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ضرورت بهره گیری از استعداد جوانان

ــوع  ــژه صنــدوق قــرض الحســنه مســتلزم دو ن ــه وی تأســیس نهادهــای مختلــف نیکــو کاری ب
ــر بنایــی  ســرمایه گذاری اســت. ســرمایه مــادی و ســرمایه معنــوی؛ ســرمایه مــادی نقــش زی
ــه قصــد برخــورداری از  ــرای تحصیــل ســود و منفعــت مــادی بلکــه ب ــه ب دارد کــه خیریــن ن
ثــواب اخــروی از مــال خــود، آن را تأمیــن می کننــد. اینــان دریافته انــد زندگــی زودگــذر اســت 
ــوی را گذاشــتنی و  ــروت دنی ــد ث ــی می بینن ــود در آن محــال، فرصــت را از دســت رفتن و خل
ــدی از  ــرای بهره من ــد. ب ــی می یابن ــاز نیافتن ــی ب ــی را غنیمت ــر دم ــن رو ه ــتنی؛ از ای گذش
ــرمایه  ــاک س ــت پ ــن نی ــا ای ــد. ب ــرمایه می گذرن ــادی س ــود م ــنه از س ــرض الحس ــاداش ق پ
ــم  ــن ســنت الهــی را فراه ــرض الحســنه ای ــاء ق ــد. احی ــی خــود می پردازن ــدوق را از دارائ صن
می ســازند وکمــک بــه محرومــان را برمی گزیننــد. خوشــا بــه ســعادت ایــن رهــروان راســتین 
ــوان از انجــام مقصــود اســت کادر  ــادی نات ــود آن ســرمایه م ــا نب ــه ب ــوی ک ــا ســرمایه معن ام
ــی مؤسســه  ــردش و تعال ــا گ ــش آنه ــت و دان ــو  فعالی ــد در پرت ــد می طلب ــان و توانمن ــا ایم ب
فراهــم می گــردد. ایــن نیــاز امــروزه در صنــدوق قــرض الحســنه محســوس تر اســت. 
ــان  ــروی ایم ــا نی ــود ب ــان، خ ــی خودش ــرمایه از دارائ ــن س ــن تأمی ــدوق ضم ــذاران صن پایه گ
بــه ایــن ســنت  اداره صنــدوق را بــه عهــده گرفته انــد، عمــر پــر برکتشــان را در خدمــت بــه 
ــاد و  ــد ب ــان مزی ــوده  اجرش ــدان ب ــت نیازمن ــه ی راح ــان مای ــد. فعالیتش ــان گذرانده ان محروم
آثارشــان جــاودان، ســابقه و عملکــرد ایــن مــردان خداجــو ســتودنی و مانــدگار اســت امــا بایــد 
پذیرفــت گــذر عمــر نیــرو را بــه تحلیــل می بــرد بهــره وری کاســتی می گیــرد. ســزاوار شــأن  
ــان  ــدر و پرثمرش ــای گرانق ــداوم برنامه ه ــرای ت ــت  ب ــت اس ــتاقان خدم ــن مش ــگاه  ای و جای
جوانــان بــا ایمــان و مســتعد را کــه الحمــد اهلل در جامعــه فراواننــد بــه همــکاری فــرا خواننــد 
بــا اســتفاده از تجربــه پــر ارج خــود آنهــا را تحــت تعلیــم و آمــوزش قــرار دهنــد. تجربه هــای 
ــورت  ــن ص ــد. در ای ــتی کنن ــد و سرپرس ــی دارن ــان ارزان ــه آن ــود را ب ــارت خ ــمند و مه ارزش
تجربــه مدیــران بــا ســابقه بــا نیــروی در حــال شــکوفایی جــوان درهــم می آمیــزد و قریــن ایــن 
دو مدیریــت را تکامــل می بخشــد و ســنت زیبــای قــرض الحســنه را بــه اوج تعالــی می رســاند. 
بــا توجــه بــه نــکات بــاال اگــر مؤسســات بخواهنــد بــه رشــد و پیشــرفت برســند بایــد در تربیــت 
ــال  ــه هــدف خــود بکوشــند. شایســته نیســت دنب ــرای وصــول ب ــه ب ــن آینده ســازان جامع ای
ــد در نظــر  ــد. بای ــد و در دیگــر نهادهــا خدمــت کرده ان ــه اندوخته ان کســانی باشــیم کــه تجرب
داشــت مدیــران توانــای کنونــی خــود زمانــی فاقــد هرگونــه تخصــص و مهــارت بودنــد  و در 
ــام  ــرت ام ــد. حض ــت یافته ان ــه آن دس ــزرگان ب ــه ب ــری تجرب ــود و بکارگی ــش خ ــایه کوش س

ــد:  ــه می نمای ــود توصی ــزاران خ ــاران و کارگ ــه ی ــام( ب صادق)علیه الس

َُّهم اِسراع َعلی ُکلِّ َخیر«  »َعَلیُکم بِااِلحداث َفِان
» بر شماست سراغ جوانان بروید که آنها برای کار نیکو پیشرو ترند«. 

  

نشـــریه قـــرض الحســـنه بـــا اســـتناد بـــه ایـــن حدیـــث پرمحتـــوا نظـــر مســـئولین صنـــدوق قـــرض الحســـنه را 
بـــه ســـوی عملـــی ســـاختن فرمایـــش امـــام معصـــوم جلـــب مینمایـــد تـــا بـــا تربیـــت نیـــروی جـــوان در عیـــن 
حـــال کـــه از بـــار مســـئولیت هـــای خـــود مـــی کاهنـــد پیشـــرفت و تعالـــی قـــرض الحســـنه را فراهـــم ســـازند
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کشــور و مــردم مــا از جهــات 
مختلــف زیــر فشــار ســلطه گــران 
ــد  ــذا بای ــت و ل ــی اس ــن الملل بی
بــرای این مســایل چــاره اندیشــی 
ــم  ــن ه ــت ای ــن اس ــم. ممک کنی
ــه  ــد و ب ــا باش ــرای م ــی ب فرصت
ــی  ــه خودکفای ــم و ب ــود بیایی خ
اقتصــادی برســیم دشــمن اقتصــاد 
مــا را هــدف قــرار داده اســت، 
ــوش  ــا باه ــر م ــال اگ ــن ح ــا ای ب
باشــیم و متوجــه امــر باشــیم 
می توانیــم بــر مشــکالت فایــق 
آییــم. مــا اکنــون در کشــور منابــع 
طبیعــی و امکانــات فــوق العاده ای 
داریــم ولــی اینهــا کمتــر بالفعــل 
شــده اســت. جمعیــت مــا تقریبــاً 
ــان را  ــت جه ــد جمعی ــک درص ی
ــه  ــی ک ــود  در حال ــامل می ش ش
۸ درصــد منابــع ارزشــمند دنیــا را 

ــم.  ــار داری در اختی
همچنیــن دومیــن منبــع گازی 
یــا  اختیــار داریــم  را در  دنیــا 
ــه  ــا ۶۰ گون ــی م ــع معدن در مناب
جنــس معدنــی داریــم کــه برخــی 
از آن را بــه هیــچ وجــه دنیــا 
ــدود دارد.  ــیار مح ــا بس ــدارد وی ن
ــن  ــه چنی ــت ک ــی اس ــر جای کمت

تنوعــی داشــته باشــد. طبــق آمــار 
ــون  ــارد و ۶۰۰ میلی ــدود ۱میلی ح
ــه  ــم ک ــی داری ــر معدن ــن ذخای ت
ــت.  ــر اس ــی نظی ــود ب ــوع خ در ن
ــن اســت کــه  اقتصــاد مقاومتــی ای
ــات  ــم و از امکان ــالش کنی ــد ت بای
ــال  ــم و دنب ــره بگیری ــان به خودم
ــرای  ــا ب ــه غربیه ــیم ک ــن نباش ای
کننــد  درســت  را  صنعتــی  مــا 
ــدری  ــا ق ــرف کااله ــد در  مص بای
صرفــه جویــی کنیــم تــا بــه تدریــج 
خودمــان بتوانیــم نیازهایمــان را 
تولیــد کنیــم اگــر چــه ممکــن 
ــته  ــدا مشــکالتی داش اســت در ابت
باشــیم ولــی اگــر اقتصــاد مقاومتــی 
ــم  ــرار دهی ــان ق ــرلوحه کارم را س
ــع  ــویم. در واق ــروز می ش ــا پی یقین
اقتصــاد مقاومتــی بــرگ برنــده مــا 
ــی اســت. کارهــای  در جهــان کنون

ــه  ــام داد ک ــوان انج ــددی می ت متع
یکــی از آن هــا ایجــاد امنیــت بــرای 
ســرمایه گــذاری در داخــل کشــور 
اســت تــا ســرمایه گــذاران داخلــی 
ــد ســرمایه  ــد در عرصــه تولی بتوانن
گــذاری کننــد. مــا االن حــدود ۵۰ 
ــر نفتــی  ــارد دالر صــادرات غی میلی
داریــم کــه اگــر تــالش کنیــم ایــن 
ــانیم  ــر برس ــه ۲ براب ــم ب را می توانی
و اگــر بــه ایــن مرحلــه برســیم 
ممکــن اســت از خیلــی درآمدهــای 
ــی  ــویم ولزوم ــاز ش ــی نی ــی ب نفت
ــروش  ــرای ف ــالش ب ــا ت ــدارد م ن
ــه  ــم. بلک ــده کنی ــم ش ــت تحری نف
همیــن  را  نفــت  می توانیــم  مــا 
جــا اســتخراج کنیــم و از مشــتقات 
نفــت کــه نــرخ بیشــتری دارد، 
ــازار  ــه ب ــم و آن را ب ــتفاده کنی اس

ــیم.  ــا بفروش دنی

اقتصاد مقاومتی
 برگ برنده ما در جهان

عالءالدین میر محمد صادقی
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ــي از کالم اهلل  ــالوت آیات ــم بات مراس
ــد  ــپس مجی ــد س ــاز ش ــد آغ مجی
حســنی برغانــی رئیــس هیئــت 
مدیــره صنــدوق قــرض الحســنه 
ضمــن  البــرز  اســتان  الغدیــر 
خیــر مقــدم بــه اعضــاء محتــرم 
هیئــت مدیــره و مدیــران عامــل 
مدعویــن  ســایر  و  صندوق هــا 
قــرض  صندوقهــاي  اظهارکــرد: 
الحســنه اســتان البــرز کــه جزئــي از 
همــکاران  ســازمان اقتصاد اســالمی 
ــا شــند پــس از افتتــاح  ایــران  می ب
شــعبه جلســات خــود را در ایــن 
ــد  ــرد، بع ــد ک ــزار خواهن محــل برگ
ــان،  ــط ایش ــاه توس ــی کوت از گزارش
مــداح اهــل بیــت اقــای عطــاء الهــی 
ــام  ــا ســعادت ام بمناســبت والدت ب
ــی  ــودی خوان ــر )ع( مول ــد باق محم

ــد.  نمودن
ــالم  ــت االس ــه  حج ــه برنام در ادام

روحــی  حســین  محمــد  حــاج 
صنــدوق  عامــل  مدیــر  یــزدی 
طــی  الغدیــر  قرض الحســنه 
رجــب  مــاه  گفــت:  ســخنانی، 
دارای فضائــل بســیاری می باشــد 
مناســبت های  مــاه  ایــن  در  و 
ارزشــمندی وجــود دارد و انشــاء اهلل 
همــه مــا جــزو رجبیــون محســوب 
و روســفید در  و ســربلند  شــویم 
ــی  ــارک و تعال ــد تب ــگاه خداون پیش
در فــردای روز قیامــت باشــیم و 
ــان  ــی و میهم ــرای اله در میهمانس
شــدن در مــاه مبــارک رمضــان 
آمــاده شــویم و خداونــد ایــن توفیق 

ــد.  ــا بده ــه م را ب
ــل  ــر عام ــی مدی ــای فرج ــگاه آق آن
ســازمان اقتصــاد اســالمی ایــران 
مســعود  میــالد  تبریــک  ضمــن 
باقــر  محمــد  امــام  حضــرت 
مدعویــن  مقــدم  )علیه الســالم( 

را گرامــی داشــت و در ســخنانی 
بــا  را  مبــارک  روز  ایــن  تقــارن 
افتتــاح شــعبه ســازمان نویــد بخــش 
ــرد  ــه ک ــف و اضاف ــت توصی و پربرک
از مدتهــا قبــل تاســیس شــعبه 
ســازمان در کــرج مــورد نظــر بــود، 
باالخــره هیئــت مدیــره ســازمان بــا 
ــال 9۲  ــم در س ــن تصمی ــرای ای اج
ــن  ــدهلل ای ــه الحم ــرد ک ــت ک موافق
ــته و  ــن خواس ــق ای ــاهد تحق روز ش

ــتیم.  ــعبه هس ــاح ش افتت
طریــق  از  امیدواریــم  گفــت:  وی 
مشــکالت  ســازمان  شــعبه 
ــن  ــنه ای ــرض الحس ــاي ق صندوقه
ــی  ــود. همکاران ــرف ش ــتان برط اس
کــه در شــعبه کــرج بــه کار گرفتــه 
قدیمــی  نیروهــای  از  شــده اند، 
ــمتهای  ــتند و در  قس ــازمان هس س
مختلــف مشــغول بــکار بوده انــد 
ــاط  ــا ارتب ــا صندوقه ــته ب و از گذش

گزارشي از افتتاحیه شعبه كرج

مراســم افتتــاح شــعبه ســازمان اقتصــاد اســالمی ایــران در كــرج بــه میمنــت بركــت میــالد مســعود 
ــي از  ــازمان  و جمع ــئولین س ــران و مس ــور مدی ــا حض ــالم( ب ــه الس ــر )علی ــد باق ــام محم ــرت ام حض

ــد.  ــر برگزارش ــخصیت های دیگ ــنه و ش ــرض الحس ــای ق ــئوالن صندوق ه ــران و مس مدی
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صندوق هــا  مشــکالت  و  داشــته 
امیــدوارم  می کننــد  درک  را 
صندوق هــای  مدیــران  همــکاری 
از  بیشــتر  کــرج  قرض الحســنه 

گذشــته شــود. 
ضمنــا یــادآور شــدند: تفاهمنامــه ای 
ــن  ــار بی ــول و اعتب ــورای پ ــه ش ک
ــد  ــازمان منعق ــزی و س ــک مرک بان
شــده، صندوقهــاي همــکار ســازمان 
دســتورالعمل  شــرایط  برخــي  از 
بــازار  تنظیــم  قانــون  اجرائــی 
ــدند  ــتثنا ش ــی اس ــکل پول غیرمتش
ــم  ــا فراه ــراي آنه ــهیالتی ب ــا تس ی
ــن  ــا دارد از ای ــه ج ــت، ک ــده اس ش

شــود.  بهره بــرداري  مزیــت 
همچنیــن ســازمان بــرای انجــام 
وظایــف خــود تعــداد حسابرســان و 
بازرســان را اضافــه و تقویــت کــرده 
تــا توانایــی بازرســی از صندوق هــای 
بیشــتری را داشــته باشــد. احتمــال 
ــدوق در طــول ســال  ــک صن دارد ی
ــرار  ــی ق ــورد حسابرس ــار م ــد ب چن
محتــرم  مســئولین  از  و  گیــرد 
در  کــه  می خواهیــم  صندوق هــا 
صــورت مراجعــه ی ایــن کارشناســان 
آورنــد  بعمــل  را  الزم  همــکاری 
در  خواســتند  کــه  اطالعاتــی  و 
ــاءاهلل  ــا انش ــد ت ــان بگذارن اختیارش

ــورت  ــق ص ــور دقی ــیدگی ها بط رس
ــرد.  گی

ــن  ــه ای ــزود: گرچ ــی اف ــای فرج آق
ــی  ــده ول ــالم ش ــا اع ــوع باره موض
تذکــر مجــدد آن بــی فایــده نیســت 
پرداخــت  از  صندوق هــا  اجتنــاب 
ــه  ــت ک ــی اس ــروط و جدول وام مش
ــه آن را  ــی ک ــن روش صندوق هائ ای
اعمــال کردنــد بعــد از چنــد صبــاح 
بــا مشــکالت زیــاد و بحــران مواجــه 
از  صندوقهــا  لــذا  اســت،  کــرده 
پرداخــت وام مشــروط و جدولــی که 
ناســازگار بــا هــدف قــرض الحســنه 
و زیــان اور اســت چــه مکتــوب، چــه 
ــد.  ــدا خــودداری کنن نانوشــته اکی

آقــای فرجــی در پایــان سخنانشــان 

آقــای احمدپــور را بعنــوان مســئول 
شــعبه کــرج ســازمان ایــران معرفــی 
ســایر  و  ایشــان  بــرای  و  نمــود 
همکارانشــان آرزوی موفقیــت کــرد. 
ــای  ــه آق ــه افتتاحی ــه جلس در ادام
شــیوه  گفــت:  المحدثیــن  عــالء 
ــه  ســازمان  ــی ک ــد مالقات های جدی
از ســال ۱39۲ در پیــش گرفتــه 
اســت و اولیــن جلســه  در تهــران بــا 
ــل و بازرســین  ــران عام حضــور مدی
تشــکیل شــد، مذاکــرات رودرو بــود 
کــه  باعــث  شــد بســیار راه کوتاه تــر 
ــن  ــي بی ــه راحت ــائل ب ــردد و مس گ
گذاشــته  درمیــان  همــکاران 
ــی  ــد هماهنگ ــای واح ــود و اعض ش
صندوقهــاي قــرض الحســنه هرچند 
ــی  ــد ول ــر می زنن ــا س ــه صندوق ه ب
ــش  ــه در پی ــیوه ای ک ــن ش االن ای
ــران  ــا مدی ــده و رودرو ب ــه ش گرفت
می شــود  صحبــت  صندوق هــا 

ــت.  ــر اس ــر ثمرت ــی مثم خیل
در ادامــه برنامــه آقــاي ضامنــی 
مســئول امــور صندوقهــا اظهــار 
داشــت: اســتان البــرز داراي حــدود 
می باشــد  همــکار  صنــدوق   ۶۰
ــوب و  ــت مطل ــراً در وضعی ــه اکث ک
ســازمان  بــا  نزدیکــي  همــکاري 

دارنــد. 
وي پــس از پاســخ بــه ســئواالت 
بــا  امیــدوارم  گفــت:  مدعویــن 
افتتــاح شــعبه ســازمان اقتصــاد 
اســالمي ایــران در اســتان البــرز 
ــري  ــکاري نزدیکت ــا هم ــا صندوقه ب

داشــته باشــیم. 
ســئواالت  بــه  جلســه  درپایــان 
شــرکت کننــدگان پاســخ داده شــد 
اقامــه نمــاز جماعــت  از  و پــس 

مراســم خاتمــه یافــت. 

آقای فرجی مدیرعامل سازمان 

اقتصاد اسالمی ایران: 

صندوق ها باید از پرداخت وام 

مرشوط و جدولی که ناسازگار 

با هدف قرض الحسنه و 

زیان آور است چه مکتوب

 چه نانوشته خودداری کنند
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گزارش جلسات واحد هماهنگی
 صندوق های قرض الحسنه

ــومین  ــتاد و س ــد و هش نهص
هماهنگــي  واحــد  جلســه 
قرض الحســنه  صندوق هــاي 
بــا    93/2/4 تاریــخ  در 
اهلل  كالم  از  آیاتــي  تــالوت 
ــاز  ــث آغ ــل حدی ــد و نق مجی
جلســه  اعضــاء  ســپس  شــد. 
مطروحــه  مــوارد  بــه  نســبت 
ــاي  ــد؛ آق بحــث و اظهارنظــر کردن
ــدم  ــن خیرمق ــن ضم عالء المحدثی
داشــتند:  اظهــار  حاضریــن  بــه 
ســال  کــه  گردهمایی هایــی 
ــتیم  ــتان ها داش ــته در شهرس گذش
و گــزارش آن در ایــن جلســات 
ارائــه شــده، بازتــاب خوبــی در بین 
مدیــران صندوق هــا داشــته اســت و 
درخواســت های بســیاری داشــتیم، 

در صــورت امــکان در ســال جدیــد 
ــزار  ــتر برگ ــات بیش ــه جلس اینگون
گــردد و ســازمان هــم برنامه ریــزی 
نمــوده اســت تــا انشــاء اهلل بتوانیــم 
جلســات رودرو را بــا مســئولین 
بــه  قرض الحســنه  صندوق هــای 

ــم.  ــزار کنی ــن برگ ــو احس نح
عالیــی اظهــار داشــت: در ایــام 
ــا  ــی ب ــوروز تماس های ــالت ن تعطی
عزیــزان پیشکســوت صندوق هــا 
ــحالی  ــث خوش ــد و باع ــه ش گرفت

آن بزرگــواران گردیــد. 
وی افــزود: جلســاتی کــه داشــتیم 
ــته  ــم در برداش ــی ه ــج خوب و نتای
اســت بصــورت جدی تــر ادامــه 
ــه  ــا توج ــه ب ــرا ک ــم داد، چ خواهی
بــا  مرکــزی  بانــک  اینکــه  بــه 

مســاعي ســازمان همــکاری خوبــی 
ایجــاد کــرده  بــا صندوق هــا  را 
ــا  ــز ب ــا نی ــذا صندوق ه ــت و ل اس
ــا  ــر کاره ــتری پیگی ــت بیش جدی

ــند.  باش
امــور  مســئول  ضامنــی  آقــای 
عملکــرد  از  گزارشــی  صندوقهــا 
ســال گذشــته امــور صندوقهــا  
ارائــه کــرد و اظهــار داشــت: در 
ــرد  ــال عملک ــر س ــی ه ــان مال پای
ســال گذشــته مــورد رســیدگی 
هدفگــذاری  و  می گیــرد  قــرار 
و  می شــود  انجــام  بعــد  ســال 
ــته  ــال گذش ــه در س ــی ک کارهای
آن  گــزارش  گرفتــه  صــورت 
ــود  ــه می ش ــکاران ارائ ــت هم خدم
آتــی  ســال  بــرای  بتــوان  تــا 
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برنامه ریــزی دقیق تــر انجــام داد. 
وی افــزود: تعــدادی از صندوق های 
ــین  تحــت پوشــش، توســط بازرس
قــرار  بازدیــد  مــورد  ســازمان 
ــا  گرفــت و پــس از آن مکاتباتــی ب
صندوق هــا صــورت گرفــت کــه 
ــا بخاطــر اصــالح  ــن کاره ــام ای تم
و  صندوق هــا  اداره ی  روش هــای 
ــه  ــود ک ــط ب ــا ضواب ــق آن ب تطبی
ــه ســال 9۱  خوشــبختانه نســبت ب

ــتیم.  ــری داش ــال بهت س
ــار  ــا اظه ــور صندوق ه ــئول ام مس
ــت  ــام درخواس ــاً تم ــت: تقریب داش
ــته  ــال گذش ــا در س وام صندوق ه
ــا  ــد ت ــن رون ــه ای ــد ک ــام ش انج
داشــت  ادامــه  اســفند،   ۲۸ روز 
حتــی درخواســت وام صندوقــی 
در روزهــای پایانــی ســال پرداخــت 
ــچ مشــکلی  شــد، در ســال 9۲ هی
ــا  ــه صندوقه ــت وام ب ــرای پرداخ ب

ــتیم.  نداش
ــرری از  ــای مک ــت: تماس ه وی گف
ــای  ــه از آق ــتیم ک ــا داش صندوق ه
ــد و  خدادادیــان وقــت گرفتــه بودن
ــی  ــا بازرس ــاط ب ــواالتی در ارتب س
داشــتند  صندوق هــا  وظایــف  و 
و علــت آن هــم گردهمایی هــای 
اســتقبال  کــه   بــود  آموزشــی 
امیدواریــم  و  از آن شــد  خوبــی 
ســطوح  در  گردهمایی هــا  ایــن 
ســال  در  صندوق هــا  مختلــف 
جدیــد اســتمرار داشــته باشــد. 
ســال 9۲ جلســات خــوب و مهمــی 
ــه  ــد ک ــزار گردی ــتان ها برگ در اس
در ایــن جلســات مباحــث مفیــدی 
مدیــران  بــا  رودررو  بصــورت 
صندوق هــا صــورت گرفــت کــه 
ــازده بســیار مناســبی داشــت بــر  ب
همیــن اســاس امســال جلســاتی در 

ــم  ــز خواهی ــر نی ــتان های دیگ اس
داشــت، البتــه ایــن را هــم متذکــر 
شــوم کــه ایــن جلســات قــرار 
نیســت جایگزیــن حضــور اعضــای 
واحــد هماهنگــی در صندوق هــا 
ــده  ــگاه و فای ــدام جای ــود و هرک ش

خــود را دارد. 
ضامنــی در پایــان گفــت: در ســال 
ــورد اضطــراری و  ــد م گذشــته چن
ــدوق  ــد صن ــی در چن ــران مال بح
ــا  ــه ب ــتیم ک ــور داش ــاط کش در نق
ــائل  ــن مس ــع، ای ــه موق ــور ب حض
مدیریــت شــد و اگــر ســازمان ورود 
نمی کــرد بازتــاب بســیار منفــی 
ــکالت  ــه مش ــا ک ــت و از آنج داش
صندوق هــا حــل شــد  امــام جمعــه 
و اســتاندار آن اســتان ها تشــکر 
ویــژه ای از ســازمان داشــتند. در 
ــی  ــال موفق ــال 9۲ س ــوع س مجم
بــوده ولــی نیــاز بــه کارهــای زیــاد 
دارد و انشــاء اهلل بــا برنامه ریــزی 
ســال  امســال  بتوانیــم  دقیــق 
ــای  ــیم و اعض ــته باش ــری داش بهت
واحــد هماهنگــی مســافرتهایی کــه 
مطــرح شــده بــود بصــورت جــدی 
ــد.  ــام دهن ــد و انج ــری کنن پیگی

ســپس در ادامــه جلســه آقــای 

ســازمان  عامــل  مدیــر  فرجــی 
اقتصــاد اســالمی ایــران ضمــن 
ــد  ــاي واح ــه اعض ــدم ب ــر مق خی
هماهنگــي، اظهــار داشــتند: بــا 
شــد  گفتــه  اینکــه  بــه  توجــه 
مدیــره  هیئــت  اعضــای  کــه 
اول هــر ســال در جلســه واحــد 
داشــته اند،  حضــور  هماهنگــی 
بایســتی خدمــت دوســتان عــرض 
ــور  ــال حض ــک س ــاید ی ــود ش ش
داشــته اند ولــی هــر ســال اینطــور 
مســتمر  حضــور  کــه  نبــوده 
داشــته اند، البتــه عــدم حضــور 
ــن  ــه ای ــات ب ــن جلس ــا در ای آنه
ــد  ــه واح ــه جلس ــت ک ــا نیس معن
بطــور  را  خــود  کار  هماهنگــی 

جــدی پیگیــری نکنــد. 
ــش  ــت افزای ــا ثب ــاط ب وی در ارتب
تغییــرات  ســایر  و  ســرمایه 
ثبــت  اداره  در  صندوق هــا 
ــي  ــد از اجرائ ــت: بع ــرکتها  گف ش
ــر  ــازار غی ــم ب ــون تنظی ــدن قان ش
ــرات  ــه تغیی ــي، کلی ــکل  پول متش
ــک  ــد بان ــه تایی ــد ب ــا بای صندوقه
مرکــزي برســد، بنابرایــن صنــدوق 
ــازمان  ــق س ــکار از طری ــاي هم ه
تغییــرات را بــراي موافقــت  بانــک 
مرکــزي ارســال می دارنــد، لــذا 
ــت  ــه اداره ثب ــتقیم ب ــال مس ارس
بهتــر  و  نتیجــه  بــي  شــرکت ها 
از  قبــال  مــوارد  ایــن  در  اســت 

ســازمان ســئوال کننــد. 
آقــای فرجــی افــزود: بــه هــر حــال 
مــا بنــا داریــم جلســات را بــا 
ــهرها  ــتان ها و ش ــا  در اس صندوقه
ــرا  ــم، زی ــزار کنی ــی برگ ــه خوب ب
ــته  ــال گذش ــه در س ــاتی ک جلس
ــی  ــازده  بســیار خوب ــزار شــد ب برگ
بــه همــراه داشــته اســت و تــا 

آقای فرجی مدیرعامل سازمان 
اقتصاد اسالمی ایران: 

