشی 
اقتصادش منتهی نشده و نخواهد شد اما زخم های این جنگ تمام عیار، بی تردید دردآور و آزاردهنده است. در تقابل با جریان تحریم و تحریف که هوشیارانه و داهیانه 
از سوی مقام معظم رهبری طرح شده، باید واقع بینانه عامل »تحریم« را در تحلیل شرایط کنونی در نظر داشت. رویارویی با عریان ترین شکل جنگ اقتصادی، 
هزینه های غیرقابل چشمپوشی را در معیشت و جریان زندگی عادی شهروندان به دنبال دارد که نادیده گرفتن آن، پایه گذار تحریف در روایت از ایران امروز 
خواهد بود. تحریف به دنبال القای »شکست« به شهروندان ایرانی است، شکستی که امید و اعتماد به نفس را از ملت می گیرد و انگیزه ها را کمرنگ خواهد کرد.

وقتی در روایتی غیرواقعی و البته خطرناک از شرایط کنونی، افکار عمومی از تأثیرات مخرب تحریم ها منحرف و صرفاً به سوی ناکارآمدی دولت و ساختار اجرایی 
هدایت می شود بیش از هر زمانی روایت شکست، درونی خواهد شد و امید از دست خواهد رفت. وقتی می دانیم که ایران ستیزان از واشنگتن تا تل آویو و ریاض به 
دنبال فروپاشاندن اقتصاد و امنیت ایران تنها در چند ماه بوده اند اما اقتصاد ایران توانسته تاکنون تاب آورد و دولت حتی با وجود همزمانی با ابربحرانی همچون کرونا، 
نیازهای ضروری جامعه را تأمین نماید، وقتی می دانیم دولت ترامپ در رسیدن به آنچه تصور می کرده ناکام مانده است اصرار بر ناکارآمدی دولتی که در صف مقدم 
می رزمد جز القای شکست نخواهد بود.دولت دوازدهم هم بسان دولت های دهه  شصت، دولت جنگ است؛ جنگی که فشار اقتصادی اش بر دولت حتی از جنگ هشت 
ساله هم فراتر رفته.  تحریف، گاهی واژگون کردن دریچه  نگاه به مسأله است. می شود در روایتی واقعی از ناکامی ایران ستیزان در رساندن ایران به فروپاشی گفت و 
البته از شکست تحریم هرچند با هزینه های غیرقابل کتمان؛ می شود در هنگامه های سخت تاریخ معاصر، روایت پیروزی را به افکار عمومی ارائه داد و به شهروندان 
آگاهی بخشید که تاب آوری ایران به شکست خصمانه ترین رویکردها انجامیده. اما می شود در روایتی دیگر، عامداً عامل بیرونی تحریم و کارزار فشار حداکثری را 
سانسور کرد و شرایط اقتصادی سخت کنونی را صرفاً متوجه ناکارآمدی دولت و دستگاه اجرایی کشور دانست و نهایتاً به منافعی کوتاه مدت در سیاست داخلی هم 
دل بست.در این جنگ روایت ها، جریان تحریف، روایتی ضد منافع ملی را ارائه می دهد؛ روایتی که تسلیم ناپذیری ایران در مواجهه با تحریم ها را برنمی تابد و روایتی 
که اساساً تاب آوری دولت و ملت را نادیده می گیرد. تحریف به هیچ روی، پیروزی را برای دولت و ملت ایران متصور نیست چراکه در اعتراف به هر شکلی از پیروزی 
ناچار باید از القای ناکارآمدی عقب بنشیند. تحریف، روایت شکست است چه بلندگوی تحریف در داخل باشد و چه در خارج. در این ستیز روایت ها، اگر شرایط فعالیت 
دولت دوازدهم در غبار تحریف، محو گردد، هر روایتی، روایت ضدملی خواهد بود و در پی ارضای منفعتی فروملی.   ماجراجویی با منافع ملی، بازی خطرناکی است.