بعــد از اجرائــي شــدن قانــون 
تنظیــم بــازار غیــر متشــکل  پولي، 
ــد  ــا بای ــرات صندوقه ــه تغیی کلی
ــک مرکــزي برســد،  ــد بان ــه تایی ب
بنابرایــن صنــدوق هــاي همــکار از 
طریــق ســازمان تغییــرات را بــراي 
ــال   ــزي ارس ــک مرک ــت  بان موافق

می دارنــد

58
ره 

ما
 ش

ه   
سن

لح
ض ا

قر
یه 

شر
  ن

7



ــدور باشــد شــعباتی  ــه مق آنجــا ک
ــود  ــر ش ــر دای ــتان های دیگ در اس
ــدار  ــا دی ــا صندوق ه ــک ب و از نزدی

ــیم.  ــته باش داش
اقــای فرجــی از اعضــای واحــد 
هماهنگــی خواســتند همانطــور 
ــن واحــد، هماهنگــی  ــه اســم ای ک
می باشــد تــالش نمــوده و بیــن 
ــا و ســازمان  هماهنگــی  صندوق ه
لــذا  آورنــد،  بــه وجــود  را  الزم 
بانــک مرکــزی نظــرش ایــن اســت 
کــه تمــام کارهــای صندوق هــا 
از طریــق ســازمان انجــام شــود 
دیــد  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  و 
بســیار خــوب و مثبتــی نســبت 
ــت،  ــده اس ــاد ش ــازمان ایج ــه س ب
ــم.  ــظ کنی ــم بشــماریم و حف مقتن
وی در پایــان متذکــر شــد: گزارش 
ــره  ــت مدی ــته در هیئ ــال گذش س
ــت و توضیــح الزم داده شــد و  قرائ
ــدوق  ــه شــد حــدود ۸۰۰ صن گفت
ــورد رســیدگی و  را در ســال 9۲ م
حسابرســی قــرار دادیــم امیدواریــم 
پنجــاه  حداقــل  جــاری  ســال 
ــه ســال گذشــته  درصــد نســبت ب
بــه مــوارد بیشــتری رســیدگی 
اقدامــات   93 ســال  و  کنیــم 

ــم.  ــام دهی ــدی را انج مفی
نهصــد و هشــتاد و چهارمیــن 
هماهنگــی  واحــد  جلســه 
قرض الحســنه  صندوق هــاي 
ــنبه 93/2/17 با  در روز چهارش
تــالوت آیاتــی از قــرآن كریــم 
شــروع شــد. ابتــدا آقــای خــادم 
ــي  ــا نعمات ــاط ب ــینی در ارتب الحس
ــا  ــش عط ــه بندگان ــد ب ــه خداون ک
فرمــوده ســخنانی بیــان کــرد و 
گفــت: نعمتهــای خداونــد بایســتی 
مصــرف شــود  در جــای خــود 

و نبایــد انتظــار داشــته باشــیم 
کــه تمــام امکانــات در اختیــار 
مقــدار  آن  و  باشــد  معــدودی 
ــت  ــد داده اس ــه خداون ــی ک نعمت
شــود  اســتفاده  ناصحیــح  اگــر 
بجــای نعمــت، نقمــت می شــود 
نعمتهــای  دراســتفاده  بنابرایــن 
داشــته  را  الزم  دقــت  خداونــد 

ــیم.  باش
آقــای  جلســه  ادامــه  در 
ــی  ــای ضامن ــن از آق عالء المحدثی
صندوق هــا  امــور  مســئول 
ــه  ــزارش  افتتاحی ــه گ ــت ک خواس
ــه  ــرج را ارائ ــازمان در ک ــعبه س ش

دهنــد. 
امــور  مدیــر  ضامنــی  آقــای 
ــا  ــت: ب ــار داش ــز اظه ــا نی صندوقه
ــی  ــت تمرکز زدائ ــه سیاس ــه ب توج
اخیــر  ســالهای  طــی  ســازمان 
خدمــات بهتــری بــه صندوقهــا 
شــعب  شــده  مقــرر  و  ارائــه 
بــا  متناســب  ســازمان  جدیــد 
تعــداد صندوقهــای هــر اســتان 
ــور  ــن منظ ــه همی ــردد. ب ــر گ دای
ــا هماهنگــی بعمــل  شــعبه کــرج ب

ــر  ــد نف ــد و چن ــر گردی ــده دای آم
ســازمان  مجــرب  کارکنــان  از 
گردیدنــد  آن  اداره  دار  عهــده 
شــد،  اعــالم  جلســه  آن  در  و 
چنانچــه اعضــاي حاضــر در جلســه 
ــوب  ــور مکت ــد بط ــئواالتي دارن س
ــود  ــا پاســخ داده ش ــد ت ــه کنن ارائ
ســئواالت  وصــول  از  بعــد  کــه 
ــد و  ــخگویي کردن ــه پاس ــدام ب اق
در اینجــا الزم اســت از زحمــات 
کادر شــعبه کــرج کــه بــرای اجــرا 
ــرده  ــش ک ــاح، کوش ــم افتت مراس
بودنــد و همچنیــن از مســئولین 
محتــرم صنــدوق الغدیــر کــرج 

تشــکر و قدردانــی نمایــم. 
آقــاي  جلســه  ادامــه  در 
خدادادیــان مدیــر مســئول نشــریه 
تشــکر  گفــت:  قرض الحســنه 
می کنــم از دوســتانی کــه بــا دقــت 
ــه  ــریه را مطالع ــب نش ــر مطال نظ
می کننــد و ســوالی کــه مطــرح 
ــارات  ــف و اختی ــاره وظای ــد درب ش
بازرســی بایــد خدمتتــان گفتــه 
شــود کــه ایــن مطالــب عیــن متــن 
ــم  ــا نمی توانی ــد و م ــون می باش قان
ــون  ــواد قان ــی در م ــل و تصرف دخ

ــیم.  ــته باش داش
ــن  ــالء المحدثی ــای ع ــان آق در پای
از حضــور برخــی افــراد جــوان 
ایــن جلســه  صندوقهــا کــه در 
حضــور داشــتند تشــکر و قدردانــی 
ــه  ــوات جلس ــر صل ــا ذک ــود و ب نم

ــید.  ــان رس ــه پای ب
ــن  ــتاد و پنجمی ــد و هش نهص
هماهنگــی  واحــد  جلســه 
قرض الحســنه  صندوق هــای 
 93/2/31 چهارشــنبه  روز  در 
ــرآن  ــي از ق ــالوت آیات ــا ت ب
مجیــد شــروع شــد. ابتــدا آقای 

آقای فرجی مدیرعامل 
سازمان اقتصاد اسالمی 

ایران: 

حــدود 800 صنــدوق را در 
ــیدگی  ــورد رس ــال 92 م س
ــم  ــرار دادی ــی ق و حسابرس
امیدواریــم ســال جــاری 
درصــد  پنجــاه  حداقــل 
ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب نس
بیشــتری  مــوارد  بــه 

رســیدگی كنیــم
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کیــوان راد در ارتبــاط بــا تــرک 
دروغگویــی  از  پرهیــز  و  گنــاه 
ســپس  کــرد.  ایــراد  ســخنانی 
آقــای عــالء المحدثیــن ضمــن 
ســعادت  بــا  والدت  تبریــک 
ــي  ــرت عل ــان حض ــوالي متقی م
جلســه  دســتور  )علیه الســالم( 
ازحاضریــن  و  کــرد  مطــرح  را 
ابــراز  را  نظراتشــان  خواســت 

دارنــد. 
امــور  مســئول  ضامنــی  آقــای 
در  را  خــود  نظــرات  صندوقهــا 
بطــور  جلســه  دســتور  مــورد 
ــه  ــت و اضاف ــان داش ــوطي بی مبس
کــم  صندوقهــا  مشــکل  کــرد: 
ــوي  ــودن درآمــد اســت کــه تکاپ ب
هزینــه را نمــي نمائیــد و در حــال 
ــزد  ــت کارم ــر دریاف حاضــر حداکث
ــه  ــا توج ــذا ب ــت ل ــد اس چهاردرص
از  اگــر صندوق هــا  بــه ضوابــط 
ــود را  ــای خ ــر هزینه ه ــل دیگ مح
تامیــن نکننــد کســر هزینــه بوجود 
خواهد آمــد پــس هرچــه وقــت 
ــا  ــش هزینه ه ــرای کاه ــم ب بگذاری
راه بــه جــای نخواهیــم برد بایســتی 
به ســمت افزایــش درآمدهــا برویم. 
در افزایــش درآمدهــا نیــز بایســتی 
ــون  ــر قان ــه براب ــم ک ــه نمائی توج
ــه  ــی ک ــوع دیدگاه ــط و ن و ضواب
ــود دارد از  ــنه وج ــرض الحس در ق
همــه راهکارهــا نمی تــوان اســتفاده 
نمــود. منابــع درآمدهــا را می تــوان 

ــود:  ــدود نم ــر مح ــه مواردزی ب
۱( اخذ مزدکار 

۲(کمک خیرین 
3(کمک هــای هیئــت امنــا و ســایر 
ــدرکاران  ــذا دســت ان مســئولین، ل
ــن  ــر گرفت ــد در نظ ــا بای صندوقه
ــرض شــد نســبت  ــه ع ــواردی ک م

صندوقهــا  درآمــد  افزایــش  بــه 
ــد.  ــدام کنن اق

مقامــي،  قائــم  آقایــان  آنــگاه 
ــد و  ــي، نیازمن ــل زاده، مرادخان خلی
زریبــاف نظــرات خــود را در ارتباط 
ــا دســتور جلســه بیــان داشــتند.  ب
در ادامــه جلســه آقــای فرجــی 
ایــن  دور  مــا  وقتــی  گفــت: 
اینجــا  از  نشســته ایم،  میــز 
می خواهیــم بــرای صندوق هــای 
کنیــم  تکلیــف  تعییــن  دیگــر 
بــه نتیجــه نمی رســیم و نبایــد 
اطالعــات اعضــای واحــد فقــط 
ــد  ــی باش ــه صندوق هائ ــدود ب مح
می کننــد.  فعالیــت  آن  در  کــه 
در  ســازمان  حســابرس های 
قرض الحســنه  صندوق هــای 
ــابها  ــد حس ــدا می کنن ــور پی حض
ــد  ــرار می دهن ــی ق ــورد بررس را م
می کننــد.  گــزارش  را  نتیجــه  و 
ســزاوار اســت. بــرادران محتــرم 
ــا  ــد و ب ــه کنن ــدوق مراجع ــه صن ب
ــازرس چنانچــه  مطالعــه گــزارش ب
و  دارد  انباشــته  زیــان  صنــدوق 
یــا نیــاز بــه دریافــت وام دارد و 
مالحظــه ســایر مــوارد، نظــر خــود 
را اعــالم کننــد تــا بررســی و اقــدام 

ــود.  ش
وی اظهــار داشــت: در حــال حاضــر 
بحــث اجــازه تاســیس صنــدوق 
ــد  ــد نمی باش ــرض الحســنه جدی ق
ــا  ــی کــه از قبــل ب ــه صندوقهائ و ب
ســازمان همــکاري دارنــد بــه اندازه 
تــوان، کمک هــای مالــی شــده 
اســت، ســال گذشــته ســازمان 
ملزومــات  و  مطبوعــات  هزینــه 
ــت،  ــکار را پرداخ ــای هم صندوقه
ــف  ــای ضعی ــه صندوقه ــا ب خصوص
ــت  ــود. سیاس ــتری نم ــک بیش کم
کــه  اســت  ایــن  بــر  ســازمان 
ــتائی را  ــف روس ــای ضعی صندوق ه
ــن  ــد در ای ــا بتوانن ــد ت ــت کن تقوی
مناطــق کــه غالبــا محــروم و فاقــد 
شــعبه بانــک می باشــند بــه تأدیــه 

ــد.  ــه دهن ــنه ادام ــرض الحس ق
ــه  ــا زمانیک ــزود: ت ــای فرجــی اف آق
هماهنگــی  واحــد  اعضــاي 
بــه  دائــم  بصــورت  صندوقهــا  
اســتان ها ســفر نکننــد و اطالعــات 
صندوق هــا  وضعیــت  از  را   الزم 
در  نمی تــوان  نیاورنــد  بدســت 
خصــوص نحــوه فعالیــت صندوقهــا 
و تجهیــز آنهــا بــرای ادامــه راه 

تصمیــم گیــری کــرد. 
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قرض الحســنه نقــش بســزایی در محرومیــت زدایــی مــردم جامعــه دارد و نمــاد ایــن 
ســنت حســنه  صندوق هــای قرض الحســنه هســتند كــه بــرای رفــع مشــکالت ضروری 
مــردم، بــدون هیــچ گونــه تشــریفات ایجــاد شــده اند و بانیــان بــا نیــت قربــه الــی اهلل 
ــتی  ــه چشم داش ــچ گون ــدون هی ــنه ب ــای قرض الحس ــیس صندوق ه ــه تأس ــدام ب اق
كرده انــد. مؤسســین ایــن نهادهــا افــراد وارســته و معتقــدی هســتند كــه هــدف اصلی 
خــود را اجــرای ســنت قرض الحســنه و پرداخــت وام ضــروری بــدون بهــره بــه اقشــار 
ضعیــف و كــم درامــد می داننــد. مــا بــه ســراغ حــاج محمــود شــفیعی منفــرد مدیــر 
عامــل صنــدوق نبــی اكــرم)ص( رفتیــم تــا در مــورد چگونگــی نحــوه وام دهــی، اداره 
صنــدوق و ارتبــاط آن بــا ســازمان اقتصــاد اســالمی ایــران گفتگویــی داشــته باشــیم 

كــه مــا حصــل آن را در زیــر میخوانیــم: 
    

ــه و  ــورد تاریخچ ــًا در م لطف
نحــوه تأســیس ایــن صنــدوق 

ــد؟ ــی را بفرمایی توضیحات
ــالب  ــروزی انق ــان پی ــده از زم بن
ــه در  ــان ک ــن زم ــا ای ــالمی ت اس
خدمــت شــما هســتم مشــغول 
فعالیــت در صندوق هــا بــوده ام. 
پیشــینه ایــن صنــدوق بــه مســجد 
جاویــد بــر می گــردد  بعــد از آنکــه 
ــاس  ــدا عب ــجد، »خ ــس مس مؤس

مصاحبه با مسئوالن صندوق قرض الحسنه
 نبی اكرم )َصلی اهلل َعلیِه و آله(

ــت  ــه رحم ــی« ب ــد تجریش جاوی
ــام جماعــت  ــن ام ــد بی خــدا رفتن
مســجد و هیئــت مدیــره در مــورد 
قرض الحســنه  صنــدوق  انتقــال 
مســجد  محــل  از  اکــرم  نبــی 
ــت  ــا فعالی ــی در آنج ــا مدت ــه ت ک
ــزرگ  ــد. آقاب ــره ش ــرد مذاک می ک
ــو  ــان عض ــه در آن زم ــت ک حقیق
ــا توجــه بــه  هیئــت مدیــره بــود ب
ــت در  ــابقه فعالی ــده س ــه بن اینک

صنــدوق داشــتم از مــن خواســتند 
ــم و  ــن مســئله را حــل کن ــه ای ک
ــی  ــال راه ــه دنب ــه ب ــز ک ــن نی م
ــودم  ــردم ب ــه م ــت ب ــرای خدم ب
ســنت  بــه  کامــل  اعتقــاد  و 
تصمیــم  داشــتم  قرض الحســنه 
گرفتــم صنــدوق را بــه مغــازه 
ــدوق  ــم و صن ــل کن ــودم منتق خ
نبــی اکــرم)ص( در ایــن مــکان در 
ســال ۱3۵9 تأســیس شــد کــه در 
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ــید.  ــت رس ــه ثب ــال ۱3۶4ب س
معموالً جلسات هیئت مدیره در 

چه مواقعی تشکیل می شود؟
جلســات هیئــت مدیــره بیــن یــک 
ــکیل  ــار تش ــاه یکب ــا دوم ــاه ت م
مباحــث  بیشــتر  و  می شــود 
در زمینــه کــم کــردن درصــد 
مــردم،  مشــکالت  کارمــزد، 
شــرایط و نیــاز مراجعــه کننــدگان 
و ســهولت در پرداخــت وام بــه 

اســت.  نیازمنــد  متقاضیــان 
ســقف وام هــای پرداختــی در 
ــزان  ــه می ــدوق چ ــن صن ای
اســت؟ و شــرایط اخــذ آن 

ــت؟ ــه اس چگون
از  پرداختــی  وام هــای  مبلــغ 
ده  تــا  ریــال  میلیــون  پنــج 
در  پرداخــت  و  ریــال  میلیــون 
مســدودی  حســاب های  مقابــل 
می باشــد.  ریــال  میلیــون   ۵۰
متقاضیــان وام را یکــی از افــراد 
ــد  شــناخته شــده معرفــی می نمای
ولــی در مــواردی کــه متقاضــی وام 
دارای مشــکالت فــوری باشــد و 
نتوانــد کســی را معرفــی کنــد بــاز 
هــم در حــد تــوان صنــدوق به وی 
کمــک می شــود مهــم ایــن اســت 
ــدوق  ــن صن ــد از ای ــا امی کســی ن
یــک  معمــوالً  نــرود.  بیــرون 
ــرای  ــک ب ــتن چ ــا داش ــن ب ضام
ضمانــت کافــی اســت. اقســاط 
معمــوالً از ده مــاه تــا ۱۵ماهــه 
هســتند، مــا کارمــزد یــک درصــد 
ــم البتــه شــعار همیشــگی  میگیری
و حــرف اصلــی مــن همیشــه ایــن 
ــزد حــذف شــود.  ــه کارم اســت ک
شــخصاً مخالــف دریافــت هرگونــه 
ــتم.  ــنه هس ــزد از قرض الحس کارم
ــره  حتــی همیشــه در هیئــت مدی
نســبت بــه همیــن جریــان بحــث 

داریــم. انشــاء اهلل روزی برســد کــه 
کارمــزد از صحنــه وام صنــدوق 

ــود.  ــذف ش ح
تعــداد  از  آمــاری  لطفــًا 
ســال  در  كــه  وام هایــی 
گذشــته پرداختــه ایــد بیــان 

ییــد؟ بفرما
 در ســال 9۲ تعــداد۶۱۰ فقــره 

 ۵۱4 و  ۱۲میلیــارد  بــر  بالــغ 
ــه  ــال ب ــزار ری ــون و ۵۰۰ ه میلی
ــده  ــت ش ــدگان پرداخ مراجعه کنن
اســت و خــدا را شــاکریم کــه 
ــه در  ــی ک ــا جای ــم ت ــته ای توانس
تــوان داریــم بــه نیازمنــدان کمــک 

ــم.  کنی
ــدوق  ــکاری صن ــورد هم در م
بــا ســازمان اقتصــاد اســالمی 
تفاهــم  اجــرای  در  ایــران 
ــه  ــزی چ ــک مرك ــه بان نام

ــد؟ ــری داری نظ
اگــر ســازمان و بانــک مرکــزی بــا 
هــم ارتبــاط نزدیــک و همیشــگی 
ــی  ــای بزرگ ــند کاره ــته باش داش
تمــام  داد،  انجــام  می تــوان 
صندوق هــا  ارتبــاط  و  عملیــات 
ــاس  ــر اس ــب و  ب ــه ترتی ــم ب منظ
اصــول پیــش مــی رود کــه بــه 

ــدان  ــدگان و نیازمن ــع وام گیرن نف
مــا  اســت.  ضعیــف  طبقــه  و 
نظــارت ســازمان اقتصــاد اســالمی 
میدانیــم  الزم  برصندوق هــا  را 
ــک  ــه در راه کم ــی ک ــر قدم و ه
ــدان برداشــته می شــود  ــه نیازمن ب
مــا حمایــت کــرده و تــالش و 
همــکاری می کنیــم. ایــن ســازمان 
ــن و شناخته شــده ترین  مطمئن تری
مرجــع جهــت نظــارت و هماهنگی 
صنــدوق هاســت کــه تجربــه و 
شــناخت کافــی از صندوق هــا و 
مدیــران آنهــا دارد. مــن همچنیــن 
تشــکر ویــژه دارم از آقــای فرجــی 
حــل  و  هماهنگــی  کارای  کــه 
عهــده  را  مشــکالت صندوق هــا 
دار هســتند. بعــد از تحقــق انقالب 
اســالمی کــه قــرار بــود بانــک 
اســالمی تأســیس شــود ده ســهم 
ــد  ــداری ش ــک خری ــهام بان از س
و از ســال ۱3۶4 صنــدوق نبــی 
اکــرم)ص( ارتبــاط خــود را بــا 
ســازمان اقتصــاد اســالمی توســعه 
بیشــتری داده اســت. پیشــنهاد 
مــن ایــن اســت صندوق هایــی 
ــد  ــری دارن ــی بهت ــع مال ــه وض ک
ــا صندوقهــای ضعیــف همــکاری  ب

ــند.  ــته باش ــتری داش بیش

گســترش  مینــه  ز ر  د
الحســنه  ض قر ی  ال ا ســنت و
ــنهاد  ــی پیش ــه راهکارهای چ

؟ هیــد می د
اجــرای ســنت حســنه قرض الحســنه  
بــه  طــور مردمــی و خــود جــوش 
و  خانواده هــا  بیــن  کــه  اســت 
بســتگان رواج پیــدا کــرده و در 
ــر  ــد ب ــف بای ــبت های مختل مناس
خداپســندانه  کار  ایــن  ترویــج 
تأکیــد شــود  از کســانی کــه پــای 

مدیر عامل صندوق 
قرض الحسنه 
نبی اكرم)ص(: 

ما نظارت سازمان اقتصاد 
اسالمی را بر صندوق ها 

الزم می دانیم و هر قدمی 
که در راه کمک به 

نیازمندان برداشته می شود 
ما حمایت کرده و تالش و 

همکاری می کنیم
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حاج محمود شفیعی 
منفرد: 

 اگر مردم به صداقت عمل و
 خدمت خالصانه یک صندوق
 اطمینان پیدا كنند مشوق
 خوبی برای قرض الحسنه

 می شوند

می رونــد  مســاجد  در  منبرهــا 
ــل  ــوق نس ــتاریم مش ــز خواس نی
باشــند.  راه  ایــن  در  آینــده 
ــج ســنت  ــرای تروی ــن راه ب بهتری
عملــی  تشــویق  قرض الحســنه 
مــردم بــه ســپرده گــذاری در 
ــت  ــنه اس ــای قرض الحس صندوقه
ــاد  ــب اعتم ــا جل ــم ب ــه آن ه ک
مــردم نســبت بــه صنــدوق و 
شایســته  و  مناســب  برخــورد 
ــات  ــدگان و اثب ــه کنن ــا مراجع ب
اینکــه صنــدوق فقــط در خدمــت 
اســت  محــض  قرض الحســنه 
ــه  ــردم ب ــر م ــود. اگ ــر می ش میس
صداقــت عمــل و خدمــت خالصانه 
یــک صنــدوق اطمینــان پیــدا 
کننــد نــه تنهــا از ســپرده گــذاری 
دریــغ ندارنــد بلکــه مشــوق خوبی 
هســتند.  قرض الحســنه  بــرای 
مهــم ایــن اســت کار از تــه قلــب و 
بــا نیــت قــرب الهــی باشــد بقیــه 
ــط  ــا فق ــا انجــام می شــود م کاره
وســیله ایــم کمــک کننــده واقعی 

کســی دیگــر اســت. 
حــاج آقــا شــفیعی اگــر 
یــا  ناگفتــه ای  حــرف 
در  فعالیــت  از  خاطــره ای 
قرض الحســنه  صنــدوق 
بفرماییــد؟ لطفــًا  داریــد 

مــا هــر روزی کــه کســی در اینجا 
ــد  ــد و خداون ــدا میکن ــور پی حض
ــکلش  ــع مش ــا را در رف ــزرگ م ب
مــا  بــرای  می دهــد  یــاری 
خاطــره ای همیشــه ماندنی اســت. 
مثــاًل هفتــه قبــل یــک مــادر 
وارد صنــدوق شــدند  و دختــر 
تــوی نــگاه اول متوجــه شــدم 
ــتند  ــه هس ــن منطق ــی ای از اهال
ــا متوجــه  ــودم ی ــده ب ــا ندی ــا ی ام
نشــدم مــادر بزرگــوار بیمــاری 

درمــان  دنبــال  و  کــرده  پیــدا 
بیمــاری از راه شــیمی درمانــی 
ــی  ــز وقت ــادر عزی ــن م ــت، ای اس
ــت  ــاری صحب ــکالت و بیم از مش
کردنــد آنقــدر حالــم دگرگــون 
ــردم کاشــکی  ــه آرزو می ک شــد ک
هــر تقاضایــی دارنــد بتوانــم پاســخ 
می دانســت  اینکــه  بــا  دهــم. 
اینجــا وام هایــش بیشــتر از ده 
میلیــون ریــال نیســت و واقعــاً 
ــش  ــان وی کاری از پی ــرای درم ب
ــی  ــختی و درحال ــه س ــرد ب نمی ب
ــمانش  ــک از چش ــت اش ــه داش ک
ســرازیر می شــد درخواســت وام 
ــادر و  ــا م ــردوی آنه ــه ه ــرد، ب ک
ــا اینکــه  دختــر  کمــک کردیــم ب
ــا  ــم اســت ام ــاً می دانســتم ک قلب
آن خانــم آنقــدر خوشــحال شــد و 
تشــکر کــرد یــا طــوری نشــان داد 
کــه دیگــر غــم و غصــه ای نــدارد. 
خدایــا بــه مــا تــوان بــده بتوانیــم 
ــتند  ــار هس ــه بیم ــرادی ک ــه اف ب
و مشــکل حــاد دارنــد کمــک 
از ســازمان  آخــر   در  و  کنیــم 
ــد  ــران و واح ــالمی ای ــاد اس اقتص
ــوال  ــه اح ــی آن، ک ــط عموم رواب
صندوقهــا را می پرســند و دوســت 
ــم درد دل،  ــا بتوانی ــه م ــد ک دارن

مشــکالت و نظــرات خــود را از 
ایــن طریــق بــه گــوش مســئولین 
و  خوشــحالم  خیلــی  برســانیم 
امیــدوارم ایــن رونــدی کــه در 
پیــش گرفتــه شــده ادامــه یافتــه 

ــود.  ــتر ش ــاط بیش و ارتب
بعــد از مصاحبه و همنشــینی 
گــرم بــا حــاج محمــود آقــا، 
ــرد  ــفیعی منف ــد ش ــا  مجی ب
ــره  ــه ریاســت هیئــت مدی ك
ــت  ــده دارد صحب ــه عه را ب

ــم.  كردی
تــا  مهنــدس  آقــای 
آنجایــی كــه مســتحضرید 
نشــریه ســازمان، صــدای 
صندوق هــای قرض الحســنه 
اســت كــه میتوانــد خواســته 
آنهــا را بــه گــوش مســئولین 
داریــم  انتظــار  برســاند، 
صندوق هــای  مســئولین 
همــکاری  قرض الحســنه 
ــا نشــریه داشــته  بیشــتری ب
ــًا اگــر راهــکار و  باشــند. لطف
ــه  ــن زمین ــنهادی در ای پیش

داریــد بفرماییــد؟
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قاَل رَُسوُل اللِه )ص(: 

"أیُّام ُمسلٍِم َخَدَم َقوماً ِمَن املُسلِِمَن ااِّل اَعطاُه ِمثَل َعَدِدِهم ُخّداماً ِفی الَجنَّة. "

»هر مسلامنی که به گروهی از مسلامنان خدمت کند خداوند به 

تعداد آنها به او در بهشت خدمتکار عطا می مناید«

و  ملموس تریــن  گفــت  بایــد 
ــازمان  ــاط س ــخص ترین  ارتب مش
ــریه  ــق نش ــا از طری ــا صندوق ه ب
ــه  ــم ک ــریه منظ ــک نش ــت، ی اس
عملکــرد  و  صحبت هــا  دل،  درد 
روشــنی  بــه  را  صندوق هــا 
بیــان کنــد و مســائل مربــوط 
و  گردهمایــی  صندوقهــا،  بــه 
همایش هــا را بــه اطــالع همــه 
صندوقهــای همــکار برســاند نقــش 
و  رســانی  اطــالع  در  مهمــی 
ارتبــاط مــداوم  آگاهیبخشــی و 
ــن  ــازمان دارد. ای ــا س ــا ب صندوقه
رونــدی کــه در پیــش گرفته شــده 
عالــی اســت گفتگــو بــا صندوق هــا 
ــان  ــی بانی ــماره و معرف ــر ش در ه
بخــش  بهتریــن  از  یکــی  آنهــا 
ــه  نشــریه قرض الحســنه اســت و ب
همیــن ترتیــب الزم اســت ارتبــاط 
صندوق هــا  و  ســازمان  بیــن 
پــر رنــگ و فعال تــر شــود تــا 
صندوق هــا پیشــنهادات، نظــرات و 
انتقاداتشــون بــه گــوش مســئولین 
ســازمان برســانند. بــه نظــرم ابتــدا 
بایــد سیســتم ارتباطاتــی و ســخت 
افــزاری هــم در صندوق هــا و هــم 
ــا  ســازمان وجــود داشــته باشــد ت
ــاط  ــز ارتب ــا نی ــرف صندوق ه از ط
ادامــه یابــد. چــه اشــکالی دارد 

ــا مســئولین  ــار ب ــت یکب ــد وق چن
ــود  ــه ش ــاس گرفت ــا تم صندوق ه
و احــوال آنهــا را جویــا شــویم؟ 
ــش  ــی در پی ــازمان امکانات ــر س اگ
گیــرد بــرای نظــارت بیشــتر و 
هــم بــه روز شــدن صندوق هــا 
ــا ســازمان دارای یــک  ــا هــم و ب ب
سیســتم ارتباطــی )لینــک( باشــند 
و صندوق هــا از روش هــای ســنتی 
ــی  ــهای الکترونیک ــوی روش ــه س ب
یــک  مــن  بردارنــد.  گام  نــو  و 
پیشــنهاد دیگــر هــم دارم کــه 
ــه  ــی ب ــل خیل ــر عام ــای مدی آق
اینکــه  و آن  آن مصــر هســتند 
اتخــاذ  ترتیبــی  ســازمان  اگــر 
ــی  ــن یک ــا همی ــد صندوق ه نمای
ــد  ــم نگیرن ــزد را ه دو درصدکارم
ــه  ــازمان ب ــاالنه س ــوض س و در ع
تــا   نمایــد  کمــک  صندوق هــا 
ــزد  ــار و ارزش وام ن ــت، اعتب اهمی
وام گیرنــدگان بیشــتر می شــود. 

ــکر  ــز تش ــازمان نی ــران س از مدی
ــن  ــتن ای ــاید دانس ــژه دارم ش وی
بعضــی  اســت  ضــروری  نکتــه 
هنــوز  متأســفانه  صندوق هــا  از 
روش هــای متــداول حســابداری 
بــه  را  رایانــه ای  مهارت هــای  و 
بلــد نیســتند بیشــتر  درســتی 
صندوق هــا در زمینــه حرفــه ای 
ــف  ــار ضع ــاب دچ ــاب و کت و حس
هســتند و نیــاز بــه آمــوزش و 
ــنهاد  ــد، پیش ــوان دارن ــروی ج نی
کــردن  دائــر  بــا  می شــود 
ــه  ــای آموزشــی نســبت ب کالس ه
ــه  ــان ب ــان و بازرس ــم کارکن تعلی
صندوق هــا  شــکوفایی  و  رشــد 
کمــک نماینــد. قبــل از اینکــه 
ــرادی  ــک مرکــزی مشــکل و ای بان
خــود  بگیــرد  صندوق هــا  از 
ســازمان بــا نظــارت منظــم و رفــع 
مشــکالت و ایــرادات آنهــا میتوانــد 

ــد.  ــر باش ــر ثم مثم

58
ره 

ما
 ش

ه   
سن

لح
ض ا

قر
یه 

شر
  ن

13



ــا بزهــکاری در جنبه هــای  مقابلــه ب
مختلــف تقنینــی، قضایــی و اجرایی، 
بــا آرمانهــا و دیدگاههــای فرهنگــی 
جامعــه ارتبــاط تنگاتنــگ دارد. بــه 
ــی،  ــارزه قانون ــن لحــاظ فقــط مب ای
قضایــی و پلیســی بــا بزهــکاری 
بــرای از بیــن بــردن ریشــه های 
ایــن پدیــده ناهنجــار اجتماعــی 
کافــی نیســت و همــراه بــا آن، 
سیاســتهای  اجــرای  و  اتخــاذ 
ــاس  ــر اس ــی ب ــی و اجتماع فرهنگ
ــم  ــانی حاک ــی و انس ــد اخالق قواع
ــری  ــرورت دارد. تس ــه ض ــر جامع ب
ــم  ــی از جرائ ــی بعض ــش تخریب نق
ــرف  ــتقیما ط ــه مس ــانی ک ــه کس ب
جــرم واقــع نشــده اند   و باالتــر 
ــای  ــزل در بنیانه ــاد تزل از آن، ایج
ــر کســی پوشــیده  نظــام سیاســی ب
ــم  نیســت کــه از مصادیــق آن جرائ
ــرد. .  ــاره ک ــوه اش ــه رش ــوان ب می ت
شــیوع ایــن جــرم نــه فقــط موجــب 
وارد شــدن ضــرر بــه طرفیــن جــرم 
ــالل  ــب اخت ــه موج ــردد، بلک می گ
در نظــام اداری و اجرایــی  بــه هــم 

ــی  ــام اجتماع ــاختار نظ ــوردن س خ
ــاد  ــن آح ــط بی ــادی و رواب و اقتص
ــی  ــام سیاس ــاس نظ ــه و اس جامع
و اقتــدار و مشــروعیت حاکمیــت 
می شــود و نظــام ارزشــی و اخالقــی 
ــن  ــد. از ای ــل می کن ــه را مخت جامع
ــا  رو، متولیــان امــور جامعــه بایــد ب
همــکاری اندیشــمندان و مصلحان و 
بــا بهــره گیــری از تمامــی اهرمهای 
علمــی،  دســتاوردهای  و  قانونــی 
ــا  ــارزه ب ــی و مب ــه یاب ــرای ریش ب
ــه جامعــی  ــده شــوم برنام ــن پدی ای
ــتفاده از  ــط و اس ــد و فق ــه دهن ارائ
ابزارهــای حقوقــی و قضایــی اکتفــا 
نکننــد. از آنجــا کــه رشــوه خــواری 
ناشــی از وجــود نقیصــه و ضعــف در 
کارکــرد نهادهــای اجتماعــی اســت، 
ــایش  ــه آس ــم علی ــث جرائ در مبح
عمومــی مطــرح می شــود و بــه 
ــق  ــدی از مصادی ــاظ تقســیم بن لح
ــب  ــه تعقی ــت ک ــی اس ــرم عموم ج
آنهــا بــه شــکایت شــاکی خصوصــی 

ــدارد.  ــاز ن نی
عــدم  اخیــر  ســالهای  در 

ــر  ــق ب ــی منطب ــی علم چاره اندیش
واقعیــات اجتماعــی و بــرای مقابلــه 
ــدید  ــش ش ــث افزای ــوه باع ــا رش ب
آمــار وقــوع ایــن بــزه و از بیــن 
ــکاب  ــل و ارت ــن عم ــح ای ــن قب رفت
آن بــه عنــوان یــک اقــدام متعــارف 
ــه نحــوی  اجتماعــی شــده اســت؛ ب
ــا  ــورد ب ــی در برخ ــر کس ــه دیگ ک
ــازد،  ــش را نمی ب ــوع رنگ ــن موض ای
بلکــه بــا رضــا و رغبــت رشــوه 
ــون  ــرس از قان ــدون ت ــد و ب می ده
و مجریــان آن رشــوه می گیــرد و 
ــه  ــود ب ــدان خ ــه وج ــرای توجی ب
وجــود تبعیضهــای نــاروا، مشــکالت 
ــاد  ــای ب ــرت ثروته ــادی، کث اقتص
ــودن  ــه نب ــک کالم، ب آورده و در ی
اقتصــادی  و  اجتماعــی  عدالــت 
تمســک  آن  مختلــف  ابعــاد  در 

 . می کنــد
ــیوع  ــر ش ــر ب ــل مؤث ــی عوام بررس
ــی  ــق میدان ــتلزم تحقی ــوه مس رش
مســتقلی اســت و مــا نیــز در اینجــا 
ــم، لکــن  قصــد بررســی آن را نداری
توجــه متولیــان امــور جامعــه را 

رشوه از دیدگاه قانون
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ــادی  ــکالت اقتص ــل مش ــه دو عام ب
خانــواده و اعمال تبعیض در ســطوح 
زمینه هــای  در  جامعــه  مختلــف 
ــی از  ــم. یک ــب می کنی ــف جل مختل
دالیــل ایــن وضعیــت توجیه شــرعی 
آن اســت و ایــن اعتقــاد کــه بعضــی 
بــرای محــدود کــردن دایره شــمول 
ادلــه حرمــت رشــوه بــه بــاب قضــا و 
عــدم صــدق عنــوان مذکور در ســایر 
ــک  ــرعی تمس ــه ش ــه ادل ــواب ب اب
ــداول  ــا مت ــه ب ــد. در نتیج می کنن
شــدن اصطالحــات نــو ظهــوری 
ماننــد حــق التســریع، پــول چــای، 
پــاداش، شــیرینی، هدیــه، هبــه 
و جبــران کســری حــق الزحمــه 
واقعــی عامــل، چنیــن اســتدالل 
می شــود کــه چــون بــه لحــاظ 
رشــوه  اداری  روابــط  در  شــرعی 
مصــداق نــدارد، لــذا حــاالت مذکور 
حــرام نیســت و در نتیجــه قبــح 
ــدارد.  ــم ن ــی ه ــی و اجتماع اخالق
اســتدالل  قانونگــذار  چنــد  هــر 
مذکــور را مــردود دانســته و احــکام 
رشــوه را در همــه ابــواب ماننــد 
ــت.  ــته اس ــاری دانس ــا ج ــاب قض ب
گفته انــد:  رشــوه  تعریــف  در 
الشــخص  یعطیــه  مــا  »الرشــوة 
للحاکــم و غیــره لیحکــم لــه أو 
ــوه  ــد و الّرش ــا یری ــی م ــه عل یحمل
ــل  ــا یتّوص ــتعمل إال فیم ــا تس قلّم
ــیة  ــق أو تمش ــال ح ــی إبط ــه إل ب
چیــزی  رشــوه  یعنــی  باطــل«؛ 
اســت کــه شــخص آن را بــه حاکــم 
ــع  ــه نف ــا ب ــد ت ــر او می ده ــا غی ی
ــه  ــر آنچ ــا او را ب ــد ی ــم کن او حک

ســازد.  وادار  می خواهــد 
در کلیــه نظامهــای حقوقــی، رشــوه 
بــه  کــه  مالــی  بــه  اختصــاص 
قاضــی می دهنــد، نیافتــه اســت. 
قانــون مجــازات ارتشــا مصــوب 
تیــر مــاه ۱3۰7 بــا عبارت»هــر 

یــک از مســتخدمین و مأموریــن 
دولــت اعــم از قضایــی و اداری و 
همچنیــن هــر یــک از مســتخدمین 
و مأموریــن ادارات و بلدی...«شــروع 
شــده اســت. ایــن ســیاق در قانــون 
ســابق)مواد  عمومــی  مجــازات 
تعزیــرات  قانــون  ۱4۸-۱39(و 

7۶-۵۶(و  ۱3۶۲)مــواد  ســال 
ــازات  ــدید مج ــون تش ــاده 3 قان م
مصــوب ۱3۶7 و فصــل یازدهــم 
قانــون مجــازات اســالمی ۱37۵ 
نیــز رعایــت شــده اســت. روش 
ــذار  ــه قانونگ ــی از توج ــور ناش مذک
ــی رشــوه  ــوی و عرف ــای لغ ــه معن ب
ــواب  ــوده اســت کــه تفاوتــی در اب ب
مختلــف در آن مالحظــه نمی شــود، 
لکــن در کتابهــای فقهــی ایــن بحث 
محــل اختــالف اســت و دو نظــر 
وجــود دارد. برخــی فقهــا رشــوه 
را مختــص بــاب قضــا می داننــد 
ــواب  ــایر اب ــوه در س ــت رش و حرم
مــال  اکل  قاعده»حرمــت  بــا  را 
از  می کننــد.  باطل«توجیــه  بــه 
فتــوای شــیخ انصــاری )رضــوان اهلل( 
ــه  ــان ب ــه ایش ــود ک ــده می ش فهمی
رغــم آنکــه ظاهرعمــل را در مــورد 
قاضــی و غیــر قاضــی یکــی می دانــد 
و هــر دو را حــرام می شــمرد، لکــن 

ــوه  ــت رش ــت پرداخ ــورد حرم در م
بــه غیــر قاضــی آن را از بــاب صــدق 
ــد،  ــرعی نمی دان ــوه ش ــوان رش عن
بلکــه معتقــد اســت چــون دارای اثر 
وضعی)فساد(اســت، حــرام شــمرده 
می شــود و در نتیجــه، نفــس خــود 
ــاب غیــر قضــا را حــرام  رشــوه در ب
نمی دانــد؛ هــر چنــد تصــرف در 
ــمرد و  ــرام می ش ــا را ح ــال الرش م
معتقــد اســت بــا عقــد باطــل مــال 
از مالکیــت راشــی خــارج نمی شــود 
و بــه مرتشــی منتقــل نمی گــردد و 
ــذا تصــرف او در آن مــال حــرام و  ل
مصــداق اکل مــال بــه باطــل اســت

ــه  ــا ب ــتر فقه ــش بیش ــل گرای دلی
وجــه غالــب در پرداخــت رشــوه 
مقــام  در  گذشــته،  زمانهــای  در 
ــت؛  ــوده اس ــراد ب ــن اف ــاوت بی قض
زیــرا در آن زمــان تشــکیالت اداری 
و ســازمانهای اجتماعــی بــه ســبک 
ــه  ــت و آنچ ــود نداش ــروزی وج ام
وجــود داشــت نیــز خــارج از اقتــدار 
فقهــا، خصوصــا فقهــای امامیــه 
بــود. عــدم دخالــت ایشــان در امــور 
ــه  ــه و توج ــی و اداره جامع حکومت
ــت  ــع خصوصی ــه رف ــا ب ــا صرف آنه
باعــث  خــود،  مراجعیــن  بیــن 
گردیــد کــه ادلــه رشــوه بیشــتر در 
ــاب قضــا مــورد بحــث و کنــکاش  ب
ــکوت  ــه، س ــرد و در نتیج ــرار گی ق
ایشــان در ســایر ابــواب باعــث ایــن 
توهــم شــده اســت کــه عنــوان 
رشــوه بیشــتر در بــاب قضــا بــه کار 

ــی رود.  م
ــا  ــا مــال ی رشــوه پرداخــت وجــه ی
ــه  ــی ب ــرف راش ــد از ط ــول تعه قب
ــن  ــت. ای ــت اس ــد دول ــع کارمن نف
ــه  ــل مجرمان ــر عم ــی ب ــرم مبتن ج
دو طــرف راشــی و مرتشــی اســت. 
وصــف  تحقــق  حــال  عیــن  در 
مجرمانــه بــرای هــر یــک از راشــی 

در شرائط كنوني جامعه ما و 
با توجه به معضالت اقتصادي 
ونابساماني در گردش هاي 

مالي جامعه مسئله رشوه نیز 
گسترش یافته در واقع افراد 
براي به دست آوردن امتیاز 

حاضر به پرداخت مبلغي 
هستند. 
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و مرتشــی بــه طــور مســتقل امــکان 
ــر دو  ــر اســت و الزم نیســت ه پذی
عنــوان در خــارج تــوأم بــا هــم 

ــوند.  ــع ش واق
بــه لحــاظ حکمــی، رشــوه اختصاص 
ــای  ــدارد و از معن ــا ن ــاب قض ــه ب ب
لغــوی و نیــز ادلــه شــرعی حرمــت 
ــه  ــتنباط می شــود ک ــن اس آن چنی
تخصیــص عنــوان مذکــور بــه بــاب 
ــال  ــح ب ــل و ترجی ــدون دلی ــا، ب قض
مرجــع اســت، چــه موضــوع رشــوه 
عــام بــوده، عــالوه بــر وجــه نقــد هر 
گونــه تعهــدی را کــه موجــب نفــع 
مرتشــی شــود شــامل می شــود. 
ــوق و  ــی حق ــول کل ــاس اص ــر اس ب
ــه  ــوط ب ــد مرب ــه قواع ــه ب ــا توج ب
ــال  ــی، م ــئولیت مدن ــان و مس ضم
الرشــا بایــد بــه راشــی برگــردد و در 

صورتــی کــه قانونگــذار قصــد تعزیــر 
ــت  ــه پرداخ ــادل آنچ ــی را مع راش
کــرده داشــته باشــد بایــد آن را بــه 
عنــوان مجــازات مســتقل پیــش 
بینــی کنــد، نــه آنکــه مــال الرشــا را 
بــه عنــوان تعزیــر ضبــط کنــد. لــذا 
روش قانونگــذار در ایــن مــورد محل 

تأمــل اســت. 
در شــرائط کنونــي جامعــه مــا و 
ــه معضــالت اقتصــادي  ــه ب ــا توج ب
هــاي  گــردش  در  ونابســاماني 
ــز  ــوه نی ــئله رش ــه مس ــي جامع مال
گســترش یافتــه در واقــع افــراد 
بــراي بــه دســت آوردن امتیــاز 
حاضربــه پرداخــت مبلغــي هســتند. 
ــل موجــب گســترش  ــی از عوام یک
رشــوه خــواری و پدیده های مشــابه 
در جامعــه دخالت دولــت در اقتصاد 

می باشــد. عامــل دیگــر پیچیدگــی 
قوانیــن و رویــه هــای اداری و 
ــل  ــت. عام ــفافیت آنهاس ــدم ش ع
ــه شایســته  ــی ب ــی توجه ــوم ب س
ــب و  ــش مناص ــاالری در گزین س
مشــاغل دولتــی اســت و از میــان 
رفتــن منزلــت اجتماعــی مشــاغل 

دولتــی اســت. 
ــه از ســوی  ــی ک براســاس تحقیق
ــل  ــازمان مل ــی و س ــک جهان بان
انجــام شــد، ایــران جزو ۲4کشــور 
ــت. در  ــان اس ــادپذیر جه اول فس
چنیــن وضعیتــی مبــارزه با رشــوه 
ــی  ــده و مبتن ــز پیچی ــواری نی خ
ــترش  ــل گس ــناخت عوام ــر ش ب
دهنــده و راههــای کاســتن از آثــار 
ــی و  ــاک اجتماع ــط پ ــر رواب آن ب
اقتصــادی اســت. اصــالح قوانیــن 
بازگشــایی  اداری و  اقتصــادی و 
فضــای رقابــت بــرای همــه بویــژه 
بخــش خصوصــی یکــی از راههای 
ــا رشــوه اســت.  مبــارزه جــدی ب

 از مطالــب فــوق بــه ایــن نتیجــه 
ــوه  ــاد ورش ــه اقتص ــیم ک می رس
رابطــه متقابــل دارنــد و یعنــي هم 
رشــوه بــر اقتصــاد اثــر می گــذارد 
و هــم اقتصــاد و شــرایط مالــي بــر 
رشــوه از ایــن رو مبــارزه بــا رشــوه 
ــزي  ــه ری ــتلزم برنام ــواري مس خ

همزمــان درهردوعرصــه اســت. 

حرضت رسول صلی الله علیه و آله فرمودند: 

»اِیّاکُم َوالرُشَوِة َفاِنَّها َمحُض الکُفِر َو الیَُشمُّ صاِحُب الرُّشَوِة ریَح الَجنَِّة. «

از رشوه برحذر باشید، زیرا رشوه کفر محض است و رشوه دهنده 

حتی نسیم بهشت را هم استشامم منی کند. 

بحاراالنوار
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شــمس الدیــن محمــد بــن مکــی 
ــهید  ــه ش ــروف ب ــی مع ــی جّزین عامل
شــیعه  برجســته  علمــای  از  اّول، 
ــه  ــه و کالم ب ــوزه فق ــژه در ح ــه وی ب
شــمار مــی رود. وی در ســال 734 
هجــری قمــری در روســتای جّزیــن از 
توابــع جبــل عامــل در حوالــی جنــوب 
لبنــان متولــد شــد و در دودمانــی 
فرهیختــه تربیــت یافــت و پــدر عالــم 
او جمال الدیــن مکــی بــن محمــد 
ــی  ــام واالی ــی او اهتم ــد و تعال در رش

ــت.  داش
دوره  فراگیــری  از  پــس  شــهید 
ــداول عصــر،  ــای مت ــی دانش ه مقدمات
ــهر  ــه ش ــالت ب ــل تحصی ــرای تکمی ب
ــش از  ــز علمــی شــیعه، پی ــه، مرک حل
ســال 7۵۰ ه. ق. رهســپار آن دیــار 
ــیاری  ــزد بس ــد. وی ن ــرور ش ــم پ عال
از علمــا و مشــایخ روایــی شــیعه و 
ســنی در حلــه و دیگــر ســرزمین های 
اســالمی بــه فراگیــری علــوم عقلــی و 
ــد از اخــذ  ــی پرداخــت. شــهید بع نقل
اجــازه از اســاتید خویــش ماننــد فخــر 
المحققیــن، محمــد بــن معیه، شــمس 
ــر  ــق و مص ــه دمش ــی ب ــه کرمان االئم
ــه علمــی خــود،  ــت. ایشــان در رتب رف
بــه مرجعیــت فقهــی مذاهــب پنجگانه 
نایــل گردیــد. او نخســتین فقیه شــیعه 
اســت کــه از جبــل عامــل برخاســته، 
ــه  ــات عالی ــه مقام ــان اســالم ب در جه

علمــی، اجتماعــی و سیاســی 
دســت یافــت و پایــگاه بــزرگ 
علمــی شــیعه را بنیــان نهــاد. 
از  پــس  اول  شــهید 
حضــور  از  خوشــه چینی 
ویــژه  بــه  حلــه  بــزرگان 

ــافرتهای  ــی و مس ــه حل عالم
ــون  ــهرهایی چ ــه ش ــی ب علم

مکــه، مدینــه و بغــداد بــه شــام 

بازگشــت و در جبــل عامــل بــرای 
ــی و  ــای علم ــردن توانمندی ه ــاال ب ب
ــه  ــخگویی ب ــیعیان و پاس ــی ش فرهنگ
ــی را  ــه درس ــردم حلق ــی م ــاز دین نی
ــش  ــدگان دان ــه جوین ــکیل داد ک تش
ــوزی  ــم ام ــرای عل ــک ب از دور و نزدی
بــه آنجــا می شــتافتند. شــهید بــا 
آگاهــی از اوضــاع از هــم گســیخته 
ــش  ــان خوی ــی زم ــی و سیاس اجتماع
اوضــاع  ســازی  دگرگــون  درصــدد 
سیاســی و اجتماعــی شــیعه بــرای 
انســجام بخشــیدن بــه امــور شــیعیان 
برآمــد و بــا طــرح موضوعــات سیاســی 
ــه در  ــت عام ــون نیاب ــی همچ اجتماع
قالــب فقــه کوشــید بــا دالیــل عقلــی 
ــر  ــکام اســالم را ب ــرای اح ــی اج و نقل

دوش فقهــا قــرار دهــد. 
در اینجــا بــه چهــار بخــش از اقدامــات 

ــم:  ــاره می کنی وی اش
ــای  ــت حوزه ه ــیس و تقوی ــم- تاس یک

علمیــه
ــه:  ــم فق ــی در عل ــول آفرین دوم- تح
ایشــان نقــش مهمــی در ایجــاد تحــول 
ــه شــیعه در دوره- ــص فق ــع نواق و رف

ای بــود کــه از محقــق حلــی تــا 
شــهید ثانــی ادامــه داشــت و بــه طــرح 
نظریــات فقــه تطبیقــی و فقــه مقــارن 
پرداختنــد. ایــن اقــدام شــهید در شــام 
ــود و تعصــب  ــه ب ــی امی ــه شــهر بن ک
مذهبــی ضــد شــیعی در ایــن منطقــه 

بســیار شــدید بــود کار بــس بزرگــی 
ــد.  ــداد می ش قلم

ســوم- تاســیس و ســازماندهی نهــاد 
ــی  ــه  وجه ــهید اول ب ــت: ش مرجعی
بنیانگــذار نهــاد مرجعیــت بــود و 
ایشــان اولیــن فقیهــی بود کــه مرجع 
ــام« مطــرح  ــب ام ــوان »نای ــه عن را ب
کــرد کــه بایــد تمــام امــور حســبیه 
ــام  ــب ام ــه نائ ــرعی ب ــات ش و وجوه
ــرم  ــده ج ــاید عم ــود. ش ــپرده ش س
باعــث شــهید شــدن وی  کــه  او 
گردیــد، گزارش ــهایی بــود کــه علیــه 
ــار مملکــت شــام  ــه حاکــم جب وی ب
می نوشــتند. یعنــی او بــه اطــراف 
ــل  ــات عام ــع آوری وجوه ــرای جم ب

می فرســتاد. 
ــه:  ــه فق ــی ب ــگاه حکومت ــارم- ن  چه
ایشــان عنــوان نایــب امــام را مطــرح 
کــرد و در حقیقــت نخســتین فقیهــی 
اســت کــه نظریــه والیــت فقیــه را 
از منظــر سیاســی و حکومتــی بــه کل 
صریــح مطــرح کــرد. او توجــه داشــت 
ــت  ــل بی ــه اه ــه اســالم و فق ــه فق ک

بایســتی در جامعــه حاکــم شــود. 
ســرانجام شــهید اول بــر اثر حســادت 
و دشــمنی بدخواهــان بــه زنــدان 
افتــاد و مــدت یکســال شــاگردان 
فیــض حضــورش  از  دوســتانش  و 
ــام  ــم ش ــد. حاک ــب ماندن ــی نصی ب
دفاعیــات و بــی گناهــی وی را قبــول 
ــه  ــس محاکم ــت مجل ــرد و عاقب نک
اســوه ایمــان و تقــوا بــا حضــور 
حاکــم و قاضــی القضــات دمشــق 
ــزار  ــاری برگ ــات درب ــایر قض و س
شــد و دفــاع شــهید نیــز ســودی 
ــر  ــم ب ــره حک ــید. باالخ نبخش
قتــل آن رادمــرد الهــی اعــالم 
شــد و بدســت حــکام ســتمگر 

ــد.  ــهید ش ش

شهید اول، پاسدار حریم تشّیع
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ــاء بشــر در  ــه ابن ــود ک روزگاري ب
ــي کوچــک می زیســتند  اجتماعات
ــي،  ــني، جنس ــاي س ــبت ه و نس
ــي  ــي، قوم ــاوندي، طایفه گ خویش
و قبیله گــي تنهــا وجــه تمایــز 
افــراد از یکدیگــر بشــمار مي آمــد 
ــا  ــر از تمایزه ــباهت ها مهمت و ش
ــهرها  ــس از آن ش ــي پ ــود. مدت ب
ــت و  ــل رف ــا مح ــد ت ــد آمدن پدی
آمــد گروههــاي مختلــف قومــي و 
قبیلــه اي شــوند تــا زمینــه تعامــل 
ــزات  ــر از تمای ــرف نظ ــراد، ص اف
ــروز  ــند و ام ــده باش ــدود کنن مح
مي کنیــم  زیســت  عصــري  در 
جامعــه اي  و  کالنشــهرها  کــه 
جهانــي شــکل گرفتــه کــه بعضــاً 
در یــک مــکان، اقــوام و ملــل 
مختلفــي بــا یکدیگــر هــم زیســت 
هویت هــاي  درواقــع،  شــده اند. 
حــال  در  پیوســته  اجتماعــي 
ــوز  ــه هن ــتند، اگرچ ــاط هس انبس
پیشــین  کوچــک  هویت هــاي 
وجــودي خــود  نیــز ضــرورت 
را دارنــد و علــي رغــم پیــش 
بیني هــاي اندیشــمندان در یکــي 
ــد.  ــول نکرده ان ــرن پیــش، اف دو ق
ــا  ــر، رابطــه دولت ه از ســوي دیگ
ــي  ــي اساس ــز تغییرات ــردم نی و م