از دشمن انتظاری نیست اما از معارضان و منتقدان هموطن انتظار می رود که با هر درجه ای از واگرایی با دولت مستقر، روایتگران »شکست« یک ملت نباشند و با 
هر سطحی از تضاد با دولت کنونی، به مبلغان جریان تحریف بدل نشوند. القای غیراخالقی و غیرمنصفانه  ناکارآمدی آن هم در سخت ترین تحریم های معاصر و در 
جنون یکجانبه گرایی ایاالت متحده، آن هم وقتی می دانیم که جداسازی اقتصاد از نفت چقدر سخت و پیچیده است، وقتی می دانیم که توأمانی کرونا و تحریم چقدر 
فرساینده است، تعبیری جز تحریف نخواهد داشت.تحریف، کیمیای وارونه ای است که کامیابی ها و توانمندی ها را، پیروزی را، و امید را به شکست بدل می کند. 
جریان تحریف در تکاپوست تا مخاطب روایت هایش از یاد ببرد که ایران آغازگر نقض پیمان و ماجراجوی این منازعه نبوده است و اتفاقاً آخرین سنگر چندجانبه گرایی 
و وفای به عهد است؛ تحریف در تمنای آن است که مخاطبش به یاد نیاورد که دولت، ایستادگی را به وقت ایستادگی و صلح را به وقت صلح به جای آورده است. 

تحریف در سودای آن است که همه روایت ها به شکست منتهی شود و همه چراها با ناکارآمدی دولت پاسخ داده شود./ علیرضا معزی

مدیر کل بهزیستی مازندران:

  تمامی معلوالن آسیب نخاعی 
مازندران حق پرستاری 

دریافت می کنند

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران :

اختتامیه جایزه کتاب سال 
مازندران شهریور ماه

 برگزار می شود

رئیس مجمع نمایندگان مازندران :

وزارت نیرو درباره
 سد فینسک پاسخگو 

باشد

استاندار مازندران:

۴0 هزار دانش آموز 
مازنـدران گوشی 

هوشمند ندارند

 ترخیص نهاده های دامی موجود در بنادر مازندران در حالی 
با کندی انجام می شود که مسئوالن بخش های مرتبط 
از  انجام این کار برای جلوگیری  بر ضرورت تسریع در 
بروز مشکل تاکید دارند ولی ظاهرا بخش خصوصی و وارد 
کننده چندان عجله ای در این مورد ندارد.کندی ترخیص 
نهاده های دامی دپو شده در بنادر مازندران موضوع مطرح 
شده در نشست گفت و گوی بخش خصوصی مازندران با 
دولت بود که در استانداری برگزار شد.معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری مازندران در این نشست خواهان 
تسریع در ترخیص نهاده های دامی موجود در بنادر استان 

شد و گفت : براساس آمار گمرکات استان، مقادیر زیادی 
نهاده های دامی اعم از جو و ذرت در بنادر استان دپو شده 
که مشکالتی را ایجاد کرده است.حسن خیریانپور اضافه 
کرد : در حالی نهاده های دامی در بنادر استان دپو شده که 
در داخل تولیدکنندگان مرغ ما در تامین نهاده های دامی 
با مشکل مواجهند و باید هر چه سریعتر نسبت به ترخیص 
این نهاده ها به خصوص از سوی وارد کنندگان بخش 
خصوصی اقدام شود.مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام 
استان مازندران هم در این نشست گفت : هم اکنون ۴۱۶ 

هزار تن نهاده های دامی شامل...

استقبال سرد بخش خصوصی
 از ترخیص نهاده های دامی

 بنادر مازنــدران

پنجمین جشنواره ققنوس مازندران زیر سایه کرونـا
 به کار خود پایان داد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران:

تجهیزات بیمارستانی مازندران برای مقابله با کرونا 
در حال تکمیل است

نماینده ولی فقیه در مازندران:

مردم باید باید در خط مقدم پیاده سازی 
امربه معروف قرار گیرند

باران باش و ببار، مپرس کاسه های خالی از آن کیست          »کوروش کبیر«