ــه  ــه ک ــن رابط ــت. ای ــه اس یافت
پیشــتر عمومــاً یــک طرفــه بــود، 
دوســویه شــده اســت. ضمــن 
آنکــه امــروز دولت هــا، بــدون 
مشــارکت جــدي مــردم در همــه 
عرصه هــاي زندگــي اجتماعــي، از 
پایــداري الزم برخــوردار نیســتند. 
اقتصــادي،  توســعه  همچنیــن، 
اجتماعــي نیــز از ضرورت هــاي 
اساســي جامعــه امــروز بــه شــمار 
و  فرهنگــي  تحــوالت  مــي رود. 
رقابــت بــراي رشــد و توســعه 
کشــورها  میــان  جانبــه  همــه 
بســیار جــدي اســت و توجــه 
توســعه  انســاني  نیــروي  بــه 
ضرورت هــاي  از  نیــز  یافتــه 
اصلــي در ایــن راســتا اســت و 
اندیشــمندان،  داشــتن  بــدون 
ــوده  ــراد کارآزم ــن و اف متخصصی
ــیر  ــن مس ــي چنی ــد ط و توانمن

دشــواري ممکــن نیســت. 
ایــن  بــا  و  وصــف  ایــن  بــا 
دگرگوني هــاي اساســي در تاریــخ 
مي بایســتي  بشــري،  و جامعــه 
ــه  ــرد در جامع ــه ف ــگاه ب ــوع ن ن
اگــر  بیابــد.  اساســي  تحولــي 
ــه حســاب  ــت ب ــراد، رعی روزي اف
اقتضائاتــي  رعیــت  مي آمدنــد، 

یــک  بــا  دیگــر  کــه  داشــت 
پویــا  و  توســعه یافته  جامعــه 
روزي  اگــر  ندارنــد.  ســازگاري 
تــوان افــراد در قالــب کاســت، 
و  قــوم  یــا  اجتماعــي  طبقــه 
قبیلــه و یــا حتــي ســن و جنــس 
ــراد از نظــر  محــدود مي شــد و اف
ــدي  ــه بن ــي درج ــوق اجتماع حق
ــا  ــا ب ــن محدودیته ــدند، ای مي ش
ــراي ورود  ــه ب ــدید جامع ــاز ش نی
انبــوه افــراد رشــد یافتــه و رقابــت 
ــگاه  ــن در جای ــرار گرفت ــراي ق ب
ــه  ــي منطق ــي و فرهنگ ــر علم برت

و جهــان منافــات دارد. 
ــه  ــي و ب ــه جهان ــروز در عرص ام
ــرورت  ــور، ض ــک کش ــژه در ی وی
صــرف  بتواننــد  انســانها  دارد 
نظــر از تمایــزات مختلــف ســني، 
جنســي، قومــي و قبیلــه اي و 
و  عقیدتــي  تفاوت هــاي  ســایر 
یکســان  حقوقــي  از  فرهنگــي 
ــا  ــد ب ــا بتوانن برخــوردار باشــند ت
ــح و  ــت صحی ــز رقاب ــو و نی گفتگ
ــا یکدیگــر هــم  مســالمت آمیــز ب
بــه رشــد و شــکوفایي خــود و 
ــک  ــه کم ــعه جامع ــه توس ــم ب ه
رویکــردي  چنیــن  بــا  کننــد. 
اســت کــه کشــور مي توانــد از 

عباس آخوندی

شروط پایبندي به مفهوم
 شهروند و حقوق شهروندي
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ظرفیت هــاي  و  تــوان  تمامــي 
ــگ و  ــالي فرهن ــراي اعت ــود ب خ

کنــد.  بهره بــرداري  تمــدن 
ــم  ــند چش ــه در س ــور ک همانط
کشــور  ســاله  بیســت  انــداز 
ایــران  جامعــه  اســت،  آمــده 
بایــد در افــق ۱4۰4 کشــوري 
بــر  مبتنــي  یافتــه،  توســعه 
ــت  ــي، عدال ــاالري دین ــردم س م
ــروع،  ــاي مش ــي، آزادي ه اجتماع
حفــظ کرامــت و حقــوق انســانها 
ــرفته،  ــش پیش ــوردار از دان و برخ
توانــا در تولیــد علــم و فــن آوري 
ــگاه اول  ــه جای ــه ب ــت یافت و دس
ــاوري در  ــي و فن ــادي، علم اقتص
ــوب  ــیاي جن ــه آس ــطح منطق س
غربــي بــا تاکیــد بــر جنبــش 
نــرم افــزاري و تولیــد علــم، رشــد 
پرشــتاب و مســتمر اقتصــادي، 
ارتقــاي نســبي ســطح درآمــد 
ســرانه و رســیدن بــه اشــتغال 

ــد.  ــل باش کام
حکومــت،  و  مــردم  پیوســتگي 
روحیــه  و  برابــر  فرصت هــاي 
اجتماعــي  تعــاون و ســازگاري 
نیــز از تاکیــدات دیگــر ایــن ســند 
ــه  ــه در تجرب ــور ک ــت. همانط اس
جهــان توســعه یافتــه از قــرن 

ــاده  ــاق افت ــون اتف ــم تاکن هفده
بــراي  کــه  پیداســت  اســت، 
تحقــق چنیــن هــدف بزرگــي، 
ــراد در  ــه اف ــگاه ب ــوع ن بایســتي ن
ــد.  ــي بیاب ــر اساس ــه تغیی جامع
شــهروند در تجربه انســان توســعه 
یافتــه، مفهومــي اســت کــه تــوان 
الزم بــراي تحقق چنیــن هدفي را 
داراســت. در ایــن مفهوم انســان ها 
صــرف نظــر از همــه تفاوت هــاي 
ســني، جنســي، طبقاتــي، قومــي، 
فرهنگــي، مذهبــي داراي حقــوق 
هســتند.  برابــري  تکالیــف  و 
حقــوق شــهروندي نیــز قــراردادي 
ــر  ــت ب ــت و دول ــان مل ــت می اس
ــف و  ــري تکالی ــک س ــاي ی مبن
حقــوق متقابــل. بــر ایــن اســاس، 
ــت  ــت و دول ــر دول ــت در براب مل
ــم  ــه ه ــبت ب ــت نس ــر مل در براب
ــن  ــد و ای ــي دارن ــوق و تکالیف حق
روابــط متقابــل باعــث ایجــاد یــک 

ــود.  ــي مي ش ــرارداد اجتماع ق
ــه  ــود ک ــادآور مي ش ــت ی در نهای
پایبنــدي بــه مفهــوم شــهروند 
و حقــوق شــهروندي مســتلزم 
رعایــت مــواردي اســت کــه بایــد 
در قوانیــن یــک کشــور جــاري و 

ــود:  ــاري ش س

ــران  ــه در ای ــرادي ک ــه اف ۱. کلی
تابعیــت  و  مي کننــد  زندگــي 
ــهروند  ــد، ش ــور را دارن ــن کش ای
محســوب مي شــوند و در برابــر 

ــد.  ــون، برابرن قان
ایــران  شــهروندان  کلیــه   .۲
ــه  ــر درکلی ــي براب ــن از حقوق زمی
زمینه هــاي اقتصــادي، اجتماعــي، 
سیاســي و فرهنگــي برخوردارنــد. 
3. زمینــه مشــارکت در حیــات 
اقتصــادي، اجتماعــي، سیاســي و 
ــراي  ــتي ب ــور بایس ــي کش فرهنگ
ــن  ــران زمی ــهروندان ای ــه ش کلی
فراهــم باشــد. در واقــع، کلیــه 
شــهروندان بایــد از حــق آزادي 
بیــان، رســانه و توســعه نهادهــاي 
اطالعــات  گــردش  و  مدنــي 

ــند.  ــوردار باش برخ
4. کلیــه شــهروندان ایــران زمیــن 
ــت  ــاد و تقوی ــراي ایج ــتي ب بایس
امنیــت، ثبــات، توســعه و اعتــالي 
مســئولیت  احســاس  کشــور 

ــند.  ــته باش ــي داش اجتماع
اجتماعــي  مســئولیت  ایــن   .۵
ــت و  ــاد از دول ــق انتق ــامل، ح ش
کلیــه کســاني اســت کــه منتخــب 
شــهروندان بــه حســاب مي آینــد. 

قاَل رَُسوُل اللِه )ملسو هيلع هللا ىلص(: 

"َمن َقضی لُِمؤِمٍن حاَجًة َقًضی اللُه لَُه َحوائَِج کَثیرًَة اَدناُهنَّ الَجنَُّة. "

»کسی که حاجت مؤمن را برآورد، خداوند حاجات زیادی را برای او 

58برآورده می کند که کوچکرتین آنها بهشت است«
ره 

ما
 ش

ه   
سن

لح
ض ا

قر
یه 

شر
  ن

19



حفــظ  عامــل  مهمتریــن  آب 
از  و  موجــودات  حیــات 
زیســت  عناصــر  اساســی ترین 
بشــری  جوامــع  در  اســت. 
شــهرها  و  تمدن هــا  گذشــته 
شــکل  رودخانه هــا  کنــار  در 
ــی  ــای بزرگ ــد، رودخانه ه می گرفتن
ماننــد نیــل، گنــگ، دجلــه و 
فــرات، هودســن و... تقریبــاً پایــه 
ــد.  ــر بوده ان ــای بش ــه تمدنه هم
ســومریها،  بابلیهــا،  مصریهــا، 
بین النهریــن،  مقیــم  اقــوام 
بــا  ایرانیــان  و  فینیقی هــا 
و  آبرســانی  شــبکه های 
تــالش  انحرافــی  کانال هــای 
در بدســت آوردن آب داشــتند. 
همچنیــن آب در متــون اســالمی 
از اهمیــت فراوانــی برخــوردار 
بــوده اســت اینکــه آب مایــه 
نباتــات  و  حیــات جنبنــدگان 

اســت یکــی از معانــی آیــات 
کــه  اســت  قــرآن  شــریفه 
ــَن المــاء  می فرمایــد )وَ َجَعلنــا ِم
ُکلًّ َشــیٍء َحــی...( »ســوره انبیــاء 
َّــه  آیــه 3۰« و )وَاهلُل َخلـَـَق ُکلَّ داب
ِمــن َمــاء( »ســوره نــور آیــه 4۵« 
مذاهــب  تاریــخ  در  می باشــد. 
ــاه )آب  ــر چ ــورد حف ــز در م نی
زیرزمینــی( توســط پیامبــران 
ــورد  ــن آب م ــرای تأمی ــی ب اله
ــی وجــود  نیــاز نمونه هــای فراوان
ابراهیــم)ع(  حضــرت  دارد. 
۱7۰۰ســال قبــل از میــالد در 
ــرای  ــی ب ــرار چاه های ــت ج دش
دسترســی بــه آب حفــر نمودنــد. 
ــه  ــر چهارگان ــی از عناص آب یک
تشــکیل دهنــده جهــان خلقــت 
محســوب می شــود. در حالــی 
زمیــن  کــره  در  حیــات  کــه 
وابســته بــه ایــن عنصــر بــا ارزش 

کم توجهــی  متأســفانه  اســت، 
بــه دلیــل فراوانــی، در دســترس 
ــودی تدریجــی  ــث ناب ــودن باع ب
کــه  گونــه ای  بــه  شــده  آن 
ــش  ــا پی ــران از مدته ــم بح عالئ
ــد  ــه رون ــا ادام ــوده و ب ــدا ب هوی
ــا فاجعــه ای  موجــود، جهــان را ب
عظیــم مواجــه خواهد ســاخت. 
اگرچــه دو ســوم زمیــن را آب 
تشــکیل داده اســت امــا هــم 
ــدید آب  ــود ش ــا کمب ــون ب اکن
آب  بحــران  هســتیم.  مواجــه 
و  فراگیرتریــن  ســخت ترین، 
البتــه غیرمحســوس ترین بُعــد 
اکولــوژی  نابــودی  و  تخریــب 

ــت.  ــن اس ــره زمی ک
آلودگــی  و  کمبــود  امــروزه 
نفــر  میلیونهــا  زندگــی  آب 
خصوصــاً  زمیــن  ســاکنان  از 
ــدت  ــه ش ــر را ب ــورهای فقی کش

بحران آب در كمین است
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بــا خطــر مواجــه ســاخته اســت. 
ــناخته  ــکلی ناش ــران آب مش بح
بــه  آن  کشــتار  کــه  اســت 
ــری  ــای مس ــب از بیماری ه مرات
چنــد صــد ســال پیــش و تمــام 
ســطح  در  کــه  جنگ هایــی 
ــد بیشــتر و  ــان دارن ــان جری جه
مهیبتــر اســت. در واقــع امــروزه 
مــا بــر لبــه پرتگاهــی نشســته و 
ــش  ــل خوی ــودی نس ــاهد ناب ش
ــم  ــت و یک ــرن بیس ــتیم. ق هس
بحــران آب خواهد بــود،  قــرن 
ــی  ــر و بدبخت ــی فق ــران یعن بح
جهــان،  عظیــم  تودههــای 
ــای  ــگ و جداله ــری و جن درگی
خانمانســوز و از ایــن قبیــل  کــه 
همگــی نســل بشــر را بــا تهدیــد 

خواهد کــرد.  مواجــه  جــدی 
ــارزه  ــخ بشــر مب ــر تاری در سراس
منابــع  بــه  دســتیابی  بــرای 
ــن و  ــون آب، زمی ــی همچ طبیع
ــی  ــواره یک ــا هم ــر آنه ــلط ب تس
ــت،  ــوده اس ــا ب ــل تنش ه از عل

ــر تخریــب ســریع کیفیــت  در اث
ــر ســر  ــع کشــمکش ب ــن مناب ای
پیوســته  آنهــا  بــه  دســتیابی 
شــدت می یابــد. در مــورد آب 
در درجــه اول ایــن تنــش دامــن 
یعنــی  همســایه  کشــورهای 
را کــه در منابــع  کشــورهایی 
آبــی دارای اشــتراک هســتند 
بــر ســر مســائلی  میگیــرد و 
ــان  ــردن جری ــد منحــرف ک مانن
آب، کــم شــدن آب رودخانــه، 
رودخانــه،  صنعتــی  آلودگــی 
ــتر  ــی بس ــدن و گرفتگ ــور ش ش
ســیل ها  یافتــن  شــدت  و  آن 
ــزاع و  ــر فرســایش خــاک ن در اث
ــاید در  ــرد. ش ــاجره در میگی مش
میــان کشــورهای مختلــف جهان 
کشــورهای منطقــه خاورمیانــه و 
شــمال آفریقــا بیــش از همه جــا 
ــم  ــی از ک ــوادث ناش ــتن ح آبس
آبــی و بی آبــی خواهنــد بــود. 
آب،  منابــع  کاهنــده  ماهیــت 
منافــع  گســترده  تعارضــات 

ملــی کشــورهای خاورمیانــه و 
ــدن  ــی ش ــا، صنعت ــمال آفریق ش
جمعیــت،  افزایــش  شــتابان، 
ضعــف سیاســت های ملــی اکثــر 
بهــره  در  منطقــه  کشــورهای 
ــزون  ــی، اف ــع آب ــرداری از مناب ب
ــادی،  ــای اقتص ــا و رقابته طلبیه
منجــر بــه تشــدید بحــران و 
خواهد شــد.  اوضــاع  وخامــت 

9۸درصــد از مقــدار آب موجــود 
و  اقیانوس هــا  در  جهــان  در 
دریاهــا قــرار دارد کــه شــور 
آب  اعظــم  قســمت  و  اســت 
ــای  ــن در کالهک ه شــیرین زمی
قطبــی ذخیــره شــده  یخــی 
از  یــک  اســت. تنهــا کمتــر 
ــع  ــورت مناب ــه ص ــد آن ب درص
ــرار  ــی، در دســترس انســان ق آب
و  کشــاورزی  بــرای  کــه  دارد 
شــرب قابــل مصــرف اســت. 

اســت  اهمیــت  حائــز  آنچــه 
ــت  ــئله اس ــن مس ــه ای ــه ب توج
کــه همــه بــه آب شــیرین و 
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ــد امــا کمبــود  پاکیــزه نیــاز دارن
ــوم  ــان س ــورهای جه آن در کش
بــودن  بــه معنــای در خطــر 
ــالم  ــان انسانهاســت و آب ناس ج
از  بزرگتــر  بســیار  تهدیــدی 
بــرای  مســلحانه  مناقشــات 
امنیــت انســان اســت. طبــق 
ــد  ــل متح ــازمان مل ــزارش س گ
۸۰درصــد جمعیــت جهــان تنهــا 
بــه ۲۰ درصــد ذخایــر آب ســالم 
ــد و  ــی دارن ــتی دسترس و بهداش
ــورد  ــت م ــل هف ــوده عام آب آل
ــر  ــرگ و می ــورد م ــر ده م از ه
ــب  ــر اســت. ت درکشــورهای فقی
روده ای یــا حصبــه و تــب مالــت 
از مهمتریــن بیماری هــای ناشــی 
بــه  آلــوده  آب  از  اســتفاده  از 
میکروبهــا اســت کــه در جریــان 
و  عصبــی  سیســتم  مغــز،  آن 
چشــم از مهمتریــن بافتهایــی 
هســتند کــه در جریــان ایــن 
می بیننــد. آســیب  بیماری هــا 

ــه  ــودی آب ب ــه موج ــی ک زمان
ازای هــر نفــر در یــک ســال بــه 
کمتــر از ۱۰۰۰ متــر مکعــب 
ــگاه گفتــه میشــود  برســد، آن
کــه یــک کشــور بــا بحــران 
ــت  ــده اس ــه ش ــدی آب مواج ج
و رســیدن بــه کمتــر از ایــن 
ــّدی  ــه س ــه ب ــت ک ــزان اس می
جــدی در برابــر رشــد اقتصــادی 
ــل  ــور تبدی ــک کش ــالمت ی و س

 . می شــود
کشــورهای  از  یکــی  ایــران 
خشــک و نیمــه خشــک جهــان 
در منطقــه خاورمیانــه اســت کــه 
بــا بحــران آب مواجــه می باشــد. 
ــاط  ــران را نق ــاحت ای ــر مس اکث
ــای خشــک و  ــری و بیابان ه کوی
ســوزان فــرا گرفتــه اســت و بــه 
ــاره  ــبز کن ــر س ــه س ــز باریک ج
دریــای مازنــدران، میــزان بــارش 
در ســایر نقــاط آن در ســطح 
پاییــن قــرار دارد. آبیــاری زمیــن 

بــرای کشــاورزی در کشــورهایی 
نظیــر ایــران کــه از آب و هوایــی 
مقــدار  برخوردارنــد  خشــک 
می کنــد.  طلــب  آب  زیــادی 
نــرخ بهــا آب در ایــران بــه حدی 
پاییــن اســت کــه حساســیت 
مشــترکین را بــر نمی انگیــزد تــا 
الگــوی مصــرف خــود را اصــالح 
کننــد. اگــر قهــر طبیعــت در 
ســال های اخیــر و تغییــر شــرایط 
ــی را هــم کــه انســان  آب و هوائ
مســبب آن اســت بــه عوامــل 
فــوق اضافــه کنیــم در می یابیــم 
ــت.  ــدی اس ــران آب ج ــه بح ک
نــه  طــی ســال های گذشــته 
تنهــا آب بســیاری از رودخانه هــا 
دچــار آلودگــی نفتــی و میکروبی 
آب  ســفره های  بلکــه  شــده، 
دالیلــی  بــه  نیــز  زیرزمینــی 
همچــون ورود فاضالب هــا بــه 
ــژه فاضالب هــای بیمارســتانی  وی
بــه شــدت آلــوده شده اســت. 
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بــروز  سرمنشــأ  آب  آلودگــی 
و  روده ای  بیماری هــای 
عفونــی اســت کــه در فصــل 
ــت.  ــایع اس ــیار ش ــتان بس تابس
ماننــد  روده ای  بیماری هــای 
اســهال و حتــی و بــا نیــز ارتبــاط 
مســتقیمی بــا آب آشــامیدنی 
ــتی دارد. در  ــالم و غیربهداش ناس
خصــوص شــیوع بیماری هــای 
ــوان گفــت شــهرها  ــی می ت عفون
مســکونی  مناطــق  دیگــر  و 
ــی در  ــهرهای صنعت ــش از ش بی
آلودگــی آب هــا مشــارکت دارنــد. 
ایــن مناطــق بــا وارد کــردن 
آلودگــی  باعــث  فاضالبهــا 
می شــوند  ســالم  آب هــای 
شــهری  فاضــالب  سیســتم  و 
را آلــوده می کننــد کــه ایــن 
ــا در  ــوع آالینده ه ــه تن مســئله ب
ــد  ــهری می افزای ــق ش آب مناط
پســاب ها  رســوبات،  نیــز  و 
و اثــرات ســوء ناشــی از ایــن 
فعالیت هــای  در  آالینده هــا 
تاثیرگــذار  نیــز  کشــاورزی 
ــب، انجــام  ــن ترتی ــه ای اســت. ب
ــاختاری  ــی و س ــای اصول طرحه
ــوده  ــل آل ــایی عوام ــرای شناس ب

ــتور  ــد در دس ــا بای ــده آب ه کنن
ــرد.  ــرار گی ــر ق ــان ام کار متولی
تصــور  گفــت  بایــد  آخــر  در 
ــدون  ــی ب ــک روز زندگ ــی ی حت
آب، تصــور وحشــتناکی اســت 
بــه ایــن ترتیــب بــا رونــدی کــه 
ــر  ــال های اخی ــای س در بارش ه
مشــاهده می شــود و تغییــرات 

اقلیمــی کشــور و از آن بدتــر 
مصــرف بســیار ناکارآمــد آب چه 
در بخــش خانگــی و صنعتــی 
بخــش کشــاورزی،  و چــه در 

رســیدن چنیــن روزی دیرزمانــی 
طــول نخواهد  کشــید. مجمــوع 
ــی  ــی و برف ــای باران ــام روزه تم
ــال آن  ــه دوم س ــران در نیم ته
بایــد  قــدر ناچیــز بــود کــه 
ــده وضــع  ــه آین ــاً نســبت ب واقع
ــر  ــه نظ ــا ب ــود. ام ــران ب آب نگ
ایــن  می رســد کمتــر کســی 
ــه اســت.  مســاله را جــدی گرفت
حجــم آب پشــت ســدها هــر روز 
پایین تــر مــی رود، امــا گویــی 
ــطح  ــت. س ــاده اس ــی نیفت اتفاق
روز  هــر  زیرزمینــی  آب هــای 
پســت تر می شــود، امــا انــگار 
نالــه زمیــن و دشــتهایی کــه 
هــر روز بــا ســرعت بیشــتری 
لم یــزرع  خــاک  بــه  تبدیــل 
کســی  گــوش  بــه  میشــوند، 
و  تحقیقــات  بنا بــر  نمیرســد. 
ــع آبــی،  اعــالم کارشناســان مناب
ــران  ــی، ای ــد فعل ــه رون ــا ادام ب
بــه  آینــده  ســال های  طــی 
کشــوری کامــاًل خشــک تبدیــل 
امــر  ایــن  کــه  خواهد شــد 
بــرای  بلندمــدت  برنامه ریــزی 
نحــوه مواجهــه بــا ایــن پدیــده را 

می ســازد.  اجتناب ناپذیــر 

قال امام علی علیه السالم: 

ُل َما یُبَدأُ ِبِه ِفی االِخرَِة َصَدَقُة املاِء یَعِنی ِفی االَجر« » اوَّ

در قیامت نخستین چیزی که پاداش آن داده می شود صدقه آب است. 

)الکافی، ج4، ص57( 

بحران آب مشکلی 
ناشناخته است كه 

كشتار آن به مراتب 
از بیماری های مسری 
چند صد سال پیش 
و تمام جنگ هایی 
كه در سطح جهان 

جریان دارند بیشتر و 
مهیب تر است. 
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ت گلگش

ر  نیست آه  هک  یک  دیده  ی   بیدا
لملک از روی پند گفت هب عبدا انرده پیری  ز رعب هوشمند 

می گذرد رب تو هب زّع و نیاز کاین دو هس روزی هک رد این دریباز  
روی همین مسند و این تکیه گاه زری همین قبه و این بارگاه 

رفت و چها رفت هک چشمم مباد بودم و دیدم هک ز ابن زیاد 
کان غیرت خورشید سری خون چ رب سپری چون سپر آسمان 

ی زینت آغوش رسول خدا ی  سر هچ؟ زهارش سر و افسر فدا
هن فلک از گردش خود سیر شد هن خم این طاق زرب زری شد 

بد رب "مختار" ربوی سپر بعد از چندی سر آن خیره سر 
دسترس او سر مختار شد باز چو "مصعب" سر و سردار شد 

با سر تو ات چکند روزگار وین سر "مصعب" هب مجازات کار  
هیچکس از دره خبردار نیست ر نیست  آه هک یک دیده بیدا

هجری تفرشی  

رد عهد پادشاه خطا بخش جرم پوش                                                        حافظ قراهب کش شد و مفتی ایپهل نوش

ات  دیدمحتسب  هک سبو می کشد هب دوش صوفی ز کنج صومعه  با پای  خم نشست 

کردم سئوال صبحدم از پیر می فروش احوال شیخ  و اقضی و شرب الیهودشان 

ردکش زبان  و رپده نگه دار و می بنوش گفتا    هن گفتنی  ست  سخن گر هچ محرمی 

 ساقی  بهار می رسد  و وهج می نماند                                                               فکری بکن هک خون دل آمد زغم هب جوش

عذرم پذری و جرم هب ذیل کرم بپوش سی وجوانی و نوبهار  عشق است و مفلّ

ات چند همچو شمع زبان آوری کنی                                                              رپواهن مراد  رسید ای محب خموش

اندیده چیه دیده و دینشنه چیه گوش ای پادشاه صورت و معنی هک مثل تو 

بخت جوانت از فلک پیر ژنده پوش ن بمان هک خرهق ارزق کند قبول  چندا
حافظ
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رد عهد پادشاه خطا بخش جرم پوش                                                        حافظ قراهب کش شد و مفتی ایپهل نوش

ات  دیدمحتسب  هک سبو می کشد هب دوش صوفی ز کنج صومعه  با پای  خم نشست 

کردم سئوال صبحدم از پیر می فروش احوال شیخ  و اقضی و شرب الیهودشان 

ردکش زبان  و رپده نگه دار و می بنوش گفتا    هن گفتنی  ست  سخن گر هچ محرمی 

 ساقی  بهار می رسد  و وهج می نماند                                                               فکری بکن هک خون دل آمد زغم هب جوش

عذرم پذری و جرم هب ذیل کرم بپوش سی وجوانی و نوبهار  عشق است و مفلّ

ات چند همچو شمع زبان آوری کنی                                                              رپواهن مراد  رسید ای محب خموش

اندیده چیه دیده و دینشنه چیه گوش ای پادشاه صورت و معنی هک مثل تو 

بخت جوانت از فلک پیر ژنده پوش ن بمان هک خرهق ارزق کند قبول  چندا
حافظ

                       شراب روحانی
ات دمی ربآسایم زین حجاب جسمانی ساقیا بده جامی زان شراب روحانی 
آنچنان رب افشانم کز طلب خجل مانی بهرامتحان ایدوست  گرطلب کنی جان را   

خنده اهی زری لب عشوه اهی پنهانی گار من میکند هب کار من  بی واف ن

رد قمار عشق ای دل کی بود پشیمانی؟ دین و دل بیک دیدن  باختیم و خرسندیم 
حور و جنت ای زاهد! رب تو باد ارزانی ما ز دوست غیر از دوست مطلبی نمی خواهیم 
آستین این ژنده میکند گریبانی رسم و عادت رندیست از رسوم بگذشتن  

گفتمش مبارک باد رب تو این مسلمانی  زاهدی هب میخاهن سرخ رو   ز می دیدم  
می نهم رپیشانی رب سر رپیشانی زلف و کاکل او را چون هب یاد می آرم   
شیپ از آنکه این خاهن رو نهد هب وریانی خاهن ی دل ما را از کرم عمارت کن   
رب دل بهایی هن ره بال هک بتوانی ماسیه گلیمان را جز بال نمی شاید  

شیخ بهایی

رد اگشیپه آستان قدس رضوی
هب پاس ردهگ او آسمان همیشه مقیم تبارک الّل از این فرخ آستان هک بود 

روان فزاید خاک ردش بعظم رمیم حریم زاده موسی هک چون دم عیسی  

رهآنچه گشت بسینا   نهان زچشم کلیم بچشم زاری این آستان بود روشن 

چنانکه خاک رد او زکورث و تسنیم هب است فرش ره او ز مرزغار بهشت 
رد شیپ ردش سر تعظیم اگر ندا چراست پشت سپهر اینچنین خمیده و گوژ 

ربای صافی و دین ردست و قلب سلیم زهی ربآنکه نهد روی دل رب این ردگاه  
هک هست بنده دریین و خاکسار قدیم  چنانکه خادم این رد، بهار مدح سرای  

نهاده است هب کوی رضا سر تسلیم کمینه چاکر این آستان هک از ره عجز  

دوای جان علیل و شفای قلب سقیم مگر ستاند روزی زخاک این ردگاه  

وند این خجسته حریم رب این حریم و خدا زپاک زیدان  بادا دمی زهار ردود  
ملک الشعرا بهار
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بــا همــان لهجــه شــیرین جنوبــي و بــا 
کالمــي که اســتقامت از آن هویداســت 
از خانــواده اش گفــت کــه 3۸ ســال در 
خرمشــهر زندگــي کردنــد کــه دشــمن 
ــرم  ــرد و پس ــه ک ــهر حمل ــن ش ــه ای ب
ــم 4۵ روز  ــروي ک ــا نی ــي ب ــد عل محم
در برابــر ایــن ارتــش تــا دنــدان مســلح 
ایســتاد. در آن زمــان مــن هــم در 
خرمشــهر حضــور داشــتم و بــه عنــوان 
ــر  ــه از سراس ــي آذوق ــروي تدارکات نی
خوزســتان جمــع آوري می کــردم و بــه 

مســجد جامــع خرمشــهر مــی آوردم. 
وي افــزود: صــدام بــا آن همــه امکانــات 

امــا  دارد  نگــه  را  بغــداد  نتوانســت 
ــي سرنوشــت  ــا دســت خال جهــان آرا ب

ــرد.  ــوض ک ــگ را ع جن
ایــن پدرســه شــهید گفــت: قبــل 
بــا  دخترانــم  انقــالب  پیــروزي  از 
حجــاب بــه مدرســه می رفتنــد دو 
ــتگیر  ــاواک دس ــم را س ــر از دختران نف
ــه  ــه ب ــد ک ــر دادن ــه مــن خب کــرد و ب
ــم  ــي رفت ــم وقت ــه کن ــاواک مراجع س
ــام  ــه ن ــود ب ــردي ب ــا ف ــئول آنج مس
ــم  ــتور داد دختران ــه دس ــري ک منوچه
گرفتــه  را  چادرهایشــان  بیاورنــد  را 
بودنــد آنهــا نیــز بــراي حفــظ حجــاب 

لباســي را بــر سرشــان کشــیده بودنــد 
منوچهــري عصبانــي شــد و گفــت ایــن 
ــا  ــم این ه ــن گفتن ــر چیســت و م دیگ
مســلمانند و بایــد حجابشــان را رعایــت 
ــدون  ــن دو را ب ــرا ای ــما چ ــد ش کنن
دلیــل دســتگیر کــرده ایــد منوچهــري 
گفــت پســرانت کجــا مخفــي شــده اند 
آنهــا را معرفــي کن تا دخترانــت را آزاد 
کنــم. فکــر کــردي شــما چنــد نفریــد 
ــان می کشــم  ــي دورت ــوار آهن ــک دی ی
و شــما را محاصــره می کنیــم. در بــازار 
ــودم  ــنا ب ــک تیمســار آش ــا ی ــران ب ته
ــه خاطــر پســرانت  ــه مــن گفــت ب او ب

گفتگو با جهان آرا پدر سه شهید و دو جانباز و
 از بنیان گذاران صندوق قرض الحسنه وحدت اسالمی

ــران شــد، چشــمانش  ــا چهــره اي گشــاده و عصــا در دســت وارد ســازمان اقتصــاد اســالمی ای مــردی کهــن ســال ب
ــا دســتان مهربانــش  ــه عنــوان روزهــای حماســه و مقاومــت از آن یــاد می شــود و ب روزهایــی را دیــده کــه امــروزه ب
ــاد  ــا آن را از ی ــا قرن ه ــان ت ــه جه ــران بلک ــا ای ــه تنه ــه ن ــرده ک ــه ک ــه بدرق ــمت جبه ــه س ــی را ب ــی فرزندان گوی
نخواهد بــرد. چیــن و چــروک پیشــانیش هــم خبــر از درد و دل هــای ناگفتــه دارد کــه بــه دنبــال هــم صحبتــی بــرای 
همکالمــی اســت. حــاج ســید هدایــت جهــان آرا پــدر۸ پســر و ۵ دختــر اســت کــه ســه شــهید و دو جانبــاز را 

ــت شوشــتری دارد.  ــد خرمشــهر و خــودش هــم اصال ــم انقــالب کــرده اســت، همــه فرزندانــش متول تقدی
بــا ایــن پــدر قهرمــان و شــهید پرور ســاعتی در دفترنشــریه قــرض الحســنه همــکالم شــده ایم تــا از خاطــرات روز هــای 

حماســه و مقاومــت بگوییــم و آنهــا را بــه رشــته تحریــر دربیاوریــم: 
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کرده انــد  دســتگیر  را  دختر هایــت 
پــس از 4۰ روز دخترهایــم آزاد شــدند 
و منوچهــري بــا مــن تمــاس گرفــت و 
ــه  ــردم، ب ــت را آزاد ک ــت دخترهای گف
ــي روزي  ــد ول ــماها خوابی ــم ش او گفت
ــرد.  ــدار خواهد ک ــما را بی ــد ش خداون
و  مبــارزه  نحــوه  جهــان آرا  آقــای 
شــهادت فرزندانــش را اینگونــه توضیــح 
ــر  ــه خاط ــن ب ــرهای م ــد: پس می ده
ــوت  ــم طاغ ــه رژی ــه علی ــی ک مبارزات
تعقیــب  تحــت  همیشــه  داشــتند 
ســاواک بودنــد و احضــار می شــدند 
ــه خاطــر ایــن تصمیــم گرفتنــد کــه  ب
فعالیــت و زندگــی شــان مخفیانــه 
باشــد. حتــی مــا هــم از آنهــا بی خبــر 
ــه  ــی مخفیان ــن زندگ ــم و ای می ماندی
ــا چندیــن ســال طــول کشــید. مــن  ت
واســطه های  بــا  هــم  مادرشــان  و 

ــف، خانــه بســتگانی را  مختل
آنجــا  و  می کردیــم  معیــن 
فرزندانمــان  مالقــات  بــه 

 . فتیــم می ر
یکــی از فرزندانــم ســیدعلی به 
خاطــر فعالیت هــای مبارزاتــی 
ــط  ــوت توس ــم طاغ ــه رژی علی
ــد. وی در  ــهید ش ــاواک ش س
دســتگیرو   ۵۶ ســال  اراک 
زندانــي شــد و در آن زمــان 

ممنوع المالقــات بــود، بعــد از پیــروزی 
انقــالب زندانیــان آزاد شــدند ولــی 

ــود.  ــا نب ــن آنه ــی بی ســید عل
بعدهــا گفتنــد یــک نفــر ســاواکی 
دســتگیر شــده کــه پرونــده ســید علی 
زیردســتش بــوده. در دیــداری کــه 
ــر  ــا پس ــت م ــتیم وی گف ــا وی داش ب
شــما را زیــاد اذیــت کردیــم، شــکنجه 
ــم کــه از مخفــی گاه برادرانــش و  کردی
ــک  ــا او ی ــد ام ــی ده ســایرین اطالعات
کلمــه هــم حــرف نــزد، در نهایــت 
پیکــرش  بــر  را  داغ  اطــوی  وقتــی 

ــد.  ــهید ش ــتیم ش گذاش

محســن  ســید  دیگــرم  فرزنــد   
برادربــزرگ ســید محمــد بــود کــه در 
جریــان تهاجــم دشــمن بــه خرمشــهر 
اســیر شــد و بــه خاطــر اینکــه صــدام 
ــرادر  ــن اســیر ب ــود، ای متوجــه شــده ب
فرمانــده خرمشــهر اســت، نــه زنــده اش 

ــدش را.  ــه جس ــد ن ــا دادن ــه م را ب
فعالیت هــای ســیدمحمد هــم از ۱۵ 
ســالگی آغــاز شــد، ۱۵ ســاله بــود 
کــه جوانــان خرمشــهر را متحــد کــرد 
ــام حــزب اهلل شــکل  ــه ن ــی را ب و حزب
ــه  ــزب ب ــن ح ــان در ای ــن جوان داد. ای
ــا  ــا آنجــا کــه ب ــد ت شــدت فعــال بودن
خونشــان عهــد بســتند و امضــا کردنــد 
کــه تــا وقتــی جــان در بــدن دارنــد بــا 
ایــن رژیــم مبــارزه کننــد. چنــدی بعــد 
محمــد توســط ســاواک دســتگیر شــد، 
ــه ســن  ــوز ب ــه هن ــت اینک ــه عل ــا ب ام

ــتند  ــود، نمی  توانس ــیده ب ــی نرس قانون
او را بــه مــدت طوالنــی در بازداشــتگاه 
ــد. در نهایــت محمــد مدتــی  نگــه دارن
در اهــواز زندانــی شــد. پــس از آزاد 
و  بازگشــت  خرمشــهر  بــه  شــدن 
ــر  ــود را از س ــم خ ــد رژی ــارزات ض مب
زندگــي  ســال  دو  محمــد  گرفــت. 
مخفــي داشــت تــوي کــوره پزخانه هــا 
ــا دهــن روزه آجــر خالــي  می رفــت و ب
بــدن  بــه خاطــر همیــن  می کــرد 

ــت.  ــي داش ــوي و محکم ق
پیــروزی  بــه  انقــالب  کــه  زمانــی 
خرمشــهر  در  ســیدمحمد  رســید، 

یــک مرکــز فرهنگــی ایجــاد کــرد، تــا 
اینکــه ســپاه پاســداران تشــکیل شــد 
و محمــد فرمانــده ســپاه منطقــه شــد. 
ــه منظــور  ــوژه ب ــاي ن ــان کودت در جری
جلوگیــري از هرگونــه حرکــت و اقــدام 
ــي  ــوم دریای ــگاه س ــالب در پای ضدانق
ــن  ــوراي تامی ــوي ش ــهر، از س خرمش
ــه ســمت  اســتان خوزســتان محمــد ب
منصــوب  پایــگاه  ایــن  فرماندهــي 
نیروهــاي  کمــک  بــه  و  گردیــد 
ــاع  ــت اوض ــا تثبی ــد، ت ــن و معتق موم
و کشــف بخشــي از شــبکه کودتــا 
در میــان عناصــر نیــروي دریایــي، 
ــود، در  ــده دار ب ــئولیت را عه ــن مس ای
بیــن پرســنل نیــروي دریایــي نیــز 
ــود  ــوردار ب ــي برخ ــت خاص از مقبولی
و همــه مجــذوب اخــالق، رفتــار و 
برخوردهــاي اصولــي وانقالبــي او شــده 

ــد.  بودن
پــدر شــهیدان جهــان آرا از 
ــام )ره(  ــرت ام ــت حض حمای
از شــهید جهــان آرا ایــن گونه 
یــاد کــرد: محمــد برایــم 
تعریــف کــرد کــه رفتــه بودند 
بــا بني صــدر پیش امــام)ره(، 
گفتــه  امــام  بــه  محمــد 
ــات  ــا امکان ــن آق ــه ای ــود ک ب
ــد  ــي ده ــا نم ــه م الزم را ب
و دســت دســت می کنــد، امــام)ره( 
برخــورد  بني صــدر  بــا  بــه شــدت 
کــرد. بعــد از جلســه کــه بیــرون 
ــدت  ــه ش ــدر ب ــد، بنی  ص ــده بودن آم
ــیدمحمد  ــه س ــود ک ــده ب ــی ش عصبان
ــن حرف هــا را زده  ــا ای ــوي آق چــرا جل
ــاز هــم ایــن دو نفــر درگیــري  البتــه ب
ــود  ــه ب ــدر رفت ــي ص ــد. بن ــدا کردن پی
ــه  ــه اش را گرفت خرمشــهر، محمــد یق
ــد. محمــد  ــود و همدیگــر را زده بودن ب
می گفــت بني صــدر جلــوي نیروهــا 
ــس  ــچ ک ــرم از هی ــود. پس ــه ب را گرفت

ــید.  ــي ترس نم

 پسرهای من به خاطر مبارزاتی كه علیه 
رژیم طاغوت داشتند همیشه تحت 

تعقیب ساواک بودند و احضار می شدند 
به خاطر این تصمیم گرفتند كه فعالیت و 
زندگی شان مخفیانه باشد. حتی ما هم از 

آنها بی خبر می ماندیم
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ایــن پــدر شــهید خاطــر نشــان کــرد: 
ــود  خصوصیــات اخالقــي ســیدمحمد ب
ــا  ــراق خیلي ه ــه ع ــگام حمل ــه هن ک
ــد  ــرک کنن ــهر را ت ــدند ش ــر نش حاض
 4۵ کردنــد.  مبــارزه  همراهــش  و 
ــرو  ــدک نی ــدادی ان ــا تع ــط ب روز فق
توانســت  جلــوي 4۰۰ تانــک و لشــگر 

مســلح صــدام را بگیــرد. کاري 
خرمشــهر  در  مــردم  کــه 
کردنــد دنیــا را حیــران کــرد. 
ــود ۲4  ــرده ب ــا ک ــدام ادع ص
ــاعته خوزســتان را تصــرف  س
می کنــد. بعــد هــم گفتــه 
ــود اگــر ایراني هــا خرمشــهر  ب
را بگیرنــد کلیــد بصــره را هــم 
بــه آنهــا می دهــم. اینقــدر 
ــود،  ــن ب ــودش مطمئ ــه خ ب

او  جهــان آرا  همرزمــان  ایســتادگي 
ــید  ــرد. س ــوس ک ــدا مای ــان ابت را هم
محمــد بــا تجهیــزات و یــاران اندکــش، 
چنــان دفــاع از شــهر را طراحــي کــرد 
کــه لشــگر بعــث نــه تنهــا ۲4 ســاعته 
ــد  ــرف کن ــتان را تص ــت خوزس نتوانس
ــاي  ــت دروازه ه ــرت زده پش ــه حی بلک
شــهر زمین گیــر شــد. چیــزي نگذشــت 
کــه آوازه ایــن فرمانــده دلیــر در عــراق 
ــي  ــل اصل ــان عام ــد و بعثی ــم پیچی ه
"جهــان آرا"  را  ناکامي ها یشــان 
می دانســتند؛ هــر اســیري کــه نســبتي 
ــکل  ــن ش ــه بدتری ــت را ب ــا او  داش ب
ــد  ــهید می کردن ــکنجه و ش ــن ش ممک
ــه شــهید  امــا هیــچ وقــت دستشــان ب

ــید.  ــان آرا " نرس ــي جه "محمدعل

ازخاطــرات  جهــان آرا  شــهید  پــدر 
ــح  ــرد و تصری ــاد ک ــهر ی آزادي خرمش
کــرد: وقتــي خبــردار شــدیم از تهــران 
جســد  هنــوز  خرمشــهر؛  رفتیــم 
ــود؛ از اینکــه  عراقي هــا در خیابان هــا ب
بــود  شــده  آزاد  شــهرمان  باالخــره 
ــي  ــا خراب ــم ام ــي خوشــحال بودی خیل
خرمشــهر و شــهیدان زیــادي کــه داده 

ــود. آزادي  ــر کننده ب ــم دلگی ــم ه بودی
شــادي  غــرق  را  کشــور  خرمشــهر 
کــرده بــود و مختــص خوزســتان و 

ــود.  ــهر نب خرمش
نحــوه  از  جهــان آرا  شــهید  پــدر 
ــت: در  ــیدمحمد اظهارداش ــهادت س ش
ســاعت ۱9/3۰ دقیقــه ســه شــنبه 

هفتــم مهرمــاه ۱3۶۰ )بعــد از عملیــات 
ــاي  ــد هواپیم ــک فرون ــه( ی ثامن االئم
ســي-۱3۰ از اهــواز بــه مقصــد تهــران 
منطقــه  در  کــه  بــود،  حرکــت  در 
ــانحه شــد  ــار س ــران دچ ــزک ته کهری
و ســقوط کــرد. از جملــه شــهداي 
سرلشــکر  تیمســار  ســانحه  ایــن 
شــهید ولــي اهلل فالحــي )جانشــین 
رئیــس ســتاد مشــترک آجــا(، ســرتیپ 
ــاع(،  ــر دف ــو )وزی ــهید موســي نامج ش
ســرتیپ خلبــان شــهید جــواد فکــوري 
ســتاد  رئیــس  جانشــین  )مشــاور 
سرلشــکر  ســردار  آجــا(،  مشــترک 
کالهــدوز  یوســف  شــهید  پاســدار 
ــپاه( و  ــي کل س ــام فرمانده ــم مق )قائ
ســردار سرلشــکر پاســدار شــهید ســید 
محمــد علــي جهــان آرا )فرمانــده ســپاه 
ــر  ــه خب ــی ک ــد. زمان ــهر( بودن خرمش
ســقوط هواپیمــای حامــل فرماندهــان 
ــادرش  ــن و م ــد، م ــر ش ــپاه منتش س
بــا مراجعــه بــه محــل جمــع آوری 
شــهداء لیســت مســافران هواپیمــا 
را بررســی کردیــم، در ابتــدا اســم 
محمــد در لیســت وجــود نداشــت، امــا 

ــا بررســی جنازه هــا، پیکــر محمــد را  ب
شناســایی کردیــم، در آن روز احســاس 
ــودش  ــه آرزوی خ ــرم ب ــردم پس می ک
ــن ســومین  ــا ای ــم ب ــن ه رســیده و م
خداونــدی  آزمایــش  مــورد  شــهید 
ــد  ــه خداون ــدم ک ــن معتق ــتم، م هس
ــد  ــش می کن ــان ها را آزمای ــام انس تم
و ایــن هــم امتحــان مــن بــود 
ــالش  ــا تحمــل و شــکر ت و ب
آزمایــش  ایــن  در  کــردم 
الهــی ســربلند باشــم. اینکــه 
آزمایــش  ایــن  در  مــن 
ــه  ــا ن ــودم ی الهــی ســربلند ب
می دانــم  امــا  نمی دانــم، 
ــردم. ســید  ــالش را ک ــن ت ای
ســالها  از  پــس  محمــد 
ــداکاري  ــالش و ف ــارزه، ت مب
شــرایط،  ســخت ترین  در  خالصانــه 
ــه  ــن خــود رســید و ب ــه آرزوي دیری ب

ــد.  ــل آم ــهادت نای ــرف ش ش
ســید هدایــت اهلل گفــت: یــک خاطــره 
ــام  ــه تم ــد ک ــت محم ــب هف دارم، ش
شــد، خانمــي آمــد جلــو و گفــت مــن 
ــتم  ــهر کاري داش ــودم خرمش ــه ب رفت
نداشــتم  مناســبي  حجــاب  چــون 
ــت  ــان آرا صحب ــا جه ــتند ب نمي گذاش
کنــم. وقتــي ایشــان متوجــه شــد آمــد 
و ســالم وعلیــک کــرد و کارم را راه 
انداخــت. آمــده ام بگویــم کــه ایــن کار 
ــراي  ــن ب ــه م ــو باعــث شــد ک پســر ت
همیشــه حجابــم را بــه خوبــي رعایــت 

ــم.  کن
ســید هدایــت اهلل جهــان آرا می افزایــد: 
الحســنه خدمــات  قــرض  صنــدوق 
صندوقهــاي  از  خرمشــهر  اســالمي 
قدیمــي شــهر خرمشــهر می باشــد 
کــه در جــوار مســجد جامــع خرمشــهر 
ــه  ــل مراجع ــد و مح ــت می نمائی فعالی
نیازمنــدان می باشــد، ایــن صنــدوق 
ــهر  ــن ش ــدادي از خیری ــت تع ــه هم ب
ــا آنکــه از  خرمشــهر اداره مي شــود و ب
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ــي برخــوردار نیســت  ــي باالئ ــوان مال ت
توانســته اســت کمک هــاي شــایاني 
بــه افــراد نیازمنــد بصــورت وام یــا 
ــردم  ــه م ــن ب ــاي خیری ــداي کمکه اه

ــد.  ــروم نمای مح
ــازمان  ــا س ــم ب ــدوق از قدی ــن صن ای
همــکاري  ایــران  اســالمي  اقتصــاد 
داشــته و از وامهــا و خدمــات ســازمان 
برخــوردار بــوده اســت، همچنیــن یــک 
ــه  صنــدوق قرض الحســنه ای دیگــري ب
ــیس  ــه تأس ــواد االئم ــه ج ــام خیری ن
ایــن  وســیله  بــه  کــه  کرده ایــم 
ــک  ــد کم ــراد نیازمن ــه اف ــدوق ب صن

 . می کنیــم
بازرســان  مــورد  چندیــن  تاکنــون 
ــه  ــد ب ــدوق بازدی ــن صن ــازمان از ای س
ــاي  ــا راهنمائي ه ــد و ب ــل آورده ان عم
کرده انــد  گــزارش  و  آمــده  بعمــل 
برابــر  و  معمــول  بطــور  صنــدوق 
ــازمان  ــد. س ــت می نمائی ــط فعالی ضواب
اقتصــاد اســالمي ایــران تاکنــون چنــد 
ــا  ــن صندوقه ــار ای ــورد وام در اختی م
ــا توجــه  ــرار داده اســت و جــا دارد ب ق
بــه محرومیــت منطقــه وجهــت احیــاي 
ســنت الهــي قــرض الحســنه امکانــات 
ــه اختصــاص  ــن منطق ــه ای بیشــتري ب

ــد.  یاب
شــهر  وضعیــت  دربــاره  وی 
از  بعــد  متأســفانه  خرمشــهرگفت: 

پایــان جنــگ،  از  گذشــت ســال ها 
ــار آب  ــت و ایث ــهر مقاوم ــهر ش خرمش
ــهری  ــدارد. خرمش ــامیدنی و گاز ن آش
کــه ایــران را نجــات داده نصــف آن 
ــن از  ــت، م ــده اس ــاخته نش ــوز س هن
مســئوالن ســؤال دارم کــه چــه زمانــی 
می خواهنــد بــه وضعیــت خرمشــهر 
می آینــد  فقــط  کننــد؟  رســیدگی 
حــرف می زننــد. بایــد بــه شــهری 
ــا  ــران را نجــات داده برســند، م کــه ای
ــکار  ــوان بی ــزار ج ــهر ۲۵ ه در خرمش
ــر  ــدود ۲۰۰ دخت ــن ح ــم هم چنی داری
در خرمشــهر منتظــر جهیزیــه هســتند 
ــا را از  ــه آنه ــد جهیزی ــده بای ــه بن ک

ــتم.  ــا بفرس اینج
ســراغ مدیــران کارخانه هــا مــي روم 
مناســب  و  ارزان  را  همه چیــز  و 
مــن  بــه  جهــان آرا  حرمــت  بــه 
ــا  ــدا هرج ــف خ ــه لط ــند. ب مي فروش
کمکــي از دســتم برآیــد کوتاهــي نمــي 
کنــم. االن پزشــکاني هســتند کــه 
ــگان  ــم رای ــي کن ــر بیمــاري را معرف ه
درمانــش می کننــد. برخــي از آنهــا 
کســاني هســتند کــه در خرمشــهر 
بــه  یــا  می شــناختند  را  جهــان آرا 
نوعــي جــان و زندگــي شــان را مدیــون 
ــد.  ــف دارن ــا لط ــه م ــد و ب او می دانن
وی در گفتگــو با نشــریه قرض الحســنه 
می توانــم  تقریبــاً  می دهــد:  ادامــه 

ــد  ــودش می آم ــت خ ــر دول ــم اگ بگوی
ــاید  ــردم را می ســاخت ش ــای م خانه ه
ــود.  ــده ب ــازی ش ــهر بازس ــا االن ش ت
ــه ای  ــه بودج ــت ک ــن اس ــورم ای منظ
ــت.  ــده ای نداش ــا فای ــد ام ــرف ش مص
مثــاًل آمدنــد بــرای ســاخت خانــه یــک 
میلیــون تومــان دادنــد. طبیعــی اســت 
کــه یــک خانــه بــا یــک میلیــون تومان 
ســاخته نمی شــود. پول هــا خــرج شــد 
و هیــچ فایــده ای نداشــت. وقتــی جنگ 
شــد پولدارهــا و متمــوالن خرمشــهر از 
شــهر رفتنــد. آنهایــی کــه به خرمشــهر 
برگشــتند کســانی بودنــد کــه جــز 

خرمشــهر جــای دیگــری نداشــتند. 
ــان آرا،  ــهیدان جه ــدر ش ــه پ ــی ک زمان
ــده، ســازمان  ــای آین ــد دیدار ه ــه امی ب
تــرک  را  ایــران  اســالمی  اقتصــاد 
ــاران در تهــران در  ــم ب ــم ن ــد، ن می کن
حــال بــارش اســت، بارانــی کــه گویــی 
هــر قطــره آن نشــان از خبــری دارد و 
آســمان ســخت بی قــراری می کنــد. 
ــت  ــن دوس ــرزن و در بی ــوی و ب در ک
و آشــنا صحبــت از خبــری اســت؟! 
می گوینــد قــرار اســت شــهید بیاورنــد، 
ــه  ــینه ب ــان و س ــه ده ــان ب ــر ده خب
ــل می شــود، شــهر  ســینه در شــهر نق
ــه  ــری دارد، هم ــوای دیگ ــم حال و ه ه
ــاده یــک  ــاده می کننــد، آم خــود را آم

ــزرگ.  اســتقبال ب

اَوَحی اللُه تَعالی اِلی داُوَد )علیه السالم(: 

"اُذکُرنی فی أیّاِم رَسائَِک َحّتی أستجیَب لََک فی أیّاِم َضّائَِک. "

خداوند تعالی به حرضت داوود وحی منود: 

»در ایام رسور و خوشی ات مرا یاد کن تا آنکه خواسته های تو 

را در هنگام گرفتاری و نگرانی ات برآورده منایم«
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اگر گسل های تهران بلرزد! 
زمین لــرزه یکــي از وحشــتناک ترین 
محســوب  طبیعــت  پدیده هــاي 
می شــود. اغلــب زمینــي را کــه 
ــورت  ــه ص ــتاده ایم، ب روي آن ایس
محکمــي  هــاي  ســنگ  تختــه 
تصــور می کنیــم کــه از اســتحکام 
زیــادي برخــوردار اســت. هنگامــي 
کــه زمین لــرزه اي روي می دهــد 
بــراي لحظــه اي ایــن تصــور برهــم 
می ریــزد، امــا طــي همــان لحظــه 
ــدیدي  ــاي ش ــارت ه ــاه خس کوت

مي شــود.  وارد 
ــه گواهــي تاریــخ ۲ هــزار  ایــران ب
خطرپذیرتریــن  از  اخیــر  ســال 
وقــوع  در  جهــان  مناطــق 
ــوب  ــدرت محس ــاي پرق زمین لرزه ه
 9۰ کــه  نحــوي  بــه  می شــود 
بــر روي  ایــران  درصــد خــاک 
ــت و  ــده اس ــع ش ــه واق ــوار زلزل ن
ــن  ــوان پایتخــت ای ــه عن ــران ب ته
کشــور لــرزه خیــز همــواره در 
بیــم رخــداد زلزلــه اي ویرانگــر بــا 
ــه ســر  ــاالي 7 ریشــتر ب ــدرت ب ق

ــه  ــن بره ــژه در ای ــه وی ــرد. ب مي ب
کــه هــر چنــد روزي در گوشــه از 
کشــورمان خبــر وقــوع این ســانحه 
طبیعــي شــنیده می شــود. تهــران 
و پیرامــون آن بــر روی پنج گســل 
لــرزه  خیــز مهــم قــرار دارد. کــه در 
ــا گســل »شــمال تهران«  ــن آنه بی

خطرناک تریــن گســل اســت. 
ــی در  ــه شناس ــم زلزل ــگام عل پیش
ایــران معتقــد اســت درصــورت 
بــه  تهــران  در  زلزلــه ای  بــروز 
ــهر  ــن ش ــتر، ای ــی 7. ۵ ریش بزرگ
و  کشــته ها  تعــداد  دار  رکــورد 

خواهد بــود.  زخمی هــا 
 ۸3 می گویــد:  عکاشــه  بهــرام 
مــا  کشــور  شــهرهای  درصــد 
در خطــر زیــاد و خیلــی زیــاد 
زلزلــه هســتند، 9۰ درصــد کشــور 
مــا گســل دارد و شــهرهای مــا 
کــه  شــده اند  ســاخته  جایــی 
هســتند .  خطــر  معــرض  در 
شــروع  از  میدهــد:  ادامــه  وی 
قــرن ۲۰ تــا کنــون در ایــران 

۱۲۵ هــزار نفــر بــر اثــر زلزلــه 
ــد  ــت داده ان ــود را از دس ــان خ ج
و دو برابــر ایــن تعــداد هــم نقــص 
برابــر  چندیــن  و  شــده  عضــو 
ــده اند .  ــم آواره ش ــداد ه ــن تع ای
شناســی  زلزلــه  علــم  اســتاد 
توجــه  بــا  می افزایــد:  ایــران 
و جمعیــت  شــهرها  رشــد  بــه 
کــه  گونــه  آن  نتوانســتیم  مــا 
ــه و  ــده زلزل ــه پدی ــد در زمین بای
ــم .  ــت کنی ــری از آن فعالی جلوگی
بنابــر اعتقــاد و نظــر کارشناســان، 
زلزلــه رخــدادي طبیعــي ســت که 
خطرنــاک بــودن آن بــه ســاخت و 
ســازهاي غیرمقــاوم و فرســوده بــاز 
می گــردد. بــه همیــن علــت یکــي 
ــر  ــر در براب از مناطــق آســیب پذی
زلزلــه، بافــت هــاي فرســوده شــهر 

اســت. 
تهــران اکنــون داراي ۱4 هــزار 
ــک  ــدار و نزدی ــت ناپای ــار باف هکت
بافــت  هکتــار  هــزار   ۶ بــه 
فرســوده اســت و در ایــن بیــن 
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بیمارســتان ها و مراکــز درمانــي 
نیــز کــه بایــد در چنیــن مواقعــي 
دیــدگان  آســیب  کمــک  بــه 
بیاینــد، بیــش از ۸۵ درصــد شــان 
ــم  دچــار فرســودگي هســتند و بی
ــع  ــان موق ــان در هم ــب ش تخری

ــی رود.  ــه م زلزل
بنابــر پژوهشــي در پژوهشــکده 
غیرعامــل،  پدافنــد  مهندســي 
احتمــال وقــوع زلزلــه در شــهر 
ــتر 7۰  ــي 7 ریش ــا بزرگ ــران ب ته
ــا  ــداد ب ــن رخ ــت و ای ــد اس درص
ویرانــي 7۰درصــد از ســازه ها و 
ســاختمان هــاي شــهر همــراه 
خواهد بــود و تلفاتــي برابــر بــا 
یــک و نیــم میلیــون نفــر و 4 
میلیــون مجــروح در ســاعات اولیــه 

خواهد داشــت. 
براســاس نقشــه ارائــه شــده از 
ــه  ــي ک ــران، مناطق ــل هاي ته گس
در مــرز گســیختگي گســل ها قــرار 
ــر  ــا ه ــاختماني ب ــچ س ــد، هی دارن
ــد.  ــب ایمنــي ســالم نمي مانن ضری
ــران از اصــول شهرســازي  ــر ته اگ
درســت و حســابي الگوبــرداري 
مناطــق  ایــن  تمــام  می کــرد 
ــد.  ــارک می ش ــه پ ــل ب ــد تبدی بای
ــا  ــن مکان ه ــه در ای ــی ک درصورت
ــام  ــازي ها انج ــرج س ــترین ب بیش
ــه  ــد توج ــرد. بای ــه و می گی گرفت
داشــت کــه بیشــتر ســاختمان 

هــاي خشــتي، آجــري، چوبــي 
ــوده و  ــاوم ب ــه نامق ــر زلزل در براب

می شــوند.  تخریــب 
تهــران  در  زلزلــه  پیامدهــاي 
آنقــدر زیــاد اســت کــه از حوصلــه 
خواننــده خــارج اســت. مشــکالتي 
بعــد  آشــوب  و  ناامنــي  چــون 
از زلزلــه نیــز وجــود دارد کــه 
مربــوط بــه حــوزه روانشناســي 
می باشــد.  شناســي  جامعــه  و 
ــداد  ــاي ام ــروه ه ــود گ ــدم وج ع
و نجــات، قطــع لولــه هــاي آب 
آتــش ســوزي  بــرق،  و شــبکه 
ناشــي از ترکیــدن لولــه هــاي گاز 
ــر  ــر ب ــکالت دیگ ــیاري مش و بس
ــن زده و  ــه دام خــود مشــکل زلزل
می کنــد.  جدي تــر  را  بحــران 

از  پیشــگیري  بــراي  بنابرایــن 
ــي  ــانحه طبیع ــدن س ــل ش تبدی
ــه  ــک فاجع ــه ی ــه ب ــد زلزل همانن

خطــر  بــه  و  تصــور  غیرقابــل 
افتــادن امنیــت ملــي کشــور بایــد 
تمهیــدات الزم اندیشــه شــود و 
اقدامــات پیشــگیرانه انجــام شــود. 
ــهر  ــتردگی ش ــه گس ــه ب ــا توج ب
تهــران و بافــت فرســوده موجــود، 
ایمن ســازی شــهر تهــران مســتلزم 
صــرف هزینه هــای بســیار اســت و 
اگــر بــا ســرعت هــم ادامــه دهیــم 
ایمن ســازی شــریان های اصلــی 
و  پل هــا  بــرق،  گاز،  آب،  مثــل 
بیمارســتان ها ســال های زیــادی 
بــه طــول خواهد انجامیــد. امــا 
آنچه بیــش از پیــش دارای اهمیت 
اســت.  آمــوزش  مقولــه  اســت 
ــگ  ــج فرهن ــبب تروی ــوزش س آم
ایمنــی می شــود آنچــه شــهروندان 
کمبــود  مواجهنــد  آن  بــا  مــا 
ــانی  ــای الزم و اطالع رس آموزش ه
ــهر  ــت ش ــورد وضعی ــی در م ناکاف
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ایــن  فقــدان  اســت.  تهــران 
ــا  ــدان مهارت ه ــه فق ــا ب آموزش ه
ــی  ــرای رویاروی ــات الزم ب و اطالع
ــر  ــود. اگ ــر می ش ــران منج ــا بح ب
و  کافــی  اطالعــات  شــهروندان 
ــی  ــط زندگ ــح از محی ــه صحی البت
ــته  ــی آن داش ــرات طبیع و مخاط
ــرای مدیریــت  باشــند می تواننــد ب
خطر پذیــری در حیطــه وظایــف 
خــود مؤثــر باشــند؛ بــه ایــن معنی 
کــه شــناخت وضــع موجــود منجر 
بــه بینــش کافــی شــهروندان برای 
آمادگــی در برابــر زلزلــه می شــود. 
ــه  ــا ب ــیم ت ــال آن باش ــد به دنب بای
همــه شــهروندان فرهنــگ زندگــی 
بــا زلزلــه را به عنــوان واقعیتــی 
کــه نمی تــوان از آن فــرار کــرد 
یــا آن را نادیــده گرفــت، بیاموزیــم. 
ــی  ــات جهان ــرداری از تجربی بهره ب
در زمینــه مدیریــت بحــران نکتــه 
مهمی اســت کــه نبایــد از آن غافل 
مانــد؛ تجربــه کشــورهایی کــه 
اخیــرا زلزله هــای خســارت باری 
ــل  ــت تحم ــق پرجمعی را در مناط
کرده انــد، بســیار مؤثــر اســت. 
چــه در زمینــه آمــاده نگــه داشــتن 
ذهــن مــردم و چــه در مــورد 
بیشــتر  توجــه  و جلــب  تذکــر 

مــردم و مســئوالن بــه اهمیــت 
از  اســتفاده  و  بازبینــی  زلزلــه، 
مدیریــت  جهانــی  تجربیــات 
ــی  ــت باالی ــه از اهمی ــران زلزل بح
برخــوردار اســت. بایــد ایــن نکتــه 
را مــد نظــر قــرار داد کــه تجــارب 
حاصــل از بحران هــا ایــن موضــوع 
را ثابــت کــرده کــه مقابلــه بــا 
از  ناشــی  وســیع  بحران هــای 
ــه،  ــون زلزل ــی همچ ــوانح طبیع س
ســیل، توفــان، آتش ســوزی و...

بــه تنهایــی از عهــده دولت هــا 
ــای  ــه معن ــن ب ــت. ای ــارج اس خ
مســئول  ســازمان های  ناتوانــی 
نیســت بلکــه همــواره میــان زمــان 
ــه و حضــور نیرو هــای  ــوع حادث وق
دولتــی، بســته بــه وســعت حادثــه، 
ــن  ــود دارد. ای ــادی وج ــه زی فاصل
و  آمــوزش  بــرای  برنامه ریــزی 
ــش  ــور پوش ــردم به منظ ــور م حض
ــای  ــه معن ــه، ب ــن فاصل ــی ای زمان
آمــاده بــودن شــهروندان بــرای 
مقابلــه بــا ســوانح تــا حضــور 
امدادرســان  رســمی  نیرو هــای 

ــت.  اس
ــورهای  ــی در کش ــات میدان مطالع
ــوع  ــن موض ــانگر ای ــرفته نش پیش
وقــوع  از  پــس  کــه  اســت 

7۰درصــد  از  بیــش  بحران هــا، 
از نجات یافتــگان توســط مــردم 
محلــی نجــات پیــدا کرده انــد. 
تجهیــز  و  آمــوزش  بنابرایــن 
مردمــی  داوطلبانــه  گروه هــای 
گامــی مؤثــر و مفیــد در مدیریــت 
ــمار  ــه ش ــی ب ــای احتمال بحران ه

مــی رود. 
در پایــان الزم بــه ذکــر اســت؛ 
همــان طــور که بــاران و خورشــید 
یــک واقعیت اســت، بــارش و تابش 
بــراي مــا نعمت اســت، فصــول نیز 
ــرا  ــتند، زی ــت هس ــا نعم ــراي م ب
ــت  ــي اس ــده های ــا پدی ــه اینه هم
کــه خداونــد بــراي مــا خلــق کرده 
ــده  ــک پدی ــم ی ــه ه ــت. زلزل اس
ــت  ــن اس ــن زمی ــي و تکوی طبیع
کــه نمــي توانیــم آن را نادیــده 
بگیریــم. همیــن طــور کــه زندگــي 
مــا براســاس طبیعتــي کــه داریــم  
ــي  ــود، در جای ــزي می ش برنامه ری
کــه ســرزمین بارانــي اســت، نــوع 
ــه هایمــان متفــاوت می شــود.  خان
ایــن را بایــد بدانیــم و بــاور کنیــم 
کــه در یــک ســرزمین زلزلــه خیــز 
هســتیم، بــه ناچــار بایــد اســباب و 
اثاثیــه، خانــه و منــزل را براســاس 

ایــن واقعیــت بچینیــم. 

قاَل امام علی علیه السالم: 
ِقواُم العیِش ُحسُن التَّقدیِر َو ِمالکُُه ُحسُن التَّدبیِر. 

»استواری زندگی به برنامه ریزی نیکو و سنجه آن دوراندیشی 
نیکوست. 

)غررالحکم، ص354(
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و  زندگــی  کار،  کــودکان 
ــز  ــای قرم ــا چراغ ه ــان ب رویاهایش
ــورده  ــره خ ــهر گ ــای ش خیابان ه
اســت کودکانــی کــه بــرای کمــک 
را  کودکی شــان  خانــواده،  بــه 
ــراج  ــه ح ــا ب ــراغ قرمز ه ــت چ پش
ــب  ــه ش ــی ک ــد، کودکان می گذارن
و  می خوابنــد  آرزو  هــزاران  بــا 
دارنــد،  ســبز  رویــای  هــزاران 
در  زندگی شــان  کــه  کودکانــی 
یــک جملــه خالصــه می شــود 
ــر و  ــاد و خواه ــادر معت ــدر و م "پ
ــم  ــا ه ــا آن ه ــه احیان ــرادری ک ب

ــد".  ــابهی دارن ــت مش وضعی
هــر صبــح که خورشــید نورافشــانی 
را آغــاز مي کنــد، او هــم طبــق 
ــش را می پوشــید  ــادت کفش های ع
فرقــي  برایــش  و  راه می افتــد  و 
ــروز چــه روزي اســت  ــرد ام نمي ک
ســرد اســت یــا گــرم، شــاد اســت 
یــا غمگیــن و حوصلــه دارد یــا 
ــن  ــم ای ــط مه ــراي او فق ــدارد ب ن
اســت کــه خیابان هــا شــلوغ و 
مردمــي باشــند تــا کاالي دســتش 

ــد.  را بخرن
چــراغ، قرمــز می شــود و دوان دوان 
بــه  مــی دود.  ماشــین ها  میــان 
دنبــال کســی اســت کــه کاالیــش 
را بخــرد امــا کســی بــه اصرارهــای 
نمی کنــد.  توجــه  کودکانــه اش 
ــا در  ــه م ــه هم ــماجت هایی ک س
اســباب  خریــد  بــرای  کودکــی 
بــه  رفتــن  بــرای  و...یــا  بــازی 
پــارک و تفریــح داشــتیم، او اکنــون 
تجربــه  دیگــر  به گونــه ای  را  آن 
ــن  ــرای فروخت ــرار ب ــد، اص می کن

کاالیــش و...
ــا  ــن روزه ــه ای ــی ک ــئله مهم مس
مطــرح اســت، مســئله جمــع آوری 
کــودکان  ایــن  ســامان دهی  و 
اســت کــه بــه اختالفــی میــان 

ــط و بالتکلیفــی  ســازمان هاي ذیرب
ایــن کــودکان تبدیــل شــده اســت. 
ــی  ــی معضل ــودکان کار و خیابان ک
چندیــن ســاله کــه هــر ســال 
بــا چنــد همایــش، ســخنرانی و 
اخبــاری بــا تیترهــای ترحــم انگیز، 
ــه  ــود. ب ــر می ش ــر و عمیق ت بزرگت
نحــوی کــه شــاید بهتــر باشــد کــه 
ایــن  جمــع آوری و ســاماندهی 
ــه  ــم و ب ــوش کنی ــودکان را فرام ک

گزینه هــای دیگــر بپردازیــم. 
بادکنــک،  فــال،  گل،  فــروِش 
لواشــک، ســی دی، وزن کشــی، 
ــره از  ــاس و غی ــر، لب ــوازم تحری ل
جملــه کارهایــی اســت کــه توســط 
می شــود  انجــام  کار  کــودکان 
و کــودکان کار پدیــده ای اســت 
کــه بــرای شــهروندان ســواالت 
آورده  وجــود  بــه  را  بســیاری 
ــوان  ــه می ت ــه از آن جمل ــت ک اس
ــئول  ــادی مس ــه نه ــه چ ــه اینک ب
جمــع آوری و ســاماندهی کــودکان 

کار اســت اشــاره کــرد. 
ســوالی کــه در ایــن چند ســاله بی 
جــواب مانــده و همیــن امــر باعــث 
شــده تــا جمــع آوری و ســاماندهی 
باشــد  بی متولــی  کار  کــودکان 
مســئوالن  از  بســیاری  اگرچــه 
در  مختلــف  دســتگاه های  در 
می کننــد  عنــوان  اظهاراتشــان 
خصــوص  در  را  خــود  وظایــف 
ســاماندهی کــودکان کار انجــام 
می دهنــد، امــا در عمــل شــاهد 
ــوز  ــاق هن ــن اتف ــه ای ــتیم ک هس
نیفتــاده اســت، در حالــی کــه 
جمــع آوری و ســاماندهی کــودکان 
روزهــا  ایــن  در  خیابانــی  و  کار 
ردوبــدل  دســتگاه   چنــد  بیــن 
ــه  ــده چ ــوم نش ــه معل ــود ک می ش
نهــادی بایــد گــره کــور ســاماندهی 

ــد؟ ــاز کن ــودکان کار را ب ک
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اســت  مســلم  حــال  هــر  در 
ــه  ــن کهن ــن زمی ــه در ای ــی ک توپ
هر از چند گاهــی  و  می چرخــد 
و  ســازمان  ســوی  از  پایــی 
می خــورد،  آن  بــه  دســتگاهی 
نــدارد.  چرخیــدن  تــاب  دیگــر 
براســاس پژوهــش انجــام شــده 
بیشــترین گــروه کــودکان خیابانــي 
ــه  ــي هســتند ک ــران کودکان در ته
ــواده خــود زندگــي  ــه و خان در خان
ایــن  بیشــتر  کــه  می کننــد 
ــه کار  ــر ب ــت فق ــه عل ــودکان ب ک
و گدایــي مشــغولند و در درجــه 
دوم کودکانــي قــرار دارنــد کــه 
بــه دالیــل مختلــف از خانــواده 

ــه تنهایــی زندگــي  جــدا شــده و ب
ایــن  بیشــتر  کــه  می کننــد 
ــان  ــه کار در خیاب ــز ب ــودکان نی ک

مشــغولند. 
کــودکان خیابانــي پدیــده اي رشــد 
کشــور  در  و  جهــان  در  یافتــه 
آمارهــاي  اســاس  بــر  ماســت. 
میلیــون  صــد  حــدود  موجــود 
کــودک خیابانــي در جهــان وجــود 
دارد امــا در کشــور مــا آمــار دقیقي 
از کــودکان خیابانــي در دســت 
نیســت کــه البتــه آمارهاي رســمي 
تعــداد ایــن کــودکان را حــدود ۲۰ 
ــی  ــد ول ــالم کرده ان ــر اع ــزار نف ه
بــا توجــه بــه آمارهــاي داده شــده 

خیابــان  و  کار  کــودکان  تعــداد 
بســیار فراتــر از آمــار اعــالم شــده 

ــت.  ــمي اس رس
ــوزش و  ــر آم ــار وزی ــه اظه ــا ب بن
ــه  ــه ب ــی ک ــش آموزان ــرورش دان پ
ــد  ــل کرده ان ــرک تحصی ــی ت دالیل
و فرصــت ثبــت نــام پیــدا نکــرده و 
ــر  ــد و در فق ــل بازمانده ان از تحصی
مطلــق بــه ســر می برنــد و طبیعتــاً 
ــي  ــراد کودکان ــن اف ــماري از ای ش
بــه کــودکان کار  هســتند کــه 

وخیابــان می پیوندنــد. 
بــه  کــه  کودکانــي  بیشــتر 
در  کار  یــا  تکدي گــري  صــورت 
مشــاهده  شــهر  خیابان هــاي 

ــه  ــتند ک ــي هس ــد کودکان مي کنی
ــد   ــي دارن تحصیــالت بســیار ابتدای
ــان  ــه کارشناس ــرآوردي ک ــق ب طب
مــا داشــتند ایــن کــودکان از درس 
ــه  ــتند ک ــروم هس ــل مح و تحصی
البتــه در همیــن حــال درصــد 
زیــادي از اینهــا هویــت افغانــي 
را  آن هــا  درصــد   9۰ و  دارنــد 
و  مي دهنــد  تشــکیل  پســران 
میانگیــن ســني کودکانــي کــه 
تکدیگــري  و  فروشــي  دســت 
مي کننــد هشــت تــا ۱3 ســال 

ــت.  اس
ایــن  در  شــهروندان  از  یکــی 
ــي  ــرایط زندگ ــد: ش ــورد می گوی م

ــه اي  ــه گون ــودکان کار ب ــراي ک ب
ــه  ــدات ب ــق و تعه ــه تعل ــت ک اس
ــي  ــاي اجتماع ــا و ارزش ه هنجاره
در آنهــا تضعیــف شــده و شــرایطي 
ــه وجــود مــي آورد  ــراي آنهــا ب را ب
تــا بســیاري از آنــان بــه خــود 
جــدي  آســیب هاي  جامعــه  و 

نند.  مي رســا
ــرم آخــر رشــته  ایــن دانشــجوی ت
حقــوق تصریــح کــرد: کــودکان 
کار جــدای محــروم  و  خیابانــی 
ــی،  ــه زندگ ــات اولی ــودن از امکان ب
ــیاری  ــیب های بس ــرض آس در مع
هســتند و چــه بســا آینــده خوبــی 
ــه  ــی ک ــد، کودکان ــان نباش برایش

در ســرما و گرمــای فصــول ســال، 
مجبــور بــه کارهایــی می شــوند 
آن  بــر  نامــی  نمی تــوان  کــه 

ــت.  گذاش
ــت  ــاي صحب ــوص پ ــن خص در ای
ــاتید  ــی از اس ــزی یک ــه تبری فاطم
ــاد از  ــا انتق دانشــگاه نشســتیم او ب
ــح  ــودکان کار تصری ــتگیري ک دس
مســئوالن  متاســفانه  مي کنــد: 
مــا  بــه دنبــال حــذف ســریع 
کــودکان ازســطح شــهر بــه منظــور 

ــتند.  ــهر هس ــازي ش زیباس
این طــور  افــزود:  وی 
و  فصلــي  ســاماندهي هاي 
موســمي از ســوي ســازمان هاي 
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ــه  ــت ک ــي اس ــئول، دور باطل مس
در کمتــر از یــک مــاه بــه بازگشــت 
مجــدد کــودک بــه چرخــه اقتصــاد 
ــش  ــي نق ــود و بررس ــر مي ش منج
ایــن  اجتماعــي  آســیب هاي 
ــد.  ــي می مان ــان باق ــودکان پنه ک
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــزی در ادام تبری
توســط  کار  کــودکان  تهدیــد 
مخــدر  مــواد  توزیــع  باندهــاي 
در  کــه  کودکــي  کــرد:  اظهــار 
ــواع  ــر ان ــرار دارد در براب ــان ق خیاب

ــرد،  ــرار مي گی ــیب ها ق آس
در  کــه  کودکانــي  امــا 
معــرض ایــن باندها نباشــند 
ــد  ــري مي بینن آســیب کمت
اســت  حالــي  در  ایــن  و 
ــودکان  ــته از ک ــه آن دس ک
کــه درگیــر فعالیت هــاي 
مــواد  توزیــع  باندهــاي 
مخــدر مي شــوند متاســفانه 
آســیب هاي  معــرض  در 
دارنــد.  قــرار  بیش تــري 

ــودکان  ــن ک ــی از همی ــان یک عرف
اســت کــه در پشــت چــراغ قرمــز 
چهــار راهــی فــال می فروشــد ســر 
ــم  ــاز می کنی ــا وی ب ــت را ب صحب
بــه  چشــمش  یــک  کــه  او  و 
ــت و  ــبز اس ــراغ س ــمار چ ثانیه ش
بــا چشــم دیگــرش مــن را برانــداز 

ســاله   ۱۰ می گویــد  می کنــد 
ــه  ــت ک ــال اس ــار س ــت و چه اس

می فروشــد.  فــال 
ســرعت  بــه  ثانیه شــمار  اعــداد 
عــوض می شــوند از درس و کتــاب 
ــا  ــم و او تنه ــه اش می پرس و مدرس
بــه  و  می انــدازد  بــاال  شــانه ای 
عالمــت نفــی ســر تــکان می دهــد 
و  می گویــد اهــل زاهــدان اســت و 
بــا خواهــر هشــت ســاله اش همــکار 

اســت. 

او کــه  از آرزویــش می پرســم و 
ــا خنــده ای  مهیــای رفتــن شــده ب
خداکنــد  می گویــد:  معنــادار 
ــرچهار راه  ــای س ــه چراغ ه همیش
ــدن  ــز ش ــا قرم ــد و ب ــز بمانن قرم
ــال  ــن ف ــد فروخت ــه امی ــراغ ب چ
یــک هــزار تومانــی در البــه الی 
ــم  ــی گ ــد  میلیون ــین های چن ماش

 . د می شــو
ــه  ــد ک ــش می کن ــان خواه او چن
یــک فــال از او بخریــم کــه بیشــتر 
بــه نظــر می رســد، درخواســت 
جلــب محبــت دارد تــا فــروش 
ــده  ــال آین ــه مث ــه ای ک ــد برگ چن
مــا را نشــان می دهــد؛ حیــف کــه 
ــردم در حــال  ــوس م ــن اقیان در ای
عبــور، برخــالف اینکــه در فــروش 
ــن  ــت، لح ــق اس ــاره موف ــذ پ کاغ

ــدارد.  ــداری ن ــی اش خری التماس
تنهــا  برایــش  عرفــان 
ــه  ــت ک ــم اس ــي مه تکه نان
شــب در ســفره بگــذارد 
کوچکــش  خواهــر  تــا 
ــا  ــي ت ــود و داروی ــیر ش س
ــزي اش بخــورد  ــادر دیالی م
بلکــه کمتــر درد بکشــد، 
هنرپیشــه  دارد  دوســت 
کــه  کودکانــی  شــود! 
در  کم توانشــان  صــدای 
ــان و  ــک خیاب ــوق و ترافی ــان ب می
جثــه  نحیفشــان در میــان همهمــه 
ــود...کودکانی  ــو می ش ــران مح عاب
ــه جــای تحصیــل در پشــت  کــه ب
فــال  درس،  کالس   نیمکت هــای 
را در پشــت  بخــت و عمرشــان 
بــه  چهار راه هــا  قرمــز  چــراغ  

می گذارنــد.  حــراج 

كودكانی كه به جای تحصیل در 
پشت نیمکت های كالس  درس، 
فال بخت و عمرشان را در پشت 
چراغ  قرمز چهار راه ها به حراج 

می گذارند. 

قال امام الصادق)علیه السالم(: 

»ما ِمن مؤمٍن یَخُذُل اَخاُه َو ُهَو یَقِدُر َعلی نرُصتِة ااّل َخَذلَُه اللُه 

نیا َواالَِخرَِة« فی الدُّ

هر مؤمنی برادر ایامنی خود را یاری ندهد با آنکه توان یاری او 

را دارد، خداوند او را در نیا و آخرت خوار و ذلیل کند. 

بحاراالنوار، جلد74، ص311
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ــا ۲۶۱9  ــان ب ــته عودالج درگذش
ــن  ــه و ۱۱4۶ دکان بزرگ تری خان
مرفه نشــین  و  شــهر  محلــه 
بــه شــمار می رفــت. محلــه ای 
واقــع در محــدودهٔ خیابان هــای 
ــرق و  ــراغ ب ــیروس، چ ــار، س پامن

بوذرجمهــری. 
ــل  ــه دلی ــروزه ب ــه ام ــه ای ک محل
ــدرس  ــادروان م ــه ش ــود خان وج
ــعرا و  ــاد ملک الش ــده ی ــاغ زن و ب
ــای  ــا بن ــه ت ــتان گرفت کاخ گلس
مســعودیه و غیــره، می تــوان از 
ــی  ــور فرهنگ ــوان مح ــه عن آن ب
مشــاهیر  تاریخــی  خانه هــای 

ــرد.  ــاد ک ــران ی ای
ــای  ــت خانه ه ــه فهرس ــی ب نگاه
آن  گــواه  عودالجــان،  تاریخــی 
اســت کــه قالــب ســاختاری ایــن 
بخــش از تهــران دوران قاجــار 
را اعیــان قاجــاری و منســوبان 
ــاری،  ــان درب ــار قاجــار، کارکن درب
ــیحی  ــای مس ــفیرها و اقلیت ه س

ــد.  ــکیل داده ان ــودی تش و یه
عودالجــان را امــروز دیگــر کمتــر 
حتــی  و  می شناســد  کســی 
بــودن  از  تاکســی ها  راننــده 

بی خبرنــد.  محلــه ای  چنیــن 
ــجد  ــان مس ــه عودالج ــد ک هرچن
ــا،  ــه فرمانفرم ــروی، خان ــان م خ
حکیــم،  مســجد  انبــار  آب 
امامــزاده یحیــی، بــاغ ســفارت 
روســیه، بازارچــه نایــب الســلطنه، 
حمــام  چاپخانــه،  ســاختمان 
حکیــم باشــی، حمــام خانــم، خانه 
قــوام الدولــه، خانــه امــام جمعــه، 
خانــه  سرچشــمه،  ســقاخانه 
موتمــن االطبــا، گــذر و محلــه 
ــان  ــه خ ــاهی، مدرس ــجد ش مس
ــار،  ــار پامن ــجد و من ــروی، مس م
مدرســه رضاییــه، خانــه وثــوق 
مســجد میــرزا محمــود را دارد. 

ــد  ــان می گوین ــای عودالج قدیمی ه
کــه پیشــتر ســاکنان ایــن محلــه 
زرتشــتیانی  بوده انــد.  کلیمــی 
داشــتند.  ســکونت  آن  در  نیــز 
خانه هــای  بــه  اهالــی  زمانــی 
ــر  ــه قم ــه خان ــن محل ــاق ای پرات
خانــم می گفتنــد. اکنــون امــا 
خانه هــای قمرخانــم همــه ویــران 

ــت.  ــده اس ش
دود غلیــظ و ســنگینی زیــر داالن 
گیــر کــرده و راه در رو نــدارد. 
پچ پچ هــای  و  خفــه  صداهــای 
نامفهــوم در الیــه حلزونــی گــوش 
تبدیــل بــه جیــغ ضعیــف ممتدی 
می شــود. گــردی گــس و تلــخ در 

عودالجان، محله ای غریب درقلب تهران

مورخــان شــهر را بــا قدمــت آن تعریــف می کننــد و از نظــر اقتصاددانــان، شــهر بــه جایــی اطــالق می شــود 
کــه معیشــت غالــب ســاکنان آن، بــر پایــه کشــاورزی نباشــد؛ بــا ایــن تعاریــف عودالجــان کــه محلــه ای در 

هزارتــوی قلــب تهــران اســت، شــهری واقعــی امــا مخفــی قلمــداد می شــود. 
ــن شــهر  ــون ای ــام کــرده اســت؛ اگرچــه اکن ــه آن قی ــزرگ علی ــک کالن شــهر ب ــه ی ــه ای کوچــک ک محل
کوچــک محجــور افتــاده و بیشــتر خانه هــای اش تخریــب شده اســت، مغازه هــای آن هویــت دیریــن خــود 

ــا برجاســت.  ــده و پ ــوز زن ــا هن ــه فراموشــی ســپرده اند ام ــم خــود را ب ــری قدی را از دســت داده و کارب
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ــه نشــین می شــود. اینجــا  ــو ت گل
ــره آوره  ــه ای دله ــر غریب ــرای ه ب
اســت. اینجــا ســرزمین آخرین هــا 
را تداعــی می کنــد. آنجــا کــه 
همــه  زبالــه  فروختــن  بــرای 

می بنــدد.  طویــل  صف هــای 
اینجــا محلــه ای اســت کــه زمانــی 
بــه اعیــان نشــینی و بــرو و بیایش 
کــه  محلــه ای  بــود.  معــروف 
ــردان  ــتند. م ــت داش ــان امنی زن
ــی  ــح وقت ــتند و صب ــت داش امنی
مغــازه داران کرکــره هایشــان را 

مجبــور  می زننــد،  بــاال 
آشــغال های  تــا  نبودنــد 
را  ولگردهــا  مانــده  بجــا 

ــد.  ــع کنن جم
عودالجــان  پیرمردهــای 
آن  از  خاطــره ای  همیشــه 
کــه  دارنــد  دور  روزهــای 
بــرای هــر تــازه واردی تعریف 
می کننــد. از صبح هایــی کــه 
مردهــا کرکــره مغازه  هایشــان 

ــد و  ــاال می زدن ــودگی ب ــا آس را ب
زنــان بــا چادرهــای گل گلی شــان 
میــوه  می رفتنــد.  خریــد  بــه 
فــروش دوره گــرد، شــیرفروش، 
نفتــی  شیشــه بر،  دوز،  لحــاف 
را می ســرودند،  روزنــو  آهنــگ  
خالصــه همــه چیــز بــرای زندگــی 
ــی گاه  ــب ها گاه ب ــود. ش ــا ب مهی
صــدای شــبگردان  می پیچیــد: 
ــن  ــد، شــهر در ام »آســوده بخوابی
ــل  ــاال قب ــا ح ــت. « ام ــان اس و ام
ــح کســی جــرات  از ســاعت 7 صب
قــدم گذاشــتن در عودالجــان را 

ــدارد.  ن

ــت  ــا امنی ــادان و بی خانمان ه معت
ــد  ــان گرفته ان ــه عودالج را از محل
و تــا زمانــی کــه هــوا گــرگ 
و میــش اســت، هرکــه زودتــر 
ســرکار مــی رود، مســیراش را کــج 
ــر از  ــری غی ــد و از راه دیگ می  کن

ــی رود.  ــه م بازارچ
ــاه  ــتند و گن ــی هس ــی ناراض اهال
تجمــع معتــادان را بــه گــردن 
مرکــز بازیافــت زبالــه کــه درســت 
ــردرآورده  ــان س ــط عودالج از وس
ــکان  ــه ام ــزی ک ــد. مرک می اندازن

هرچــه  معتــادان  تــا  می دهــد 
ــل بازیافــت  ــواد قاب پالســتیک و م
را در طــول روز از ســطح شــهر 
بــه  کرده  انــد  جمــع آوری 
آنجــا  در  و  بیاورنــد  عودالجــان 
بفروشــند. شــب کــه شــد، پول  هــا 
کــه داده می شــود، ســرنگ و مــواد 
تهیــه می کننــد و چــه جایــی 
بهتــر از عودالجــان؛ آتــش روشــن 
نــدارد  هــم  عیبــی  می شــود، 
کــه بخشــی از آجرهــای تــازه 
ســیاه شــود، آســتین  ها را بــاال 
مصــرف  مراســم  و  می  زننــد 
می شــود.  آغــاز  مخــدر  مــواد 

ــان  ــا عودالج ــت اینج ــد پذیرف بای
اســت. محلــه ای کــه ســالها پیــش، 
بیایــی  و  بــرو  خــودش  بــرای 
اعیان نشــینی  محلــه  داشــته، 
ــی  ــی اش زمان ــای ضرب ــه طاق ه ک
ــوده  ــران ب ــای ته ــزد بازار ی ه زبان

ــت.  اس
همــان  شــب ها  دیگــر  حــاال 
ــی  ــه شــد. قلمروی ــه گفت اســت ک
ــر  ــه کمت ــادان ک ــرای ارواح معت ب
ــه  ــا ب ــد پ ــه ای جــرات می کن غریب
آن بگــذارد. قلمرویــی کــه زباله هــا 
از جــان آدمــی ارزشــمندترند. 
ورود       مجــوز  کــه  قلمرویــی 
و  افیــون  و  بــه آن ســرنگ 
شیشــه اســت. می شــود در 
ــا  ــرد ت ــن ک ــی روش آن آتش

ــد.  ــده مان زن
شــب  در  کــه  بازارچــه ای 
معتــادان  فرامانروایانــش 
بودنــد و کســی جــرات پــا 
قلمروشــان  بــه  گذاشــتن 
را نداشــت. بــا آمــدن روز، بــه 
دســت مغــازه داران و کاســب کاران 
ــه  ــای دود گرفت ــد. کرکره ه می افت
می زننــد  بــاال  را  مغازه شــان 
را  کاسبی شــان  بســم اهلل  و 
ــی  ــادان وقت ــد. ارواح معت می گوین
ــو در  ــورد. یکه ــان می خ ــور بهش ن
ــد  ــوند. چن ــو می ش ــهر مح دل ش
ســاعت دیگــر اثــری از هیــچ کــدام 
ــه  ــت. روز ک ــا نیس از بی خانمان ه
می شــود، معتــادان در شــهر  گــم 
می شــوند. شــاید می رونــد کــه 
آشــغال جمــع کننــد، شــاید شــاید 

ــاید.  ش

نگاهی به فهرست خانه های تاریخی 
عودالجان، گواه آن است که قالب 

ساختاری این بخش از تهران دوران قاجار 
را اعیان قاجاری و منسوبان دربار قاجار، 
کارکنان درباری، سفیرها و اقلیت های 

مسیحی و یهودی تشکیل داده اند. 
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نمــي دانــم چگونــه  و از کجــا شــروع کنــم. 
ــرای  ــادی ب ــای زی ــد حرفه ــتش  را بخواهی راس
گفتــن دارم، پــس فقــط هــر آنچــه کــه در صفحــه 
ــه   ــن نام ــد  در ای ــما بگنج ــه ش ــذ و حوصل کاغ
جــاری می کنــم. در آغــاز بگویــم کــه علــی رغــم 
اینکــه هیــچ شــناختی از ظواهــر و یــا خصوصیــات 
اخالقــی شــما نــدارم ایــن را می دانــم  کــه شــما 
صندوقی هــا یکــی از بهتریــن  بنــدگان خــدا 
ــی  ــل  محکم ــا دلی ــن ادع ــرای  ای ــتید و ب هس
ــد  ــه خداون ــدر خــوب هســتید  ک دارم، شــما آنق
گرفتــاری مــرا بــا دســتان شــما برطــرف نمــود و  
حــاال  مــن شــما را بــه خاطــر ســخاوت و حســن 
ــه مــن داشــتید می ســتایم.  نیتــی  کــه نســبت ب
آنچــه  مــرا بــه شــما مدیــون می ســازد نــه 
ــه  از آن  ــما بلک ــک ش ــادی کم ــه م ــا جنب تنه
ــت   ــر و عطوف ــوی و مه ــه معن ــر جنب ــر ارزش ت پ

ــت.  ــای شماس زیب
بلــه مهــر و لطــف  شماســت کــه در زندگانــی مــن 
جریــان دارد و در مراحــل دشــوار حیــات، وجــودم 

را گرمــی  و نشــاط می بخشــد. 
ایــن موضــوع کــه میــان ایــن همــه انســان، 
اشــخاصی هســتند کــه در ایــن روزگار، بــی 
چشمداشــت و ســخاوتمندانه، مالــی را کــه بــرای 
بــه  و  کشــیده اند  زحمــت  آوردنــش  بدســت 
دیگــران قــرض می دهنــد و از فشــار زندگــی 
ــر  ــی نظی ــت  ب ــی اس ــد، احساس ــان می کاهن آن
کــه مــن آن را بــا دنیایــی ثــروت بــی مهــر  عوض 

ــرد.  ــم ک نخواه
محبتــی کــه شــما بــه مــن نمودیــد سرمایه ایســت  
ــد و  ــم می کن ــده ام  کفایت ــا زن ــه ت ــران ک ــی ک ب
ــرمایه  ــن س ــدان دور ای ــه چن ــده ای ن ــن درآین م
ــانهای  ــت انس ــه دس ــمانی  را ب ــان  آس ــی پای ب
بــی پنــاه  و امیــدوار دیگــری خواهــم ســپرد کــه 
ــه  ــا ب ــان را تنه چشــمان خســته و اشــک آلودش
دســت توانگــر پروردگاشــان  می دوزنــد و از او 

یــاری می طلبنــد. 
در پایــان، عشــقی بــی پایــان  را تقدیــم قلــب پــر 

ــم.  ــان می کن مهرت

نامه اي از طرف یک  یاری شونده

قاَل رَُسوُل اللِه )ملسو هيلع هللا ىلص(: 

ُد اِلَی الّناِس..." "َرأُس الَعقِل بَعَد اإلیامِن التََّودُّ

»رسآمد خردمندی پس از ایامن، مهر ورزی به مردم است«

نظرات انهم اه و 
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پیام خوانندگان
ــدوق  ــر صن ــد اگ ــی فرمایی ــا راهنمای • لطف
قــرض الحســنه ای تخلفــی انجــام داد بــه کجــا 

بایســتی مراجعــه کنیــم و گــزارش دهیــم. 
• بــا توجــه بــه نیــاز وامــی کــه طبقــه محروم 
بانک هــا  دارنــد و تعلــل و تاخیــری کــه 
ــر  ــد اگ ــام میدهن ــا انج ــت وامه ــرای پرداخ ب
ــد  ــنه نبودن ــرض الحس ــای ق ــن صندوق ه ای
ــه بــا  ــه چگون ــد ک واقعــا مشــخص نمی ش
مشــکالتمان روبــرو شــویم  خداونــد خیرتــان 

ــد.  ده
الحســنه  قــرض  صندوق هــای  برخــی   •
مبلغــی  کــه  می دهنــد  وام  صورتــی  در 
ــر  ــد و در آخ ــی باش ــرای مدت ــاب ب در حس
ــد و وام  ــاب می کنن ــابت را حس ــرد حس کارک
ــرض  ــرط در ق ــد ش ــع تقلی ــد. مراج می دهن
را ربــا می شــمارند و می گوینــد هــدف وام 
گرفتــن نباشــد ولــی مــن قصــد دارم وام 
ــرض  ــد وام ق ــرایطی بای ــه ش ــا چ ــرم ب بگی

ــرم؟ ــنه بگی الحس
• مــا یــک قــرض الحســنه خانوادگــی داریــم، 
ــال  ــدوق را ط ــرمایه صن ــمتی از س ــر قس اگ
ــرور  ــه م ــدوق ب ــول صن ــا ارزش پ ــم ت بخری

ــرعی دارد؟ ــکال ش ــا اش ــود آی ــم نش ک
• چنــدی پیــش ماشــین خــود را بــه علــت 
فرســودگی فروختــم تــا ماشــین مناســب تری 
ــه  ــود تهی ــمی خ ــرایط جس ــه ش ــه ب باتوج
ــاز یکــی از بســتگان  ــه علــت نی ــی ب کنــم ول
ــس  ــه پ ــی ک ــکن، پولهای ــد مس ــت خری جه
انــداز کــرده بــودم تــا باپــول فــروش ماشــین 
ــوان  ــه عن ــرم ب ــبی بخ ــین مناس ــم ماش بتوان
قــرض الحســنه پرداخــت کــردم. حــال ســال 
خمســی بنــده فــرا رســیده و بنــده طلبــم را 
نگرفتــم. بــا توجــه بــه اینکــه ماشــین گرانتــر 
ــر  ــرد دیگ ــق بگی ــس تعل ــر خم ــده و اگ ش
تهیــه کنــم  نمی توانــم ماشــین مناســب 

ــت؟ ــف چیس تکلی

متــن نامــه آقــاي ابوطالــب احمــدزاده 
ــام  ــر صنــدوق قــرض الحســنه ام مدی

ــد:  ــي می آی ــادي )ع( درپ ه

ــادی )ع(  ــام ه ــدوق ام ــه صن ــه اینک ــر ب ــاً، نظ احترام
ــران  ــی ک ــا لطــف ب ــال و ب ــد متع ــدات خداون ــا تایی ب
حضــرت امــام هــادی )ع( در ســایه حمایت هــای 
ــت  ــده اس ــق ش ــرم موف ــازمان محت ــغ آن س ــی دری ب
جایــگاه منزلــت خاصــی در منطقــه بدســت آورد، لــذا 
ــع آن  ــه تب ــز ب ــردم نی ــتهای م ــارات و درخواس انتظ
ــه  ــدگان بالفاصل افزایــش یافتــه بطــوری کــه وام گیرن
پــس از اتمــام آخریــن قســط، درخواســت وام بعــدی 
ــرایط از  ــن ش ــه ای ــد ک ــدوق می نماین ــلیم صن را تس
ــا اســت، کــه انشــاء اهلل  جهتــی موجــب خرســندی م
ــی در راه  ــدوق توانســته اســت ســهم کوچک ــن صن ای
ــد  ــت خداون ــه رضای ــردم کــه مقدم حــل مشــکالت م

ــد.  ــته باش ــال اســت داش متع
برخــود الزم می دانیــم کــه از مســاعدت، حمایــت، 
راهنمایی هــا و پشــتیبانی آن ســازمان محتــرم کــه در 
جهــت اعطــای وام کوتــاه مــدت ســه ماهــه در شــرایط 
بحرانــی نزدیــک عیــد اقدامــی مثبــت و خداپســندانه 
مبــذول نمودنــد تقدیــر و تشــکر نمائیــم. و خرســندی 
ــم  ــه تفاه ــوط ب ــور مرب ــام ام ــت انج ــه جه ــود را ب خ
نامــه بــا بانــک مرکــزی کــه موجبــات دلگرمــی 
صندوقهاســت و امیدواریــم انشــاء اهلل بــه زودی منجــر 

ــراز نمائیــم.  ــه اعطــای مجــوز رســمی شــود اب ب
همچنیــن از مجموعــه دســت انــدرکاران نشــریه وزیــن 
قــرض الحســنه بویــژه مدیــر مســئول محتــرم نشــریه 
ــی  ــا تــالش ب کمــال تشــکر و امتنــان را داریــم کــه ب
ــاً  ــا مخصوص ــائل روز دنی ــا را از مس ــش، م ــه خوی وقف
ــه  ــد؛ ک ــع می نماین ــا مطل ــه صندوقه ــوط ب ــور مرب ام
ــا  ــا ب ــویی صندوقه ــط و همس ــالی رواب ــب اعت موج

ــود.  ــرم می ش ــازمان محت س
ــار  ــه ب ــا ب ــکاری و همدلی ه ــن هم ــز ای ــذر دل انگی ب
ــردم  ــحالی م ــت و خوش ــه آن رضای ــته و نتیج نشس
محــروم نیازمنــد منطقــه را بــه همــراه داشــته اســت. 
باشــد کــه باشــیم و در راه خدمــت بــه مــردم محــروم، 

ــد یــاری گــر همــه مــا باشــد.  خداون
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بر اساس تصمیم جدید 
بانک مركزی، كه به تائید 

شورای پول و اعتبار رسیده 
است، نرخ سود سپرده های 

كوتاه مدت 10 درصد، و 
سپرده های یک سال 22 
درصد تعیین شده است. 

در حالــی اجــرای بخشــنامه کاهــش 
ــام  ــعب تم ــی در ش ــود بانک ــرخ س ن
آغــاز  کشــور  سراســر  بانک هــای 
بانــک مرکــزی بــرای   شــد کــه 
را  بازرســینی  آن  کامــل  اجــرای 
برخی هــا  امــا  اعــزام خواهد کــرد 
معتقدنــد کاهــش نــرخ ســود بانکــی 
بخشــی از منابــع را بــه ســایر بازارهــا 

خواهد کــرد.  هدایــت 
بــا ایــن وجــود قــرار اســت بانکهــای 
دولتــی و خصوصــی بــه صــورت 
همزمــان نــرخ ســود ســپرده های 
خــود را کاهــش دهنــد، البتــه ایــن 
ســوی  از  انتقاداتــی  بــا  موضــوع 
برخــی از کارشناســان همــراه اســت 
و آنهــا معتقدنــد کاهــش نــرخ ســود، 
بانکهــای خصوصــی را بــا چالــش 

ــال  ــن ح ــد و در عی ــه می کن مواج
از  نقدینگــی  خــروج  بــه  منجــر 

خواهد شــد.  بانکهــا 

آغاز خروج منابع از بانک ها
یکــی از اهــداف مســئولین از کاهــش 
نــرخ ســود بانکــی، عــالوه بــر نظــام 

بخشــی بــه نــرخ ســود ســپرده هــا، 
ــازار  ــه ســمت ب ــت نقدینگــی ب هدای
بخــش  گرچــه  اســت؛  ســرمایه 
عمــده ای از منابعــی کــه در اختیــار 
بانکهــا قــرار می گیــرد نیــز بــه بخش 
تولیــد هدایــت می شــود، امــا برخــی 
می کننــد  مطــرح  اقتصاددانــان  از 
ــه  ــی ب ــت نقدینگ ــرای هدای ــه ب ک
ــت  ــرمایه، الزم اس ــازار س ــمت ب س
ــزی  ــات و برنامه ری ــت اقدام ــه دول ک

ــد.  ــته باش ــدی داش ج
در غیــر ایــن صــورت، بــا توجــه 
قیمت هــا  اخیــر  نوســانات  بــه 
بازارهــای ســکه، طــال و ارز و  در 
ــرای  ــا ب ــن بازاره ــه ای ــی ک جذابیت
افــراد دارد، در صورتــی کــه نقدینگی 
از بانکهــا خــارج شــود، ممکــن اســت 

مسابقه پرداخت نرخ سود بیشتر 
به پایان خط رسید
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کــه بــه ایــن بازارهــای کشــیده 
شــود و قیمت هــا را دوبــاره متالطــم 
کنــد و آنچــه طــی ماههــای گذشــته 
توســط دولــت بــرای تثبیــت نرخ هــا 
در ایــن بازارهــا انجــام شــده اســت، 

ــرود.  ــن ب از بی
می کننــد  پیشــنهاد  برخی هــا 
بانــک مرکــزی بهتــر اســت کــه 
ــود  ــای بازرســی خ بخشــی از نیروه
انجــام  بــر  نظــارت  طــرح  در  را 
صحیــح نــرخ ســود بانکــی بــه بــازار 
ــاید از  ــا ش ــد ت ــپار کن آزاد ارز رهس
ایــن طریــق بتوانــد جلــوی افزایــش 
را  ســیاه  بــازار  در  ارز  نرخ هــای 
عنــوان می شــود  بگیــرد، گرچــه 
کــه تمــام افزایــش قیمت هــا در 
بازارهــای ســکه و ارز مربــوط بــه 
ســودجویان  ســوداگرانه  اقدامــات 

ــت.  نیس
ــا  ــی بانکه ــورای هماهنگ ــس ش رئی
اعــالم کــرده اســت کــه عمــده 
مســابقه پرداخــت نــرخ ســود بانکــی 
از  ســپرده  جــذب  بــرای  بیشــتر 
ــاری  ــی و اعتب برخــی موسســات مال
بــدون مجــوز شــروع شــد. بــا وجــود 
ــک مرکــزی اعــالم کــرده  اینکــه بان
اســت کــه بخشــنامه نــرخ ســود 

ــران  ــه تمــام مدی ــد را ب بانکــی جدی
بانکــی ابــالغ کــرده اســت، امــا 
ــات  ــن موسس ــی از ای ــران برخ مدی
بــدون مجــوز می گوینــد کــه چنیــن 
ــد.  ــت نکرده ان ــنامه ای را دریاف بخش

تالطم بازارهای موازی
بــرای دریافــت نظــرات مــردم در 
ــی  ــد بانک ــنامه جدی ــوص بخش خص
بــه شــعب چنــد بانــک مراجعه شــد، 
ــرای انجــام کار بانکــی  فــردی کــه ب
ــود، در  ــرده ب ــه ک ــعبه مراجع ــه ش ب
ایــن مــورد گفــت: سیاســت گــذاری 
ــه  ــت ک ــن اس ــح ای ــادی صحی اقتص
روز  هــر  بانکــی  بخشــنامه های 
دچــار تغییــر نشــود تــا ســرمایه 
گــذاران بــرای منابــع خــود تصمیــم 
ــند.  ــته باش ــی داش ــری صحیح گی
ــزود: ممکــن اســت  ــرد دیگــری اف ف
کــه برخــی از بانکهــای خصوصــی و 
ــه درســتی  موسســات بخشــنامه را ب
فرمول هایــی  بــا  و  نکننــد  اجــرا 
بخواهنــد بخشــنامه را دور بزننــد، 
ــای  ــرخ ســود در بانکه ــر ن چــون اگ
ــد  ــان باش ــی یکس ــی و دولت خصوص
ــراد  ــی از اف ــه برخ ــت ک ــن اس ممک
ــه  ــود را ب ــرمایه های خ ــد س بخواهن

ــد.  ــی ببرن ــای دولت بانکه
ــرد دیگــری گفــت: طــی ماه هــای  ف
اخیــر بخشــی از نقدینگی ســرگردان 
در جامعــه بــه ســمت بانکهــا هدایــت 
ــدی از  ــا ح ــت ت ــود و توانس ــده ب ش
نــرخ تــورم بکاهــد، بهتــر اســت 
کــه بانــک مرکــزی در اجــرای ایــن 
ســایر  بخشــی  نظــم  بخشــنامه، 
ــن  ــرا ای ــرد، زی ــاد نب ــا را از ی بازاره
ــی از  ــه بخش ــود دارد ک ــار وج انتظ
نقدینگــی از بانکهــا خــارج شــده 
بــه بازار هــای ملــک، ســکه، دالر 
ــرود. درنتیجــه ممکــن  ــا خــودرو ب ی
اســت کــه ســپرده گــذاری در بانکهــا 

ــد.  ــش یاب کاه
ــک  ــد بان ــم جدی ــاس تصمی ــر اس ب
مرکــزی، کــه بــه تائیــد شــورای 
ــرخ  ــار رســیده اســت، ن ــول و اعتب پ
مــدت  کوتــاه  ســپرده های  ســود 
)روزشــمار( و کمتــر از ســه مــاه 
ــاه ۱4  ــا شــش م ۱۰ درصــد، ســه ت
درصــد، شــش تــا 9 مــاه ۱۶ درصــد، 
ــک  ــر از ی ــا کمت ــاه ت ــش از 9 م بی
ســپرده های  و  درصــد   ۱۸ ســال 
تعییــن  درصــد   ۲۲ ســال  یــک 

ســت.  شده ا

قاَل االِماُم َعلِیٌّ )علیه السالم(: 

"صاِحِب الُعقالَء َو جالِِس الُعلَامَء َو اغلِِب الَهوی تُراِفُق املَمَلَ األَعلی. "

»با خردمندان همراه شو و با دانشمندان بشین و بر متایالت نفست 

پیروز شو تا به باالترین درجات عالی دست یابی«
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بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک مرکــزی، ولی الــه ســیف 
ــی  ــه حکــم وظیفــه قانون ــا بیــان اینکــه بانــک مرکــزی ب ب
خــود تحــوالت بــازار پــول را زیــر نظــر دارد و هرگونــه اقدام 
غیــر متعــارف کــه نظــم بــازار را مخــدوش کنــد، بــا واکنش 
جــدی ایــن بانــک مواجــه خواهد شــد، اظهارداشــت: بانــک 
ــورد  ــی را در م ــزارش کامل ــک گ ــده نزدی ــزی در آین مرک
ــار  ــول و اعتب ــورای پ ــه ش ــی ب ــود تســهیالت بانک ــرخ س ن
ــه  ــه طــور طبیعــی هــر تصمیمــی ک ــرد و ب ــه خواهد ک ارائ

ــی خواهد شــد.  در شــورا اتخــاذ شــود، اجرای
ســیف ادامــه داد: اصــوالً عقــودی کــه در بانکــداری بــدون 
ربــا بــرای تســهیالت مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، 
ــارکتی.  ــود مش ــه ای و عق ــود مبادل ــتند، عق ــوع هس دو ن
متأســفانه در ســالهای اخیــر بــه علــت عــدم تناســب نــرخ 
ســود تعییــن شــده عقــود مبادلــه ای بــا واقعیت هــای 
اقتصــادی و بــه ویــژه بــا نــرخ تــورم، این قســم از تســهیالت 
عمــاًل کارایــی نداشــته و عمدتــاً در تســهیالت مســکن از آن 
بــه طــور محــدود اســتفاده می شــود کــه در ایــن مــورد هــم 
ــه هزینه هایــی کــه تهیــه ایــن تســهیالت دارد  ــا توجــه ب ب
)خریــد اوراق گواهــی حــق تقــدم از فرابــورس(، اگــر نــرخ 
مؤثــر تســهیالت مســکن را محاســبه کنیــم، در عمــل نــرخ 

ــرد.  ــرار می گی ــد ق ــک ۲۰ درص ــود آن نزدی س

ــود  ــود عق ــرخ س ــن الزم اســت ن ــرد: بنابرای ــح ک وی تصری
ــور  ــادی کش ــای اقتص ــه واقعیت ه ــه ب ــا توج ــه ای ب مبادل
تعدیــل شــود و گزارشــی از عملکــرد ایــن عقــود بــه شــورای 
ــی رود  ــار م ــد. انتظ ــه خواهد ش ــار ارای ــول و اعتب ــرم پ محت
ــر  ــت کارآمدت ــود در جه ــن عق ــود ای ــرخ س ــالح در ن اص

ــرد.  کــردن آنهــا صــورت گی
رئیــس کل بانــک مرکــزی در مــورد نــرخ ســود تســهیالت 
ــول و  ــت: شــورای پ ــم گف ــود مشــارکتی ه ــر اســاس عق ب
ــالح  ــه و ص ــت صرف ــب رعای ــون مراق ــاس قان ــار براس اعتب
ــود  ــل س ــد حداق ــط می توان ــت و فق ــذاران اس ــپرده گ س
مــورد انتظــار و پیــش بینــی را بــرای ورود بانکهــا در یــک 
عقــد مشــارکت مدنــی تعییــن کنــد و از آنجایــی کــه ســود 
ــع  ــود مشــارکتی در واق ــب عق حاصــل از تســهیالت در قال
بــه ســپرده گــذاران تعلــق دارد نــه بانــک، شــورای پــول و 
ــرای ورود  اعتبــار بایــد حداقــل نــرخ ســود مــورد انتظــار ب
ــی  ــام بانک ــرای نظ ــی را ب ــارکت مدن ــک مش ــه ی ــک ب بان

تعریــف کنــد. 
رئیــس کل بانــک مرکــزی گفــت: بانــک مرکــزی در مــورد 
ســود ســپرده ها بــه دنبــال آن اســت کــه شــرایطی هماهنگ 
ــود در  ــای موج ــی بی نظمی ه ــود و برخ ــاد ش ــازار ایج در ب
ــرار شــود.  ــازار برق ــازار اصــالح شــده و انضبــاط الزم در ب ب

رئیس کل بانک مرکزی: 

نرخ سود تسهیالت بانکی به شورای پول و 
اعتبار می رود

رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا بیــان اینکــه بانــک مرکــزی در آینــده نزدیــک گــزارش کاملــی را در مــورد نــرخ ســود 
تســهیالت بانکــی بــه شــورای پــول و اعتبــار ارائــه خواهد کــرد، گفــت: بــه طــور طبیعــی هــر تصمیمــی کــه در شــورا 

ــی خواهد شــد.  اتخــاذ شــود، اجرای
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ــی  ــده مبن ــام ش ــم انج ــوب تفاه ــزی در چارچ ــک مرک بان
بــر انتظام بخشــی بــه نرخهــای ســود ســپرده ها بــر حســن 
ــدف  ــد. ه ــارت می کن ــم نظ ــورد تفاه ــای م ــرای نرخه اج
ــی در  ــگ قیمت ــری از جن ــات، جلوگی ــن اقدام ــی از ای اصل
جــذب منابــع و در نتیجــه تســهیل دسترســی عمــوم مــردم 
ــت و  ــول اس ــل قب ــای قاب ــا نرخ ه ــی ب ــهیالت بانک ــه تس ب

ــد.  ــدام خواهد ش ــه اق ــن زمین ــه در ای مصران
ســیف دربــاره برخــی انتقــادات مطــرح نســبت بــه نرخ هــای 
ــرخ  ــت: ن ــرای ســود ســپرده ها گف ــا ب ــق شــده بانک ه تواف
ــی الحســاب اســت و از  ــا، عل ــدون رب ســود در بانکــداری ب

ــود در  ــرخ س ــا ن ــر ب ــن منظ ای
بــه  کــه  ســنتی  بانکــداری 
صــورت قطعــی و حیــن توافــق 
ــود،  ــن می ش ــتری تعیی ــا مش ب

ــاوت دارد.  ــی تف ــه کل ب
ســود  نــرخ  داد:  ادامــه  وی 
از  پــس  قطعــی ســپرده گذار 
بســتن  و  مالــی  دوره  پایــان 
حســاب ها محاســبه می شــود 
ــول  ــاس فرم ــم براس ــه آن ه ک

مشــخصی اســت کــه از ســوی بانــک مرکــزی بــه بانک هــا 
ــرخ  ــش ن ــا کاه ــش و ی ــن افزای ــت. بنابرای ــده اس ــالغ ش اب
ســود علی الحســاب ســپرده های بانکــی قاعدتــاً نبایــد 
ــم  ــذاران را فراه ــپرده گ ــا س ــا و ی ــی بانکه ــات نگران موجب
نمایــد؛ چــرا کــه در هــر صــورت بانکهــا بایــد ســود قطعــی 

را بــا ســپرده گذاران خــود تســویه نماینــد. 
وی افــزود: بانــک در ابتــدای افتتــاح ســپرده نــرخ ســود علی 
الحســابی را اعــالم می کنــد. اگــر ایــن نــرخ علــی الحســاب 
در یــک بــازار رقابتــی، بــدون اینکــه دقت هــای الزم بــرای 
امــکان تحقــق آن صــورت گیــرد، و صرفــاً درفضــای رقابــت 
ــن  ــاری، تعیی ــات اعتب ــا و موسس ــایر بانکه ــا س ــالم ب ناس
ــل  ــک در عم ــه بان ــود دارد ک ــی وج ــال فراوان ــود احتم ش
مجبــور شــود، منابــع جمــع آوری شــده را در فعالیت هایــی 

ــی دارد.  ــی باالی ــه ریســک خیل ــد ک ســرمایه گذاری کن
ــود  ــای س ــا نرخ ه ــه آی ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
علــی الحســاب تعییــن شــده فعلــی بــا واقعیت هــای 
ــه  ــت: در درج ــر، گف ــا خی ــب دارد ی ــور تناس ــاد کش اقتص
ــرد  ــا رویک ــی ب ــن پرسش ــه چنی ــد ک ــر ش ــد متذک اول بای
ــن  ــی ای ــتری دارد. یعن ــت بیش ــنتی مطابق ــداری س بانک
ســؤال زمانــی می توانــد معنــا داشــته باشــد کــه نــرخ ســود 
ــنتی(  ــداری ربوی)س ــای بانک ــی را در فض ــپرده های بانک س
ــه در  ــی ک ــم، درحال ــورم مقایســه کنی ــا شــاخص  ت ــا ب تنه

بانکــداری بــدون ربــا نــرخ ســود علــی الحســاب ســپرده ها 
ــی  ــش واقع ــودآوری بخ ــق س ــی از اف ــر عامل ــش از ه بی
ــورم  ــرخ ت ــوالت ن ــده تح ــه در برگیرن ــرد ک ــر می پذی تاثی
و بویــژه تــورم انتظــاری اســت و در پایــان دوره مالــی بعــد 
ــی آن محاســبه و  ــق و قطع ــزان دقی از محاســبات الزم، می
ــه صاحــب ســپرده پرداخــت می شــود.  ــه التفــاوت آن ب ماب
ــق بانکهــا مبنــی  ــه تواف ــا توجــه ب وی خاطرنشــان کــرد: ب
ــتر از  ــید بیش ــا سررس ــپرده های ب ــرش س ــدم پذی ــر ع ب
ــا  ــات بانکه ــر توافق ــم ب ــی حاک ــاختار زمان ــال، س ــک س ی
ــات  ــا واقعی ــی ب ــپرده های بانک ــود س ــرخ  س ــوص ن در خص
اقتصــادی کشــور نیــز ناســازگار 
ــه اجــرای  ــا عنایــت ب نیســت. ب
اصــالح  طــرح  دوم  مرحلــه 
و  انــرژی  حاملهــای  قیمــت 
ــر  ــی ب ــود مبن ــارات موج انتظ
آثــار  عمــده  بخــش  تخلیــه 
تورمــی آن در یــک بــازه زمانــی 
ــوان  ــاله، می ت ــک س ــاً ی تقریب
ــپرده های  ــی س ــی بازده منحن
مختلــف موجــود در بــازار پــول 
ــه صــورت جزئــی از یــک منحنــی بازدهــی کوهــان دار  را ب
)Humped Yield Curve( تصــور نمــود کــه در آن نــرخ ســود 
ســپرده بــا سررســید کمتــر از یــک ســال صعــودی و بــرای 
یــک ســال و بیشــتر رونــدی همــوار یــا نزولــی را در پیــش 

می گیــرد. 
رئیــس شــورای پــول و اعتبــار بــا اشــاره بــه برخــی 
ــود  ــرخ س ــش ن ــرای کاه ــا ب ــق بانکه ــه تواف ــا ک تحلیل ه
ارزیابــی کرده انــد، گفــت:  تبانــی  نوعــی  را  ســپرده ها 
ــی  ــد و تبان ــی نامی ــوان تبان ــی را نمی ت ــه هماهنگ هرگون
ــا خســارت  معمــوالً در راســتای وارد ســاختن منفعــت و ی
ــت  ــه حمای ــال آنک ــت. ح ــان اس ــروه از ذینفع ــک گ ــه ی ب
ــدارد  ــی ن ــع معنای ــا در واق ــق بانکه ــزی از تواف ــک مرک بان
ــت  ــول، مصونی ــازار پ ــان ب ــی ذینفع ــت از تمام ــز حمای ج
از  بــه ســپرده های ســپرده گذاران، جلوگیــری  بخشــی 
تأثیــر ایــن نابســامانی بــر ســایر بازارهــا و حفــظ ثبــات در 
ــک مرکــزی اســت.  ــی بان ــه اصل اقتصــاد کشــور کــه وظیف
وی ادامــه داد: ایــن اقــدام بــرای هدایــت منابــع بــه ســمت 
ــرون  ــای ب ــاد زمینه ه ــادی و ایج ــالم اقتص ــای س فعالیته
رفــت از رکــود و ایجــاد رونــق در اقتصــاد کشــور از طریــق 
ایجــاد ثبــات در ســطح اقتصــاد کالن نیــز بســیار ضــروری 

ــوده اســت.  ب

رئیس كل بانک مركزی گفت: بانک 
مركزی در مورد سود سپرده ها به دنبال 
آن است كه شرایطی هماهنگ در بازار 
ایجاد شود و برخی بی نظمی های موجود 
در بازار اصالح شده و انضباط الزم در 

بازار برقرار شود. 
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ــرد وزارت  ــران، رویک ــرش ای ــی ف ــز مل ــت مرک سرپرس
صنعــت، معــدن و تجــارت بــه فــرش دســتباف در 
دولــت یازدهــم را توجــه همســان بــه مســائل فرهنگــی، 
هنــری و اقتصــادی ایــن هنر-صنعــت دانســت و گفــت: 
صــادرات فــرش دســتباف بــرای اولیــن بــار طــی 
ــا  ــاری ب ــال ج ــاه س ــن م ــته، در فروردی ــای گذش ماهه
ــید.  ــون دالر رس ــه 9. ۱ میلی ــد ب ــد رش 37. 79 درص
حمیــد کارگــر گفــت: مهمتریــن اتفاقــی کــه در دولــت 
ــت،  ــتباف رخ داده اس ــرش دس ــه ف ــبت ب ــم نس یازده
ــه  ــه البت ــت ک ــتباف اس ــرش دس ــه ف ــگاه ب ــر ن تغیی
ــت  ــن نیس ــرات بنیادی ــای تغیی ــه معن ــر، ب ــن تغیی ای
ــال  ــرش دســتباف را دنب ــه ف ــح رویکــرد ب بلکــه تصحی
ــت،  ــر صنع ــه وزی ــت ک ــی اس ــن در حال ــد؛ ای می کن
معــدن و تجــارت بــر خــالف وزرای قبلــی، خــط کــش 
ــاب  ــی انتخ ــرد متول ــنجش عملک ــرای س ــادرات را ب ص
نکــرده و بــر مقولــه نــگاه همســان بــه مســائل فرهنگــی 

ــز دارد.  ــتباف تمرک ــرش دس ــادی ف ــری و اقتص و هن
ــه  ــزود: از جمل ــران اف ــرش ای ــی ف ــز مل سرپرســت مرک
ــن  ــرار گرفت ــه ق ــر ب ــالهای اخی ــه در س ــی ک بحث های
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــتباف در وزارت صنع ــرش دس ف
ــود کــه وجــوه فرهنگــی و هنــری  ــن ب وارد می شــد، ای
فــرش دســتباف کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت 
ــح  ــش رو، تصحی ــد پی ــل، در فرآین ــن دلی ــه همی و ب
نــگاه صــورت گرفتــه و وجــوه فرهنگــی و هنــری فــرش 
ــت. وی  ــرار خواهد گرف ــه ق ــورد توج ــز م ــتباف نی دس

ــرش  ــد ف ــق تولی ــه رون ــق تجــارت ب ــرد: رون ــح ک تصری
ــرش  ــدگان ف ــد و صادرکنن ــر خواهد ش ــتباف منج دس
دســتباف نیــز دیپلمات هــای فرهنگــی ایــران بــه شــمار 
ــزار  ــوان اب ــه عن ــد ب ــرش می توان ــن ف ــد، بنابرای می آین
ــی  ــد مل ــری کشــور مطــرح باشــد و برن دیپلماســی هن

ــا باشــد.  ــاط دنی کشــور در دیگــر نق
بــه گفتــه کارگــر، در ایــن راســتا بایــد بــه تمامــی ارکان 
ــراح،  ــه ط ــن از جمل ــره تامی ــتباف از زنجی ــرش دس ف
نقــاش، قالیبــاف، تاجــر، پژوهشــکر و پرداختــکار فــرش 

پرداختــه شــود. 
وی ادامــه داد: در ســالهای گذشــته برقــراری بیمــه 
قالیبافــان، ایجــاد انجمن هــای طراحــان و نقاشــان 
ــواع تســهیالت از  ــه ان ــراد و ارای ــرای توانمندســازی اف ب
ــرای ایجــاد کارگاههــای قالیبافــی صــورت  ــه وام ب جمل
گرفتــه اســت کــه تمامــی ایــن اقدامــات بــه روال ســابق 
در دوره جدیــد ادامــه خواهد یافــت، امــا عــالوه بــر  آن، 
ــه فــرش نیــز بیــش از  ــگاه فرهنگــی و هنــری ب ــوع ن ن

ــد.  ــم خواهد ش ــش حاک پی
ــرش  ــادرات ف ــار ص ــوص آم ــن در خص ــر همچنی کارگ
ــرد:  ــان ک ــز خاطرنش ــال 93 نی ــور در س ــتباف کش دس
امســال بــرای اولیــن بــار در ماههــای گذشــته، صــادرات 
ــه نحــوی کــه میــزان صــادرات فــرش  رشــد داشــت، ب
ــا 4۵. 7۵  ــاری ب ــال ج ــاه س ــن م ــتباف در فروردی دس
درصــد رشــد وزنــی بــه ۲۰۰ تــن و بــا 37. 79 درصــد 

ــون دالر رســید.  ــه 9. ۱ میلی رشــد ب

فرش ابزار دیپلماسی هنری ایران می شود
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معــاون امــور بین الملــل وزیــر نفــت از متنوع ســازي مقاصــد صادراتــي گاز خبــر دارد. علــي ماجــدي 
ــریح راه هاي  ــه تش ــري ب ــت خب ــت و در نشس ــي نف ــگاه بین الملل ــن روز نمایش ــا دومی ــان ب همزم
صــادرات گار ایــران بــه اروپــا پرداخــت و گفــت: امــکان صــادرات گاز بــه اروپــا از مســیر ترکیــه وجــود 
ــازرگان،  ــرز ب ــا م ــران ت ــد از دهل ــه جدی ــر خــط لول ــا احــداث  ۶4۰ کیلومت ــد ب ــران مي توان دارد. ای

صــادرات گاز بــه اروپــا را از طریــق خــاک ترکیــه در دســتور کار قــرار دهــد. 
وي در عیــن حــال از احیــاي قــرارداد ایــران و عراق و ســوریه بــراي ارســال گاز از طریق عراق، ســوریه 
و لبنــان بــه عنــوان گزینــه اي دیگــر خبــر داد و گفــت: مســیر ســوم از راه ارمنســتان، گرجســتان و 
دریــاي ســیاه بــه اروپــا اســت امــا ارســال گاز از مســیر ترکیــه معقول تریــن و منطقي تریــن راه بــه 

ــد.  ــر مي رس نظ
معــاون وزیــر نفــت ادامــه داد: بــا احــداث خــط لولــه جدیــد بــه ترکیــه ظرفیــت صــادرات گاز ایــران 

بــه ۲ برابــر ظرفیــت فعلــي افزایــش پیــدا مي کنــد. 
وي در پاســخ بــه ســئوالي در مــورد ارتبــاط تحــوالت اوکرایــن بــا صــادرات بــاز شــدن بحــث صــادرات 
گاز بــه اروپــا گفــت: صــادرات گاز سیاســت بلندمدتــی اســت کــه نیــاز بــه زمــان دارد بــه ویــژه اگــر 
بــا خــط لولــه باشــد حداقــل بــه ۲ تــا 3 ســال زمــان نیــاز دارد. مــا هــم مســائل اوکرایــن و تحــوالت 
اروپــا را دنبــال می کنیــم اگــر اروپــا گاز ایــران را بخــرد و امــکان صــادرات آن هــم بــرای ایــران مهیــا 
باشــد، ایــن حــق مــا و حــق اروپاســت کــه از ایــن امــکان بهــره ببــرد، ایــن مســئله اصــال بــه چالــش 

کشــیدن کشــور خاصــی نیســت

باز شدن درهاي اروپا بر روي گاز ایران
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ــر  ــن تغیی ــه شــدت گرفت ــه ب ــا توج ب
ــود  ــاورزی و نب ــی کش ــری اراض کارب
قوانیــن محکــم در جهــت حفــظ و 
ایــن اراضــی مهمتریــن  نگهــداری 
ــد  ــاورزی بای ــش کش ــت در بخ اولوی
وضــع قوانیــن جدیــد بــه منظــور 
حفــظ و نگهــداری اراضــی کشــاورزی 

ــد.  باش
ــات  ــو هی ــهبازی - عض ــماعیل ش اس
ــا  ــتی  ب ــهید بهش ــگاه ش ــی دانش علم
اشــاره بــه اهمیــت وضــع قوانیــن 
ــور  ــه منظ ــت ب ــوی دول ــد از س جدی
حفــظ و نگهــداری اراضــی کشــاورزی 
ــر وضــع  ــد عــالوه ب ــت بای گفــت: دول
ــت  ــی را در جه ــن اقدامات ــن قوانی ای
ــد  ــام ده ــا انج ــدن آن ه ــی ش اجرای
ایــن  در  قوانینــی  اکنــون  چراکــه 
ــرا در  ــه اج ــا ب ــود دارد ام ــتا وج راس

یــد.  نمی آ
برخــورد  این کــه  بیــان  بــا  وی 
مقامــات دولتــی در مقابــل بخــش 
ــی نیســت،  کشــاورزی برخــورد اولویت
افــزود: دولــت بایــد در مقابــل بخــش 
داشــته  اولویتــی  نــگاه  کشــاورزی 
ــت از  ــه حمای ــه ای ک ــه گون ــد؛ ب باش

تولیــدات کشــاورزی را بــه عنــوان 
ــود  ــه کاری خ ــت در رزوم ــک اولوی ی

ــد.  ــی کنن تلق
شــهبازی بــا اشــاره بــه اهمیــت بخــش 
کشــاورزی خاطــر نشــان کــرد: در 
ــی  ــه چندان ــت توج ــر دول ــال حاض ح
بــه ایــن حــوزه نــدارد و ایــن در حالــی 
ــرف  ــاورزی ح ــش کش ــه بخ ــت ک اس
ــد  ــور می زن ــعه کش ــرای توس اول را ب
بــه همیــن دلیــل می تــوان گفــت 
بــه  بیشــتری  توجــه  دولــت  اگــر 
ــایر  ــد در س ــته باش ــش داش ــن بخ ای
ــرفت هایی  ــاهد پیش ــز ش ــا نی جنبه ه

ــود.  ــم ب ــور خواهی در کش
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه شــهید 
ــات وارد  ــه صدم ــاره ب ــا اش ــتی ب بهش
ــت:  ــاورزی گف ــش کش ــه بخ ــده ب ش
ــی  ــیاری از اراض ــر بس ــال حاض در ح
و  شــده اند  قطعــه  قطعــه  زراعــی 
بســیاری از اراضــی کشــاورزی در حال 
ــار  ــه انتظ ــتند ک ــن هس ــن رفت از بی
ــی در جهــت حفــظ و  ــی رود اقدامات م
نگهــداری ایــن اراضــی صــورت گیــرد. 
وی یکــی از راهکارهــای خــود را بــرای 
حفــظ و نگهــداری ایــن اراضــی ارتقای 

ــار  ــوان و اظه ــاک عن ــع آب و خ مناب
کــرد: بــرای بهره بــرداری کافــی از 
ایــن منابــع بایــد اقدامــات کارشناســی 
انجــام شــود بــه همیــن دلیــل دولــت 
جهــت  در  را  مالــی  منابــع  بایــد 
تجهیــز امکانــات کشــاورزی و حفــظ و 
نگهــداری ایــن اراضــی بــه کار گیــرد. 
ــد  ــت بای ــرد: دول ــح ک شــهبازی تصری
هــم اعتبــارات مالــی و هــم مدیریتــی 
را بــرای ارتقــای بخــش کشــاورزی 
ــد؛  ــرار ده ــود ق ــت کاری خ در اولوی
ــتری را  ــن بیش ــه قوانی ــوری ک ــه ط ب
ــداری اراضــی  ــظ و نگه در جهــت حف
زراعــی و تغییــر کاربری هــا وضــع 

ــد.  کنن
ــا بیــان این کــه در حــال حاضــر  وی ب
بســیاری از نیروهــای روســتایی تمایل 
بــه مهاجــرت دارنــد، گفــت: بایــد 
ــکوفا  ــتاییان و ش ــتقرار روس ــرای اس ب
ــه  ــر جاذب ــه فک ــان ب ــدن فعالیتش ش
ــه  ــند چراک ــت باش ــرمایه و جمعی س
کشــاورزی  طریــق  از  بتوانــد  اگــر 
ســرمایه  ایجــاد کنــد می تــوان شــاهد 
در  چشــمگیری  اقتصــادی  رشــد 

ــود.  ــور ب کش

شدت گرفتن تغییر كاربری اراضی 
كشاورزی و اجرا نشدن قوانین
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معــاون برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی رئیــس جمهــوری در حالــی از اختصــاص ۵4۰۰ میلیــارد تومــان از 
درآمــد حاصــل از اجــرای فــاز دوم قانــون هدفمنــدی یارانه هــا بــه بخــش تولیــد خبــر داده کــه ایــن ادعــا 

از در دولــت قبــل نیــز مطــرح شــده بــود امــا هرگــز عملیاتــی نشــد. 
در اجــرای فــاز نخســت هدفمنــدی یارانه هــا قــرار بــود ســهمی معــادل 3۰ درصــد از درآمــد هدفمنــدی بــه 
بخــش صنعــت و تولیــد اختصــاص یابــد. ایــن وعــده بــه اعتقــاد قریــب بــه اتفــاق تولیدکننــدگان و فعــاالن 

حــوزه کســب و کار هرگــز محقــق نشــد. 
در ادامــه مجلــس ســهم 3۰ درصــدی تولیــد از درآمــد هدفمنــدی را بــه ۲۰ درصــد کاهــش داد کــه ایــن 
ــاز نخســت هدفمنــدی  ــا اعتــراض تولیدکننــدگان مواجــه شــد. اگرچــه ســهم تولیــد از درآمــد ف اقــدام ب
یارانه هــا محقــق نشــد امــا وزارت صنایــع و معــادن وقــت در ســال ۱3۸9 بســته حمایتــی صنعــت و معــدن 
ــب نوســازی، بهینه ســازی  ــود کمکهــای مختلفــی در قال ــرار ب ــه براســاس آن ق ــه کــرد ک ــن و ارائ را تدوی
مصــرف انــرژی، خــط اعتبــاری انــرژی و نظایــر آن بــه واحدهــای تولیــدی ارائــه شــود. بــا ایــن حــال ایــن 

بســته نیــز بــه جــز مــوارد معــدود در زمینــه خــط اعتبــاری انــرژی بــه صــورت کامــل عملیاتــی نشــد. 
ــور  ــردی رییس جمه ــزی و نظــارت راهب ــاون برنامه ری ــر نوبخــت، مع ــن اظهارنظــر محمدباق ــا در تازه تری ام
ــاز دوم ۵4۰۰  ــا در ف ــدی یارانه ه ــون هدفمن ــرای قان ــل از اج ــای حاص ــل درآمد ه ــه از مح ــر داده ک خب
ــه تناســب ماموریت هــا و وظایــف، ایــن  ــرای بخــش تولیــد در نظــر گرفتــه شــده کــه ب میلیــارد تومــان ب

ــد.  ــص می یاب ــی تخصی ــتگاه های اجرای ــه دس ــارات ب اعتب
بــه گفتــه وی بخشــی از ایــن اعتبــار بــه وزارت جهــاد کشــاورزی و بخــش دیگــر بــه وزارت صنعــت، معــدن 

ــد.  و تجــارت اختصــاص می یاب
ــت و  ــاد کشــاورزی و صنع ــه جه ــا دو وزارتخان ــددی ب ــال حاضــر جلســات متع ــه در ح ــه ک نوبخــت گفت
تجــارت برگــزار شــده تــا ضمــن ارائــه  و بررســی طرح هــا و ماموریت هــای مــورد نظــر ایــن دو وزارتخانــه، 
ــک از دو بخــش کشــاورزی و تجــارت اختصــاص  ــر ی ــه ه ــا ب ــن ماموریت ه ــه تناســب ای ــارات الزم ب اعتب

یابــد. 
ایــن اظهــارات در حالــی مطــرح می شــود کــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت تاکنــون بــه صــورت رســمی 
ــد و  ــش تولی ــا در بخ ــدی یارانه ه ــد هدفمن ــرد درآم ــی هزینه ک ــوص چگونگ ــه ای را در خص ــچ برنام هی
صنعــت ارائــه نکــرده اســت. معــاون رئیــس جمهــوری نیــز در اظهــارات خــود بــه جزئیــات بیشــتری دربــاره 

ســهم تولیــد از درآمــد هدفمنــدی یارانه هــا اشــاره  نکــرده اســت. 

سهم تولید از درآمد هدفمندی یارانه ها در فاز دوم
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جناب آقای حاج اسداهلل بادامچیان 
بــا نهایــت تاســف مصیبــت وارده را بــه آن جنــاب 
و خانــدان محتــرم تســلیت عــرض نمــوده، بــرای 
ــي و  ــعه اله ــت واس ــرت و رحم ــه مغف آن مرحوم
ــل را  ــر جزی ــر و اج ــدگان صب ــه بازمان ــرای هم ب

ــم.  ــان مســئلت داری ــروردگار مهرب ازپ

جناب آقاي حاج عزت اهلل مطهری
ــه،  ــلیت گفت ــي تس ــه جنابعال ــت وارده را ب مصیب
ــدگان  ــي و بازمان ــران اله ــه غف ــراي آن مرحوم ب
صبــر و شــکیبائي از درگاه بــاري تعالــي مســئلت 

ــم.  داری

جناب آقای حاج محمدعلي امانی همدانی
ــی،  ــه جنابعال ــه را ب ــیره مکرم ــت همش درگذش
ــم.  ــرض  می نمایی ــلیت ع ــل تس ــدان جلی و خان
ــرای فقیــده ســعیده مغفــرت و رحمــت واســعه  ب
وبــراي بازمانــدگان صبــر و اجــر جزیــل را از 

ــم.  ــی خواهانی ــدس ربوب ــتان ق آس

جناب آقای حاج محمود ضامنی 
بــا کمــال تأســف درگذشــت ام الزوجــه جنابعالــي 
ــراي  ــد ســبحان ب را تســلیت می گوییــم. از خداون
ــي و  ــراي جنابعال ــي و ب ــران اله ــه غف آن مرحوم
ــئلت  ــالمتي مس ــر و س ــرم صب ــدگان محت بازمان

ــم.  داری

جناب آقای حاج علی خلیل زاده 
خانــواده  و  بــه حضرتعالــی  را  وارده  مصیبــت 
محتــرم تــان صمیمانــه تســلیت عــرض نمــوده و 
بــرای آن مرحومــه رحمــت واســعه الهــي و بــراي 
بازمانــدگان صبــر جزیــل از درگاه خداونــد بــزرگ 

مســئلت می نماییــم. 

جناب آقای عبداهلل فرشیدی
مصیبــت وارده  را بــه جنابعالــی و خانــواده محترم 
تســلیت عــرض نمــوده و از درگاه خداوند ســبحان 
بــرای آن مرحومــه غفــران و  رحمــت الهــی و برای 
ــکیبایی  ــر و ش ــدگان صب ــی و بازمان ــرت عال حض

ــم ــئلت می نمای مس

جناب آقای حمید عابدی
ــواده  ــلیت و خان ــما تس ــه ش ــت وارده را ب مصیب
محتــرم تــان تســلیت عــرض نمــوده و بــرای آنــان 
صبــر و اجــر و بــرای آن عزیــز ســفرکرده رحمــت 

واســعه الهــي را مســئلت داریــم. 

نظــری  رحمــت  مغفــور  مرحــوم  درگذشــت 
ــرض  ــدوق ق ــره صن ــات مدی ــو هی ــی عض گیلوائ
را  محمدیــه  )ع(  معصــوم  چهــارده  الحســنه 
تســلیت عــرض نمــوده  و از خداونــد بــزرگ 
ــو درجــه و رحمــت واســعه  ــرای آن مرحــوم عل ب
ــئلت  ــکیبایی مس ــر و ش ــدگان صب ــرای بازمان و ب
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